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Glasilo občine Loška dolina

Šmaraški most
Pot v Šmarato je že 130 let speljana preko kamnitega mostu. Izročilo pravi, da je most, ki ima vklesano letnico 1886
zgrajen iz kamenja, ki so ga kmetje »kopali kakih sto korakov jugozahodno od cerkvice sv. Marjete«, kjer so meter pod
koreninami stare podrte češnje odkrili obdelano kamnito ploščo z rimskimi napisi ... 1Most se s svojimi štirimi kamnitimi
loki pne preko potoka Mali Obrh, ki pod njim večkrat presahne, večkrat pa je voda most tudi poplavila. Takrat je bila
Šmarata praktično odrezana od sveta, dostop pa je bil možen le peš po gozdu ali s čolnom pri čemer so priskočili na
pomoč gasilci, ki so prevažali prebivalce z brega na breg. Voda je v zadnjih letih most občutno preplavila kar nekajkrat,
nazadnje novembra 2014.
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Naj nas mostovi povezujejo
tudi v letu 2017

Pozdravljeni. Pred vami je zadnji letošnji Obrh. S to številko tudi zaključujemo tematiko
mostov Loške doline. Na naslovnicah zadnjih dveh let jih je bilo predstavljenih deset,
nekateri so bili predstavljeni tudi na straneh zgodovine. Tisti mostovi, mostički in brvi, ki
so ostali spregledani, pa bodo prostor v Obrhu mogoče našli kdaj v prihodnje. Se bomo
pa v uredniškem odboru še naprej trudili graditi mostove in za Obrh zbirali in pripravljali
vsebino, ki bo zanimiva ter za občane Loške doline in vse bralce aktualna, predvsem pa
povezovalna.
S tem sporočilom prilagamo fotografijo, ki je nastala na zadnjem letošnjem srečanju
uredniškega odbora, kjer smo prisotni članice in člani pregledovali in urejali vsebino te
številke, izmenjavali ideje že za naslednje leto predvsem za prvo številko, ki bo izšla marca
2017. Vabljeni, da s svojimi prispevki sodelujete in gradite mostove tudi vi.
Kot se za zadnjo številko v letu spodobi, je v njej kar nekaj člankov, ki pišejo o aktivnostih v
odhajajočem letu in predstavljajo načrte za leto, ki prihaja. Nekaj je tudi takih, ki govorijo o
praznikih, božičnih običajih in našem življenju … Med njimi je tudi nekaj voščil.
Tudi članice in člani uredniškega odbora se jim pridružujemo in vam želimo veliko
zanimivega branja, lepe božične praznike in vse dobro v letu 2017.
Borut Kraševec
urednik
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 23. februar 2017
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: Šmaraški most • tekst
in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Z novimi načrti v novo leto

K

ako hitro čas beži. Komaj urediš načrte
za prihajajoče novo leto in začneš z delom, že se leto zaključuje in ponovno pripravljaš in skupaj zlagaš ideje, želje in načrte za
naslednje leto. Krog, ki se ne konča, in delo,
ki ti vedno znova prinaša nove izzive ter ti
daje pogled v prihodnost.
Leto 2016 je bilo za občino Loška dolina
precej aktivno leto. Vse kar se je v tem letu
dogajalo na vseh področjih dela lahko ocenjujem kot uspešno. Kljub nekaterim neuresničenim ciljem, ki smo si jih zastavili ob
koncu prejšnjega leta, menim, da se je postorilo zelo veliko. O izvedbi mnogih projektov
in aktivnosti je bilo veliko napisanega že v
predhodnih številkah Obrha. Vse letošnje
dosežke, ki so zaznamovali leto sem nanizal
ob občinskem prazniku. Menim, da je najbolje in prav, da občanke in občani sami presodite, ali je dosežena vsaj večina tistega, kar
je dobro za našo skupnost.
Ko se ozrem v prihodnost, ugotovim, da je
kljub delu, ki smo ga že postorili, še zelo veli-

Noben dan ni enak drugemu
in vsako jutro ima svoj posebni čudež,
svoj čarobni trenutek,
v katerem ponikajo stara stvarstva
in se rojevajo nove zvezde.
		
Paul Coelh

ko del in aktivnosti, ki jih bo potrebno v prihajajočem in naslednjih letih še izvesti. S tem
zavedanjem ter upoštevanjem okvirja naših
finančnih zmožnosti tudi načrtujemo aktivnosti za leto 2017. Predlog proračuna za prihajajoče leto je pripravljen in podan v presojo
občinskemu svetu. Smatram, da je oblikovan
tako, da zajema vse utemeljene in upravičene
predloge občanov ter da sledi cilju, katerega
si je občina zastavila v pogledu nadaljnjega
urejanja komunalne infrastrukture v naseljih,
kjer je trenutno še nimajo. Temu cilju je prilagojen finančni okvir porabe sredstev, ki bodo
v bodočih letih izključno lastna občinska
sredstva. Največji finančni vložek za leto 2017
načrtujemo nameniti gradnji fekalne kanalizacije v petih naseljih. Projekt naj bi potekal
v dveh fazah, njegova skupna vrednost pa je
dobre 3 milijone evrov. Urejanju cestne infrastrukture ter povečevanja varnosti v prometu
nameravamo nameniti nekaj manj kot pol
milijona evrov. Z željo, da ne bo vse samo na
finančnih ramenih občine, bomo v vetu 2017
kandidirali na razpisu za agromelioracije ter
za izvedbo agromelioracijskih ukrepov, pred-

videnih v operaciji, poskusili uspešno pridobiti sredstva v višini skoraj 200 tisoč evrov.
Navedel sem le nekaj najpomembnejših ter
finančno najtežjih investicij, ki so se nam
zaradi raznih razlogov v preteklosti nekako
odmikale.
Ker je ob zaključku leta navada, da si izmenjamo dobre želje in voščila, mi dovolite, da
Vam tudi sam zaželim blagoslovljen božič v
novem letu pa obilo srečnih trenutkov ter izpolnitev vseh osebnih želja. ■

Naj vam vsak dan novega leta nakloni novo zvezdo,
ki vas bo peljala vašim ciljem naproti.
Želimo vam lepe, mirne in blagoslovljene božične praznike,
v novem letu 2017 pa obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.
Župan Janez Komidar s sodelavci
ter članice in člani Občinskega sveta občine Loška dolina.
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SIMONA TRUDEN

Loška železna »lady« pometla s konkurenco v Himalaji
Andreja Sterle Podobnik ali železna lady, kot se jo je prijel nadimek, je na letošnjem ultramaratonskem tekmovanju Everest
Trail Race 2016 prepričljivo zmagala in pometla z žensko konkurenco. S 160 km proge, 6 dnevi tekmovanja in 29 km
višinskih razlik je 40-letnica pometla v 30. urah in 53. minutah. Iz sence profesionalnih tekmovalk je stopila v ospredje in
izbrisala nasmeh z ust ostalim. Andreja, ki si niti mislila ni, da lahko zmaga, je bila po vrnitvi deležna bučnega sprejema.
Na vrhu zmagovalnih stopničk
(arhiv: Andreja Podobnik)

Zmagovalni tek v osrčju Himalaje (arhiv: Andreja Podobnik)

