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Glasilo občine Loška dolina

Kozarski most
Dvoločni kamniti most čez potok Mali Obrh povezuje snežniški park in gozdove z vasjo Kozarišče in
celotno Loško dolino. »Most je dal v 18. stoletju zgraditi Jurij Gotfrid Lichtenberg, ki je zamenjal tudi
leseni most z zidanim pri vhodu v grad Snežnik.«1
Snežnik je imel v času Schönburgov tudi vodno postajo. »Dno potoka Obrh na kozariškem mostu
je predstavljalo ničelno točko za merjenje vode: Ko voda na merilni postaji (pri Snežniku)
preseže 240 cm, so praktično vsi mostovi v dolini pod vodo in neprehodni …«2
Tudi ob zadnjih poplavah leta 2014 je bil most in tudi vrh znaka Kozarišče, vidnega na fotografiji, pod vodo.
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http://www.sistory.si/
SchoUmayerLichtenberg, Snežnik in schönburski vladarji, str. 8
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Spoštovane bralke in bralci, tudi v tej številki vam izrekam dobrodošlico
z željo, da bi našli napisanega tudi kaj zase. Najprej moje iskrene čestitke
član uredniškega odbora Miha Razdrih.Čestitke seveda veljajo tudi vsem
dobitnikom priznanj za najbolj urejeno vas v Loški dolini in vsem tistim,
ki s svojimi dejanji bogatite naš vsakdan.
O tem in tudi o nekaterih ostalih dogodkih, ki so zaznamovali preteklo
obdobje, lahko preberete na straneh, ki sledijo. Obdobje od zadnjega
Obrha je bilo kar dolgo in tudi veliko dogodkov se je zgodilo v tem času.
Kot običajno so nekateri našli mesto v Obrhu, mnogi pa so ga zopet
priložnost že v naslednji praznični številki.
Angleški filozof in pisatelj James Allen je nekoč dejal: »Tam, kjer ste danes,
so vas pripeljala vaša pretekla razmišljanja. Jutri pa boste tam, kamor vas
bodo pripeljale vaše sedanje misli.«
Do te številke so nas pripeljala naša pretekla razmišljanja in dejanja.
Prihodnja številka pa čaka na razmišljanja in dejanja, ki so tu danes, in
tista, ki še sledijo. Veliko pozitivnih misli želim vsem.

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 5. december 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: Kozarski most • foto na
naslovnici: Mario Žnidaršič • tekst na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Voda – vir življenja

Vodnjak v Starem trgu skupaj z Loškim
predstavlja edinstveno kulturno tehnično
dediščino na Slovenskem (Foto: Borut Kraševec)

Vodnjak v Ložu z letnico 1876 (Foto: Borut Kraševec)

V

zadnjem času je ogromno besed izgovorjenih in napisanih na temo vode.
Predvsem tu mislim na vpis pravice do pitne
vode v Ustavo RS, kar je soglasno podprl tudi
občinski svet Občine Loška dolina na svoji
10. redni seji. Pa čeprav smo vsi (občinski
svetniki in občinska uprava) razmišljali le o
dobrobiti za naše državljanke in državljane,
so se v zaodrju sprejemanja te odločitve oziroma predloga Ustavnega zakona dogajale
zakulisne igre in dogovarjanja, kako prilagoditi oziroma drugače interpretirati besedilo,
ki naj bi bilo zapisano v Ustavo RS. Menim,
da tu zadeve vsem poslankam in poslancem
državnega zbora pač niso povsem jasne in
le leporečenje posameznikov ne izda prave
namere. Jaz bom vedno zagovarjal zaščito

vodnih virov, ne morem pa se strinjati in ne
pristajam na dikcijo, da oskrba prebivalstva
oziroma naših občanov, ne bi bila več izvirna
pristojnost lokalne skupnosti oziroma občine. Le lokalno lahko urejamo vodooskrbo,
tako kot je to najbolj primerno za občane ter
najbolj ekonomsko upravičeno. Tudi izgradnja vodovodnega omrežja Vrh–Babna Polica–Babno Polje je lahko dober primer, kako
lokalna skupnost zadovoljuje potrebe občanov. Žal ni bilo možno celotnega projekta
izvesti čez noč, pa vendar nam je uspelo zaključiti vsa dela, kot smo načrtovali. Izgrajenega je 5200 metro novega vodovodnega
omrežja z dvema črpališčema, dodatnim
vodohranom nad Vrhom in na novo urejeno
cesto (1200 metrov) med Babno Polico in

Črpališče na Vrhu (Foto: Borut Kraševec)

Babnim Poljem ter obnovo obstoječega dela
ceste. Tako so po novem prebivalci Babnega Polja in Babne Police oskrbovani s pitno
vodo iz vrtin v Kozariščah. Vrednost celotne
investicije je znašala slabega pol milijona
eurov. Vse finančne obveznosti za navedeno
investicijo je Občina Loška dolina zagotovila
iz lastnih sredstev, kajti za infrastrukturne
projekte ni več na razpolago evropskih sredstev iz razpisov. Pa vendar to še ni zaključek del na navedenem odseku vodovoda. Z
upravljalcem vodovodnega omrežja v Loški
dolini, podjetjem Komunala Cerknica se že
dogovarjamo za postavitev nadstreška pri
črpališču v Podgori, v katerega naj bi postavili
elektroagregat, ki bi bil namenjen uporabi v
primeru daljšega izpada električne energije,
ter bi z energijo oskrboval črpališča v Kozariščah in črpališče Podgora. Agregat je PGD
Stari trg prejel od Slovenske vojske ter bo dan
v souporabo Občini Loška dolina. Črpališče
Vrh in Babna Polica pa bosta dodatno oskrbovana z električno energijo z dvema manjšima agregatoma. Vsekakor pa si želim, da se
naravna nesreča (katera koli) ne bi nikoli več
zgodila in prizadela občanov ter zmotila njihovega vsakodnevnega življenja.
Del našega vsakodnevnega življenja pa je
tudi kulturna dediščina, s katero se lahko
ponaša naša občina. Tudi naši predniki so
se ukvarjali s problemi vodooskrbe. Brez nepotrebne birokracije in brez koncesnin so si
zagotovili vodne vire, ki so bili na uporabo
vsem, tudi popotnikom, ki so šli čez našo
dolino. Z vsem spoštovanjem do dela, ki so
ga naši predniki opravili, je odločitev o obnovi vodnjaka v Ložu in vodnjaka v Starem
trgu povsem na mestu. Obnovljena objekta
bosta tako lahko še dolgo vsem v ponos in
opomin, da je v našem življenju veliko stvari,
ki jih moramo znati deliti in za katere se je
vredno truditi, in to prav vsi. 
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Borut Kraševec

19. oktober, praznik občine Loška dolina

O

b občinskem prazniku 19. oktobru, ki je posvečen partizanskemu napadu na italijansko postojanko v Ložu, je v starotrškem
kulturnem domu tradicionalno potekala svečana seja Občinskega
sveta, na kateri je Janez Komidar župan občine podelil srebrni grb
Občine Loška dolina in dve županovi priznanji. Zdenko Truden, direktor zavoda Snežnik, je podelil priznanja ob zaključku akcije Najbolj urejena vas v občini.
V slavnostnem nagovoru se je župan Janez Komidar v uvodu spomnil prednikov, ki so ustvarjali razvoj naših krajev ter se trudili za
boljše življenje. Poudaril je, da so močne le tiste skupnosti, ki imajo
enotnost in vizijo, pri čemer je potrebno spoštovati preteklost in ver-

jeti v prihodnost. Nanizal je nekaj vidnejših aktivnosti in projektov
na različnih področjih življenja in dela, ki so v preteklem obdobju
zaznamovali Loško dolino in v katere so vložili predvsem lastna sredstva, kot je dejal brez pomoči države, ki nima posluha za podeželje …
Občinsko praznovanje je bilo obarvano tudi s kulturnim programom, na katerem so pod vodstvom vzgojiteljic Andreje Kandare in
Jane Mlakar nastopili otroci skupine Rdeči polhki iz vrtca Polhek.
Z recitacijami pesmi o Loški dolini sta nastopili osnovnošolki Aneja Mlakar in Katja Šebenik. Prireditev so s pesmijo zaključile pevke
Mladinskega pevskega zbora OŠ Heroja Janeza Hribarja pod vodstvom Vide Truden. 

Prejemniki občinskih priznanj:
Rdeči križ Slovenije,
Območno združenje Cerknica
-Loška dolina-Bloke

Prejemnik srebrnega grba Občine Loška dolina
za humanitarno dejavnost v Občini Loška dolina.
Organizacija je na lokalnem območju prisotna že več kot 50
let in zadnjih 10 let zelo prizadevno opravlja svoje naloge, ki
so ji bile zaupane s strani države. Njena aktivnost odraža lajšanje socialne stiske občanov in si prizadeva, da pomaga slehernemu potrebnemu pomoči v občini. Organizacija se lahko
tudi pohvali z uspehom na področju krvodajalstva, saj je že
tretje leto na prvem mestu v Sloveniji po številu prebivalstva.
S svojimi prostovoljci opravlja tudi preventivne programe
za mlade in vzgojo otrok za humanitarni in socialni čut. V
okviru programa Prve pomoči usposablja občane za pripravljenost ob elementarnih in drugih naravnih nesrečah. Svoje
programe razvija in se aktivno vključuje tako v nacionalne kot
v lokalne projekte za dobro sočloveka. V letu 2014, ko so žled
in poplave prizadele občane, je organizacija veliko prispevala,
da je pomagala občanom, prizadetim v naravni nesreči. Or-

Prejemniki srebrnega grba občine Loška dolina skupaj s
predlagateljem Stanislavom Pavličem (Foto: Borut Kraševec)
ganizacija je aktivna tudi na področju prostovoljstva, kar se odraža
tudi v dejstvu, da sta dva njena aktivna člana iz Loške doline letos
prejela državno priznanje prostovoljca leta.
Predlagatelj Stanislav Pavlič,
član občinskega sveta Občine Loška dolina

Miha Razdrih

prejel priznanje župana Občine Loška dolina
za prispevek na področju kulture v Občini Loška dolina

Miha Razdrih (Foto: Borut Kraševec)

Vsem v občini Loška dolina in širše izven nje je Miha Razdrih poznan kot TV voditelj na TV Oron, novinar, tudi snemalec na terenu, voditelj raznih prireditev, za
katere tudi sam pripravlja scenarije, stand-up komik, prostovoljec. Veliko nazivov in
naslovov prireditev ter dogodkov, katere je Miha ustvaril ali pomagal soustvarjati, bi
morali zapisati. Njegovo delo v letošnji programski ekipi festivala Plavajoči grad je
tisto, kar bi rad še posebej izpostavil in prav posebej izstopa iz vseh naštetih njegovih
aktivnosti, saj ga je opravljal kot prostovoljec. Meseci priprav in organiziranje vseh
potrebnih logističnih zadev povezanih s festivalom mu niso predstavljali bremena,
ker je delo opravljal z ljubeznijo do kulture in do ljudi, ki ustvarjajo kulturne dogodke. Ves čas festivala je Miha Razdrih aktivno deloval ter kulturnikom s celega sveta
tudi na tak način predstavil naš narod ter odprl dušo človeka, ki ne samo da ustvarja
kulturo, ampak živi s kulturo in za kulturo, ter si zaradi vsega naštetega zasluži županovo priznanje.
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Žiga Sterle

prejel priznanje župana Občine Loška dolina
za izjemen dosežek na državnem tekmovanju v diatonični harmoniki

Žiga Strle (Foto: Borut Kraševec)

Žiga Sterle je pokazal svoj glasbeni talent že kot 4-letni otrok. Staršem ni bilo težko prepoznati njegovega talenta in so ga pri komaj petih letih vpisali v šolo diatonične harmonike
k priznanemu narodno-zabavnemu glasbeniku Roku Žlindri. Po nekaj mesecih učenja je
že prvič javno nastopil - na zaključni šolski prireditvi v dvorani OŠ Stari trg je s harmoniko spremljal vrtčevski pevski zbor. Letos pa se je Žiga udeležil dvodnevnega Državnega
tekmovanja v diatonični harmoniki, ki ga je v Podčetrtku organizirala Zveza diatonične
harmonike Slovenije. Ker pa ne obstaja kategorija za najmlajše starostne skupine, je moral
7-letni Žiga kot najmlajši tekmovalec nastopiti v kategoriji do 11 let. Pred polno dvorano
občinstva je odlično zaigral kombinacijo Slakove instrumentalne in Miheličeve ponarodele polke ter za njegovo starost izjemno zahteven tehnični valček »Ko harmonika zapoje«. S svojim nastopom je požel simpatije občinstva in 6-članske mednarodne strokovne
komisije, ki je njegovo izvedbo ocenila z visokimi 95 točkami ter z zlatim priznanjem.
Dosežek, vreden vseh pohval ter županovega priznanja.

Andreja Porok

Javni zavod Snežnik

Na kratko iz
občinskega
sveta – 12.
redna seja

Babna Polica je najlepše urejena vas

Izglasovan večinski
volilni sistem

V

začetku oktobra je potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine
Loška dolina, na kateri se je obravnavalo 6 točk dnevnega reda. Po potrditvi
zapisnika pretekle seje in po pregledu
realizacije sklepov so občinski svetniki
glasovali o spremembi Statuta Občine
Loška dolina. S potrjenimi spremembami statuta se bo na naslednjih lokalnih
volitvah po večinskem sistemu volilo 7
članov občinskega sveta. V nadaljevanju je bil sprejet Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za
območje EUP ST 21 CDi. Le ta predvideva izgradnjo povezovalne ceste od
šole do obvoznice, ureditev parkirnih
površin, večnamenske ploščadi, športnih igrišč ter postajališča za avtodome.
Nazadnje je bil potrjen sklep, da občinski svet podeli priznanje »srebrni grb
Občine Loška dolina« Rdečemu križu,
Območnemu združenju Cerknica-Loška dolina-Bloke. ■

V

organizaciji Javnega zavoda Snežnik
je tudi letos potekal izbor za najlepše
urejeno vas v občini Loška dolina. Člani
ocenjevalne komisije so bili Borut Kraševec,
Nataša Mele in Štefka Šebalj. Ogled vasi in
ocenjevanje urejenosti je bilo v soboto, 20.
avgusta 2016.
Ocene članov komisije in glasovi oddani
preko ankete na facebooku so dali sledečo
razvrstitev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Babna Polica
Babno Polje
Vrh
Kozarišče
Podlož
Markovec
Lož
Sveta Ana

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Šmarata
Stari trg pri Ložu
Pudob
Viševek
Iga vas
Podcerkev
Vrhnika pri Ložu
Dolenje Poljane
Nadlesk
Podgora
Knežja Njiva
Dane
Klance

Ob letošnjem ocenjevanju in prvem mestu
Babne Police je komisija še posebej izpostavila ureditev lokve na Babni Polici. Kljub
temu da je lokev iz središča vasi odmaknjena približno 300 m, prispeva k skupni podobi in daje kraju ter skupnosti dodano

Lokev na Babni Polici
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vrednost. Z ureditvijo lokve v stanje, ko je
še služila svojemu namenu (pranju perila,
napajanju živine, oskrbi vaščanov z vodo),
vaščani Babne Police ohranjajo del kulturne
dediščine. Urejena lokev s svojo podobo in
svojim izročilom, tako kulturnim kot naravovarstvenim, je zelo primerna za umestitev
v dodatno turistično ponudbo kraja.
Vaščani so lokev obnovili sami in pri tem
pokazali na pomen sodelovanja, združevanja in lastne iniciative.
Člani komisije vsako leto znova opozarjajo,
da je v vsaki vasi zagotovo ena ali več stanovanjskih hiš ali drugih objektov, javnih ali
zasebnih prostorov, ki izstopajo po svoji kreativni in/ ali skrbni ureditvi in se nemalokrat
izgubijo v skupni oceni vasi.

Posebno priznanje
zavodu Ars Viva iz Podcerkve

Prostori Ars Viva
Foto prejemnikov: Mario Žnidaršič
Foto krajev: Borut Kraševec

Letos se na predlog ocenjevalne komisije
podeli posebno priznanje Zavodu Ars Viva.
»Kmetija in domačija s stoletno tradicijo pri
Lužarjevih v Podcerkvi se pod okriljem Benjamina Žnidaršiča (Zavod Ars Viva) razvija
v pravi kulturni center. Vsi nekdanji objekti
kmetije (hiša, hlev, skedenj, zunanje površine ...) z obnovo in novogradnjo dobivajo
nove vsebine in podobo, ki kraju daje lepši
in boljši videz tako v smislu urejenosti kot
tudi v smislu kulturnega izročila in razvoja.
Poleg urejene bivalne hiše so v zadnjih letih
nastali še prostor za izobraževalna, kulturna
in družabna srečanja, galerija, hostel, letno
gledališče ... Prenovljeni objekti nekdanje
kmetije poleg urejenosti predstavljajo tudi
dodatno ponudbo kraja in občine.«
Vaščanom lepo urejenih vasi in prejemniku
posebnega priznanja čestitamo in želimo, da
bi še naprej z veseljem in zavzetostjo skrbeli
za lepo podobo kraja. 

Vrh

Babno Polje
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Vaški odbor Dane

Druženje vaščanov Dan, Škrilj in Klanc

november, 2016

MI
SMO SE
IMELI
FAJN!

V

soboto, 10. 9. 2016, smo se na čudovit
sončen dan vaščani Dan, Škrilj in Klanc
zbrali na pikniku in druženju vaščanov, saj
se zaradi vse hitrejšega tempa življenja pozablja na pomen osebnega druženja. Druženje
smo začeli z vodenim ogledom Golobine. 25
vaščanov se je zbralo pri kapelici svetega Izidorja, nato pa smo pot nadaljevali do Malna,
kjer smo si ogledali še vidne ostanke temeljev starega mlina. Pot do vhoda v Golobino smo prehodili po obrobju struge. Lisičji
brlogi ob strugi in novo nastajajoča jama –
požiralnik – so bili prav zanimivi za ogled.
V Golobino smo vstopili previdno, saj je naklon precejšen, tla pa spolzka. V notranjosti
so nekatere stene obložene s skladovnicami
kamenja. Rešetke, ki so postavljene pred
vhode ožjih rovov, ki požirajo vodo, preprečujejo naplavinam, da ne zamašijo rove. V
notranjosti smo si ogledali tudi jezero. Janez in France Kandare ter
Matej Kržič so nas vodili po Golobini ter nas zabavali s prigodami
ob njihovem raziskovanju Golobine. V Golobino smo vstopili skozi
požiralnik v strugi, izstopili pa skozi stari požiralnik.
Druženje smo nadaljevali na dvorišču družine Antončič, kjer se je
zbralo 45 vaščanov. Vaški odbor je združil prijetno s koristnim in
predstavil Petro Mihelčič kot bolničarko Civilne zaščite Loška dolina. Petra nam je pokazala, kako oskrbeti odprti zlom, kako pomagati
človeku, ki se duši, ter predstavila vsebino nahrbtnika za prvo pomoč. Vaški odbor jo je na eni od svojih sej namreč predlagal za obiskovanje 70-urnega tečaja prve pomoči za bolničarje Civilne zaščite,
ki ga je opravila, in se z ekipo Civilne zaščite občine Loška dolina
udeležila tekmovanja iz preverjanja prve pomoči, ki je letos potekal v
Sežani. V večernih urah pa je imel Matej Kržič predstavitev Golobine
in poplav.

Foto: Edo Šega

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi našega
druženja, predvsem pa se zahvaljujemo Lovski družini Stari trg za
velikodušni prispevek divjačinskega mesa za golaž, Petru Kraševcu
za okusno pripravljen golaž, Mariji Antončič za odličen domač kruh,
Gasilskemu društvu Stari trg za posojene klopi in mize in nenazadnje
tudi Edu Šega za nastale slike. Brez vas piknik ne bi uspel! 
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35. polharska noč

N

a Zagradnih njivah pri gradu Snežnik
se je 1. oktobra, na dan uradnega odprtja lovne sezone na polhe, v organizaciji TD
Loška dolina odvijala že 35. polharska noč.
Prireditev se je pričela s Tekom po polhovih
stopinjah, ki s 14,6 km dolgo progo sodi v
tekmovanje za ELGO Nova tekaški pokal.
Organizatorji teka Športno rekreativno društvo Snežnik Kozarišče so pripravili tudi
progo za Cici tek in tek na 7,7 km. Po polhovih stopinjah je teklo več kot 170 tekačev.
Polharsko popoldne je bilo zapolnjeno s pestro ponudbo na stojnicah, otroci so se zabavali v družbi Pike nogavičke in gusarja. Ekipe vasi Babno Polje, Pudob, Lož, Kozarišče,
Markovec in Dane, so kuhale dobrodelno
kauro, za katere so skupaj z društvom žena
in deklet na podeželju Ostrnice, ki so skuhale domačo joto, zbrale nekaj več kot 300 €.
Zbrani denar so namenili Gasilski zvezi Loška dolina za nakup opreme.
Ko se je dan nagibal že k večeru, so se po
prireditvenem prostoru razlegali zvoki Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, ki so
pripravili koncert. Da je bilo veselo in razgibano še pozno v noč, pa so poskrbeli zvoki
ansambla Zdomarji.