A

ndreja Sterle Podobnik je izjemna rekreativna športnica, pred katero je bilo
že veliko uspehov in tekmovanj. Ena želja pa
ji je le ostala še neizpolnjena, in sicer tekmovanje Everest Trail Race, ki se ga je letos
udeležila v Himalaji. Andrejino konkurenco
so sestavljale profesionalne tekačice. Kljub
vsem pripravam na tekmovanje, o katerih
je Andreja spregovorila v intervjuju za prejšnjo številko Obrha, pa za ekstremne pogoje
človek ni nikoli povsem pripravljen. Ob spoznavanju sotekmovalcev, ki so bili povsod na
ekstremnih tekmovanjih, je Andreja dobila
občutek, da jih je vsaj tri četrt profesionalcev.
Pozitivna, kot je, se s tem ni preveč ukvarjala
in šla svojo pot naprej. Že po prvem dnevu je
zaostala za favoritinjo le malo (favoritinja je
bila Britanka Jennifer Hill), ostale dni pa se
je vztrajno približevala osvojenemu prvemu
mestu.
O samih razmerah tekmovanja je Sterle Podobnikova za Notranjsko-Primorske novice
spregovorila takole: »Na višino se prej nismo
aklimatizirali, višino pa smo premagovali zelo
hitro, zaradi česar sem imela glavobole, a je
nekako šlo. Nekaterim sotekmovalcem je šlo
slabše, saj so celo bruhali. Po drugem dnevu
sem se začela spraševati, ali bom zdržala še
štiri etape. V tabor pritečeš moker, se za spanje preoblečeš v suha oblačila, naslednje jutro
pa moraš pri minus deset stopinj Celzija nase
spet navleči mokre cunje. Zvečer, ko sem ležala v šotoru, mi je srce utripalo, pojavil se je

strah, vprašanje, ali bom zmogla. A sem po
pogovorih s sotekmovalci ugotovila, da smo
vsi imeli enake težave. In videla, da se z voljo
lahko naredi vse. Zadnji dan je bil zame dober, bila sem utrujena, a na delu je bil adrenalin … (smeh). Če sem zmogla premagati pet
dni, bom pa še šestega, sem si rekla. Sto metrov pred ciljem, sem se spomnila, da imam s seboj slovensko zastavo in jo potegnila
ven, nato pa pritekla v cilj,
polna adrenalina in občutkov,
ki jih niti opisati ne morem«.
Angležinja, ki je bila favoritinja, je v cilj prišla tri ure za
prvouvrščeno železno lady iz
Loške doline.
Pogoji tekmovanja so ekstremni, predvsem zato, ker
si ves čas odvisen od samega
sebe. »Vse, kar potrebuješ,
šest dni prenašaš v nahrbtniku. Podnevi je vroče, ponoči
se ohladi tudi do deset stopinj
pod lediščem. Spi se v mokrih
oblačilih in v vlažnih šotorih.
Zjutraj se vstaja ob 5. uri, sledi zajtrk in štart nove etape.
Vsak naslednji dan je težji.
Utrujenost narašča. Vode in
elektrike ni, posledično smo
ves ta čas bolj ali manj morali
preživeti tudi brez umivanja,«

Sprejem družine na Letališču
(arhiv: Andreja Podobnik)

6

LJUDJE IN KRAJI

december, 2016

je za Planet Siol dejala Andreja Sterle Podobnik. Ob vsej fizični kondiciji pa je pomembna še psihična. Andreja prebira psihološke
knjige, veliko vizualizira, hodila pa je tudi
na tečaje dihalne koordinacije v Cerknico k
strokovnjakinji za optimalno dihanje Barbari Camille Tanze, ki jo je še dodatno pripravila na višinske razlike.
Po vrnitvi v rodno Slovenijo je, kot se spodobi, potekal bučen sprejem zmagovalke
ultramaratonskega tekmovanja. Sprejem so
Andreji organizirali pri teniškem igrišču oz.
Gušt baru v Starem trgu pri Ložu, kljub dežju in slabemu vremenu pa je prišlo nasmejano športnico pozdravit okoli 200 ljudi. Dolinski vrag, kot je dejala Andreja, jo je gnal k
osvojeni zmagi, nikoli pa si ni mislila, da bo
doživela takšen sprejem.
Andreja Sterle Podobnik je poleg vseh čestitk prejela še županovo priznanje, ki ji ga
je podelil župan Občine Loška dolina Janez
Komidar, pismeno pa ji je čestital tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Loška dolina je bila še enkrat več medijsko
pozitivno izpostavljena, Sloveniji pa je Andreja dokazala, kakšno športno sposobnost
premore Loška dolina. ■

V domačem Kraju so Andreji po
vrnitvi iz zmagovalnega teka
pripravili sprejem
(foto: Borut Kraševec)

Župan Janez Komidar je Andreji Podobnik
podelil županovo priznanje
(foto: Borut Kraševec)

V. S., Društvo upokojencev Loška, dolina, Sekcija humanitarne in dobrodelne dejavnosti

Obisk pri 90-letniku – jubilantu
Kot da se nam izmika pot pod nogami,
polzi za nami brez nas in mimo nas.
Čas.
Ne moremo ga zadržati ne kupiti ne prodati,
gre svojo pot, lahko pa ga popestrimo s prijetnimi dogodki.
Tako smo člani Društva upokojencev obiskali našega dolgoletnega
člana gospoda Ludvika Strleta v Markovcu. Pred hišo nas je pozdravil
mlaj, ki so ga postavili vaščani ob visokem jubileju 90-letnici rojstva.
Ob prijetnem klepetu nam je pripovedoval svojo življenjsko zgodbo.
"Kot mladega fanta so me leta 1942 odpeljali v zapor Treviso v Italiji.
Tam sem preživel zelo težko obdobje. Po kapitulaciji Italije so me odpeljali v Dachau. Dne 3. junija 1945 sem se vrnil iz Nemčije domov in
takoj bil mobiliziran v policijo v Grahovem. Kmalu zatem sem dobil
delovno mesto pri policiji v Radovljici na Gorenjskem, kjer sem služboval do upokojitve. Po upokojitvi sem se vrnil k svojim koreninam
– začel sem kmetovati in graditi hišo. Poleg dveh otrok, Dragice in
Dušana me sedaj razveseljujejo vnuki, ki me pogosto obiskujejo. Srečen sem, da mi zdravje dobro služi. Še vedno vozim avto, tako da se z
ženo Edo večkrat zapeljeva v Radovljico k sinu in prijateljem."
Ludvik Strle ob mlaju,
ki so ga postavili
v čast njegovi 90-letnici
(foto: Mario Žnidaršič)

Je čas, ko mlad si in prešeren, in je čas, ko leta te teže. Ob tej priložnosti in prijetnemu druženju, srečanje zaključujemo z najlepšimi
željami.
Še na mnoga leta, gospod Ludvik, in srečno na naslednji okrogli
obletnici! ■
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Borut Kraševec

»Tam se zaveš, da je od vseh bolezni
še najhujša bolezen revščina«
Pogovor z Martinom Baraga o
Bunyonyi 2015 - humanitarni medicinski
odpravi v Ugando