13. tek po polhovih stopinjah, kuhanje kavre, lov na polhe … (Foto: Borut Kraševec)
Polharske noči pa ne bi bilo brez polhov,
zato so v TD Loška dolina organizirali
tudi ocenjevanje polhov, ki so jih v svoje
»škrince« ulovili polharji, ki so se že popoldne prijavili na tekmovanje. Nagrade
in priznanja so prejeli 341 gramov težki

Polhanje Podcrkljanov

polh, ki se je v škrinco ujel Maši Mlakar,
z 271 gramov težkim polhom je drugo mesto osvojil polhar Franci Kočevar,
Lara Kočevar pa si je nagrado prislužila s
tretjeuvrščenim polhom, ki je tehtal 129
gramov. 

Polhanje je postalo od 1. oktobra dalje
predvsem družabni dogodek, na katerem
vesele družbe ob ognju »potegnejo pozno
v noč«. Podcerkljani smo se na polhanju
zbrali 7. oktobra zvečer na lokaciji nad Grgorinovko. Že čez dan so fantje nastavili
pasti in vanje dali košček jabolka ali hruške. Vabo so namočili v domači sadjevec,
ki polha začara, da se ji ne more upreti.
Zgodaj zvečer, ko je jesenski gozd pokrila rosa, sta Samprtov Matevž in Pojetov
Janez pripravila »Svatbeni kupus«, ki je
znotraj pogrel in telo pripravil še za vso
drugo pijačo in jedačo, ki smo jo zaužili.
Najlepši del polhanja je seveda druženje
ob ognju in petje ob spremljavi kitare.

P

olhanje ima v naših krajih, predvsem na Notranjskem, že stoletno tradicijo. Prvo
pričevanje o lovu in uživanju polhov sega v leto 1240, opisal pa ga je tudi Valvasor.
Polhe (drobne nočne glodalce s košatim repom) so v preteklosti lovili za mast, ki so jo
uporabljali v zdravilne namene, in za hrano, saj so bili velikokrat edini vir beljakovin, pa
tudi zaradi kože, iz katere so izdelovali marsikaj; na Slovenskem so znamenite predvsem
kučme – polhovke.

Polharsko druščino pa seveda zanima,
kaj se je ujelo v pasti. Osvetljene temne
sence je videti ob okoliškem drevju, ki od
pasti do pasti pregledujejo ulov. Čez noč
se ta obred večkrat ponovi. Med tem pa
se pripovedujejo zgodbe, ki si jih v nočnem hladu stisnjeni ob ognju pripovedujejo polharji. Otroci jih z odprtimi očmi
poslušajo in po svoje doživljajo polharijo,
dokler po spalnih vrečah ne zaspijo. 
(vir: spletna stran Ars Viva)
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Helena Petrič

Srečanje rodbine Kordiš

Rodbina Kordiš (arhiv: Helena Petrič)

Ž

e dolgo smo si želeli, da bi se spoznali, pa
nam nekako ni uspelo, čeprav smo vnuki istega starega očeta in dveh starih mam.
Videvali smo se na pogrebih, med nami je
velika starostna razlika, zato naši stiki niso
bili prav tesni in pogosti. O Kordiševih iz Viševka pišem. Velika družina smo, čeprav se
med seboj niti ne poznamo prav dobro.
Že leta je tlela želja, da se srečamo. Zadnje
leto pa je pričela dobivati obrise, ko je naša
sestrična Berta zagrizla v organizacijo srečanja. Najprej smo se, kot se spodobi, nameravali srečati v Loški dolini. Ko pa smo se začeli preštevati, smo ugotovili, da potrebujemo
prostor za okrog sto ljudi in tako smo pristali
v Dolenji vasi pri Cerknici pri sv. Lovrencu.
V juliju smo poslali vabila in odziv je bil nad

pričakovanji. Najbolj smo se razveselili, ko
so svojo udeležbo potrdili trije od štirih še
živečih Kordiševih otrok: Ančka, Matija in
Mirko.
In tako je prišla zadnja avgustovska nedelja.
Vreme ne bi moglo biti lepše, mi pa polni
pričakovanj. Parkirišče se je v hipu napolnilo, petindevetdeset Kordišev se nas je zbralo.
Ker se med seboj vsi ne poznamo, je Nataša
pripravila priponke, na katerih je pisalo naše
ime in potomci katerega Kordiša smo. Tako
je bilo naše spoznavanje lažje. Mnogi smo
se videli prvič, drugi po dolgem času. Hitro
smo preskočili leta, ki so minila, odkar se
nismo videli, in zbudili so se mladostni spomini na dneve, ki smo jih preživeli skupaj,

Saša Lekšan

Od Karlovce do Golobine

L

epega septembrskega sobotnega jutra se nas je skupaj v sedlu zbralo šest prijateljic,
ki nas veže ljubezen do konj. V tem našem hitrem ritmu življenja, kjer nas vežejo
minute, smo bile dovolj ponosne že samo na to, da se skupaj dobimo in malo nasmejimo.
Pot smo začele v Dolenji vasi, kjer smo osedlale naše konjičke in se počasi odpravile
po poti ob Cerkniškem jezeru. En del poti nas je vodil tudi po označeni Krpanovi poti.
Nad vasjo Otok smo skrenile na gozdno pot višje od jezera in odjahale po Javorniku.
Med jahanjem čez gozd smo se bale samo medveda, ampak na srečo je ostal spomin
samo na medvedja predelana jabolka na poti.
Po štirih urah jahanja smo prispele do prve večje postojanke v Danah, kjer smo okrepčale sebe in konje. Srečale smo se tudi z Edom iz Žage, ki se je ravno odpravljal s Kan-

na strice in tete, ki so se že poslovili, na stare
starše, na Viševek …
Srečanje je začel stric Matija, ki nas je popeljal skozi našo zgodovino. Tja do leta 1600
vodijo sledi. Še enkrat bi se stricu rada zahvalila, da si je vzel čas in nam predstavil
naše korenine. Sledilo je uradno fotografiranje in potem druženje ob hrani in pijači.
Veliko smo si imeli povedati in popoldne je
hitro minevalo med klepetom, plesom in veselimi vzkliki naših vnukov.
Večer je kar prehitro prišel in pričeli smo se
poslavljati. Obljubili smo si, da se spet srečamo. To ni bila obljuba kar tako, ampak z
resnično željo, saj smo ugotovili, da nas je
veliko, da smo različni in da smo zelo prijetna družba. 
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Janja K

Nova Štifta 2016

T

radicionalno peš romanje, šesto po vrsti, se je tudi letos izkazalo kot svojevrsten vaški dogodek, ki se ga veseli staro in
mlado.
Tisti, ki 22-ih km po skritih poteh in brezpotjih obširnih zelenih gozdov zaradi teh ali
onih ovir ne zmorejo peš, pa se romanja z
veseljem udeležijo s svojim prevoznim sredstvom.
Tako se vsako leto, tudi letos, pri Novi Štifti
nabere polna cerkev, kjer se priporočimo v
varstvo materi Mariji.

Romarji zbrani pod Lipo v središču Kozarišč (Foto: Edo Šega)
K romanju na avgustovsko nedeljo pred Velikim Šmarnom so se pred natanko 162 leti naši predniki iz Kozarišč zaobljubili ob razsajanju nadležne
kolere, bolezni, ki je v naših krajih terjala zelo visok davek.
Letos se je na prijetno peš pot v dobri družbi odpravilo 74 Kozarcev in naših
podpornikov, prijateljev. V tej pisani druščini je največ let s seboj nosil Tone,
najmlajša dva pa sta bila Nina in Tilen. Prav vsi romarji so na cilj prišli za
križem, brez vsakršnih težav, pod skrbnim vodstvom našega pobudnika Bolčinovega Marjana. Pot jim je olajšalo prijetno vreme in okusni golaž izpod
Marijine kuhalnice. Na cilju pa jih je že pred mašo pričakalo slastno pecivo
domačih gospodinj – obvezen dodatek našega romanja k Novi Štifti, ki se
po dolgi poti z lahkoto pospravi v prijetni senci mogočne lipe, medtem ko
otroci raziskujejo njeno mogočno krošnjo, v kateri se skriva vedno nekoliko
skrivnostna drevesna hišica.

Edo Šega)
Čez vrhniški most (Foto:

Za obljubljeno mašo je tudi letos daroval naš zvesti župnik Erik, z orgelskim
igranjem pa jo je polepšal tudi Andrej. Pešpotniki so se domov vrnili z avtobusom v prepričanju, da se naslednje leto zopet podajo na pot. 

Foto: Edo Šega

daretovim Francetom in vaščani Dan na ogled v Golobino. Imele smo srečo, da smo se srečali,
saj je Edo posnel krasne fotografije, ki jih bomo sedaj imele za spomin na tisto lepo soboto.
Smeh in uživancija v udobnih kavbojskih sedlih se je nadaljevala nazaj čez vas Laze in Otok ob
robu jezera nazaj do Dolenje vasi, kjer smo pri Farbarjevem »kozucu« zaključile našo turo. Poiskale smo primeren prostor za konje, jih »napojle in nafutrale«, ko so bili konji preskrbljeni, pa
smo se okrepčale tudi same. Zvečer smo ob ognju čakale jelenji ruk, ki ga ni bilo, verjetno so se
tudi jeleni umaknili pred nami. Tišine pa tudi brez ruka ni bilo, saj so nam ponoči na »kozucu«
delali družbo polhi.
Požele smo veliko pohval in tudi nekaj začudenih pogledov, saj, kakor smo si v smehu rekle med
seboj, so si mislili »Kaj pa je tem babam?« Punce se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri
izvedbi naše poti: Edu iz Žage za čudovite fotografije, sponzorju za majice ter našim domačim
za potrpljenje in pomoč. Želimo pa si, da nam tako druženje v sedlih uspe izvesti vsako leto.
Najmogočnejše 4 stvari so: ženska in konj ter moč in vojna.
Rudyard Kipling, »The Ballad of the King’s Jest«
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Janja Urbiha

Tolminsko skozi oči kmetovalcev Loške doline

C

elodnevne ekskurzije, poimenovane
»Kreacija medgeneracijskega delovnega mesta na podeželju«, se je v soboto, 24.
septembra, udeležilo 20 občanov Loške doline, ki so kakorkoli povezani s kmetijstvom
(kmetujejo, si želijo kmetovati, želijo razširiti, dopolniti svojo dejavnost, se preusmeriti
…) Na programu so bile tri zelo zanimive
lokacije: Idrijske Krnice, Robidišče in Čadrg,
na katerih tri izjemne ženske: Lara Lapajne
Golob, Staša Mesec, Marija Bončina vodijo
svojo dejavnost. Prva prideluje in predeluje
zdravilna zelišča, druga gosti obiskovalce v
odročni vasici na meji z Italijo, tretja prideluje mleko in izdeluje okusen sir Tolminec.
Ob koncu dneva smo si bili vsi enotni, da
so vse tri ženske »od vraga«, poleg tega, da
imajo družino, vodijo gospodinjstvo, kmetijo, jim uspeva tudi dopolnilna dejavnost na
kmetiji.

arhiv: Janja Urbiha

Vožnja do lokacij, po precej vijugastih, ozkih
in za avtobus neprijaznih cestah je minila,
kot bi mignil, saj smo jo nadvse koristno
izkoristili. Bojan, spreten moderator, je po
mikrofonu spodbudil vse udeležence, da
smo se najprej predstavili. Mogoče se sliši
precej neumesten predlog, tudi mi smo bili
prepričani, da se med seboj dobro poznamo.
A kmalu smo spoznali, da se praktično zelo
slabo poznamo, za soseda pogosto niti ne
vemo, kaj vse prideluje/redi na svojem koščku zemlje, o njegovih viških, ki bi jih lahko
ponudil na trg, pa še manj. Predstavili smo
svoje ideje in zamisli, podelili smo si izkušnje. Tako smo se še pred dejanskimi ogledi že dodobra oborožili z informacijami, ki

nam bodo v prihodnje še lahko prišle prav,
nam pomagale pri premagovanju lastnih
ovir in težav, pri iskanju potencialnih sodelavcev, partnerjev, kupcev …
Na zeliščarski kmetiji v Idrijskih Krnicah
kmetujejo nad 1000 m nadmorske višine. Z
gospo Laro smo odkrito debatirali o marsičem. O načinu pridelave, o izboru zelišč,
o sortimanu čajev, mil, o eko pridelavi ... Z
nami je delila celotno zgodbo njene alkoholne pijače »Geruš«. Naš pogovor pa se
je dotaknil tudi težav in ovir pri plasiranju
izdelkov na trg, o izkušnjah s sodelovanjem
z zunanjimi sodelavci. O promocijskih akcijah, ki so praviloma v škodo pridelovalcu …

Pa o vrednosti vloženega dela, o (ne)spoštovanju dela, vloženega časa … Po degustaciji
njenih dišečih izdelkov smo odhajali dalje,
oboroženi s širokim spektrom novih informacij.
Več o lokaciji:
Hiša zelišč (http://www.hisa-zelisc.si/)
Robidišče, naslednja točka obiska, je vas tam
nekje res daleč, za devetimi gorami. To je najzahodnejša slovenska vas, na meji z Italijo, v
preteklosti skoraj izseljena, polna razpadajočih kamnitih hiš, brez interneta in trgovine.
Je misel na turizem v takem kraju formula
za gotov neuspeh? Staša nas je prepričala in
nam dokazala, da je tudi to s pravim pristopom lahko formula za uspeh. Vztrajnost in
iznajdljivost pri obnovi (delovne akcije študentov), pravi pristop (odsotnost interneta,
mir in spokojnost je del njihove ponudbe
gostom), in obvezno medgeneracijsko sodelovanje oz. pomoč (vrtičkanje, kuhanje, urejanje sob, družinske obveznosti … zahteva
več kot en sam par pridnih rok in medgeneracijsko sodelovanje je prava rešitev za tovrstne zahteve). Gostom poleg miru in spokojnosti ponudijo tudi domače dobrote na
svojem vrtu. Zelenjava z njihovih gredic je
vključena v ceno bivanja. Poleg dodajo tudi
prijaznost, nevsiljivost, sproščenost – vse to
doprinese, da se gostje pri njih počutijo prijetno in da radi ostajajo in se tudi vračajo.
Več o lokaciji:
Počitniška kmetija Škvor, Robidišče http://
www.skvor-holidayhouse.com/
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Pot nas je potem pripeljala še do vasi Čadrg. To je vas, kamor pelje ena od najbolj
divjih cest, ki ob prvem srečanju že takoj
iz doline navzgor odkrito navdaja z dvomi,
da to ne more biti res. Tam smo spoznali, da sta bila tradicija in vlaganje v razvoj
osnova za uspeh. A to še zdaleč ni bilo
dovolj, sirarstvo od kmeta ne terja samo
pridnosti in dobro poznavanje postopka
pridelave, od njega zahteva še veliko več.
Tudi jeklene živce, administrativne, pogajalske in druge spretnosti, vztrajnost,
iznajdljivost … Nasmejan Marijin obraz
nam je že ob dobrodošlici potrdil, da se
vse to na koncu le splača, če je le zdravje
in volja pri hiši. Njim je uspelo ustvariti
kar 4 polna delovna mesta na domačiji – zavidljiv rezultat, ni kaj. In k temu je
Marija dodala nujo po dobrem medgeneracijskem in medsosedskem sodelovanju.
Ni vedno lahko, a se da, smo zaključili ob
kupici primorskega, ki je zalil domače mesnine in okusnega Tolminca.
Več o lokaciji:
Ekološka vas Čadrg
http://www.gore-ljudje.net/novosti/46927/
Na avtobusu smo konstruktivno debato
nadaljevali tudi po ogledu vseh treh kmetij. V mikrofon smo, strnili vtise, pokomentirali slišano, predebatirali, kaj od videnega in slišanega lahko tudi mi s pridom
uporabimo.
Prepričana sem, da je financer ekskurzije Občina Loška dolina, ki je organizacijo
zaupala Vitri Cerknica oz. Bojanu Žnidaršiču, s to odločitvijo zelo koristno porabila
sredstva, namenjena za razvoj kmetijstva. 

Miha Razdrih

Žiga Sterle osvojil
zlato priznanje
v diatonični harmoniki
Foto: Branka Timpran

Od 13. do 15. 5. 2016 je v Termah Olimia v Podčetrtku potekalo
Državno tekmovanje v diatonični harmoniki, ki ga je organizirala
Zveza diatonične harmonike Slovenije. V dveh tekmovalnih dneh se je
zvrstilo 62 tekmovalcev, ki jih je ocenjevala šestčlanska mednarodna
strokovna komisija v sestavi: Toni Sotošek – predsednik, Gottfried
Hubmann, Manuel Šavron, Florian Michlbauer, Franci Kolar in
Danijel Šegula. 7-letni Žiga Sterle iz Starega trga pri Ložu je kot
najmlajši tekmovalec pred polno dvorano občinstva osvojil zlato
priznanje v starostni kategoriji do 11 let. 
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Miha Razdrih

Medved-narodni plavajoči grad 2016 ... še vedno traja

R

ecimo danes, 22. september 2016. Ravnokar sem prispel v Salzburg, kjer se
Američan Dan Wall, Francoz Toby, Avstralka Tullara, Nemka Magdalena in še nekaj
takšnih, ki so se prvič srečali prav v Loški
dolini, pripravljajo na večerni koncert. Sem
sem se pripeljal s staro škodo, ki mi jo je včeraj posodila Kateřina, Čehinja, ki je organizirala letošnje srečanje scenografov na gradu
Snežnik. Živi v majhni hišici v vasici Zalesi
na jugu Češke, kjer s svojim fantom, glasbenikom iz Nove Zelandije ter s prijateljem
Tamašem z Madžarske ravnokar pripravlja
predstavo o čebelah. Tamaš je drugače na
letošnjem festivalu izdelal veliko kartonastih
butalcev, za povrh pa še medveda iz lubja, ki
si ga je pred dobrim tednom na svojo hišo
slavnostno pribil Marko Gorše iz Nadleska.
Slavnost je potekala po butalsko, z vsemi
prepotrebnimi protokoli, ki smo jim danes
priča na političnih, gospodarskih, kulturnih
in drugih dogodkih. Prepotrebne fasade, ki
jih ustvarjamo, da bi eksistenčno zdržali v
današnjem svetu, udarniška ekipa festivala Plavajoči grad, kot tudi umetniki, ki se
trenutno družijo po celemu svetu, ne potrebuje.
Marko je livar, Janja ima danonočno službo poleg šestih otrok, Jera dela v Postonjski
jami … Čemu zapravljajo čas z organizacijo
festivala? Zakaj hodita profesor računalni-

Eliška, ena boljših čeških trapezistk,
se je na festivalu pojavila nenapovedano
(arhiv: Matija Solce)

štva in učitelj likovnega po službi iz Kopra
na grad Snežnik skuhat tristo porcij, ko
morata zjutraj spet v službo? Tullara bo čez
nekaj dni igrala v Avstraliji, Dan v Berlinu,
Toby gre v Slovenijo. Zakaj oni in še štiristo drugih lutkarjev, glasbenikov in drugih
umetnikov izgublja energijo s potovanji na
Notranjsko, kjer dobijo le špartansko spanje v šotoru in kavro, igrajo pa po dva do tri
koncerte?