Pred dobrim letom, lanskega oktobra
se je Martin Baraga iz Kozarišč, takrat
še absolvent Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani skupaj še s tremi
sošolkami Josipo Kljajić, Tino Kek in
Katjo Babnik odpravil na trimesečno
humanitarno medicinsko odpravo v
Ugando.
Po vrnitvi z odprave in po uspešno
zaključenem študiju medicine je v
MEDGEN centru Gaber v Starem
trgu pri Ložu 9. novembra pripravil
predavanje, na katerem je ob projekciji
fotografij predstavil namen odprave,
njihovo delovanje, razmere in življenje
na otoku Bwama v Afriki.
Ob tej priložnosti sva se dogovorila,
da nekaj svojih vtisov, aktivnosti in
odpravo predstavi tudi bralcem Obrha.
Kaj te je pravzaprav pripeljalo do
odločitve, da ob študiju aktivno
sodeluješ še pri projektu humanitarne
odprave v Afriko? Kakšen je bil namen
in vodilo odprave, v kateri si aktivno
sodeloval? Je bila to tvoja prva tovrstna
aktivnost?
Mislim, da nas je vse v ekipi kot mlade
zdravnike vodila želja po delu, izkušnjah
in pomoči ljudem v stiski. Tekom študija imamo veliko priložnosti, da razširimo
svoje znanje in pridobimo izkušnje tako na
zahodu, kot na drugih koncih sveta. Tudi
pred odpravo smo sodelovali v izmenjavah
s tujino. Katja je opravila kirurško prakso v
Braziliji, Josipa je vaje iz družinske medicine in kirurgije opravljala v Beogradu, jaz pa
sem v Sudanu spoznaval infekcijske bolezni.
Med prakso smo spoznali, da, čeprav se moramo o medicini še veliko naučiti, lahko z že
pridobljenim znanjem veliko storimo za bolnike na primarni ravni. Ta učinek je še večji
v državah v razvoju, kjer se javni zdravstveni
sistem šele vzpostavlja. Odprava v Afriko
je tako koristna za tamkajšnje prebivalstvo,
ki pridobi dostop do osnovnega zdravstva,
hkrati pa tudi za nas, saj preko dela utrdimo
medicinsko znanje in pridobimo izkušnje
v timskem delu, vodenju klinike ter delu v
»drugačnih« razmerah.

Martin Baraga je v Medgen
centru predstavil vtise s
humanitarne medicinske
odprave v Ugado
(arhiv: Martin Baraga)

Martin Baraga pri opravljanju
medicinskega dela v Ugandi
(arhiv: Martin Baraga)

Kot si predstavil na predavanju, je
bil pravi zalogaj že vsa organizacija,
pridobivanje sredstev in načrtovanje.
Kaj vse je bilo potrebno pripraviti, da
so bili izpolnjeni pogoji za odhod?
Samo načrtovanje odprave je bilo veliko
lažje zahvaljujoč mnogim odpravam, ki so
se podale na pot pred nami. Pretekle in prihodnje odprave si preko sekcije za tropsko
medicino izmenjujejo informacije o razmerah, posredujejo potrebno znanje in ideje
za prihodnost. Poleg Ugande slovenski študentje obiskujejo tudi Kenijo, Zambijo, Malavi, Madagaskar in Papuo Nova Gvinejo.
Leto pred odhodom se je naša skupina uradno prijavila na Sekcijo za tropsko in poto-

Delo v inprovizirani ambulanti
na terenu (arhiv: Martin Baraga)
valno medicino in s potrdilom Ministrstva
za zdravje smo lahko pričeli zbirati sredstva
za odpravo. Tu smo se morali naučiti največ novih veščin - organizacije dogodkov,
izpolnjevanja birokratskih postopkov, pridobivanje medijske podpore itd. Z veliko
truda, predvsem pa s pomočjo družine in
prijateljev nam je uspelo v letu dni zbrati
potrebnih 12.000 eur in medicinsko opremo, potrebno za izvedbo odprave. Tukaj bi
se rad zahvalil vsem občanom Loške doline, ki so izkazali podporo, še posebej pa župniku Boštjanu Modicu, ekipi MGC Gaber
in reviji Obrh ter organizatorjem festivala
Plavajoči grad, ki so omogočili, da je naše
sporočilo doseglo več ljudi.

Ugandski pacienti (arhiv: Martin Baraga)
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ram, v katerih se znajdejo pacienti v Afriki.
Zelo smo jim hvaležni za pomoč. Eden izmed prevajalcev - Ronald, ki se že vrsto let
prostovoljno posveča pomoči slovenskim
odpravam, je imel z našo pomočjo pred
kratkim tudi možnost obiskati Slovenjo.
V dobrih dveh mesecih si je uspel ogledati
celotno Slovenijo, med drugim je obiskal
tudi Loško dolino in se povzpel na Snežnik.
Preko šole v Mariboru že navezuje stike za
izmenjavo šolarjev ter tako krepi vezi med
Slovenijo in Ugando.

Čakajoči pred ambulanto (arhiv: Martin Baraga)
Kako se spomniš prvega stika s kliniko
v Ugandi? Kje točno se nahaja in v
kakšnih razmerah deluje?
Klinika se nahaja na jugu Ugande, stacionirana je na otoku Bwama sredi jezera Bunyonyi. Jezero leži v hribovitem območju na
približno 2000 m nadmorske višine. Okoliški hribi so poseljeni z majhnimi vasicami
in pokrajino zaznamujejo terasasta polja,
ki poskušajo izkoristiti vsak meter rodovitne zemlje. Ljudje živijo od poljedelstva in
živinoreje, ženske in otroci delajo na poljih
in doma, medtem ko moški čistijo poraščena območja, kuhajo oglje in pečejo opeke.
Jezero predstavlja glavno transportno pot
za okoliške prebivalce, ki se na svoji poti
na tržnico v vasici Rutinda lahko ustavijo v
naši kliniki na otoku Bwama. Zaradi njegove
centralne lege so na otoku locirani tudi cerkev, osnovna in srednja šola. V bližini vasice
Rutinde, ki predstavlja tudi cestno povezavo

Gospod s parkinsonovo boleznijo je bil
vesel zdravil (arhiv: Martin Baraga)