ZAMUJANJE
Žal nam je, zamudili ste Plavajoči grad 2016!
Tudi tisti, ki ste bili prisotni, ste namreč (z
mano vred) videli maksimalno 10 % dogajanja. Kljub dežju in zimskim temperaturam
smo uspeli spraviti pod streho vseh 145 napovedanih in neznano število nenapovedanih dogodkov, ki so postali pomembna
stalnica festivala. Potekalo jih je tudi po 10
hkrati, v soboto predvsem na gradu, ki mu
Narodni muzej Slovenije, Majda in Janez
Špeh vsako leto bolj na široko odpirajo vrata.
Okoli 15 predstavic kamišibaja iz cele Slovenije, kot tudi Pesniško popotovanje, ki so
ga vodili Jani Kovačič, Rozman Roza, Tjaša
Koprivec in drugi pesniki, so muzejski del
okupirali kar dva dneva. Verjetno se tega
sploh niste zavedli. Zamudili ste verjetno
tudi izvrstne Tri ali Štiri kosmate, ki so na
grajski terasi izvajali cirkuške vragolije, ki se
jih skupina uči na švicarski cirkuški akademiji. Zamudili ste izredno Balint Bajta Banda iz Ukrajine, ki igra in raziskuje srednjeveško glasbo, kot tudi plesno-gledališki dvojec
Bizart, ki je pripotoval iz Španije. Zamudili
ste izvrstni vokalni bend Jezzva, ki se je skrivala pod imenom Nataša & Boris in izvaja
moderne vokalne predelave etno komadov,
kot tudi dekleti Belle Etage iz Avstrije, ki sta
svojo cirkuško predstavo zaigrali na nekem
dvorišču v Šmarati. Verjetno zaradi slabega
vremena niste videli velikih platen, po katerih je scenografka s Češke imela namen
slikati kar s soncem – z lečo bi lovila žarke
in žgala slike v platno. Kot tudi niste videli
predstave Cabaret Nomade za eno osebo v
šotorčku pri palačinkah. Lahko rečem samo
eno. Lahko vam je žal! In meni samemu je
žal, da sem organizator in ne gledalec.
Verjetno niste videli omenjenih skupin.
Verjetno pa ste na večjih prizoriščih videli
trebušne plesalke FusionInfusion, koncert
Izraelcev Hayelala ali avtentične zasedbe iz
Združenih otokov (ReunionIslands), nekje
iz indijskega oceana, skratka, skupine, ki bi

Sodelovanje Andreja Rozmana Roze in
Milene Ožbolt se je končalo s podarjeno
papirnato rožo (arhiv: Matija Solce)
bila vredna kakšnega večjega odra in honorarja á la Druga godba, Saint Chartiere, Sziget ... Vendar nismo ekskluzivni festival. Mi
nismo festival. Mi smo srečanje.

MEDVED-NARODNO KRIŽIŠČE
UMETNOSTI
In zato se umetniki vračajo v vedno večjem
številu. Da bi srečali druge umetnike, zaigrali v posebnih okoliščinah, ustvarjali nove
skupine. Zanimivo pa je, da je še vedno
relativno veliko število "tujih" in majhno
"domačih", slovenskih skupin. Razlog je
enostaven: pridejo tisti, ki nočejo od umetnosti živeti, temveč jo dobesedno in stalno živijo. Mogoče nepojmljivo za današnji
čas in naše kraje.
Kdo danes dela, da bi živel? Večina. In kdo
živi, da bi delal? Malokdo. Zato Notranjci,
povsem različni ljudje, z različno ideologijo
in različnimi izkušnjami, kot tudi "zunanjci"
iz celega sveta prihajajo na kup. Svoj čas in
denar zapravljajo za to, da bi logiko našega
okolja obrnili na glavo. Delati iz preprostega
navdušenja. Iz navdušenja po povezovanju
umetnosti in umetnikov z vsem ostalim. S
turizmom, kmetijstvom, vzgojo, industrijo.
S prehrano, z običaji in ekologijo. Z mediji in
miselnostjo ljudi.

TEMA 2016: Srečevanje
Letošnja tema so bile sicer osebnosti Loške
doline. Ivan, Peter, Milena ... so imeli svoje
odre, na katerih naj bi simbolno "gostili" nas,
obiskovalce. Moram reči, da se tema ni prijela. Po levi jo je prehitelo ustvarjanje novih,
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umetniki, kot tudi društvi in ustanovami.
Seminarji, večdnevne delavnice, razstave,
projekcije filmov bodo tudi del dogajanja.
Ves program bomo povezovali z večjimi
mesti, turističnimi točkami, izobraževalnimi ustanovami, klubi in gledališči, muzeji in
drugimi gradovi.

BLIŽNJE DEJAVNOSTI
Da ne bomo ostali samo pri besedah, je tu
načrt najbližjih dejavnosti:

1. 10.–26. 11.: rezidenca lutkarja Ariela
Dorona (ISR), mednarodno priznanega

lutkarja: ustvarjanje treh projektov, premiere
konec oktobra in konec novembra.

Skupina Nothing Concrete se bo na gradu znova oglasila konec oktobra
(arhiv: Matija Solce)

29. 10.: Prva plavajoča sobota
-

11:00 lutke in župca: otroška lutkovna

nenačrtovanih mednarodnih projektov. Kar
je v resnici največji kapital za prihodnost.
Ustvarjamo namreč neformalno platformo
poznanstev različnih umetnikov, umetniških žanrov in predvsem srečevanja umetnosti in prakse. Postajamo leglo tvorjenja
skupin, ki odhajajo v svet, kjer delijo svoje
izkušnje.

Tema 2017: PLAVAJOČE SOBOTE
Zato se bomo v naslednjih mesecih in letih,
začenši z oktobrom, prilagodili tej temi. Naši
načrti se bodo združili na vsakomesečnih,
kasneje pa vsakotedenskih dogodkih pri in v
gradu Snežnik, imenovanih Plavajoče sobote. Celodnevni kulturno-umetniški program
z zanimivo kulinarično ponudbo želimo
zastaviti kot druženje, h kateremu lahko s
svojimi dejavnostmi veliko prispevajo tudi
domačini. Zjutraj predstava in delavnica
(koncept Lutke in Župca), kasneje turistično
vodenje v in v okolici gradu, zvečer pa živa
glasba kakšne medved-narodne skupine ob
pijači in degustaciji alternativnih, zanimivih
jedi (Etno Histeria Džem KonceRtrat).

Sobotno jutro na vaških dvoriščih je postreglo z mnogimi predstavami in koncerti
predvsem za otroško občinstvo (arhiv: Matija Solce)

Zato že sedaj vabimo domače kulinarike,
pripovedovalce, izdelovalce zanimivih
stvaritev ali kogarkoli, ki bi rad prispeval
svoje znanje v rednem programu. Izredno
pa smo odprti tudi za situacije, ko se ustvarjalec slučajno pojavi v zadnji sekundi.

REZIDENCE V LOŠKI DOLINI
Hkrati želimo v Loški dolini umetnike zadržati dlje kot nekaj dni. Svoje projekte bodo
na večtedenskih rezidencah ustvarjali tako
študentje kot etablirani ustvarjalci. Projekti
bodo prvič predstavljeni prav pri nas, med
svojim obiskom pa bomo spodbujali sodelovanje z domačini - tako s šolo, ostalimi

Dvajset prizorišč je nosilo imena domačinov, s katerimi so se scenografi srečali in na
podlagi razgovora postavili oder (arhiv: Matija Solce)
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predstava Ariela Dorona (work in
progress)
odmor, župca, ogledi gradu in okolice,
različne ustvarjalne delavnice
18:00 premiera dokumentarnega filma
Gaje Madžarevič o festivalu Plavajoči
Grad 2016
19:00 otvoritev razstave umetniških
fotografij Jana Prpiča, Miloša Tonija in
drugih
19:30 work in progress: predstava za
odrasle "Je suis Don Quixotte"
20:30 koncert: Nothing Concrete
(SCOT, IT, FR, SI)
22:00 Ethno histeria džemkonceRtrat
(različni glasbeniki)
degustacija "Ognjene dobrote" Tanje Gobec

lutkovne predstave in ustvarjalne
delavnice, Snežniški Triptih: tri
premiere (končna produkcija Teatra
Matita in Gledališča Ariela Dorona),
Grajski abonma: Lara Jankovič in Blaž
Jurjevič, Ethno histeria džemkonceRtrat
(različni glasbeniki) in degustacija
lokalnih dobrot

november, 2016

Etno Histeria World Orchestra se je letos sestavil v Loški dolini,
od koder je potoval na turneje po Sloveniji (arhiv: Matija Solce)

26. 11.: Druga plavajoča sobota v
sodelovanju z Zavodom Pekarna
-

LJUDJE IN KRAJI

GRADOVI
Pred nekaj dnevi sem v mestu Jičin znova srečal kolega, ki je pred petimi leti dobil v upravljanje prazen, na pol podrt grajski kompleks.
V njem je najprej začel s kulturnimi dejavnostmi, kasneje odprl majhen bar, danes pa
se, uro in pol od Prage, otepa turistov, ki silijo
v vsak kot obnovljene stavbe. Tja jih poleg ve-

likih obokov mami predvsem prijetno vzdušje, katerega ustvarjajo zanimivi umetniški
gostje. Iz kavnih mizic so naredili umetniške
instalacije, sredi dvorane postavili orgle, na
dvorišču so camere obscure in maketa mesta
kot igralo za otroke ... Verjetno bo del svojega
gradu pripeljal začetek avgusta tudi na grad
Snežnik. Takrat bo tam namreč za dve noči
prespalo kakšnih sto petdeset precej utrujenih plesalcev, cirkusantov in glasbenikov. To
bo končna postaja njihovega dvotedenskega
potovanja, kjer se bo zaključil festival Potujoči Grad. Plavajočega lahko v vsem sijaju
pričakujete šele čez dve leti. Do takrat pa ...
poplavljamo z zamislimi.

ZAHVALA
Vsem posredno in neposredno vpletenim v
festival Plavajoči Grad 2016 se zahvaljuje festivalska posadka:

Trije ali Štirje kosmati so oživili grajsko teraso (arhiv: Matija Solce)

Matija Solce, Nataša Mele, Janja Urbiha,
Miha Razdrih, Marko Gorše, Tina Janežič,
Vesna Juvan, Andreja Buh, Jera Razdrih,
Sonja Butina, Marko Urbiha, Darja Horvatič, Kristina Ravšelj, Klaudija Jaketič, Martin Baraga, Beno Peček, Anca Stančič, Damir Pirc, Iztok Mahnič, Niki Mlakar, Tines?
Špik ter Javni zavod Snežnik

Mario Žnidaršič

Freska na Babni Polici
Zid na dvorišču pri Milanu Trohi –
Črnaku z Babne Police ima od letošnjega
septembra novo podobo. Krasi ga freska,
ki jo je na njegovo željo izdelal Art Ajva.
Poslikava dimenzij 1,2 x 6,5 metra je
izvedena z zunanjimi fasadnimi barvami.
Mojster je za delo potreboval 14 dni,
prikazuje pa kmečko dekle, ki žene konje s
pašnika v hlev.

Foto: Mario Žnidaršič
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Janja Urbiha, mentorica ŠK

Volna, kot so jo poznale naše babice

november, 2016
se nam pridružile njene sorodnice iz Bosne,
pa sosede in tudi povabljene gostje iz doline. Glasbeno je srečanje popestrila Esstell iz
Francije. Deklice so nam zaplesale. Bilo je
tako živahno in veselo, da je bila spontana
modna revija v pletenih jopah sredi poletja
povsem nekaj običajnega. Novega znanja in
izmenjave izkušenj pa je bilo toliko, da bi
skoraj pozabile pojesti slastne dobrote, ki so
se na mizi mešale med pletilkami, štrenami
in klopki pisane volne. Popoldneva je bilo
kar prehitro konec, saj je bilo to srečanje
nadvse prijetno in prisrčno. Medgeneracijsko, medkulturno in medsosedsko – vse
obenem.

arhiv: Janja Urbiha

Številni odzivi na razstavo in prispevek so
nakazali, da je med ljudmi še veliko zanimanja za pletenje in ročna dela. A smo se kljub
temu odločile, da bomo naslednji krožek v
celoti posvetile postopku polstenja. Pletenje
in kvačkanje pa odložimo za kdaj pozneje. 

R

azstava s tem naslovom je nastala kot
rezultat dela v študijskem krožku, ki je
pod mojim mentorstvom potekal v poletnih
mesecih bolj ali manj na terenu, a pod okriljem Ars Palada Tišler, K. D. Razstava je bila
na ogled v vitrini naše knjižnic v Starem trgu
od 1. avgusta do 15. septembra. Zamudniki
pa si jo do 25. oktobra lahko ogledate še v
knjižnici v Novi vasi.
Razstava zajema prikaz volne v vseh pojavnih oblikah: od ostrižene, še umazane volne,
pa vse tja do končnega izdelka v obliki nogavice, kape ali brezrokavnika. Seveda je moč
videti tudi vse vmesne oblike – čisto runo,
cufano, česano volno, spredeno, barvano …)
Omenjena razstava je bila povod tudi za nastanek tv prispevka z naslovom »Ustvarjalne
ženske v Loški dolini so volnene stvaritve
postavile na ogled«, ki smo ga krožkarice
skupaj z gostjo Viko posnele za nacionalno
TV hišo in je bil avgusta predvajan v oddaji
Slovenska kronika.
Pri izbiri teme krožka »volna« sem bila v začetku kar malce skeptična. Nisem bila pov-

sem prepričana, ali bo tema dovolj zanimiva.
A lep odziv pri prijavah na krožek mi je dal
slutiti, da tema zna biti dovolj atraktivna.
Skozi raziskovalno delo v krožku pa se je že
dodobra pokazalo, da tema ponuja precej
različnih možnosti za učenje in ustvarjalno
delo. V začetku krožka smo si namreč zadale, da bomo spoznale celoten potek nastajanja volne. Vse od ovce do izdelka. In to smo
tudi storile. Ovco smo ostrigli, volno oprali,
posušili, potem smo jo cufali in česali. Poskusile smo se v predenju, kvačkanju, pletenju. Še posebej veliko veselja pa smo imele
s polstenjem oz. filcanjem. Eno celotno popoldne smo namenile temu načinu obdelave
volne. Ker smo bile o tem precej neuke smo
medse povabile poznavalko Saro in prav
lepo je bilo videti zadovoljne obraze, ko smo
ob koncu dneva prav vse v rokah držale svoj
lični izdelek.
Tudi zadnje učno srečanje, ki smo ga poimenovale »štrikanje pod jablano«, je bilo
nekaj posebnega. Dogodek smo na povabilo
Dušanke izvedli na njenem vrt na Kozjem
Vrhu. Pri predenju, pletenju in kvačkanju so

Art Ajva ( 2016 )

POEZIJA - ART AJVA
" BREZ VEZE "
... Sonce sije na
tvoje noge,
če jih umikaš
pred menoj,
narobe ...
In brez veze mi
ptiči na vejevju,
dajejo naloge,
ko raznobarvni
metulji letajo
naokoli.
V travi ni lepo
umikati poglede.
Pohoto je potrebno
razumeti
in se oprijeti
zadnje bilke.
Tako pa spuščam
dim, za dimom
in kvasim bedarije,
da bi ti odprl
cel smisel
nevzdržne
potrebe.
Brez veze,
sonce sije
na tvoje noge ...
Če jih umikaš
pred menoj
.., narobe.
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Petra Trček

Zgodbe Loške doline
Ostrnice, grad Snežnik in nebo nad Loško
dolino je le nekaj motivov, ki jih v fotografski objektiv že vrsto let lovi ljubiteljski fotograf Borut Kraševec iz Loške doline. Ob svoji 50-letnici jih je nekaj postavil
na ogled v galeriji Štala Zavoda Ars viva
v Podcerkvi. O avtorju in njegovem delu
je na otvoritvi spregovorila umetnostna
zgodovinarka Polona Škodič. V družbi
njegovih sorodnikov in prijateljev ter ob
kitarski spremljavi sina Klemna je razstavo 6. avgusta uradno odprl Benjamin
Žnidaršič direktor zavoda Ars Viva. Na
ogled je bila do 7. septembra.
»Moja dolina je v mojem srcu,« pravi Kraševec. In njegovo srce se odraža na fotografijah, na katerih so prizori iz narave, mojstrsko
ujeti v času. Tokrat je razstavil pokrajinske
posnetke dreves, začaranega gradu, kot mu
pravi, ostrnic, neba nad dolino, Snežnika in
znamenj. »Poglobljen in razmišljujoč odnos
do narave in fotografije ga je velikokrat privedel do nenavadnih odkritij,« o Kraševcu
pravi umetnostna zgodovinarka Polona
Škodič. »Lovi predvsem tiste atmosferske
učinke, ki se porajajo v naravi ob redkih trenutkih, predvsem na nebu. Čeprav fotografije nastajajo hipoma, se v njih odražajo tudi
dolgoletne izkušnje nemirnega raziskovalca
enkratnih pojavov in neobičajnih podob.«
Njegove fotografije so veliko več kot zapisovanje časa, pripovedujejo svoje zgodbe o
Loški dolini.

Pred Galerijo Štala v Podcerkvi (Foto: Jelka Lekše)
Motivsko mu je pri srcu grad Snežnik pa
tudi ostrnice. »Ostrnice pokrajini dajejo
edinstveno likovno podobo skulptur, ki jih
vsako leto znova ustvarjajo kmetje Loške
doline.« V fotografski objektiv najraje lovi
utrinke iz narave, vsi motivi pa so povezani
z Loško dolino. »Znotraj izbranih krajinskih
izrezov se spletajo zanimive, simbolične vezi
in odnosi, kjer se narava srečuje s kulturno
dediščino in kjer svetloba odigra bistveno
vlogo, saj osvetljuje vse tisto, kar bi očem sicer ostalo bolj ali manj prikrito … Razstava
Boruta Kraševca je dragocen dokument o
življenju njegove edinstvene »Doline« in pokrajine, kjer se s spoštovanjem in naklonjenostjo obrača k naravi in človeku. Išče lepoto

in skladnost, kar osredotočeno in disciplinirano prenaša v svoje slikovno sporočilo. V
fotografijah se zagotovo skriva tisto »nekaj
več«. To so pripovedi včerajšnjega in današnjega dne, so spomini in nostalgija, so trenutki in stoletja, ki jih je doživljal kot odseve
resničnosti, ki jih deli z nami.« njegova dela
ocenjuje Škodičeva.
Razstava v galeriji Štala je Kraševčeva deveta
samostojna razstava, s fotografijami je sodeloval tudi na številnih skupinskih. Za svoja dela je na natečajih, tudi mednarodnih,
prejel več nagrad, njegove fotografije pa so
objavljene tudi v različnih publikacijah in
časopisih. 

Bok

KUD Pa-leta
Foto: Borut Kraševec

V

galeriji gradu Snežnik so od 9.
septembra do 9. oktobra pod okriljem
Narodnega muzeja Slovenije, Občine
Cerknica ter Javnega zavoda za kulturo,
turizem in medgeneracijsko sodelovanje
Snežnik, svoja dela razstavljali likovni
ustvarjalci Kulturno umetniškega društva
Pa-leta Cerknica. Lilijana Baraga, Marija
Branisel, Vida Braniselj, Janez Dragolič,
Vesna Fajdiga, Valerija Gačnik, Spomenka
Grujić, Marina Klarić, Vlasta Krajc, Marta
Kvaternik, Silvana Lautar, Ilena Lenassi,
Anamarija Modic, Daca Petrič, Ljubica
Pintar, Marina Polanc.

Razstavo je v imenu prireditelja odprl Zdenko Truden, direktor Javnega zavoda
Snežnik. V otvoritvenem delu so nastopili pevci OMePZ Notranjska pod vodstvom
dirigenta Janeza Gostiše.
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Bok

Oblak, voda, zvok, kristal

V

Galeriji "Štala" v Podcerkvi sta Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti
območna izpostava Cerknica in Zavod
za kulturo, integracijo in socializacijo
družbenih skupin Ars Viva, 29. septembra
odprla območno razstavo likovnih
ustvarjalcev, ki so se s svojimi deli odzvali
na razpis JSKD Cerknica z naslovom Oblak,
voda, zvok, kristal. Svoja dela v različnih
tehnikah so predstavili Benjamin Žnidaršič,
Ludvik Šraj, Violeta Doles, Daca Petrič,
Borut Kraševec, Valerija Strežek, Bronja
Kokalj, in uporabniki VDC: s samostojnim
delom Mario Žnidarič ter skupinskimi
deli Slavko Kovač, Vesna Ličen, Tomaž
Antončič, Simon Kovačič, Anže Urbas;
Metka Šraj, Alenka Plos, Karmen Lužar,
Aleš Debevec, Robert Ličen, Klavdija
Kočevar. Strokovno mnenje o razstavi je
podala magistra umetnosti Ana Sluga.