s pol ure oddaljenim večjim mestom Kabale,
vidimo tudi razcvet turizma v okolici jezera.
Zraslo je kar nekaj hotelov in bungalovov, ki
obiskovalcem ponujajo odkrivanje naravnih
lepot jezera Bunyonyi.
Kako je potekalo tamkajšnje delovanje
vaše ekipe? Delovni dan? Kako so
vas domačini sprejeli, kakšen je bil
odziv na vašo pomoč in kako ste se
sporazumevali z njimi?
Delovni dan se je začel okoli devetih, ko so
prispeli prvi pacienti. S pomočjo lokalnega
osebja klinike, ki je obsegal tri medicinske
tehnike, tri babice in dva pomočnika - prevajalca, smo ljudi preliminarno pregledali,
vpisali v karton in jih razvrstili po ambulantah. Mi smo prevzeli dve splošni ambulanti,
nosečnice in HIV pozitivni pacienti pa so
se vodili v specializiranih ambulantah pri
lokalnem osebju. Na teh področjih so imeli
namreč veliko več izkušenj in so nam lahko
nudili dragoceno učno izkušnjo. Mi smo se
v ambulanti s pomočjo prevajalca in inovativnih kretenj ter risbic pogovorili s pacienti
in jih pregledali. Pogosto so prihajali zaradi
okužb, prebavnih motenj in poškodb. Večino smo lahko oskrbeli na otoku, za tiste, ki
so potrebovali dodatne preiskave ali bolnišnično oskrbo, pa smo priskrbeli primerne
napotitve in prevoz. Za vse storjeno, pa tudi
v situacijah, ko smo bili nezmožni pomagati,
so nam bili domačini neizmerno hvaležni.
Za mnoge naš obisk namreč predstavlja edini dostopen vir zdravstvene oskrbe.
Kako je potekalo sodelovanje s
tamkajšnjim osebjem in ali imate po
vrnitvi domov z njimi še stike?
Lokalno osebje je pri takih odpravah seveda ključno, ne le zaradi prevajanja, temveč
tudi zaradi poznavanja okolja in dolgoletnih
izkušenj. Nemalokrat se je izkazalo, da naše
smernice zdravljenja ne zadostujejo razme-

Se spominjaš kakšnega posebnega
zdravstvenega primera, ki ste ga
uspešno rešili oz. ali je prišlo kdaj
tudi do situacije, ki ji niste bili kos,
oz. niste v tamkajšnjih razmerah znali
pomagati?
Obiskal nas je gospod v svojih petdesetih,
sicer v dobri kondiciji, a s težavami pri hoji
in močno tresavico rok. Kolegica Tina je pri
njem pravilno prepoznala Parkinsonovo bolezen, ki pa je lahko nekaj časa dobro urejena z zdravilom L-Dopa. Tega nismo imeli
pri sebi in tudi v lokalnih lekarnah ga ni bilo
mogoče najti. Začeli smo navezovati stike in
klicati v večje lekarne, brez uspeha. Poskušali smo tudi v sosednji Keniji in Ruandi. Na
koncu smo za pomoč prosili prof. dr. Pirtoška iz Nevrološke klinike v Ljubljani. Ta
nam je veselo priskočil na pomoč in z nekaj
logističnimi težavami smo zdravilo le spravili v Ugando. Zelo nam je ostal v spominu
»magični« učinek zdravila na gospoda, ki so
se mu noge izravnale, roke umirile in na prej
brezizraznem obrazu se mu je izrisal kar največji nasmeh.
Katera izkušnja na odpravi je tista, ki
te je najbolj zaznamovala?
To so tiste izkušnje, ko nisi zmožen pomagati. Definitivno se zaveš, da je od vseh bolezni
še najhujša bolezen revščina. Za njo ni preprostega zdravila ali terapije.
Po vrnitvi domov si nadaljeval s
študijem in ga tudi uspešno zaključil.
Čestitam. Kakšne so tvoje trenutne
aktivnosti v medicini in načrti tvoje
poklicne poti? Te bomo lahko kdaj
videli v vlogi zdravnika v Loški dolini?
Ali pa imaš mogoče v načrtih udeležbo
še na kakšni humanitarni odpravi?
Trenutno me čaka šestmesečno pripravništvo, ki ga bom opravljal v bolnišnici Izola,
nato pa še štiri leta specializacije. Ker me
bolj kot delo v bolnišnici zanima ambulantno delo na periferiji, sem izbral specializacijo iz družinske medicine. Kam me bo peljala poklicna pot, še ne vem, mogoče tudi
v Loško dolino. Upam pa, da bom imel še
kdaj možnost obiskati Ugando ali kako drugo afriško državo in tudi tam, čeprav le za
čas, opravljal svoje delo. ■
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JANE WEBER, LD BABNO POLJE

Mestnikov lov v Lovski družini Babno Polje

J

elenov ruk je že pojenjal, polharji pa so
še hodili po gozdovih, ko je praznoval 90.
rojstni dan častni član babnopoljske lovske
družine Anton Mestnik – Zvone. Ob velikem jubileju so mu čestitali domači lovci,
obiskali so ga lovci iz prijateljske LD Sabotin,
oddaljeni lovci in funkcionarji Lovske zveze
Slovenije pa so mu voščili po pošti in prek
radijskih valov. V vodstvu LD Babno Polje
smo se letos odločili organizirati prav poseben Mestnikov lov z enim skupnim lovom
oziroma pogonom v Belem vrhu in s slavnostnim druženjem pri lovski koči na Županovem lazu. Prav Zvone je pri izgradnji naše
lovske koče sredi sedemdesetih let odigral
ključno vlogo. Zahvaljujoč lepemu vremenu
smo tako v nedeljo, 16. oktobra 2016, imeli
pravi praznični lov (tokrat žal brez lovskega
plena), ki se ga je udeležilo več kot 30 lovcev
in gonjačev z lovskimi psi, v popoldanskem
času pa so se nam pri koči pridružile še soproge, prijatelji in sorodniki, ki so prišli voščiti čilemu Zvonetu. Ob lovskih prijateljih
iz sosednjih lovskih družin, Celovca, Prezida, Čabra in Sabotina se je lova udeležil tudi

župan Loške doline g. Janez Komidar, ki ga
LD Babno Polje redno vabi na svoje prireditve in smo ga vedno veseli.
Zvone, kot ga kličemo lovski tovariši, je ob
tej priložnosti dobil številna darila in priznanja, njegovo lovsko pot in zasluge pa so
v nagovorih orisali starešina LD Babno Polje
Dragan Vasiljevič, naš župan Antun Arh iz
lovskega društva Tetrijeb – Čabar, Danilo
Štekar iz prijateljske LD Sabotin, predsednik
»Kluba prijateljev lova« iz Celovca Mirko
Kumer, Hubert Kordež iz Globasnice in
predsednik nadzornega odbora LD Babno
Polje Janez Škrlj.
Anton Mestnik se je rodil 15. oktobra 1926
v Velikih Lesah ob Krki. Ko je imel dve leti,
se je njegov oče odločil z družino preseliti v
objem snežniških gozdov. Zvedavi Zvone je
ob njem začutil lovsko žilico, kot 14-letnik
je začel hoditi na velike love kot gonjač pri
lovskih zakupnikih, svojo ljubezen do narave in lovstva pa je pozneje prenesel tudi
na mlade lovce in to počne še danes. V LD

Naši hrvaški lovski tovariši, s katerimi
smo v vseh teh letih razvili pristne
odnose: (od leve) don dr. Ivica Križ,
Antun Arh in Antun Loknar
(arhiv: Jane Weber)

Babno Polje se je vključil davnega leta 1954
in odgovorno opravljal različne naloge. Med
drugim je bil gospodar, predsednik, oskrbnik lovske koče, lovovodja in še bi lahko naštevali. Bil je tudi večkrat odlikovan, mlajši
lovci pa ga spoštujejo kot enega zadnjih