Strokovno mnenje o razstavi je podala magistra umetnosti Ana Sluga (Foto: Borut Kraševec)
V kulturnem programu so nastopili duet Ivo Švigelj s harmoniko in Anja Šoštarič z violino ter
duo harmonik Simon Kovačič in Magda Mlakar. Program je povezovala Maruša Mele Pavlin.
Razstava je bila na ogled do 19. oktobra. 

Bok

Dela mednarodne likovne kolonije v Starem trgu

D

ela 5. likovne kolonija, ki je v organizaciji Slovenskega kulturnega društva
Gorski kotar potekala 20. in 21. avgusta pri
organizatorki in pobudnici Silvani Lautar.
Ustvarjena dela so bila na ogled v starotrški
knjižnici od 7. do 30. septembra.
Svoja dela so razstavljali udeleženci likovne
kolonije: Andrej Korak, Anton Hriberšek,
Božidar Hering, Graziano Legović, Ilena

Lenassi, Janez Ovsec, Lara Zorn, Lilijana
Baraga, Marija Branisel, Marjan Leš, Silvana Lautar, Valerija Gačnik, Vladimir Korak,
Zvezdana Zatler.
Knjižničaka Anđelka Pogorilić je dejala,
»da je likovna kolonija priložnost, ko se
ustvarjalnost prepleta s prijetnim druženjem, izmenjavo izkušenj in spoznavanjem
krajev. Kolonija ki poteka v okviru Kultur-

nega društva Gorski kotar, ima še posebno
poslanstvo. Z likovnim ustvarjanjem v teh
obmejnih krajih naj bi opozorila hrvaško in
slovensko kulturno javnost na neodkrito deželo, polno lepot, ki ponuja veliko možnosti
iskanja novih in drugačnih likovnih izrazov
na tej ali oni strani meje.
Umetnike in potek dela je predstavila udeleženka, pobudnica in organizatorka Silvana
Lautar.

Foto: Borut Kraševec

Otvoritve se je udeležil tudi Ivan Merlak iz
Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je pohvalil kvaliteto razstavljenih del
in bil navdušen nad delovanjem društva in
izvedbo likovne kolonije, ki na poseben način povezuje Slovence na obeh straneh meje.
Obljubil je, da se bo zavzel za večjo podporo
tovrstnim aktivnostim.
Damjan Malnar, predsednik Slovenskega
kulturnega društva Gorski kotar, je predstavil njihovo delovanje in poudaril, da je
njihov osnovni namen povezovanje ljudi z
obeh strani meje, pri čemer je kultura ključnega pomena.
Glasbeno je otvoritev obarvala glasbena zasedba s pevko Laro Zorn, ter kitaristoma Simonom in Miranom Barago. 
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Slikarska delavnica s Karmen
Foto: Karmen Bajec

P

od vodstvom mentorice mag. akademske slikarke,
magistrice umetnosti Karmen Bajec je bila od 5. do
7. septembra v Zavodu Ars Viva delavnica z naslovom
"Slikanje v naravi – En plein air".
Udeleženci so spoznavali motive narave in pri tem reševali
likovne probleme, kot so: zračna in barvna perspektiva,
kadriranje motiva, poznavanje prostorskih zasnov,
svetlobe in barve ter tehnične prijeme različnih struktur
v naravi. Tridnevno srečanje je zaokrožilo snovanje
samostojnega likovnega izdelka, na katerem so strnili svoja
opažanja. Delavnica je bila namenjena tako začetnikom
kot izkušenim likovnikom.
Celoten program delavnice si lahko ogledate na strani
https://www.facebook.com/karmen.bajec.

Bok

Sonček v snežniškem gradu

Dragan Ignjić

NOČNO OKNO ZA PTICE
Tiha, mirna noč
nežno nad vasjo
se rahlo spusti.
Bled obraz se
približa oknu, da
ujame nočno ptico,
ki po nebu širnem beži.
Vedno odprto je
nočno okno za ptice,
ki zbližujejo skozi dlani,
da se izlivajo ljubezni
v nočni temi.

Sekstet Sonček (Foto: Borut Kraševec)

G

lasovi seksteta Sonček iz Pivke in
Kr'snic iz Loške doline so razvajali obiskovalce njihovega koncerta 23. septembra v
gradu Snežnik.
Sekstet Sonček vse od njihovih začetkov leta
1992 vodi Matej Penko. V zasedbi so še Miran Žitko, Primož Dekleva, Milan Gril, Peter
Tomšič in Rado Jurič. V letih delovanja so
za svoje petje prejeli številna priznanja. Nastopali so na mnogih odrih po Sloveniji in
v tujini. Lani so med drugim obiskali rojake
v Argentini in Urugvaju, konec letošnjega
septembra pa so s svojim petjem pritegnili
še občinstvo na gostovanju pri rojakih v Ber-

linu. V gradu Snežnik so poleg že nekaterih
stalnic predstavili še svoj novi repertoar. V
njem je tudi pesem Urbana Kodra Cvetje v
Jeseni, ki so jo zapeli ob kitarski spremljavi
Blaža Lamovca.
Na koncertu v grajski poročni dvorani so
bile njihove gostje pevke pevske zasedbe
Kr'snic pod vodstvom Anemarije Štefančič,
ki so skupaj z njimi prepevale že letošnjo
pomlad v Pivki. Katero pesem so premierno
zapele na koncertu v gradu Snežnik in o njihovih ostalih aktivnostih zadnjega obdobja,
ste vabljeni, da si preberete v članku, ki ga
je na teh straneh napisala njihova članica Simona Truden. 

Duhovi ponoči ne
spijo, ker z menoj
na nočnem oknu slonijo,
da ptice ljubezni
po nebu lovijo.
Nočno okno za ptice
in bled obraz,
ki skriva se na nebu,
da zbeži onkraj sveta.
Tu ostaneva
le jaz in pol mojega srca
ter ptica na nočnem
oknu prislonjena.

21

KULTURA

SIMONA TRUDEN

november, 2016

Še nekaj pesmi našega zdomca

ŽPZ Kr'snice vstopile v novo sezono
s prvo pesmijo, uglasbeno samo za njih

Antona Frbežarja - Tonija:
Səm jo vidu,
je stala tam usa lejpa
in dišala je po šnopcə.
»Ti buoš muoja,
al pa nobena!«,
səm jə rjəku.
Pa se je mau zasmejala,
jəst səm pa rignu.
Drugu jutru …
Drugu jutru səm biu
vəs lahak tam spuodej.
Se mə je kar sməjalu.
Puol mə je blu pa ceu žiulejne žou.

Rafting na reki Krki v Zadravcu (arhiv: Kr'snice)

P

o prijetnem poletnem počitku smo Kr'snice ponovno vstopile v novo sezono petja. Tokrat
smo jo otvorile malo drugače, in sicer z izletom. Na sončno avgustovsko nedeljo, 28. 8.,
smo se Kr'snice na povabilo tria Eroika odpravile na njihov zadnji koncert letošnje turneje po
gradovih, v Brežice. Preden smo prispele v idilo brežiškega gradu, pa smo se odpravile na rafting po reki Krki. Pot nas je tako peljala najprej v Zagradec, od koder smo se po Krki in njenih
brzicah podale vse do Žužemberka in raftale nekaj več kot dve uri. V smehu, seveda. Vodiču, ki
je bil z nami, zagotovo ni bilo dolgčas. Na koncu smo na hitro skočile v osvežujočo Krko, šle na
kosilo v Dolenjske Toplice, od tam pa na koncert v Brežice. V Eroikinem petju smo kot vedno
uživale, po samem dogodku pa smo z njimi spregovorile še nekaj besed in obudile spomine na
naš nastop v Starem trgu.
Z velikim veseljem smo v roke dobile note skladbe, ki je bila s strani mladega talentiranega
skladatelja Tineta Beca uglasbena samo za nas. Avtor besedila je Simon Gregorčič, pesem pa
se imenuje Njega ni, s katero smo se premierno predstavile na koncertu seksteta Sonček iz
Pivke 23. septembra 2016 v gradu Snežnik. S sekstetom Sonček smo v Pivki pele že letošnjo
pomlad, kjer smo se spoznali, to jesen pa smo skupaj priredili še koncert.
V novembru pa nas čaka še regijsko tekmovanje v Pomurju, na katerega smo se uvrstile na
reviji pevskih zborov maja letos na Blokah. Kr'snice tudi v to sezono vstopamo z načrti za naprej, prisrčno vabimo v naše vrste še kakšno pevko, prihodnosti se pa pustimo presenetiti. 

KRIŽEU PUOT

Pouštrtanc smo plesalə.
Səm čakou de bə Alenka
k mjenə počepnila
pa bə se mau zavrtejla.
Puol pa …
Sej vejš …
Ne …
Kukər …
Je dubu pa lounə pijani Ivan
pouštər od Ivanke …
Prvu sm mislu:
»Na, zdej buo pa uon Alenko pruosu
pa me zajebou. Mater boga.«
No, pa nej.
Je bək pa k mjen počjəpnu,
vəs pijan.
Frenk je pa rjəku:
»Lej, tadva sta pa naruobe zvjəzana!«
Ijoj, so se pa usə režalə,
Alenko je pa Milan otpjelou.
USUODNU VINU

»Mater sə uhərən kə prasəc!«,
je rjəku.
»Prnjesə žje tistə šnopc,
kaj ga šparaš!
Sej vejš, koku k jətərcam paša!«
Premierno smo se predstavile s pesmijo, ki je bila uglasbena samo za nas
(vir: Borut Kraševec)

ČLOUK JE ČUDNA ŽVAU
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»A ti boš vedno moja knjiga, …«
Izid nove pesniške zbirke

»Začnite dan s pesmico in nasmehom, dan bo tako veliko lepši«, pravi Stanko Grl, ki
je svoje nove pesmi zbral v njegovi že drugi pesniški zbirki, ki ji je dal naslov Sanjaj
z menoj. 16 septembra so jo ob polni dvorani kulturnega doma v Črni na Koroškem
pospremili na pot s pestrim kulturnim in kulinaričnim dogodkom. Zapel je lovski
oktet LD Mežica, na kitaro je zaigrala in zapela Lidija Vidmar in na harmoniko Blaž
Pavlinec.
Stanko Grl je pesnik, lovec in fotograf. V knjigi Sanjaj z menoj je zbral 120 novih
pesmi. Mednje je uvrstil tudi svoje fotografije narave in živali. Za njegovo delo, ki
bogati slovensko lovsko kulturo, mu je Milan Tepej, predsednik za lovsko kulturo
pri Lovski zvezi Slovenije, podelil bronasti znak za kulturo LZS.
Pesem iz nove pesniške zbirke:

uro pri
Milan Tepej predsednik za lovsko kult
elil
pod
Lovski zvezi Slovenije je Stanku Grlu
Grl)
o
Stank
v
(arhi
.
bronasti znak za kulturo LZS

MOJA KNJIGA

irke Stan
ve pesniške zb
Naslovnica no (arhiv Stanko Grl)

ka Grla

Sem na srcé pritisnil knjigo,
vem, z njo odhajajo vse sanje,
kdo bral bo moje želje, misli,
ne toči bralec solz pred spanje.

A ti boš vedno moja knjiga,
ob tebi jokat ne bi smel,
a vem le to, spomin bo večen
in večen bo njegov odmev.

Po svetu šla boš, nosi misli,
ki v srcu nimajo mirú,
morda nekoč se vrneš k meni,
prebrana v roke, ali v snu.

Lahkó, da kdaj zbledel naslov bo,
zbledi mogoče še ime,
lahkó, da čas bo strgal liste,
a v njej ostalo bo srcé.

Lahko obarva čas ti črke,
mogoče strgan tvoj bo list,
ne videl solz bom na platnicah,
ne videl jok, ne smeh, zavist.

Potrosi z listov košček sanj,
med tiste, ki so meni ljubi,
kot znaš le ti, dotakni se
in srca njih mi ti poljubi.
Stanko Grl

Bok

Razsuti cvetovi

V

starotrški knjižnici je bila 30. septembra predstavitev nove
knjige Antice Marjanac. Predstavitev romana Razsuti cvetovi
in pogovor z avtorico je vodila Zvonka Ješelnik. Na predstavitvi je
nastopila pevska skupina iz Binkla.
Antica Marjanac prihaja iz krajev, kjer se poletje nikoli dodobra ne
ogreje, kjer se jezik hrvaške zemlje zajeda v Slovenijo, kjer Snežnik s
svojim hrbtom senči njive, da ne morejo roditi koruze, kjer pšenica
redko dozori, kjer uspeva le krompir.
Ta svoj svet je zagledala januarja 1936, ravno pravi čas, da je šla skozi
drugo svetovno vojno z zaznavanjem strahot, ki za vedno pustijo
sledi v otroku. Začetnemu šolanju v Novem Kotu in v Travi pri
Loškem Potoku je sledila nižja gimnazija in bivanje v internatu v
Starem trgu pri Ložu, nato pa še učiteljišče v Ljubljani.
Službovala je v več krajih, najprej v Spodnjem Logu pri Kočevju,
nato v Dravogradu in nazadnje v Kranju, kjer se je tudi upokojila.
Že vrsto let živi v Brežicah.
Po prvencu Anci, ti presneti mulc, pesniški zbirki za otroke Kdo gre z
nami in romanu Metulj brez pomladi je to četrta knjiga, ki jo Antica
pošilja med bralce. Roman Razsuti cvetovi pripoveduje o deklici
Marini, ki je že zgodaj, prezgodaj okusila trdo plat življenja, vendar

Antica Marjanac na predstavitvi svoje nove knjige
(Foto: Mario Žnidaršič)

je s svojo neupogljivo voljo in neizmerno željo postati učiteljica v
skoraj nemogočih razmerah to tudi dosegla. Spoznamo življenje in
delo prve generacije povojnih učiteljic, spoznamo tedanje razmere v
šolstvu in v državi, način poučevanja in drugih obšolskih dejavnosti
in se zavemo, kako zelo drugače se je takrat delalo in živelo. 
Vir: iz predstavitvenega letaka

23

ŠPORT IN REKREACIJA

november, 2016

SIMONA TRUDEN

Andreja Podobnik s športom premika meje mogočega
Športna ikona Loške doline Andreja Podobnik je zagreta športnica, tekačica, kolesarka, hribolazka, uspešna podjetnica,
mama, žena in še in še. V sebi nosi neverjetno količino pozitivne energije, ki se že ob sproščeni kavi in pogovoru takoj prenese
na človeka. Andreja, ki je močno fizično in psihično pripravljena, se novembra odpravlja v Himalajo na 6-dnevno tekaško
tekmo na 160 km, kjer bo v dnevu pretekla do 5000 m višinske razlike navzgor in tako naredila še eno stopničko višje v svojem
življenju. Da o vseh maratonih, ultramaratonih in tekih, na katerih se je preizkusila povsod po svetu, ne govorim.
šinske razlike navzgor 5000 m. Na tolikšni
višini tudi možgani drugače delajo. Spiš v šotoru in potem se vsak dan premikaš od točke
do točke, s tem, da moraš imeti v nahrbtniku
opreme in hrane za vseh 6 dni, nihče ti tega
ne nosi (razen šotorov). Fizično in psihično
sem pripravljena, skrbijo me edino višinske
razlike. Je pa to nekaj, kar si zelo želim že
veliko let. Moram pa se zahvaliti predvsem
družini, možu in otrokom, ki me pri mojem
projektu res podpirajo, spodbujajo in mi stojijo ob strani. Brez tega bi bilo težko.

Maraton Rim 2011 (arhiv: Andreja Podobnik)
Od kod želja oz. motivacija po tolikšni
športni rekreaciji?
Meni se zdi, da imam to v sebi že od vedno.
To me res osrečuje. Včasih me kdo vpraša,
ali se moram komu dokazati, da sem toliko
aktivna. Jaz nikoli ne delam tega zato, da bi
se nekomu dokazala. Tudi na tekmovanja
hodim zato, ker je tam eno posebno vzdušje, pozitivno, ker to v življenju res manjka.
Meni šport polepša dan. Veš, da nikoli ne
pridem do točke, v kateri bi si rekla, da se
mi ne da več. Tudi po naravi sem taka, da
želim več, zame v glavi ni nekih meja. Jaz
pravim tako, vsak ima en svoj hobi, zakaj
pa bi morali vsi npr. teči? Nekoga osrečuje
recimo branje, nekoga kaj drugega, mene pa
recimo šport.
Si tudi zagreta tekačica, tečeš na 21 km
pa 42 km in tudi daljše razdalje. O čem
razmišljaš, ko tečeš? Bi kdaj kar najraje
odnehala?
Ko premikaš meje, ko porušiš nek zid in
zmoreš prvič preteči 21 km, potem 42 km in
tako naprej, te preplavi en tak lep pozitiven
občutek adrenalina, hormoni sreče te preplavijo. Tudi krize so seveda med tekom, ne
glede na razdaljo. Lani sem šla na ultra gorsko tekmovanje, tek na 110 km, in tečeš neprenehoma, jaz sem tekla 21 ur in to čez hri-

be, doline, štartaš zjutraj, tečeš tudi po temi
in imela sem tudi krizo, ko sem si mislila, kaj
mi je tega treba, ampak potem, ko to mine,
potem dobiš pa tako ultra moč. Tudi če tečeš
na 5 km in imaš pri 3. kilometru krizo, pa jo
premagaš, se pojavi podoben občutek. Veliko moči rabiš, tako kot v življenju na sploh.
Šport te zelo okrepi. Okrepi te tudi, ko prideš
recimo v službi, doma do težav in pomisliš
na neko športno situacijo in si rečeš, če sem
v športu to takrat premagal, bom pa tudi to.
V novembru odhajaš v Himalajo na
tekaško tekmo na 160 km. Kako se
pripravljaš na to?
Trenutno treniram vsak dan 3 do 4 ure
dnevno. Če imam bolj malo časa, grem na
Slivnico recimo štirikrat ali petkrat zapovrstjo v dnevu, potem kolesarim, vadim, v bistvu se ukvarjam z veliko športi. Pred dnevi
sem bila recimo na Triglavu – gor in dol v
4-ih urcah (opomba: teče na Triglav v eno
smer 2 uri) – če se spomnim, včasih mi je
bilo čudno, kako gredo lahko ljudje v istem
dnevu na Triglav in nazaj, sedaj sem pa tudi
jaz med njimi. Saj to je vse tako, če počneš to
z užitkom, ti uspe. V Himalaji bodo ekstremne razmere, mraz, višinske razlike, kisika
bo manj. Tekma traja 6 dni. Vsak dan bom
pretekla od 20 do 35 km, vsak dan torej vi-

Kaj pa psihične priprave?
Veliko vizualiziram. Tudi ko grem na ultra
tekme, vizualiziram, kako bo, ko bom prišla
do krize. Vem, da me bo ego prepričeval, naj
neham, kaj mi je tega treba. Psihotrening
ogromno pomeni. Veliko knjig berem za
psiho, ker ti koristi tako v službi kot doma.
Vsi imamo težave, tudi jaz. Mi velikokrat
rečejo, tebi je pa tako lepo. Tudi jaz imam
preizkušnje in težave, vendar jih vidim kot
neke izzive, ki jih premagujem. Ti pa veliko
tako pri športu kot v življenju pomagajo izkušnje in te človeka utrdijo. Tudi knjige, ko
bereš, nekako memoriziraš v podzavest in
ko prideš do določene situacije, se kar nekako spomniš besed, ki si jih prebral.

»Na Triglav in dol v 4-ih uricah«
(arhiv: Andreja Podobnik)
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Poleg vseh športov pa poučuješ še
aerobiko …
Ja in poučevanje aerobike mi je res super,
predvsem zaradi ljudi. Sem rada v družbi,
sem energična. Ljudje so zdaj na sploh postali pasivni, tako da je lepo videti, da imajo
ljudje voljo do vadbe. Ta energija mene zelo
potegne, sploh pa, ko so ljudje zadovoljni,
sem zadovoljna tudi jaz.