Udeleženci Mestnikovega lova pred kočo na Županovem lazu (arhiv: Jane Weber)
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delujočih lovcev, ki se spomnijo zgodnjih
let naše družine. Imel je priložnost loviti z
legendarnimi babnopoljskimi lovci in ustanovitelji naše LD, kot so bili Petrašaf Cjene,
Slanetaf Janez in Stari Brus. Poznamo ga tudi
kot enega redkih lovcev, ki znajo priklicati
rukajočega jelena in to svoje znanje prenašajo bodisi na mlajši rod lovcev bodisi na
lovce, ki jih je pot zanesla v prelepo lovišče
naše LD iz drugih krajev, kjer nimajo jelenjadi. Legenda pravi, da, ko slišiš Zvonetovo
rukanje, ne veš, ali se oglaša lovec ali čisto
pravi jelen. Cenimo tudi Zvonetovo skrb za
divjad in urejenost lovišča.
Zvone je še danes aktivni član zelene druščine. Udeležuje se skupščin, med prvimi pride
na preizkus orožja in takoj po streljanju očisti svojo staro, a natančno karabinko, navzoč je na delovnih akcijah in opravlja druge
zadolžitve. Doslej ni minilo leto, ko bi ne
imel funkcije. Trenutno je član nadzornega
odbora. Če le ni premrzlo v slovenski Sibiriji, kot pravimo Babnemu Polju, pa Zvone
pride tudi na naše jesenske skupne love in
takrat smo ga najbolj veseli, saj rad pove kakšno staro lovsko zgodbo, rad pa pokramlja
tudi z lovskimi prijatelji iz drugih pokrajin
in tako skrbi za pristno lovsko tovarištvo,
ki je najpomembnejša pridobitev lovstva. V
težkih trenutkih, ki jih je naša LD uspešno
prebrodila, se je postavil na stran družine in
pripomogel k njenemu obstoju, ko se je zdelo, da ta ni več mogoč. Mlajši lovski tovariši
smo mu za to hvaležni.

Mirko Kumer (levo) je Antonu Mestniku podelil posebno zahvalo celovškega
Kluba prijateljev lova (arhiv: Jane Weber)

Zvonetu želimo, da bi še naprej prihajal na
naša srečanja in na naše skupne love, ki se
jih je v zadnjih letih udeležil večkrat kot
marsikateri mlajši lovec, vsekakor pa ga tudi
v bodoče pričakujemo na tradicionalnem
lovu prijateljstva, ki ga vsako leto prirejamo

Bok

Župn’k in golobičke
V okviru projekta Tradicionalne notranjske veščine
in znanja je bila 2. decembra v gospodinjski
učilnici starotrške osnovne šole delavnica peke
župn’ka (poprtnika) in golobičk.
Peko je vodila Ana Zakrajšek, predsednica Društva
žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina,
ki je tudi predstavnica skupine gospodinj iz Loške
doline in Babnega Polja, ki so se v sodelovanju
z zavodom Parnas iz Velikih Lašč na Ministrstvu
za kulturo dne 13. 8. 2016 vpisale kot enota žive
dediščine priprave poprtnika – Župn’ka. Večina
nosilk so članice Društva Ostrnice.

Anton Mestnik je po lovsko praznoval 90 let
(arhiv: Jane Weber)

konec novembra in se ga
vedno z veseljem udeležujejo lovci iz vse Slovenije in gostje iz sosednjih
hrvaških lovišč ter celo
iz Avstrije, na kar smo še
posebej ponosni. Privoščimo mu tudi veliko tistih nepozabnih intimnih
trenutkov, ki jih lovec doživi, ko se sam poda v jutranji gozd. Naj še dolgo
stopa po lovskih stezicah
našega lovišča, ki jih je s
takšnim veseljem razkazal lovskim nadobudnežem. Zvone, še na mnoga
leta in dober pogled! ■
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Nataša Mele

Vožnja s sanmi in "slačenje" koruze

D

Foto: Mario Žnidaršič

ruštvo ljubiteljev gradu Snežnik je v
sodelovanju z Janezom Kandaretom
organiziralo vožnjo s sanmi ob super luni
– gre za pojav, pri katerem se polna luna
znajde bližje Zemlji kot običajno ter je zato
videti večja in svetlejša. Dogodek smo zaradi oblačnosti zamaknili za en dan, smo pa
vsekakor doživeli divjo vožnjo na saneh s
konjsko vprego čez polja na Babni Polici in
uživali v magičnem siju polne lune, v pravi
zimski idili pri -5 ºC.
Potem pa na toplo, h Meletovim ob krušno
peč in na čaj in druge domače dobrote, kjer
smo tako kot nekoč "slačili" koruzo. Pomagali so nam tudi otroci. Zraven so nam

tudi zaigrali in zapeli. Nataša Mele nam
je prebrala zapis Milene Ožbolt o tem,
kako je včasih zgledalo to kmečko opravilo, Janez Kandare pa nam je pokazal cel
postopek, kako se koruzne štoke slači,
potem se potrga vse slačke, razen dveh,
ki se jih potem zveže, da se lahko koruzo
obesi. Mi smo na koncu koruzo obesili
pod kap, kjer smo na lesen tram privezali
drenovo palico, nanjo obesili koruzo in
naredili "riešto". ■

Župn’k - božični obredni kruh

foto:Borut Kraševec

Postopek peke je naslednji: Na predbožični dan zamesimo boljše
testo, po vzhajanju ga položimo v okroglo posodo za peko,
okrasimo s kito in golobičkami. Golobičk je toliko kot je otrok
pri hiši. Ko je župn’k pečen, ga položimo na mizo in pokrijemo
s prazničnim prtom. Tako pripravljen počaka vse do svetih treh
kraljev. Nekatere gospodinje okrog njega položijo posamezne
golobice. Gospodinje, ki so se preselile od drugod, so prinesle s
seboj navade od doma in še vedno pečejo po tem izročilu (npr.
te, ki so prišle iz Loškega Potoka pečejo župn’k in dva prijatla
- dva manjša hlebčka). Blagoslovimo (pokropimo) ga vse tri
svete večere. Na božični večer, silvestrovo in na večer svetih
treh kraljev … Na te večere, ko zvoni Ave Marijo, poleg župn’ka
pokropimo tudi prostore v hiši in vsa poslopja na domačiji.
Blagoslovljen božični kruh – župn’k, razrežemo zjutraj na svete
tri kralje. Jemo ga na tešče. Razdelimo ga vsem članom družine
in živalim, ki so pri hiši. Izročilo pravi, da vsak, ki bo jedel
blagoslovljen župn’k, v tistem letu ne bo lačen. (vir: Ana Zakrajšek)
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Pavla Lavrič

Od adventa do novega leta

K

ako hitro je leto naokoli. Zima, pomlad, poletje, jesen in že je tu adventni
čas. Čas, ki zaznamuje štiri nedelje pred božičem, simbolično štiri obdobja zgodovine
stare zaveze. Obdobja, ko so ljudje pričakovali Odrešenika. Adventni čas je torej čas
pričakovanja božiča, spomina na Jezusovo
rojstvo, pa tudi čas naših pričakovanj, da
na tem ali onem področju kaj spremenimo
na bolje.
V cerkvah in nekaterih naših domovih začetek adventnega že nekaj desetletij zaznamujejo t. i. adventni venčki. Izdelava teh
venčkov je od preprostih, na obroč opletenih smrekovih vejic s štirimi pritrjenimi
svečkami, prerasla v prave umetnine. Skoraj
ne moreš verjeti, kaj vse premore človekova
izvirnost in ustvarjalnost. Nekateri venček
položijo doma na mizo, drugi ga obesijo
na vrata bolj kot zunanje znamenje časa,
ki prihaja. Nekatere morda že sama oblika
kroga spominja na večnost, neskončnost in
ob prižganih svečkah začutijo globlji pomen v odnosu s samim seboj, z Bogom in
s celotnim stvarstvom ter v ta namen tudi
molijo.
Ja, kar ne morem verjeti, kako se časi spreminjajo. Nekaj desetletij nazaj si po naših
trgovinah težko dobil kaj takega, kar bi
spominjalo na božič. Danes imaš tako re-

koč vse na dosegu roke in to ne samo v adventnem času, že mnogo prej. Tudi nešteto
lučk po večjih mestih zagori že pred veselim decembrom. Nekateri kraji vendarle še
upoštevajo koledar.
V veselem decembru se še zlasti v večjih
mestih vrstijo najrazličnejše zabavne prireditve za otroke in odrasle kar ena za drugo. Vse popestreno največkrat še z bučno
glasbo tako, da dobiš občutek, kot da je vse
preveč hrupno.
Tu so še trije dobri možje: Miklavž, Božiček in dedek Mraz. Nekaj časa se niso mogli
zediniti, kdo je glavni. A nazadnje so se le
dogovorili, da so vsi trije enako pomembni. Najstarejši in kot prvi dobrotnik otroke
obišče Miklavž z angeli in parklji. Za njim
se zvrstita še Božiček in dedek Mraz. Otroci se zagotovo razveselijo vsakega po svoje,
obljubijo, da se bodo trudili delati dobro in
če je tako, obisk vseh treh dobrih mož doseže svoj namen.
Če me občutek ne vara, si upam trditi, da se
je včasih božič pričakovalo z manj hrupa,
manj nakupovalne mrzlice, bolj umirjeno.
Tako, da se marsikomu danes prav prileže
en miren božični večer. Če ga je mogoče
doživljati v krogu svojih bližnjih, je praznovanje še toliko lepše.

Nikakor ne gre prezreti zunanjih znamenj
tega praznika: z lučkami razsvetljeno božično
drevesce, zvezda repatica, pritrkavanje, kadilo in blagoslovljena voda, jaslice na sto in en
način, raznotere voščilnice, polnočna maša v
spomin na Jezusovo rojstvo, božične pesmi,
med njimi najbolj znana Sveta noč … Ne gre
spregledati niti božične peke. Glede tega ima
skoraj vsak kraj kakšno posebnost. Moja stara
mama je spekla okrogel kruh »župnek« imenovan in za vsakega izmed nas otrok veliko
golobico. Ta je bila v tistem času, ko kruha ni
bilo v izobilju, pravo razkošje. Po vzoru stare
mame tudi jaz vsako leto spečem vsakemu
svojo golobico, le da je mnogo manjša.
Z božičem je v različnih krajih povezanih
še vrsto različnih običajev. Pri nas, pa tudi
v mnogih drugih krajih po Sloveniji, se je na
novo obudilo koledovanje.
Božič je praznik, ki naj bi s svojimi običaji
in praznovanjem v hladni zimski čas prinašal luč, mir in toplino. Koliko tega se nas bo
v resnici dotaknilo, napolnilo naš notranji
svet, je v veliki meri odvisno od nas samih.
Nenazadnje je tu še novo leto. Nekaj dni
prej še praznovanje dneva samostojnosti in
enotnosti. Novi izzivi. Nova pričakovanja.
Naj se v omenjenih prazničnih dneh in skozi
vse leto 2017 uresniči veliko tistega, za kar si
bomo prizadevali. SREČNO 2017! ■

foto: Borut Kraševec
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Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
Svobodna izbira - svoboda odločanja

N

aš materialni, fizični svet (ta naš Planet) je bipolaren. Opredeljuje ga dvojnost vseh fenomenov, pojavnosti. Vse ima vedno
dve strani: zgoraj – spodaj; znotraj – zunaj; sever – jug; temno – svetlo .....; začetek – konec. Obe strani sta si obenem nasprotni in komplementarni (dopolnjujoči). Vse stvari vsebujejo oba principa, toda
v različnih medsebojnih razmerjih. Preprosto in nazorno predstavlja
to simboliko filozofija taoizma, kjer je vse pojavljanje posledica Poti
ali Taa. Pojmovanje narave in človekovega mesta v njej je osnova te
filozofije. Pravilen obstoj vsake stvari ali bitja predstavlja ravnovesje
obeh sil – navidez nasprotujočih toda komplementarnih. Prevlada
ene ali druge, spravi stvar ali bitje iz ravnovesja, absolutna prevlada
enega poruši eksistenco – pomeni propad.
Človek je vsak dan na preizkušnji izbire ali odločanja o bolj ali manj
pomembnih stvareh: o tem, kaj je prav in kaj ni, kaj je pravično in
kaj ne, kaj je dobro, kaj zlo, spregovoriti ali molčati, iti v boj ali se
umakniti ... Še in še bi lahko naštevali.
Kako pripraviti osebo, da razmišlja o teh izzivih svojega življenja? Da
postanemo koristni člani človeštva, se je potrebno soočiti z dvojnostjo vseh pojavov, stvari, odnosov - jih razumeti in obvladati. Redkim
mojstrom to uspe, nam navadnim smrtnikom pa večinoma ne. Sokrat je eden izmed mojstrov. Z nenehnimi, provokativnimi vprašanji
je peljal sogovornika v razmišljanja o življenju, problemu, do rešitve
problema. Zaradi nenehnih vprašanj sogovorniku (kot da je sam popoln nevednež) so ga imenovali »atenski brencelj«. V človeku je želel
vzpodbuditi razmišljanje o bistvu obstoja, o pomembnosti odločitev
za dobro, o pomembnosti razmišljati samostojno.
Tema o svobodni izbiri, svobodni volji, svobodi odločanja je široka
kot življenje samo. Ves čas, vsak trenutek je priložnost preizkušati
sebe ali zmoremo razlikovati:
kdaj je potrebno spregovoriti – kdaj molčati; kdaj biti dovzeten za vse
vplive – kdaj se jim upreti; znati poslušati ukaze – znati ukazovati,
voditi; biti ponižen – biti samozavesten; se odločati trenutno – si vzeti čas za premislek; biti sposoben sprejemanja vsega – biti sposoben
razlikovati; imeti sposobnost za borbo – imeti sposobnost za mir;
biti previden – biti pogumen; zavedati se, da v resnici nismo lastnik
ničesar in nikogar – pa vendar ne podcenjujemo ne materialnega ne
ljudi. Zaradi zavedanja o minljivosti življenja ne smemo dovoliti, da
se preziranje smrti spremeni v nespoštovanje življenja. Življenje je
vredno ceniti nad vse. Zato ne smemo biti brezbrižni ali celo objestni
v izzivanju nevarnosti. Največji izziv predstavlja preizkus ljubezni in
njene nasprotnosti - brezbrižnosti, ravnodušnosti.
Ni receptov, ni pravil, kako se naučiti teh razlikovanj. Verjamem, da
nosimo v vsaki svoji celici zapis sposobnosti razlikovanja dvojnosti.
Nosimo tudi zapis o pravičnosti, sočutju, enakopravnosti, bratstvu.
Vsi imamo le en skupen Dom – našo Zemljo. To je domoljubje. Vsa
»mala domoljubja« razdvajajo človeštvo. Najprej in v prvi vrsti smo
prebivalci tega Planeta, delimo si isto zgodovino Zemlje in človeštva,
trenutno pa živimo na eni od celin in v eni državici izmed mnogih.
Nezavedanje tega vrstnega reda pomeni živeti v obratni smeri.
O našem življenju, tukaj in sedaj, lahko razmišljamo kot o treh dimenzijah: BITI, DELOVATI in IMETI. Toda običajno živimo življenje v obratni smeri: skušamo IMETI čim več vsega, da bi imeli občutek, da lahko DELAMO to, kar želimo zato, da bi BILI srečni.