Glede na to, da si zelo aktivna, moram
vprašati – greš kdaj na dopust in en
teden samo počivaš?
Ja, grem in mirujem. Veliko ljudi me sprašuje, ali se sploh kdaj umirim. Včasih mogoče
se res nisem mogla, zdaj pa brez težav. Ker
se mi zdi, da se naučiš poslušati svoje telo.
Tudi doma mi včasih rečejo, da naj se malo
umirim (smeh).
Kako se počutiš na sploh v življenju,
predvidevam, da imaš tudi ti tako kot
vsi mi težka obdobja, pri katerih pa ti
šport pomaga.
Tudi jaz sem imela težka obdobja v življenju
in sem potrebovala preusmeritev misli od
negativnih in to ti šport zagotovo da, saj ti
sprošča hormon sreče. Jaz se na sploh v življenju počutim odlično. Se mi zdi, da bolj,
kot sem psihično utrujena, bolje se počutim
po neki športi aktivnosti. Če ne treniram, se
slabše počutim.
Zanima me še prehrana. Ješ kakšno
posebno hrano, uživaš kakšne napitke,
praške in podobno?
Zdaj že nekaj časa ne jem glutena. Veliko časa sem bila slabokrvna, nič nisem
vedela, kaj mi je, vsi so govorili, da je to
zaradi treningov, sedaj pa, ko sem izločila gluten, se počutim odlično. Saj se tudi
pregrešim in takrat mi energija upade.
Ne moreš verjeti, koliko energije ti lahko
vzame prehrana. Tudi zdaj, ko treniram,
ne rabim nič več. Potrebujem pijačo, to ja,
veliko pijem. Recimo zdaj, ko sem šla na
Triglav v 4 urah gor in dol, sem si napolnila nahrbtnik z gostim sokom in figami. Z
nekimi posebnimi napitki si ne pomagam.
Saj sem tudi to že poskusila, raznorazne
dodatke, napitke, praške, vendar jaz nisem
tip človeka za to. Raje imam sadje, zelenjavo, mesa veliko pojem, rada uživam doma
pridelano hrano. 

november, 2016

SIMONA TRUDEN

40. obletnica občinske
nogometne lige
"Športno društvo Loška dolina je 20. avgusta 2016 obeležilo 40. obletnico
občinske nogometne lige. Na stadionu v Starem trgu so se nogometaši iz Loške
doline pomerili na revijalnih tekmah v velikem nogometu, ki so se odvijale v
pravem športnem duhu."
arhiv: ŠD Loška dolina

Te ljudje kdaj sprašujejo oz. prosijo, da
jih motiviraš?
Veliko ljudi pride do mene in me prosi, naj
jih malo motiviram. Težko je druge motivirati, to mora človek začutiti v sebi. Nekateri ljudje recimo pač na začetku samo
rabijo neko usmeritev in potem začutijo
šport. Saj gremo včasih tudi s kom kam
na vadbe skupaj, ampak to moraš začutiti
v sebi.

ŠPORT IN REKREACIJA
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Ekipa ŠD Loška dolina Andifit zaigrala v 1. slovenski
malonogometni ligi Ligi ENA
Malonogometna ekipa ŠD Loška dolina Andifit je ena izmed dvanajstih ekip iz cele Slovenije, ki letos premierno igra v 1.
slovenski malonogometni ligi na travi Ligi ENA. Ligo organizira Slovenska malonogometna zveza, katere ožja sodelavca sta
Zdenko in Simona Truden.
Žreb je ekipi iz Loške doline določil skupino C, v kateri sta še dve gorenjski ekipi NK Begne
in NK Smola. Tekme prvega kroga so vse tri ekipe odigrale v nedeljo, 2. oktobra 2016, v Begunjah na Gorenjskem, kjer je ŠD Loška dolina Andifit dosegla eno zmago in en poraz. Ekipo
NK Smola so fantje premagali s 3 : 1, strelec dveh zadetkov je bil Nejc Komidar, strelec enega
pa Suvad Okić. V drugi tekmi pa je bila ekipa NK Begne s 5 : 2 žal premočna. Na tej tekmi
sta se za ekipo iz Loške doline med strelce vpisala Nejc Komidar in Jan Sterle, oba s po enim
zadetkom. V oktobru ekipo iz Loške doline čakajo še povratne tekme, na katerih pa bo dala

Trenuten pogled na skupino C
EKIPA
1 NK Begne
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Rezultati tekem 1. kroga skupine C Lige ENA
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ŠD Loška dolina
Andifit

ŠD Loška
dolina
Andifit

2

:

5

NK Begne

NK Begne

3

:

4

NK Smola

vse od sebe, da se prebije v četrtfinale, ki bo
odigrano v spomladanskem delu.

arhiv: ŠD Loška dolina

Ekipa ŠD Loška dolina v skupini C beleži eno zmago in en poraz (arhiv: ŠD Loška dolina)

Sicer pa je 1. slovenska malonogometna ligi
na travi Ligi ENA zgodovinska, saj take lige
v Sloveniji še ni bilo. Največ ekip prihaja iz
Pomurja, kjer je mali nogomet, ne samo priljubljen, temveč tudi odlično organiziran. V
ligi poleg pomurskih ekip in notranjske ŠD
Loška dolina Andifit igrajo tudi ekipe z Gorenjske, Dolenjske in Celjske. 
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Izak Hribar Meden

SK Loška dolina – biatlon že v polnem pogonu
pelj (mladinci). V selekciji šole biatlona je
med mlajšimi tekmovalci Jan Truden.

arhiv: ŠD Loška dolina

Vodstvo kluba (predsednik Boštjan Ule in
Janez Ožbolt – sicer vodja panoge za biatlon)
si v prihodnje želi v svoje vrste privabiti še
več tekmovalcev. Trenutno je v različne pogone vpetih 27 tekmovalcev, treningi potekajo v več skupinah – najmlajša skupina
je sestavljena iz letnikov 2010–2007, sledi
skupina tekmovalcev v starosti 10–13 let,
najstarejša skupina pa je sestavljena iz tekmovalcev, ki so v zadnjih letih OŠ oziroma
na prehodu v srednjo šolo. Seveda so tu še
starejši tekmovalci, ki pa so, kot že napisano,
večinoma vsi v reprezentanci.

L

etošnji september je bil za člane SK Loška dolina – biatlon zelo pester. Napornim treningom preko spomladi in poletja
so sledile poletne tekme na rolkah. Tako je
tudi naš klub organiziral rolkarsko tekmo,
SKI rolke Lož na Klancah. Tekmovanja so
se udeležili tekmovalci iz večine slovenskih
klubov, udeležba je bila tako odlična. Izkazali so se številni tekmovalci SK Loška dolina, Nace Žnidaršič je tako absolutno osvojil
drugo mesto, Urška Poje in Tina Mlakar pa
sta se ravno tako zavihteli na drugo in tretje
mesto med mladinkami. Skupno je na tekmi nastopilo 19 tekmovalcev našega kluba.
Uspeh so dopolnili tudi mlajši tekmovalci z
uvrstitvami tik pod oder za zmagovalce.

razliko od sobote na nebo priklicala sonce
in ugodne razmere za tekmovanje. Državni
prvaki so v nedeljo postali: Klemen Vampelj
med mladinci, Urška Poje med mladinkami
in Nace Žnidaršič med mlajšimi člani. Na
stopničkah sta stala tudi Tina Mlakar (2.)
in Žan Petrinčič (3.) V nedeljo je uspešno
tekmovalno kariero končal Jure Ožbolt, ki
pa ostaja v športu in že deluje kot trener v
klubu.
V letošnji sezoni so v slovenski reprezentanci naslednji naši tekmovalci: Urška Poje,
Tina Mlakar (mladinke), Nace Žnidaršič,
Žan Petrinčič (mlajši člani) in Klemen Vam-

Za tekmovalce skrbijo trenerji Izak Hribar
Meden, Jure Ožbolt, vodja tekmovalne ekipe Darko Ožbolt, serviserja smuči Boštjan
Baraga in Primož Vampelj, za marsikatero
birokratsko rešitev poskrbi Domen Kordiš.
Seveda pa so tu še ostali in starši.
Klub je v teh dneh organiziral priprave v Čatežu, ki so se jih udeležili skoraj vsi tekmovalci, in tam trenirali, se družili in uživali.
SK Loška dolina bo v oktobru organizirala Letno državno prvenstvo v biatlonu za
tekmovalce z zračno puško. Kmalu sledijo
zimska tekmovanja, o katerih bomo gotovo
še pisali.
Vabimo nove člane k vpisu.
Info: 051 319 365
– Izak, trener kluba

17. in 18. septembra smo organizirali Državno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki in letno
tekmo v biatlonu za mlajše kategorije, ki tekmujejo z zračno puško. Organizacija takega
tekmovanje, ki poteka v soboto in nedeljo,
je bila zahtevna, zato je bilo na Pokljuki prisotnih veliko članov kluba, ki so pomagali
izpeljati tekmovanji. Tekmovanje je imelo
močan mednarodni pridih, nastopilo je kar
nekaj tekmovalcev iz drugih držav.
Zelo so se izkazali naši tekmovalci. V soboto sta med mlajšimi člani Nace Žnidaršič
in Žan Petrinčič osvojila 2. in 3. mesto, Jan
Truden je bil med starejšimi dečki tretji. Kiara Sterle in David Zabukovec sta zmagala v
kategoriji mlajših deklic in mlajših dečkov.
Gašper Ožbolt in Nikita Funda sta se v istih kategorijah zavihtela tik pod stopničke.
Izjemno uspešna je bila tudi nedelja, ki je za

Moja najljubša knjiga
Tretješolci smo že prve šolske dni veselo obiskali knjižnico. Naša knjižničarka Leonida nas
je popeljala v svet pravljičnih junakov in nam hkrati obudila spomin na naše najljubše
knjige, ki vam jih predstavljamo. Morda vam vzbudimo zanimanje za katero od njih.
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arhiv: Izak Hribar

Tekaške vadbe in nordijska hoja (IZIŠPORT)

L

etos že tretjo sezono zapored pri gradu
Snežnik potekajo tekaške vadbe. Okolica
gradu nam nudi odlične pogoje za telesno
aktivnost. Bližina Cinkovca ponuja tek v klanec, Nadleško polje nepogrešljivo ravnino za
hitre teke, drevored ob gradu pa hlad v vročih poletnih dneh.
Tekačice in tekači so razporejeni v več skupin. Tako v prvi skupini tečejo tisti, ki želijo
poskrbeti za izboljšanje telesne priprave in
počutja ter želijo napredovati pri teku, tekaška druženja so prilagojena vsakemu posamezniku posebej. V tej skupini je veliko
tistih, ki se s tekom šele spoznavajo, kot tudi
ostalih, ki tečejo že nekaj časa. Pretečemo,
ANJA: Knjiga o Piki Nogavički mi je všeč, ker
je Pika zelo močna. Všeč mi je tudi, ker je
zabavna in navihana deklica. Všeč mi je tudi
njena pesem. Zanimiva je, ker zganja norčije.
LOVRO: Knjiga o živalih mi je všeč, ker je
zanimiva in smešna. Tudi zato, ker imam rad
živali in ker lahko naredim svojo žival. Na
primer načela, netepard, lesica in pogumir.
Pa še nekaj. To knjigo občudujem!!!
MATIJA: Všeč mi je knjiga o ugankah. Ker so
zabavne, težke in nenavadne.
JAN: Všeč mi je knjiga Divjad, ker me
zanimajo živali. Čim več o živalih hočem
izvedeti zato, ker hočem pri 18-ih postati
lovec. Saj se pri tem zabavam in vidim veliko
živali. Knjiga mi je všeč, ker je veliko slik.
Naučim se veliko in zame je to dobro. Ta
knjiga je super!!!

z vmesno hojo, 5-7 km. Dobivamo se vsak
četrtek v popoldanskih urah, takoj za to skupino ima vadbo tudi druga skupina, kjer so
treningi nekoliko bolj zahtevni. Veliko tekačev se v tej skupini pripravlja za nastop na
Ljubljanskem maratonu ali katerem drugem
rekreativnem tekmovanju, praviloma na
skupnih tekih pretečemo od 7 do 10 km. Na
vadbah v obeh skupinah veliko pozornosti
namenjano čim bolj pravilni izvedbi tekaških vaj, vaj za moč in vaj za gibljivost ter
tako preprečimo morebitne poškodbe.
Letošnjo jesen smo uvedli tudi novost, nordijsko hojo, ki poteka ravno tako ob četrtkih
pri gradu Snežnik in je naletela na odličen
SAMO: Izbral sem si knjigo o živalih. Zato,
ker je smešna.
DANIELA: Knjiga Vilinske zgodbe mi je všeč,
ker je smešna. Všeč mi je, ker ima vijolične
platnice. Zato mi je všeč, ker je notri mačka.
Lepa knjiga mi je zato, ker je modro nebo.
ROSVITA: Knjiga Hroščki mi je všeč, ker je
smešna. Včasih se v njej zgodi kaj hudega. V
knjigi si hroščki radi pomagajo. Zanimivo je,
ko jih lovi pajek Predec.
TAJDA: Knjiga o Garfildu mi je všeč zato,
ker je smešna in zanimiva. Garfild je tudi
zanimiv. Zelo mi je smešno, da ga zmeraj
vidim jesti lazanjo.
MATIC: Všeč mi je zato, ker je smešen in
prijazen. Knjiga o Frančku mi je všeč zato, ker
je želva. Doma imam vse knjige o Frančku.

odziv. Nordijska hoja je primerna za vse generacije, veliko pozornosti namenimo pravilni izvedbi gibanja, vsako uro opravimo
primerno ogrevanje. Gre za obliko vadbe,
ki je nekoliko manj zahtevna, kot je tek, zato
je primerna za vse, ki pri teku oklevajo ali
imajo morebitne poškodbe, ki bi jih ovirale
pri teku.
Aktivni bomo tudi pozimi, ko bomo organizirali zimsko vadbo za moč.
Vse informacije dobite na
051/319/365 – Izak (IZIŠPORT)
ali po elektronski pošti:
trening.izak@gmail.com
JURE: Knjiga o Garfieldu mi je všeč , zato ker
je smešna. Moj najljubši lik v njej je Garfield.
Všeč mi je tudi, ker je v njej strip. Garfieldov
najboljši prijatelj je Odie.
NUŠA: Knjiga o Milu Strašilu mi je všeč, ker
je smešna in zabavna. Vse poje in razmeče.
Veliko nagaja in se hihita. Vedno, ko mi kdo
reče Milo Strašilo, se spomnim na hladilnik.
KLEMEN: Policistka knjiga mi je všeč
zato, ker je notri poklic. Zato ker je tudi o
prometu. Ker mi je zanimiva.

Učiteljica
Barbara Turk
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Kovinoplastika Lož d. d. posluje
skladno z mednarodnimi standardi
Kovinoplastika Lož d. d. je nosilec certifikata ISO TS 16949 od leta 2009, ko je zaključila
pomemben projekt nadgradnje obstoječega
sistema kakovosti ISO 9001. Za prejemnika
tega certifikata je to pomemben korak v izboljševanju sposobnosti pridobivanja novih
poslov na področju komponent, primarno
za avtomobilsko industrijo, hkrati pa tudi za
druge veje industrije, saj kakovost izdelkov
in storitev postaja »samoumevna« lastnost
vsakega nakupa oz. nabave. Prejem certifikata ni končno dejanje, ampak predvsem
zaveza trdemu delu na področju stalnih izboljšav za večanje dodane vrednosti in zanesljivosti našega dela do strank, tako internih
kot zunanjih. Je pa tudi potrditev, da naša
družba zna in zmore izvesti korake, ki so
skladni z mednarodnimi standardi vodenja
in strategijo družbe.
Kovinoplastika Lož d. d. je presojana s strani
certifikacijske hiše TÜV SÜD za področje
sistemov vodenja po mednarodnih standardih ISO 9001, 14001 in TS 16949. Po uspešno opravljenem postopku presoje v naših
procesih smo izpolnili pogoje za podelitev

vseh treh certifikatov za naslednje 3-letno
obdobje.
Lanska jesen je pri standardih za sisteme
vodenja prinesla dve novi izdaji s tega področja. Novi standard ISO 14001, tako
imenovani okoljski standard, zatem pa še
najpomembnejši standard s področja sistemov vodenja ISO 9001. Za ISO 9001 je to
že peta izdaja po vrsti, za ISO 14001 tretja.
Vprašanje, ki se postavlja pred uporabnike,
je, kateri so bili razlogi za spremembe, bodo
postavljeni cilji doseženi in navsezadnje, kakšne bodo spremembe za uporabnike. Vse
spremembe, čeprav so jih nekateri pričakovali še več, prinašajo svež veter in bodo uporabnikom zagotovo omogočale prevetritev
obstoječih sistemov vodenja in s tem njihovo
izboljšavo.
Nove izdaje dajejo vsakemu standardu novo
strateško orientacijo. Upošteva se namreč
dejstvo, da se vse več sistemov vodenja kakovosti uporablja skupaj in integrirano s poslovnimi procesi organizacije; da sta prioriteti učinkovitost in rezultat sistema vodenja
in da je zahteve sistema potrebno prilagoditi

trenutnim in prihodnjim poslovnim okoliščinam in zahtevam. Vse bolj v ospredje
stopa upravljanje s tveganji in priložnostmi,
ob upoštevanju zahtev zainteresiranih strani.
Sistem vodenja kakovosti in okolja naj bi postal orodje za realizacijo strateških odločitev
in izpolnjevanje poslanstva organizacij. 
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Kratke počitnice za še boljšo godbeno sezono

Po prihodu orkestra z gostovanja v Bosni
in Hercegovini konec maja sta sledila dva
meseca, v katerem je za člane sledilo vrsto
nastopov. Začeli smo z igranjem na proslavi
Zveze veteranov vojne za Slovenijo na Mašunu. Sledil je promenadni koncert ob dnevu
državnosti v Iga vasi, ki je potekal skupaj v
sklopu slavnostnega prevzema novega gasilskega vozila in motorne brizgalne ter vrtne
veselice gasilcev PGD Iga vas. 17. julija pa je
bil naš dan zaseden kar z dvema nastopoma,
in sicer je bil prvi v Dragi v Loškem Potoku,
kjer je bilo spominsko obeležje na bitko na
Jelenovem žlebu, drugi pa je sledil na festivalu Plavajoči grad. Danilo Bavec je naredil
tudi priredbo za orkester skladbe Stoji, stoji
tu mejstu Luož, ki jo je igral Ethno Histeria Orchestra, toda ker je bil njihov nastop v
zelo poznih večernih urah, se je število godbenikov zmanjšalo do te mere, da je bil on
naš edini zastopnik orkestra.

Foto: Danijela Klepac

Da pa godbeniki nismo samo nastopali, smo
imeli prvo soboto v juliju enodnevni izlet do
Strunjana, kjer smo se malce sprostili po naporni sezoni. Ta dan je še bolj pripomogel k
temu, da smo se vsi člani med seboj dodobra

Foto: Urša Šepec

Letošnje poletne počitnice so
bile za člane Pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož krajše kakor
prejšnja leta, a to jih je po eni strani
samo še bolje pripravilo na novo
godbeno sezono. Nova sezona je polna
različnih ciljev, eden izmed najbolj
pomembnih pa je zagotovo božičnonovoletni koncert, na katerega so se
člani že začeli intenzivno pripravljati.

povezali, saj smo druženje popestrili tudi z
udeležbo dveh ekip na odbojkarskem turnirju. Sami člani se namreč vse bolj zavedamo,
da za dobro delovanje društva potrebujemo
dogodke, na katerih se malce sprostimo in
pozabavamo. Le tako se ohranja dobra volja
in zagnanost.
V zadnjem tednu meseca avgusta pa smo
člani začeli s prvimi vajami za novo sezono.
Naše notne knjižice s koračnicami so se obnovile in dobile tudi nekaj novih koračnic,
tako da naše vaje potekajo s pripravami na
božično-novoletni koncert ter z učenjem
novih koračnic. Ponovno smo organizirali tradicionalni pohod na Snežnik, ki je bil
letos premaknjen iz junija na september. Na
vrhu smo tako kot vedno, tudi letos zaigrali
koračnice in popestrili dogajanje vsem pohodnikom, ki so se na drugo septembrsko
nedeljo odločili doseči vrh Snežnika. Se je
pa letos prvič nekaj članov in njihovih družinskih članov odpravilo na vrh že en dan

prej ter tako preživelo noč v snežniški koči.
Naslednji vikend smo imeli ponovno pestro
z nastopi, saj smo v soboto najprej nastopali na Žuru za otroke in starše v letnem gledališču Cirkl v Podcerkvi, naslednji dan pa
smo s koračnicami popestrili otvoritveno
prireditev M'hajlovega sejma v Novi vasi na
Blokah. September smo zaključili s tradicionalnim godbenim piknikom, ki je imel letos
posebno novost, namreč naš tolkalist Željko
Đukes je za vse člane spekel odojka, kar je
seveda samo še bolj pripomoglo k odličnemu vzdušju.
V mesecu oktobru godbenike z dirigentom
Tadejem Jermanom čakata zaenkrat dva
predvidena nastopa, in sicer na Polharski
noči ter na prireditvi ob obletnici napada na
Lož. Je pa res, da se število koncertov in nastopov sproti povečuje. Vse zveste poslušalce sproti obveščamo o naših aktivnostih na
naši Facebook strani, tako boste tam izvedeli
tudi kaj več o letošnjem božično-novoletnem
koncertu, ki bo tako kot vsako leto 26. decembra. Letos bo program nadvse pester in
zanimiv, imeli pa bomo tudi posebnega gosta, ki je eden izmed najbolj znanih slovenskih pevcev, ampak več o tem boste izvedeli
v prihodnjih mesecih.
Hkrati pa naj še enkrat v svoje vrste povabimo vse nove, zainteresirane člane, da se
nam pridružijo. Leta niso pomembna, kajti
v našem orkestru je prostor za vsakega navdušenca glasbe. Pomembno je le to, da znate
poprijeti za kakšen inštrument, ali še bolje,
za dva in da s seboj pripeljete obilo dobre
volje ter zagnanosti. Vaje orkestra potekajo
vsak torek 19.30–21.00 in vsak petek 19.30–
22.00. Več kot nas je, boljšo glasbo bomo
ustvarjali za naše poslušalce. In seveda bolj
se bomo imeli »fajn«!  

30

DRUŠTVA

november, 2016

povzeto po spletni strani Ars Viva

Bogata bera v Zavodu Ars Viva
Arhiv: Ars Viva

Tudi letošnje poletje in jesen je v
Zavodu Ars Viva živahno in pestro.
Poleg predstavljenih aktivnostih v
ostalih člankih se je dogajalo tudi:
Literarna šola

Od 8. do 10. julija je bila v Podcerkvi Literarna šola JSKD 2016 namenjena odraslim
udeležencem (od 18. leta naprej): pesnikom
in pisateljem, pedagogom, mentorjem, literarnim ustvarjalcem, učiteljem, vzgojiteljem,
profesorjem, vodjem literarnih skupin, pravljičarjem, knjižničarjem … Pod mentorskim
vodstvom: Igorja Cvetka in Jelene Sitar, Bine
Štampe Žmavc, Neli Kodrič Filipić in Barbara
Korun so se udeleženci naučili novih literarnih in praktičnih znanj. Na letošnji literarni
šoli je bil poudarek na branju in spoznavanju
klasičnih in sodobnih pravljic, ki so jih udeleženci pripovedovali in podajali na zdravilen
način. Potekale so delavnice kreativnega pisanja z mentorji in literati o arhetipih v literaturi (s poudarkom na pravljicah), sledila so
branja kvalitetne slovenske literature, pogovori z uveljavljenimi pesniki in pisatelji ter terapevti, prepletali so literaturo z gledališčem,
spoznavali lutkovne tehnike …

Razstava Nives Pišek

Še isti dan je v galeriji Štala sledila prva samostojna fotografska razstava Nives Pišek,
ki je na svoji prvi samostojni fotografski
razstavi predstavila slikovito potovanje med
vodami. Izbor fotografij (iz obdobja zadnjih
dveh) let odkriva lepoto naše narave, znane

in manj znane kotičke in utrinke na poti od
Notranjske proti morju in vse do gora (grad
Snežnik, Cerkniško jezero, Podcerkev, Nadlesk, Rakov Škocjan, Krupa, Izola in Tolminska Korita). Otvoritev je spremljal del
glasbenikov iz zasedbe World Histeria Orcestra, ki je po razstavi s celotnim orkestrom
nadaljeval s koncertom v areni letnega gledališča.

Ex temporu Podobe Loške doline

Vsakoletno srečanje za slikarje in kiparje na
lokaciji Žage na izviru Obrha v Vrhniki pri
Ložu se je odvijala v času festivala »Plavajoči
grad« od 11. do 17. julija.
Delavnici so se pridružili tudi otroci in slikarji, ki so dodatno popestrili dogajanje.
Udeleženci so ustvarjali pod mentorskim

vodstvom Jožeta Potokarja in Benjamina
Krežeta.
V drugi polovici tedna se je v okviru ex tempora odvijala tudi delavnica fuzije stekla, ki
jo je vodil Dražen Poje iz Trbovelj. Ta postopek omogoča nešteto možnosti oblikovanja
uporabnih predmetov in subtilnih umetniških skulptur.
Na Ex temporu Podobe Loške doline je sodelovalo 12 slikarjev 6 kiparjev in 26 otrok.
Pri izvedbi so sodelovale Potepinke in prostovoljke iz Romunije, Estonije in Gruzije. Na razstavi razstavljajo: Jože Potokar,
Boštjan Močnik, Itzak Adir (Izrael), Bernd
Wittschinski (Nemčija), Rasso Causeevig,
Željko Vertelj, Ovsec Janez, Dražen Poje,
Damjan Rogelj, Benjamin Žnidaršič.

Delavnica oblikovanja gline

je poteka do nedelje, 21. avgusta, pod mentorskim vodstvom Tatjane in Boštjana Dobovšek. Na začetku tečaja sta predstavila
tehniko oblikovanja, nato pa je sledil individualni pristop. Udeleženci so si ogledali in
poskusili oblikovati glino ročno ali na vretenu. Spoznali smo različne tehnike okraševanja, patiniranja, poslikave, glaziranja. Na
tridnevni kreativni delavnici so udeleženci
ustvarjali in oblikovali svoje unikatne izdelke. Nastale so zanimive skodelice, skledice in
drugi izdelki. Glinene izdelke sta z usti poslikala Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj.
Oblikovanje iz gline in kreativno ustvarjanje spodbuja radost do življenja. Keramika
je zelo kompleksna in združuje umetnost,
obrt, ročne spretnosti, kot tudi kemijo, fiziko. Predvsem pa je ljubezen. Delavnico je
podprla tudi Občina Loška dolina.
v Podcerkvi je bilo tudi več srečanj in družabnih dogodkov:
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Motoristi Gold Wing kluba
Slovenije

so članom Zveze paraplegikov Slovenije z mogočnimi Hondinimi
motorji pripravili že kar nekaj nepozabnih izletov. Tokrat se je kakšnih
petindvajset motoristov s predsednikom združenja Jožetom Planincem
na čelu in približno tolikimi paraplegiki in tetraplegiki 3. septembra
2016 zbralo pred Zavodom Ars Viva
v Podcerkvi. Po predsednikovem
pozdravnem nagovoru so izletniki s
pomočjo voznikov sedli na motorje in karavana, ki sta jo na motorjih
spremljala dva policista Slovenske
vojske, je krenila do naselja Volčje in
njenega slikovitega jezera ter Lužarjevega klanca do Velikih Lašč. Tam so
se usmerili proti Ribnici, pri Žlebiču
zavili proti Sodražici in se preko Nove
vasi po slabih dveh urah vrnili nazaj v
Podcerkev. Nekateri pa so lahko izbrali tudi
krajši izlet do zanimivega gradu Snežnik.

Društvo stari traktor Moste:

je zavod Ars Viva s svojimi oldtajmerji obiskalo 29. julija. Člani so odšli na pot v jutranjih
urah, v popoldanskih urah pa prišli v Podcerkev, kjer so si ogledali hostel Ars Viva in zbirko
starih motorjev pri Zmagu Žnidaršiču.
V večernih urah jim je v Žagi pri izviru Obrha Peter Mlakar pripravil gril presenečenje.
V nedeljo zjutraj so naredili krog po Loški
dolini in oddrdrali proti domu. V Vrhniki se
jim je pridružil tudi Leon Trubačev s svojim
oldtajmerjem.

Žur za otroke in starše

je bil v Podcerkvi 17.septembra. Nastal je iz
želje, da otrokom pripravijo nekaj zanimivega,
zabavnega, drugačnega … Pri tem jih je oviralo vreme, vendar se niso vdali. Člani Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož so se izkazali in
kljub dežju izvedli del programa. Tudi delavnice zunaj so bile malo manj obiskane. Zato
pa so bile delavnice v dvorani več kot obiskane
in tudi otroci so bili presrečni. Še posebej težko so pričakovali Romano Kranjčan, ki jim je
pripravila nepozabno srečanje. Pričarala jim je
čudežno vzdušje, polno domišljije in razigranosti. Otroci se zelo radi igrajo, zato so zanje
pripravili tudi stare pozabljene igre.

Srečanje velikih družin

Zavod ARS VIVA je 11. septembra v Žagi
na izviru Veliki Obrh organiziral srečanje
velikih družin z več kot petimi otroki. Gre
za prireditev, ki so jo organizirali drugič,
kot zabavno-družabno prireditev, ki nudi
tudi duhovne vsebine in spodbude za pristne družinske odnose v današnjem vsakdanu. Po izkušnjah iz minulih podobnih
srečanj si družine želijo pristnosti, narave
in kakovostno preživetega časa, brez pretiranega spodbujanja k potrošništvu.
S prireditvijo želimo javnost opozoriti na
pomen družine v slovenski družbi. 
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Milan Šraj

Jesenske aktivnosti v ŠRD Snežnik – Kozarišče

Na Nanosu (Arhiv: ŠRD Snežnik-Kozarišče)

P

očitnic je konec, vsi smo že nazaj v službah, šolah, prav tako nadaljujemo z aktivnostmi v ŠRD Snežnik – Kozarišče.
Konec avgusta se nas je 25 pohodnikov odpravilo na Nanos. Nekateri smo bili prvič
na tej kraški planoti. Enkratno vreme nam
je ponudilo prelep razgled na celotno Vipavsko dolino. Še posebej smo se zadovoljni
oblekli v nove društvene majice in bili na samem vrhu izmed vseh obiskovalcev najbolj
opazni. Enkratna družba, enkratno vreme
in kljub utrujenim nogam lepo preživet dan.
Če nas je lepa udeležba na pohodu na Nanos, predvsem predsedstvo društva, navdalo
z novim delovnim elanom, smo bili toliko
bolj razočarani pri naši drugi aktivnosti v
septembru, ko smo pripravili II. tek na Kucelj. Tek na Kucelj je posebnost med teki, saj
to ni klasičen tek, ampak dvoetapni. Prvi
start je bil v Peščenku do vrha Kuclja, cilj je
bil pri križu. Drugi start je bil pod vznožjem

Kuclja. Tekmovalci so startali z zamikom
toliko sekund, kolikor so zaostajali za najhitrejšim v prvi etapi. Drugi krog je potekal
tako, da so tekmovalci najprej pretekli 850 m
ravninskega teka, po poti pod Kucljem, nato
je sledil sam vzpon do cilja, ki je bil ravno
tako pri križu.
Ker je, kot sem že omenil, ta tek malce drugačen od ostalih, smo bili prepričani, da bo
zanimiv in bo vsako leto več udeležencev, tekačev. Kljub dobro pripravljeni progi, kljub
temu da je bil tek brezplačen, kljub temu da
so bile za najboljše pripravljene medalje in
priznanja, udeležba ni uresničila naših pričakovanj in najverjetneje III. teka na Kucelj
v naslednjem letu ne bo …
1. oktobra pa smo v sklopu Polharske noči,
v sodelovanju s Turističnim društvom Loška
dolina, izvedli že 13. tek po polhovih stopinjah, ki šteje tudi za točkovanje ElgoNOVA
notranjski tekaški pokal. Osnovnošolskim

Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik

Tradicionalne notranjske
veščine in znanja
Na prvi šolski dan smo se usedli tudi predstavniki Notranjskega regijskega parka,
Turističnega društva Bloke in Javnega zavoda Snežnik. Pa ne v šolske klopi, ampak
za skupno mizo, z idejo, da bi končno oblikovali nekaj skupnega, nekaj, s čimer
bi tradicionalno notranjsko dediščino predstavili prebivalcem vseh treh občin –
Blok, Cerknice in Loške doline.
Ko se za skupno mizo usedejo ljudje, ki imajo podobne skupne interese, podobna
razmišljanja, ki presegajo občinske meje in voljo za uresničitev le-teh, potem se
običajno zgodi nekaj dobrega, pozitivnega. In ravno to se je zgodilo nam trem,

tekom so sledili članski, in sicer na 7,7 in
14, 6 km. Tekov se je udeležilo 155 tekačev.
Predhodno pa smo prvič izvedli »POLHKOV CICI TEK« na 200 m, katerega je preteklo 19 predšolskih otrok in prav čisto vsi
so si zaslužili čisto prave polhkove medalje.
Ob tej priložnosti bi se rad tudi javno zahvalil vsem članom društva, ki so pripomogli da
je tek potekal tekoče, brez zapletov. Hvala še
enkrat vsem in vsakemu posebej!
V začetku oktobra pa tako kot že nekaj let
zapovrstjo gostujemo v telovadnici podružnične šole Iga vas, kjer poteka vsak ponedeljek od 18.15 ure naprej telovadba za odrasle
pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke
Andreje Brlan.
Vabljeni, da se nam pridružite tudi nečlani,
seveda bomo pa še toliko bolj veseli, če se
odločite, da se včlanite v Športnorekreativno
društvo Snežnik – Kozarišče. 
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Vodja letovanja: Gregor Pokleka

12.

julija se je 63 otrok skupaj z vaditelji
odpravilo na tradicionalno letovanje na Krk prek Rdečega križa Slovenije –
Območnega združenja Cerknica – Loška
dolina – Bloke. Na morju so čofotali in uživali do 22. julija, torej kar deset dni. Program
letovanja je obsegal veliko športnih, ustvarjalnih in drugih aktivnosti. Letovanje za
otroke, ki imajo pogoste zdravstvene težave,
je tako kot vsako leto sofinanciral Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Občina
Cerknica, Občina Loška dolina, CSD Cerknica in donatorji pa za socialno ogrožene.
In kaj so povedali otroci,
ki so se udeležili letovanja?
Takoj, ko smo prispeli v letovišče, smo najprej razpakirali, nato pa smo bili razdeljeni
po skupinah, z vaditeljem na čelu. Skupine
so bile razvrščene po starosti otrok, saj smo
se tako lažje razumeli med seboj. Seveda

smo takoj po namestitvi odšli na plažo, saj se
morju res nismo mogli upreti. Na plažo smo
hodili dvakrat na dan, in sicer po zajtrku ter
po kosilu. Včasih pa smo za nočne aktivnosti
izbrali nočno kopanje, tako da smo plažo še
enkrat obiskali. Seveda nam ni bilo dolgčas
tudi, če nismo bili na plaži. Vsak dan so bile
organizirane popoldanske delavnice, kjer
smo ustvarjali, risali ter se igrali z družabnimi igrami. Za večerne delavnice pa smo
izbrali pohod, obisk Malinske, športne igre,
igre v mivki, zmenkarije, poroke ter že prej
omenjeno nočno kopanje. Bilo je enkratno.
Spoznali smo veliko prijateljev. Nič nismo
pogrešali mobitelov in računalnikov.
Jelena: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v
Malinsko na vrtiljak v luna parku.«
Ajda: »Najbolj mi je bil všeč dogodek Krk
ima talent.«
Urška: »Vožnja s čolnom in banano.«

gospodoma Podjedu in Pakižu ter moji malenkosti. Ideja o predstavitvi
nekaterih tradicionalnih notranjskih običajev je hitro naletela na plodna
tla. Iz številnih idej in predlogov je tako nastal skupen »mini projekt«, sklop
sedmih zaporednih mesečnih delavnic, na katerih bodo prebivalcem vseh
treh občin predstavljene tradicionalne domače veščine in znanja, ki žal, vse
prehitro tonejo v pozabo. Tako si bomo lahko ogledali in v delavnicah aktivno sodelovali pri tradicionalni žganjekuhi, pripravi prave notranjske kavre,
peki krofov, flancatov in mišk, izvedeli bomo vse in še več o prazničnem
božičnem poprtniku, kako v domačo kuhinjo vključiti suho sadje, spoznavali stare kovaške veščine, stara kmečka orodja in se naučili sklepati koso.
Zanimivo? Komaj čakate? Ne bo vam potrebno dolgo čakati, saj z delavnicami pod skupnim imenom TRADICIONALNE NOTRANJSKE VEŠČINE
IN ZNANJA, pričnemo že 22. oktobra na Kmetiji Levar na Dolenjem Jezeru.
Pridite, ne bo vam žal.

Natalija: »Igranje odbojke.«
Tine in Benjamin: »Druženje s puncami.«
Jaka: »Meni je bila najbolj všeč banana in
nakupovanje v Malinski.«
Simon: »Najbolj mi je bilo všeč plavanje.«
Jure: »Najbolj mi je bilo všeč plavanje in
Čefurlandija.«
Vita (košarkašica): »Najbolj so mi bili všeč
večerni treningi, ker sonce ni bilo več tako
močno.«
Na samem letovanju je potekal tudi košarkarski kamp KRK 2016 pod strokovnim
vodstvom trenerja Jaka Kotnika. Prvih 5 dni
so trenirala mlajša dekleta KK Cerknica, naslednjih 5 dni pa starejša dekleta. Bile so zelo
pridne ter vztrajne, saj so trenirale kar dvakrat na dan. Zadnji dan pa so pokazale svoje
sposobnosti na medsebojni tekmi. 

Arhiv: RK

Letovanje RKS – območnega združenja Cerknica
– Loška dolina – Bloke
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Jasna Lekan

VESELE OPICE

6. 11.
Grajski Pun(k)t, 2

2016

- Snežniški Triptih: tri premiere
(končna produkcija Teatra Matita in Gledališča Ariela Dorona),
ustvarjalne delavnice, župca, degustacija različnih dobrot,
jam session Ethno Histeria džem konceRtrat
(različni glasbeniki)
- zavod Pekarna: 19:30 šansonsko - kabarejski večer
(Lara Jankovič in Blaž Jurjevčič)

Rdeči križ podaril računalnik
Cerkniško območno združenje Rdečega
križa je v oktobru dvanajstletnemu
Timiju iz Starega trga pri Ložu, ki
potrebuje računalnik zaradi okvare
rok, v sodelovanju s podjetjem Grifon,
podarilo namizni računalnik.
Darila, ki ga bo potreboval za šolo,
se je izredno razveselil. Prejel je tudi
digitalni fotoaparat, s katerim bo
ovekovečil karseda največ dogodkov za
spomin.
Mario Žnidaršič

SESTAVINE:
250 g moke
pol pecilnega praška
1 jajce
180 g sladkorja
ščepec soli
ščepec sode bikarbone
1 valinin sladkor
50 g čokolade v prahu
125 g masla
220 ml mleka
200 ml sladke smetane
200 g čokolade za kuhanje
pisane bombončke za oči
jaffa piškotke
KREMA:
Čokolado skuhajte v vreli smetani, jo
ohladite in stepite.
TESTO:
Stepite maslo, sladkor, vanilin in jajce.
Dodajte mleko, primešajte moko, čokolado v prahu, sol, pecilni prašek in sodo
bikarbono. Napolnite papirnate košarice za muffine in jih pecite 25 minut v
segreti pečici na 180 stopinjah.
Ohlajenim torticam odstranite sredico in jih napolnite s kremo. Nato cele
premažite s kremo. Jaffa kekse položite
tako, da bo polovica zalepljena na tortice. Keksom odrežite dva majhna kroga
in dobili boste ušesa. Dodajte bombončke in s sladkorno glazuro oblikujte usta.

foto: Mario Žnidaršič
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Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
Pravična družba
Kako ustvariti pravično družbo?
Kaj je pravica?
Lahko demokracija ustvari pravično
družbo ali je (le) pravična družba
pogoj za demokracijo?
Kaj pomeni biti človek v tem svetu
(kakšni ljudje naj bi bili, kako bi
morali živeti)?
Kaj nas dela dobre, plemenite?
Kaj nas osrečuje?
Je bogastvo res dobro?
Ko bi ta vprašanja zastavili večim ljudem, bi
tudi dobili več različnih odgovorov. Upam
le, da bi se strinjali v tem, da ima vsak posameznik pravico do vode, hrane, varnega
doma, pravico izobraziti se za poklic, ki ga
veseli in mu daje dostojen zaslužek za dostojno življenje, da ima pravico do odlične
zdravstvene oskrbe, ne glede na svoje finančno stanje, da je njegovo življenje spoštovano
tako kot on sam spoštuje življenje drugih,
da polnopravno sodeluje pri odločitvah, ki
se dotikajo njegovih pravic ..., in še bi lahko
naštevali, kajne?
V zgodovini človeštva je zapisano, da se
preobrazba družbe dogaja ves čas in posameznik ima priložnost in moč, da vpliva
na to preobrazbo. Družba je, vendar, samo
skupina posameznikov in od njihovih karakternih lastnosti se oblikuje tudi »karakter« družbe.
Modrosti, ki so bile posredovane človeštvu,
da bi napredovalo v »človečnosti«, kažejo,
da te ne pripadajo ne eni ne drugi rasi, ne
narodnostim ne religijam ... ampak pripadajo vsem nam – Človeštvu. Vsi ti modreci so si edini v tem, da moramo imeti duh
svobodnega, kritičnega raziskovanja, raziskovanja svojega bistva – kaj pomeni biti
Človek v tem svetu, se učiti izboljšati svoj
značaj, svoje vrline, saj s tem vplivamo na
družbo v celoti.