Toda stvari delujejo le v pravi smeri. Najprej moramo BITI to kar v
resnici smo, nato POČETI stvari, za katere v sebi vemo, da so nam
namenjene zato, da bi IMELI to, kar želimo.
Vse druge poti življenja so precej lažje, kajne? Ampak tudi to imamo
na izbiro. In prav vsak dan je priložnost za spremembo. Zelo lep in
življenjski je star zapis (1692) v cerkvi sv. Pavla – Baltimore, ZDA,
imenovan DESIDERATA:
Spokojen hodi
skozi trušč in naglico sveta
in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini.
Kolikor je le mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi.
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni drugim, tudi
neumnim in nevrednim, zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. Izogibaj se
bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo. Ne primerjaj se z drugimi,
da ne postaneš zagrenjen ali ohol, kajti vedno bodo večji in manjši od tebe.
Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. Ohrani navdušenje za svoj
poklic, naj je še tako skromen, saj je pravi zaklad v spremenljivih
časih. Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. A zato
nikar ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. Mnogi hodijo
za visokimi vzori in povsod je življenje
polno junaških dejanj.

Bodi, kar si.
Bodi svoj. In nikar ne igraj ljubezni.
Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen,
zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. Spokojno
sprejmi izkušnje let, drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti.
Neguj duhovno moč, da te bo obvarovala nenadne nesreče, in
ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. Mnogi
strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti.
Vzdržuj zdravo disciplino, a vedno bodi
do sebe tudi blag.

Otrok vesolja si,
nič manj, kot so to drevesa in
zvezde. Pravico imaš biti tu. In če to veš ali ne,
vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. Bodi torej
v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. In ne glede na to,
kakšno je tvoje delo in kakšne težnje v bučnem vrvenju
življenja, ohrani mir v duši. Kljub vsej nesnagi
in žalosti, kljub vsem izničenim
sanjam je svet vendarle
čudovit.
Bodi pozoren.
Bodi srečen.
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Anđelka Pogorilić

Ugasla luč
prireditev ob 30. obletnici smrti Maričke Žnidaršič
31. avgust 1986 – 31. avgust 2016
Ugasla luč
Nekdo je v meni utrnil luč.
Veselo zlato rdečkasto svetlobo
je spet prekrila žalostna tema.
Nekdo je v meni utrnil luč.
In vse glasove, mehke in zveneče,
preglasil je samotni črni molk.
Nekdo je v meni utrnil luč.
Kar prej je valovalo, tkalo, pelo,
je v eni sami noči obnemelo.
Tema. Tema. Tihota in praznota.
Nekdo je v meni utrnil luč.
Pred tridesetimi leti je v poznem poletju
ugasnilo življenje notranjske pesnice Maričke Žnidaršič. Umrla je zadnji dan avgusta. Takrat, ko se zazremo v večerno zarjo in
najmočneje začutimo spokoj narave, tišino
in večerni mir. Ko se vrvež začne umirjati.
Takrat, ko je višnjevo zlat Obrh: »… in vrbe
sklanjajo se nanj, kot kres gori ves Križni vrh
ogrnjen v tisoč novih sanj.«
Večerni mir je tudi naslov Maričkine pesmi,
s katero sta sopranistka Anemarija Štefančič
in pianistka Barbara Sladič otvorili slovesnost ob trideseti obletnici smrti Maričke
Žnidaršič.
Profesor Vitja Avsec, slovenski skladatelj,
pedagog in harmonikar je v čudovito me-

Literarni večer sta sooblikovala Milena Ožbolt, sodelavka portala Stare slike in
diplomirani komparativist Andrej Rijavec. Izbor iz pesniškega opusa so predstavile
dijakinje Umetniške gimnazije, dramsko-gledališke smeri – Lara Mlakar,
Taja Modic in Zala Žnidaršič ter profesorica Kristina Komidar. (arhiv: KJUC)
lodijo mojstrsko prelil pesem, ki do zdaj še
ni bila uglasbena. Skladba Večerni mir je izjemen prispevek skladatelja z notranjskimi
koreninami k domoznanski zbirki Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica in osebni knjižnici Maričke Žnidaršič. Literarni večer je bil
pester, prežet s poezijo in glasbo. Sooblikovala sta ga Milena Ožbolt, sodelavka portala Stare slike in diplomirani komparativist
Andrej Rijavec. Izbor iz pesniškega opusa so
predstavile dijakinje Umetniške gimnazije,
dramsko-gledališke smeri – Lara Mlakar,
Taja Modic in Zala Žnidaršič ter profesori-

ca Kristina Komidar. Program je glasbeno
obarval in popestril glasbeni poet Drago Mislej Mef. Strnjene misli o Maričkinem pesniškem delu je podala Anđelka Pogorilić, ki je
vodila večer. V uvodnem nagovoru je povedala, da so jubileji in prazniki priložnost, da
spregovorimo o sebi ali drugih na čisto poseben način, saj običajno skušamo preveriti
in uveljaviti mnenje in celo oceno o človeku,
o njegovem delu in zapuščini, kajti sleherna
umetnost je podvržena nenehni presoji. Pa
vendar se je ob tem vprašala, zakaj sploh
ocenjevati, presojati Maričko Žnidaršič. Pesmi Maričke Žnidaršič pričajo o občutljivi
pesniški duši, ki čuti iskreno potrebo odzvati se v ritmih in besedi na drobne čustvene
vzgibe. Pravzaprav je ta neposrednost doživetja osnovna privlačnost v njenih pesmih.
Literarna ustvarjalka Lili Novy, ki jo štejemo
za utemeljiteljico moderne slovenske ženske
lirike in eno pomembnejših slovenskih pesnic nasploh, je o Marički napisala: » … izza
vsakega verza utripa toplo človeško srce. In to
naj bi bilo dovolj.«
Z besedami pesniške sopotnice Lili Novy je
nato nadaljevala Kristina Komidar: »Pesničina velika vrlina je njena nenarejenost in
iskrenost. Ob njenih pesmih čutim silno povezanost z njenim kraškim svetom, s to svojevrstno zemljo stroge in skope in hkrati tako
presunljive lepote …«

Večerni mir je naslov pesmi Maričke Žnidaršič, s katero sta sopranistka Anemarija
Štefančič in pianistka Barbara Sladič otvorili slovesnost (arhiv: KJUC)

Milena Ožbolt se je v svojih zapisih na portalu Stare slike večkrat spomnila Maričke
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in ritem. V intervjuju, ki sem ga zasledila na
spletu, pravi o sebi:
»Jaz sem bolj opisoval stanja človeka zrelih
srednjih let, ki je zrasel z neko drugo idejo
v glavi in srcu ter se prebija čez nove čase s
trmo, ki si jo je privzgojil, ko vsega ni bilo na
dosegu, a smo vendarle dosegli vse.«
Lara Mlakar, Taja Modic in Zala Žnidaršič
so doživeto interpretirale pesničin svet, ki
niha od vedrine in ljubezni, k življenjski bolečini in se preveša k motivom smrti. Znova
so dokazale, da ima Loška dolina veliko mladih nadarjenih ljudi, ki prevečkrat ostanejo
neodkriti in si s težavo utirajo poti.