Pred 2500 leti se je zgodila velika preobrazba človeštva. Nekaj izrednih mislecev je v
obdobju 100 let in tisoče kilometrov stran
drug od drugega, s svojim razmišljanjem,
učenjem in življenjem položilo temelje sodobnega sveta. 500 let pr. št. so bili ti sodobniki: Sokrat, Konfucij in Buda. Svet so
začeli razlagati razumsko. Kaj je kozmos,
kaj je materija, kako jo zaznavamo, voda je
osnovni element, sonce je ogromna razbeljena, žareča skala - to so bila razmišljanja
»novega vala« mislecev (predsokratikov).
Navdušila so mladega Sokrata in zasejala
seme vprašanj, razglabljanj in učenja. Po
dolgoletni vojni (in nato zmagi Aten nad
Perzijo) se je v Atenah razvil nov način
vladanja DEMOKRACIJA vlada ljudstva.
Osnova demokracije je, da so državljani
izobraženi v pravičnosti (t.j. v morali in
etiki) – drugače demokracija ni mogoča.
Toda pomen in vsebina demokracije sta se,
kasneje, v različnih časih in različnih družbenih ureditvah menjala glede na to, kaj in
kako so razumevali pojem »ljudstvo«. (Nič
novega, kajne?) Že takrat je v stari Grčiji veljal rek: »Nobena stvar ni ne dobra ne slaba,
ampak je preprosto taka, kakršni so ljudje,
ki se z njo ukvarjajo. (Tudi nič novega!) Sokrat (bil je tudi vojak, uspešen vodja) je sredi vojnih grozot kljub vsemu našel svoj mir,
spokoj v svoji duši. Ob razmišljanju, kako bi
morali živeti, kakšni ljudje naj bi bili, je prišel do spoznanja, da: »le tako, da skrbimo
za svojo dušo. Kaj je prav in kaj ne, je edino
vodilo za dušo. Kar storimo slabega, zlega
drugemu, bo še bolj prizadelo našo dušo. Iz
tega spoznanja je odklanjal vsako kaznovanje, ki je v sebi nosilo maščevanje. Namesto
tega je prisegal na dejanja, ki pomagajo tem
»dušam« opraviti preobrazbo (že ogovarjanje, širjenje neresnic ali že samo branje le
teh pusti madež na duši).
Vse vrline, kreposti so povezane in jih ni
mogoče ločiti - to je človeško DOBRO.
Dobro predstavljajo: pravičnost, zmernost,
pobožnost, modrost. Obstaja samo eno zlo
– nevednost.
Sokratu je pomenilo bogastvo nekaj minljivega, nekaj, kar odvrača človeka od razmišljanja o sebi kot osebnosti in kot Človeku

v tem svetu. Pravi tudi: »Življenje brez razglabljanja ni vredno, da ga živiš.« Cicero je
za njegovo učenje oz. prizadevanje obuditi v
človeku željo, da raste v plemenitosti dejal:
»Filozofijo iz nebes je Sokrat prenesel v domove.« In še nekaj lepega o duši je izrekel
Sokrat: »Če je duša neumrljiva, ji je potrebna
naša skrb ne samo za kratko ped časa, ki mu
pravimo življenje, ampak za vso večnost. In
res, utegnila bi pretiti huda nevarnost vsakomur, kdor bi puščal dušo vnemar. Zakaj,
ko bi bilo s smrtjo konec, bi imeli od nje
dobiček samo grešniki, ker bi se z njo iznebili ne le telesa, ampak z dušo vred tudi vse
svoje hudobije. Tako pa, ko je dokazano, da
je duša neumrljiva, ni zanjo druge varnosti
pred zlom, ne druge rešitve, nego da skuša
biti v življenju kolikor moči dobra in razumna. Zakaj v Hades ne ponese ničesar, razen svoje vzgoje in oskrbe, a to dvoje utegne,
kakor pripoveduje izročilo, umrlemu močno
koristiti ali škodovati že takoj v začetku potovanja na oni svet. Pripoved pa teče takole:
Ko človek umre, ga skuša njegov duh - varuh, ki mu je bil dodeljen v življenju, privesti
na določen kraj, kjer se morajo zbrane duše
podvreči sodbi, preden odpotujejo v Hades,
pod vodstvom istega varuha, zakaj njegova
naloga je, da spremlja dušo s tega sveta prav
na onega. Na sodbi prejme vsaka duša, kar
je zaslužila, nato pa prebije odmerjen čas v
Hadu, dokler je po mnogih dolgih obdobjih
ne privede drug varuh spet nazaj na zemljo.«
(vir: Platon: »Poslednji dnevi Sokrata«, prevod A. Sovre) ... 500 let pr. n. št.!! Sokrat je
tudi vizionarsko predvidel današnji čas - pehanje za materialnim, za videz in slavo. Bravo Sokrat!
V istem času, 500 let pr. n. št., je na drugem
koncu sveta, v stari Kitajski, deloval prav
tako drzen mislec – Konfucij. Zaradi nenehnih vojaških vpadov z zahoda se je začel propad »Zlate dobe« pravične dinastije Zhou
(1123–221 pr. n. št.). Vladal je kaos, vojne,
brezzakonje ... Razpad družbe je spodbudil
učenje mladega Konfucija. Njegov življenjski cilj je postal – iskati v tem kaosu rešitev,
iskati ravnovesje. Vladavina dinastije Zhou
je bila vzor pravičnega vladanja, vzor pravične družbe. Star 20 let se je Konfucij popolnoma posvetil sistematičnemu filozofskemu

36
razmišljanju, da bi razumel svet – človeka.
V arhivih je študiral stara besedila in tekste o dinastiji Zhou (tu se je tudi srečal z
mojstrom Lao-Tse-jem, utemeljiteljem Taoizma). To znanje mu je dalo moč upanja,
da je človeštvo sposobno delovati pravično.
Svojo vizijo učenja je zasnoval na izobrazbi
o preteklosti, umetnosti, poeziji, glasbi in
obredju, na vrlinah družine oz. medsebojnih
odnosih. Negovanje kreposti, vrlin je v srčiki
njegove filozofije. Prepričan je bil, da glasba
vzpostavi harmonijo (glasbena terapija!).
Kako naučiti ljudi krepostnosti, ki je ključ do
pravične družbe? Navdih je dobil pri družini,
saj so tu točno določene dolžnosti med možem
in ženo, starši - otroki, otroki- otroki, stari starši - starši - vnuki. Avtoriteto mora glava družine ustvariti s soglasjem in ne z ustrahovanjem.
Če bo (tudi) vladar gledal na svoje podanike
kot svoje otroke – to je ljubeče, a odločno in
s spoštovanjem, se bo to spoštovanje in sočutje preneslo tudi na vse uradnike v vladnem
ustroju. Če je vladar pravičen, mu ljudstvo to
vrača s spoštovanjem in delavnostjo. Oblast
ne sme biti dedna, vladarju mora biti mar le za
blaginjo njegovega ljudstva. Če se vladar izpridi, ima ljudstvo pravico, da ga odstrani. Konfucij je bil proti kakršnikoli nezmernosti – kjerkoli, kadarkoli, v čemerkoli - in proti iskanju
lastnih koristi (Kje si, Konfucij, danes?). Učil
je, da vsak človek uteleša srčnost, dobroto, človečnost, modrost. Vendar to zahteva nenehno
prizadevanje in osredotočenost na medčloveške odnose in sočutje. Že za časa življenja moramo ustvariti spoštljiv, ljubeč odnos z živimi.
Tudi v tej kulturi je veljalo (in še velja), da je
duša nesmrtna. Zato je obredje spomina prednikov pomembno. Toda izvajati ga je potrebno
spoštljivo, z vso notranjo pozornostjo, nikakor
ne mehanično. Obred je tudi že oblačenje, hranjenje, pogovor – biti prisoten z »dušo« v tem,
kar trenutno počnemo. Da bi v družbi spet
vzpostavili »Zlato dobo« oz. pravično družbo,
bi se morala družba vrniti k visokim normam
– standardom morale in etike (tako Konfucij
500 let pr. n. št., vse se ponavlja!) medsebojnih
odnosov po najvišjih načelih vrlin.
Med življenjskimi načeli je najvišje postavil
človečnost – človekoljubje. Potrebno je premagati sebe (ego) in se vrniti k dostojnosti.
Bistvo nravnosti je videl v ljubezni do ljudi. 5
naravnanosti, ki zahtevajo uveljavljanje tega
načela, pa so: dostojanstvo, širokosrčnost,
resnicoljubnost, vnema in dobrosrčnost.
Pravi tudi: »Po naravi so si ljudje blizu, vendar pa jih življenjska praksa oddaljuje drugega drugemu. V teh prizadevanjih prispejo
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ljudje različno daleč – plemeniti človek je
izveden v dolžnosti, prostak pa v pridobivanju«
Buda je, med temi tremi misleci, najstarejši
(živel v 6.-5. stol. pr. n. št.). Kot princ je bil
deležen vsega blagostanja, ko pa je stopil izza
zidov palače, se je zavedel življenja in trpljenja. Želel je dojeti smisel življenja posameznika in kako živeti drug z drugim, želel je
doživeti zlitje človekove duše z dušo kozmosa. V tem prostoru (v takratni Indiji, Buda se
je rodil v Nepalu) je vladal neizprosen kastni sistem in tako kot drugod po svetu tistega časa, je vera temeljila na vraževerju in žrtvovanju. Buda je verjel, da si lahko človekov
obstoj razložimo na bolj verodostojen način.
Zanimalo ga je, kaj se zgodi, ko umremo in
kako se rešiti iz ponavljajočega se kroga rojevanja in umiranja. Vsako dejanje, tako slabo kot dobro pusti sled na duši in je vzrok
ponovnih rojstev (primerjava s Sokratom).
Preizkušal je samega sebe v različnih tehnikah meditacij in askeze, toda ni napredoval v
pričakovanem spoznanju. Šel je po svoji poti
in spoznal, da se mora človek izogniti skrajnostim, tako nezmernim užitkom kot trpljenju – to je pot ZMERNOSTI, spoznal je, da
se zunanji svet nenehno spreminja in prav
tako človek. Nič ni trajno – ne svet ne človek, stvari in pojavi pa živijo v medsebojni
povezanosti in odvisnosti. Dejal je: »Spoznaj
samega sebe in spoznal boš svet.« (Zanimivo, ta napis je bil tudi na preročišču v Delfih,
Grčija). Za osvoboditev lastnega uma – ega
je potrebna notranja izkušnja. Človek se
mora znebiti želja, sovraštva, nevednosti in
iluzij; vodi naj ga sočutje in modrost. Njegova spoznanja so bila štiri plemenite resnice:
• ni življenja brez trpljenja (ne misli na
bolezni ipd., ampak razna razočaranja,
negotovosti
• vzrok trpljenja so razna poželenja
– pohlep, napuh.
• ko prepoznamo vzrok, poznamo rešitev
• pot rešitve
Temu je treba posvetiti čas in delo na sebi.
Tako lahko človek spremeni svoje življenje,
usodo. Bistvo učenja Bude je ODLOČITEV za
DOBRO in s tem osvoboditev človeka od karme. Dejanja in nameni imajo v življenju resne
posledice. Za svojo moralo smo v celoti odgovorni mi sami. Buda je učil: »Ne iščite skrivnosti v vesolju, ampak v sebi. Bodite luč zase.«
Ni govoril, da nosi vse znanje in vse ve,
temveč da mora človek sam odkrivati v sebi
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SEBE, ČLOVEKA, RESNICO.
Budizem nas nenehno opominja na našo
dolžnost služenja vsem čutečim bitjem v
vseh vesoljih (!) In kot pravi sedanji Dalajlama: »Verjamem, da ni namen religij graditi
mogočne templje, temveč ustvarjati notranja svetišča ljubezni in razumevanja. Naše
lastno srce, naš lastni um je tempelj, vodilo
je sočutje, ljubezen in spoštovanje pravic ter
dostojanstva ljudi ne glede na to, kdo ali kaj
so. V končni fazi je to vse, kar je potrebno.
Dokler udejanjamo te vrline v vsakodnevnem življenju, ni pomembno, ali smo izobraženi ali neuki ali verjamemo v »Budo«
ali »Boga« ali sledimo neki drugi religiji ali
sploh nobeni. Dokler smo sočutni in iz občutka odgovornosti obvladujemo sami sebe,
bomo nedvomno srečni«
Vsem trem filozofom – Sokratu, Konfuciju
in Budi je skupno svobodno, kritično in razumsko razmišljanje o kozmosu, predvsem
se osredotočajo na človekov notranji mikrokozmos, na njegove vrline oz. človečnost –
pravičnost. Spodbujali so mlade in vse, ki so
se želeli učiti, naj razmišljajo s svojo glavo,
naj se izobražujejo in znanje preverjajo v dialogu z različnimi ljudmi. Kot pravi Sokrat:
»Življenje brez razglabljanja ni vredno, da ga
živiš.« In Konfucij: »Učenje brez razmišljanja ne vodi nikamor, razmišljanje brez učenja pa je samo izguba časa.« In Buda: »Spoznaj samega sebe in spoznal boš svet«
Pravijo, da v njihovem času ni bilo dovolj
razumskosti in sočutja. Kaj pa v našem času?
V težavah ni le človeški rod oz. civilizacija,
ampak več - naš dom, naš Planet. Naš um
lahko spremeni svet tako, da spremenimo
sebe, da imamo pogum živeti pravičnost, da
udejanimo življenjsko vodilo Konfucija (500
let pr. n. št.!): »Česar ne želiš zase, ne stori
drugemu.« Ko se zgodi krivica drugemu, je
potrebno spregovoriti.
Vse zapisano je zapisano z željo, da prepoznamo, kako so naša lastna razmišljanja o sebi,
človeku, človeštvu, družbi, pravičnosti ... prav
taka kot njihova. To nosimo zapisano v sebi,
ne le v duši, pretaka se v našem slehernem
eritrocitu, zato živi v nas. Hvala vsem, ki ste
me opozorili, da razmišljate tako. Srečno! 
Viri:
Platon: Poslednji dnevi Sokrata (A. Sovre)
Konfucij: Pogovori (M. Milčinski)
Med religijo in filozofijo (M. Milčinski)
Citati: Njegova svetost 14. Dalaj Lama
(M. Lorbek)
In lastni zapisi
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Pavla Lavrič

Preproste besede za dober odnos

Z

di se mi, da se v javnosti še nikoli ni
toliko poudarjalo, govorilo in pisalo
o medčloveških odnosih kot v današnjem
času. Smo prav mi tu in sedaj poklicani, da
orjemo ledino novih medsebojnih odnosov?
Vse kaže, da je tako. V katero smer naj gremo, je danes na razpolago veliko strokovne
literature, poučnih radijskih in televizijskih
oddaj, strokovnjakov s tega področja, kjer
lahko poiščemo takšen in drugačen koristen nasvet.
Na prav poseben, enostaven, vsem razumljiv
in preprost način, kako izboljšati medsebojne odnose v družbi in še posebej v družini,
nas poučuje papež Frančišek, ko vsakokrat,
kadar na srečanjih beseda nanese na medčloveške odnose, poudarja tri pomenljive
besede: SMEM, HVALA, OPROSTI. Še posebno priporoča njihovo dosledno uporabo
pri odnosih v družini. Kadar te besede v odnosih v vsakodnevnih pogovorih manjkajo,
se majhne razpoke med nami začnejo širiti
in lahko postanejo globoki jarki, opozarja
papež, ki ga danes mnogi vidijo kot največjo
svetovno moralno avtoriteto. Preproste tri
besede, a jih ni prav lahko uresničiti v praksi.
Ob besedi SMEM gre za rahločuten, ljubeč,
nevsiljiv, spoštljiv medsebojen odnos, za

sočutje do bližnjega. Prevelika domačnost,
v kateri naj bi bilo vse dovoljeno od grobih
in ukazovalnih besed, očitkov, morda celo
nasilja, odnos prej ruši, kot gradi. Temu nasprotno gre za jezik lepih, prijaznih, ljubečih, rahločutnih, iskrenih, spoštljivih besed,
ki v odnos prinesejo lahko veliko dobrega.
Nekaterim se zdi, da so grobe, ukazovalne
besede, očitki, jeza, sovraštvo, nasilje v naši
civilizaciji izraz moči, emancipacije, lepe besede pa izraz šibkosti. V resnici pa je ravno
obratno, pravi papež.
In če samo malo bolje razmislimo, kaj hitro
ugotovimo, koliko dobrega lahko doprinese
v odnos beseda HVALA. Le z nekaj pozornosti do drugega, do narave ali do stvarstva
kaj hitro lahko ugotovimo, za kaj vse bi se
lahko neštetokrat zahvalili drug drugemu,
naravi, božjemu stvarstvu. Če se način izražanja hvaležnosti izgubi že v družini in ga
nadomesti nehvaležnost, nenehna kritika,
slaba volja, se to slej ko prej prenaša tudi na
področje družbenega življenja. Postanimo
nepopustljivi pri vzgoji za hvaležnost in
spoštovanje drug drugega.
Še več bridkosti v medsebojne odnose lahko prinese izguba besede OPROSTI. Težka

beseda, a tako nujna za dober, ljubeč in spoštljiv odnos. Če se nismo sposobni opravičiti,
lahko rečemo, da tudi nismo sposobni drugemu odpustiti. V odnosih, kjer primanjkuje besed odpuščanja, besed opravičila in to
iskreno iz srca, po papeževih besedah počasi
zmanjkuje zraka in tekoče vode postanejo
stoječe mlakuže.
Papež nadalje pravi, da se nam morda zdijo
ti nasveti, ki jih tako in tako že vsi poznamo,
te besede, smešne. A takoj nadaljuje, da, ko
jih v družini kot tudi v družbenem življenju
nasploh zanemarjamo, jih ne uporabljamo,
kmalu ugotovimo, da ne ostaja ničesar več,
čemur bi se lahko nasmejali.
Toplo nam priporoča, naj te tri besede v
življenju postavimo na pravo mesto. V
svoje srce, v naš dom in tudi v sobivanje
v družbi. SMEM, HVALA, OPROSTI so
po papežu Frančišku tiste tri pomenljive
besede, s katerimi vstopamo v ljubeč, razumevajoč, nenasilen, spoštljiv odnos med
člane družine kot tudi v družbeno življenje
nasploh. Zagotovo mu je vredno prisluhniti in jih čim bolj udejanjiti v vsakdanjem
sobivanju z bližnjimi kot tudi v družbenem življenju nasploh. 

Petra Trček

Cerkniški reševalci bogatejši za novo vozilo
Župani Bloke, Cerknice in Loške
doline so 21. julija direktorju
cerkniškega zdravstvenega doma
Sašu Kavčiču predali ključe novega
reševalnega vozila. Opremljeno je z
najsodobnejšo opremo za reševanje
življenj. »Ima aparat za EKG in
defibrilacijo, aparat Lucas, ki ga pri
reanimacijah uporabljamo za zunanjo
masažo srca, in vse ostale aparature,
od respiratorjev in raznih črpalk,
ki pripomorejo, da pacienta lahko
oskrbimo po najnovejših smernicah,«
pravi Kavčič.

Sredstva za skoraj 160.000 evrov vredno vozilo so zagotovile občine in zdravstveni dom,
ki je v ta namen dal del dobička, nekaj denarja pa so dobili tudi prek razpisa ministrstva za zdravje.
Novega vozila so se razveselili tudi župani
vseh treh občin, ki jih pokriva osebje cerkniškega zdravstvenega doma. »Novo vozilo
moramo kupiti vsakih nekaj let, saj lahko
tako nujno medicinsko pomoč ohranimo na
visoki ravni, ki jo za tri občine zagotavljajo
zaposleni v zdravstvenem domu,« je dejal
cerkniški župan Marko Rupar.
»S tem ministrstvu za zdravje dokazujemo,
da nujno medicinsko pomoč potrebujemo tukaj, ne pa v Postojni ali Ljubljani, in da delamo na tem, da so reševalci ustrezno opremljeni, njihovo delo pa kakovostno.«
Tudi župan občine Loška dolina Janez Komidar meni, da morajo narediti vse, da
ohranijo raven zdravstvene oskrbe.

»Vsak evro, ki ga vložimo tudi v zdravstvo,
vložimo za naše občane. Nov vozni park pomeni varnost za voznika, medicinsko osebje
in bolnike, saj s starimi vozili ne moremo
zagotavljati oskrbe, ki si jo naši občani zaslužijo.«
Da lahko reševalci hitro in varno pridejo
k poškodovancu ali bolniku, je še posebej
pomembno na bolj oddaljenih območjih, je
poudaril bloški župan Jože Doles.
»Središče Blok je od Cerknice oddaljeno 15
kilometrov, drugi kraji so še 10 in več kilometrov dlje, in varno, sodobno opremljeno reševalno vozilo in usposobljeno osebje so tisti, ki
v urgentnih primerih odločajo tudi o življenju
in smrti.«
Zadnje reševalno vozilo so v zdravstvenem
domu dobili leta 2012, ves čas pa uporabljajo
tri. Četrtega, ki so ga kupili leta 2007, bodo
prodali na licitaciji, izkupiček pa bo šel za registracijo novega vozila. 
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Mateja Peček

Turizem in gozd

N

aš planet je živ organizem in kot tak
ima tudi svoja pljuča – tako vsaj pravimo tropskim pragozdovom. Večina nas teh
daljnih gozdov ne bo nikoli obiskala, zato
pa se lahko neskromno pohvalimo, da naša
mala Slovenija s svojimi obširnimi gozdovi
pomaga dihati celi Evropi. Če to povežemo
s turizmom, kot eno hitro razvijajočih in
vse bolj pomembnih panog pri nas, je logični zaključek t. i. zeleni turizem. Zeleni
turizem minimizira vplive turizma na okolje
in maksimizira njegovo prilagoditev podnebnim spremembam. Slovenska turistična
organizacija je z namenom implementacije
zelenega turizma razvila zeleno shemo slovenskega turizma pod znamko SLOVENIA
GREEN (skriva v sebi LOVE GREEN, kar
pomeni LJUBIM ZELENO). V letu 2016 je
v tej shemi vključenih že 11 destinacij z znakom Slovenia Green Destination in 9 ponudnikov namestitev z znakom Slovenia Green
Accommodation. Nekaj trendov, ki bodo
obvladovali turizem v naslednjih 20 letih, je
sledečih:


Manj bomo leteli in se nazaj zaljubljali
v tisto, kar je bližje domu.



Imeli bomo bolj oseben, poglobljen odnos z destinacijami, ki jih bomo obiskali.



Vedno bolj se bomo zavedali vrednosti »počasnega potovanja«, ko ni več
bistveno nizanje različnih destinacij,
ampak doživetje.



Tradicionalne migracije iz Severne
Evrope v Južno Evropo v poletnih mesecih bodo ogrozile temperature, ki
bodo previsoke za večino turistov.

Za 20 let je težko napovedati, kaj se bo
res zgodilo. Pa vendar se bo nekaj od teh
napovedi zagotovo uresničilo, zato smo
se v okviru študijskega krožka z naslovom Turizem in gozd, ki je sofinanciran s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod vodstvom mentorice
Janje Urbiha v okviru Ars Palada Tišler
iz Markovca, ukvarjali z vprašanjem, ali
je gozd lahko naša priložnost v turizmu.
Da je odgovor pritrdilen, smo sicer vedeli že na začetku. Smo pa vseeno v iskanju
novih idej obiskali določene točke – vse v
gozdu ali na nek način povezane z njim.
Najbolj razburljiva je bila prva dogodivščina. Z lovci smo se namreč podali na
opazovanje medveda – ne z namenom, da
ga zares vidimo, ampak da se podučimo,

kako tak ogled poteka, na kaj je potrebno
biti pazljiv in kaj lahko pričakuješ. Prvo
pravilo ogleda je stroga tišina. Naša skupina je imela čisto preveč vprašanj, da bi
bil ta pogoj izpolnjen, zato kosmatinca
seveda nismo videli. Je pa že občutek, da
se nahaja nekje v bližini, vznemirljiv. Ne
samo medved, tudi ves ostali živalski svet
v naših gozdovih je tako bogat in osupljiv,
da se ga ne bi sramovali tudi najbolj obiskani parki. Obisk gozda in opazovanje
živali mora biti za turista doživetje samo
po sebi, brez nuje, da določeno žival tudi

resnično vidi. Prehodili smo naravoslovno
učno pot v Rakovem Škocjanu, ki je odlična priložnost, da gostu predstavimo kraški
svet ter rastlinstvo naših gozdov. Prva dva
druženja smo se torej osredotočili bolj na
floro in favno, tretje srečanje pa nam je
odkrilo še eno pomembno funkcijo naših
gozdov v preteklosti. Unška koliševka je
impresivna jama udornica, ki jo je vojaški
um izkoristil za svoje cilje. Stena je namreč
prevrtana s tuneli in vojaškimi utrdbami,
ki so bili izdelani s strani italijanske vojske v času, ko je prek Javornikov potekala
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meja med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo. Naša vojaška zgodovina je
nedvomno tesno povezana z gozdom, kar
je še ena od priložnosti za oblikovanje več
zanimivih turističnih produktov. Meje nas
ne omejujejo, zato smo en obisk namenli obisku prijateljev čez mejo, ki se ravno
tako trudijo svoje kraje narediti zanimive
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turistom. Rdeča nit naše poti je bil gospodarski pomen gozda v preteklosti – naši
kraji so živeli od gozda, ki je dajal zaslužek
furmanom in delavcem na številnih žagah.
Obiskali smo Milanov vrh, kjer o nekdanjem naselju pričajo le še ruševine. Nekdaj
pa je bilo tam živahno, žaga je pela, furmani so priganjali svoje konjiče, slišati je bilo
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živžav otrok, ki so živeli s svojimi starši v
tem odmaknjenem naselju. Zdaj pa je vse
tiho, le iz lovske obore nas je radovedno
opazoval srnjaček. Za zaključek smo se
odpeljali na Mašun, nekdanjo gozdarsko
postojanko družine Schönburg. Prehodili
smo Mašunsko učno pot, kar je pomenilo
odličen zaključek vsega, kar smo doživeli
na prejšnjih srečanjih.
Na nacionalni ravni destinacije, ki odgovarjajo potrebam novodobnega turista, že
žanjejo uspehe. Kaj pa mi, Notranjci? Mi
nismo Bled, Portorož ali Ljubljana, nimamo dolgoletne tradicije zdraviliškega turizma. Takšne in podobne pripombe večkrat slišim, ko nanese beseda na to temo.
Vse v smislu, kaj pa bomo mi, ki na področju turizma še male šole nismo opravili, v primerjavi z velikimi, ki imajo na tem
področju že doktorate? Ta nesamozavest
me vedno bolj moti. Zakaj ne bi raje vrgli oči na tiste, ki so si upali začeti iz nič
in s svežimi idejami pridobili zanimanje
obiskovalcev? Zakaj se nam zdi, da pri nas
ni vredno preživeti nekaj dni? Dokler sami
ne bomo trdno verjeli v to, bomo težko
prepričali druge. Zato pogum velja – saj
veste tisto, da cagav fant ni še nikdar pri
punci spal … Da ne bomo čez 20 let spet
otožno zrli na tiste, ki so si upali, in iskali
izgovore, zakaj pri nas ne gre.
Za konec samo še to – moje pisanje ni bilo
mišljeno kot kritika, ampak kot izziv. Ga
sprejmemo? 
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Mag. Andreja Kandolf Borovšak, svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Sortnost medu
Med ni enak medu, to dejstvo zaznamo že, ko med okušamo. Akacijev med čebelarja ni enak akacijevem medu čebelarja
soseda, še več, znotraj enega točenja se razlikuje tudi med, nabran med panji istega čebelnjaka. Razlikujejo pa se seveda
tudi medovi, pridelani v različnih letinah. Večja pestrost je pri cvetličnih in gozdnih medovih, saj je pri teh medovih večja
pestrost samega izvora medičine oz. mane. Medu ne delamo po receptu, čebele osnovno surovino nabirajo v naravi in jih
ne moremo usmerjati, kam naj letijo. Slovenija leži v Srednji Evropi, kjer se stikajo štiri velike evropske geografske enote,
in sicer Alpe, Panonska kotlina, Dinarsko gorovje in Sredozemlje. Pestra geološka zgradba, razgibanost reliefa ter dejstvo,
da se Slovenija razprostira na štirih biogeografskih območjih, omogočajo visoko rastlinsko in živalsko pestrost, kar pa
posledično vpliva tudi na raznovrstnost medu.

Nastanek medu
Med proizvajajo čebele. Na rastlinah nabirajo
nektar ali medičino, ki jo izločajo rastline v
nektarjih ali pa pobirajo mano. Mana je izloček posebnih žuželk, ki sesajo rastlinski sok,
izločajo pa sladko tekočino, ki jo poberejo
čebele. Tako glede na izvor ločimo cvetlični
med in med iz mane. Cvetlični medovi so
svetlejše barve, medovi iz mane pa temnejše.
Čebele osnovno surovino v medenem želodčku prinesejo v panj, jo obdelajo, zgostijo, dodajo izločke svojih žlez in shranjujejo
v satju. Med, kot so ga proizvedle čebele, ne
potrebuje dodatne obdelave, čebelar mu ničesar ne doda niti ne vzame.
Osnovna surovina medu v veliki meri vsebuje sestavljene sladkorje, predvsem saharozo.
Čebele ji dodajajo encime iz svojih žlez, ki
sestavljene sladkorje, razgrajujejo do glukoze
in fruktoze, ki sta enostavna sladkorja, zato
ju naš organizem lahko takoj uporabi kot vir
energije. To je tudi vzrok, da je med boljši
vir energije kot konzumni sladkor. Med tako
vsebuje največ fruktoze, nekaj manj glukoze in malo saharoze, v manjši meri pa lahko
med iz mane vsebuje tudi polisaharide. Razmerje sladkorjev je najbolj odvisno od vrste
medu. Ker je fruktoza bolje topna v vodi kot
glukoza, med z več fruktoze počasneje kristalizira, tisti z več glukoze pa hitreje. Tako
bo cvetlični med kristaliziral veliko prej kot
npr. akacijev.

Kristaliziran med (arhiv: ČZS)
presegati več kot 40 °C. V nasprotnem primeru se bodo v medu poškodovale ali celo
uničile nekatere njegove sestavine, kot so
encimi, hormoni, vitamini … Med bo izgubil biološko vrednost, še vedno pa bo uporaben kot sladilo. Zato ga tudi, če želimo, da
se bo ohranila njegova biološka vrednost, ne
damo v vroč čaj. K različnim jedem (omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki jih pečemo, kuhamo, ga dodamo predvsem zato, ker
bodo dobile posebno svojevrstno aromo.

nih značilnosti določene vrste, v tem primeru ga lahko označimo kot cvetlični med ali
med iz mane oz. gozdni med.

Vrste medu

Prijetno po svežini, lipovemu cvetju, mentolu diši lipov med, ki je svetlo rumene do
svetlo jantarne barve z zelenim odtenkom.
Lahko je nektarnega ali maninega izvora. V
prvem primeru hitro kristalizira, če je po izvoru manin, pa se to dogaja počasi.

Če vam je med kristaliziral, nikar ne bodite
nejevoljni. Lahko ste prepričani, da ste kupili naraven, kakovosten med. Kristalizacija
medu je namreč popolnoma naraven pojav,
ki se pri medu zgodi prej ali slej in ne povzroča nobenih kemičnih sprememb medu in
ne vpliva na njegovo kakovost.

Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na
katerih čebele nabirajo medičino oz. sladke
sokove. Te so pri nas akacija, lipa, smreka,
hrast, kostanj, hoja, oljna ogrščica, žajbelj,
ajda … In od tod tudi toliko različnih vrst
medu: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev,
hojev, regratov …

Kristaliziran med utekočinimo na vodni
kopeli, vendar temperatura medu ne sme

Čebele ne nabirajo surovine samo na eni rastlini in večkrat se zgodi, da med nima tipič-

Najbolj milega okusa je akacijev med. Barva
tega medu je od skoraj brezbarvne do slamnato rumene barve. Ker je blagega vonja
in arome, je odlično sladilo za čaj, kavo, kosmiče, pijače, pripravo sladoleda. Cvetnega
prahu je v akacijevem medu malo. Kristalizira zelo počasi.

Če vam je všeč bolj močan, grenak okus,
potem je za vas pravi kostanjev med. Ta je
rjave, jantarne barve, vonj je oster, trpek.
Grenko aromo mu daje velika količina ko-
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Vrste medu (arhiv: ČZS)
stanjevega cvetnega prahu, kar mu daje posebno vrednost.
Kadar govorimo o medu iz mane, največkrat
pomislimo na hojev in smrekov med.
Smrekov med je rdeče rjave barve, diši bolj
nežno po smoli, aroma je po sirupu smrekovih vršičkov, zeliščnih bonbonih. Včasih
hitro kristalizira.
Kadar nabirajo čebele mano večinoma na
jelki, pa takemu medu rečemo hojev med, ki
je temno sivo rjave barve z zelenim odtenkom. Diši po smoli, dimu. Aroma je po smoli, po karamelu, zažganem sladkorju, svežem
lesu iglavcev, sirupu smrekovih vršičkov.
Kristalizira počasi, v velike kristale.
Med ni enak medu, razlike je možno znanstveno dokazati, zato ne pričakujte, da bo
letošnji gozdni med takšen, kot je bil lanski.
Med pač takšen je. Pester.

Za konec
Ljudje že od nekdaj uporabljamo med in
druge čebelje pridelke. Med je bil tisočletja
edino sladilo, pozneje pa so raziskovalci našli v medu še veliko drugih snovi, ki so koristne za človeka. Za ljudstva starih civilizacij je imel magično moč in je bil cenjen kot
zdravilo. Izjemno so ga cenili tudi v starem
Egiptu. Uporabljali so ga kot darilo vladarjem, saj so darilne posodice z medom našli
v grobovih faraonov, znali pa so pripravljati
celo medico.

Kakovostne sheme medu
Dandanes imamo porabniki možnost nakupa različnih živil, vse bolj pa smo pozorni
tudi na način pridelave in kakovost živil, ki
jih uživamo. Splošno znano je, da je priporočeno uživanje hrane iz domačega, lokalnega
okolja, s čimer prispevamo k ohranjanju domačega kmetijstva. Pomemben del kmetij-

stva je tudi čebelarstvo, katerega najbolj znan
in razširjen pridelek je med. Naravne danosti v Sloveniji čebelarjem omogočajo pridelavo sortnega medu, ob upoštevanju dobre
čebelarske prakse pa lahko čebelar pridela
ter ohrani kakovosten in varen med – tak,
kakršnega so proizvedle čebele. Na področju
medu pri nas poznamo ekološki med in tri
zaščite geografskega poimenovanja medu,
in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški
med z zaščitenim geografskim poreklom.
Z nakupom takega medu je porabniku zagotovljena višja kakovost pridelka, saj so za pridelavo tovrstnega medu postavljena strožja
merila kakovosti kot v državnem Pravilniku
o medu. Poleg tega je tovrsten med izpostavljen dodatnemu nadzoru, zagotovljena je
njegova sledljivost tako rekoč od cveta do
kozarca, znan pa je tudi njegov izvor, saj
mora biti tako pridelan kot tudi polnjen in
skladiščen na območju Republike Slovenije.

Geografska označba (SMGO) (arhiv: ČZS)

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo prepoznate po unikatni prelepki, na kateri je jasno označeno, da gre za Slovenski med
z zaščiteno geografsko označbo. Prelepka
vsebuje simbol EU, ki označuje zaščiteno
geografsko označbo, opremljena pa je tudi s
serijsko številko, ki zagotavlja sledljivost vsakega kozarca medu posebej. 
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Janja Urbiha

Stare slike ali kako se svet spreminja

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

1954 Kozarišče – Dva voza hkrati
pretaknili verigo in jo zapeli za prvi voz. In to je bilo dovolj, da je
kompozicija držala skupaj in se je z njo dalo voziti po cesti. Da se je
povezovanje lažje izvedlo, so to delali v klancu, tako da je vse skupaj
viselo nekoliko navzdol.
V Danah so na tak način vozili domov tudi jezerino iz jezera.
“Slikala nas je Amerikanka (sorodnica iz amerike), ki je sedela na
prvem vozu,” je o sliki povedala Žәpanava Marija.
Zadaj na senu so vozili še grablje, cekar z malico in banko za vodo.
O tem kako lepo se je peljati na vozu dišečega sena, sem že pisala v
prispevku Voz sena.
Konec 19. stoletja je bilo v Loški dolini postavljenih več kamnitih
mostov. Največji – petločni je bil postavljen v Vrhniki. V Kozariščah je zadostoval dvoločni. Vas povezuje z gradom Snežnik in snežniškim gozdom. Most nosi letnico 1890. Na fotografiji se vidi, da
mu manjka gornji del kamnite ograje. Ni čudno, ko pa je tako nerodno postavljen, da na njega pripelješ iz ostrega ovinka. Prav zato je
bil ta del kamnite ograje že večkrat poškodovan. Danes je most že
v precej slabem stanju in močno kliče po obnovi. Žal, dalje kot do
obljub še nismo prišli. Se bo prej porušil pod težo težko naloženih
voz in kamionov, ki iz snežniških gozdov spravljajo hlodovino ali
bomo le dočakali njegovo obnovo?
“Slikani smo na drugem vozu,” je bil prvi komentar k tej sliki. Najprej na to nisem bila preveč pozorna. Sem razumela, da so se peljali
z dvema vpreženima vozovoma eden za drugim. V nadaljevanju
pogovora pa mi je postalo jasno, kaj je bilo s tem mišljeno.

Samo en par konj je hkrati vlekel vprežena dva voza – enega za
drugim. To je bila rešitev, ko se je kosilo v lazih, ki so bili precej oddaljeni od vasi in se je na ta način precej prihranilo pri času. Če bi
peljali vsak voz posebej, bi le za vožnjo porabili vsaj dve dodatni uri
ali celo več. Največkrat to niti ne bi bilo izvedljivo v istem dnevu.
Seveda pa je morala pot to omogočati, kar pomeni, da ni smelo biti
pretiranih klancev in morala je biti tudi dovolj široka.
Na vozu sedi Žәpanava Marija kot najstnica poleg strica in svoje
mame. Seno so pripeljali z Bičkih lazov.
Spredaj med Marijo in furmanom se vidi konec žrdi, ki je bila pritrjena z verigo.
Da bi stvar lažje opisala, se mi je ponudila enkratna priložnost, saj
se je Janez Kandare prav letos odločil, da s tako vprego dveh vozov
sodeluje na furmanskem prazniku v Postojni. Odšla sem in si vprego dveh zaporednih vozov pobliže ogledala in naredila tudi nekaj
posnetkov za lažjo predstavo.
Štango drugega voza so porinili v seno prednjega in potem še z verigo priklenili oba voza skupaj. Pa ne za štango, ampak nižje, pri
vagi. V sredini, na spodnji strani vage, je rinka. Skozi to rinko so

Viri:
• Marija Sterle
• Janez Kandare
• Boža Toni

Kraj: Kozarišče
Datum: okrog 1954
Avtor: sorodnica iz Amerike
Zbirka: Marija Sterle
Fotografije 2011: Janja Urbiha
Skenirano: 15. 6. 2011
Oblika: fotografija

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v juliju 2016 je bilo
sestavljeno iz blagovnih znamk Kovinoplastike Lož:

ARX, Alveus, Kovinotools
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri. Nagrade prispeva:
Kovinoplastika Lož d.d.
Lož, Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu
www.kovinoplastika.si
1. nagrado: reklamni jopič in kapo prejme:
Zoja Tomac, Podcerkev 46,
1386 Stari trg pri Ložu

Pravilna rešitev križanke je tudi tokrat geslo, ki ga boste dobili na
osenčenih poljih. Rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite na
naslov uredništva Obrh do 5. decembra 2016.
Nagrade tokrat prispeva Društvo ljubiteljev gradu Snežnik:

1. nagrada: reklamna kapa

2. nagrado: reklamni nahrbtnik in kapo prejme:
Sašo Bavec, Kozarišče 59,
1386 Stari trg pri Ložu

2. nagrada: reklamni šal

3.nagrado: reklamno kapo, blok in svinčnik prejme:
Jože Avsec, Cesta Notranjskega odreda 15,
1386 Stari trg pri Ložu

Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.

3. nagrada: reklamna skodelica

uredniški odbor

Foto: Borut Kraševec
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