Drago Mislej Mef je občinstvo obdal
s prijetno glasbo ter z zgodbami o
dogodkih in ljudeh, ki jih je srečal in so
zaznamovali njegov repertoar.
(arhiv: KJUC)

Žnidaršič, čeprav, kot sama pravi, svojih
spominov na pesnico pravzaprav nima. Duhovito je opisala prigodo, ko naj bi s sošolkami obiskala pesnico, ki je ravno takrat ni
bilo doma. Obiskovalcem je ob tem pokazala
fotografije »Jeriševe« ali »Ravšljeve« Micke in
njene družine ter strnjeno orisala njeno življenje. Z izostrenim očesom opisovalke starih fotografij je opozorila na podrobnosti, ki
kronološko določajo vir fotografij. Pesničine
fotografije hrani knjižnica v posebni zbirki.
Kot svojevrstna zanimivost je bilo na razstavi
ob jubileju vnovič postavljeno na ogled pesničino družinsko drevo, ki sega v leto 1702.
Andrej Rijavec je s svojim prispevkom odkril povezavo med pesnico in kantavtorjem
Dragom Mislejem. Po naključju naj bi med
brskanjem po njenih pesniških zbirkah odkril pesem Prednočje, hkrati pa je odlično
poznal uglasbeno pesem v interpretaciji
Draga Misleja Mefa. Z nenavadnim odkritjem je nemudoma seznanil tudi izvajalca,
ki je bil do takrat prepričan, da poje pesem
Francija Bevšiča, pevca s Planinskega polja.
V nadaljevanju je Rijavec skušal umestiti
Maričkino poezijo v literarni svet in je poudaril, da ji literarni kritiki, pretežno moški,
niso bili naklonjeni in so ji delali krivico.
Meni, da si Marička Žnidaršič zasluži ustrezno mesto v literarni zgodovini, še posebej v
luči »ženske pisave«.

Naj sklenem z besedami vodje Enote Maričke Žnidaršič, ki natančno opredeljujejo
osebnost starotrške pesnice: »Veličina človeka se meri po tem, katerim vrednotam, večjim
od enega samega človeškega življenja, so bile
njegove sposobnosti darovane. Marička Žnidaršič ni bila med tistimi, ki so kakor luč, ki
gori sama sebi. Ni živela zgolj zase, ampak
predvsem za tisto, kar je nosila do zadnjega
v sebi kot najvišjo vrednoto: ljubezen do notranjskega človeka in zemlje. Ta je dajala njenim dejanjem smer, njenemu značaju trdnost
in njenemu življenju veličino.«
Viri in literatura:
KLABUS, V. (1954). Poezija pejsažev in tihožitij.
Beseda, 3, 57–58.
NOVY, L. (1954). Človek in zemlja: pesniška zbirka
Maričke Žnidaršič. Slovenski poročevalec, 15, 46.
ŽNIDARŠIČ, M. (1965). Ugasla luč. Ljubljana,
Cankarjeva založba.
http://www.delo.si/kultura/glasba/drago-mislej-meftrava-kriva-je-trava-da-nisva-vec-ta-prava.html

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu
Anđelka Pogorilić

»Bralni kufrčki«
Branje je potovanje, je igra in tiho stopicanje
v svetove onkraj naše domišljije. Da pa bo družinsko branje še bolj zabavno, smo v knjižnici
za vas pripravili »BRALNE KUFRČKE« z bogato vsebino, ki je namenjena otrokom v predšolskem obdobju ter učencem prve triade.
V prikupnih pisanih kovčkih lahko najdete
slikanice, poučne knjige, pesmice in uganke.
Posegli smo po zgodbicah in zgodbah, ki so
polne topline, človečnosti, igrivosti in radosti. Odlikuje jih tudi čudovit jezik in izvirne
ilustracije. Kufrčke si lahko izposodite v vseh
enotah knjižnice.
Veliko zabave na bralnem potovanju!
V Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu
se skozi vse leto odvijajo različne prireditve.
Če se nam želite pridružiti,
vam bomo vabila z veseljem pošiljali
v pisni obliki ali preko vaših spletnih naslovov.
Vaše želje sporočite na spletni naslov
info@kjuc.si, s prijavo na naši spletni strani
www.kjuc.si ali osebno v knjižnici.
Veseli bomo, če se nam pridružite.

bok

Minerali in kristali

V

avli starotrške knjižnice enote Maričke Žnidaršič je bila od 24. oktobra
do 30. novembra na ogled razstava poldragih kamnov. Mladi zbiratelj osnovnošolec Tim Žnidaršič Svenšek iz Starega
trga pri Ložu je predstavljeno zbirko sestavljal dve leti. Med razstavljenim ametistom, rjavim premogom, piritom, kalcedonom, škrilavcem, opalom, puščavsko
rožo … je najbolj ponosen na pravi biser.
Tim o mineralih in poldragih kamnih veliko ve, tudi to, da bisere uvrščajo med
najlepše dragulje in o tem, da naj bi se o
nastanku biserov že od pradavnine spletali najrazličnejši miti in legende. Prav v
vseh pa so biseri veljali za darove bogov.
Do tvorbe biserov pride povsem naključno. Nastane, ko med plašč in lupino školj-

ke zaide tujek, okoli katerega začne plašč izločati biserno plast. Ob svojem hobiju se je
naučil tudi, kako prideš do pravega kapnika,
kako se čisti energijske kamne, iz katerih
kamnov se dela nakit … Vsaka kamnina v
zbirki Tima Svenška nosi svojo zgodbo.
(vir: kjuc) ■

foto Borut Kraševec

Drago Mislej Mef je občinstvo obdal s prijetno glasbo ter z zgodbami o dogodkih in
ljudeh, ki jih je srečal in so zaznamovali njegov repertoar. Z barvitim glasom, ki nekoliko spominja na Roda Stewarta ali celo Boba
Dylana (sam pravi, da se mu je približal
»zgolj po starostnem merilu«), je zapel nekaj
pesmi in znova dokazal, da imajo njegove
pesmi vse, kar morajo imeti – besede, rime

Čudoviti trenutki z vsemi nastopajočimi so
se zlili v veselo kulturno praznovanje in hvaležen spomin na starotrško pesnico.

december, 2016
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Največja ledena turistična jama na svetu

L

foto Borut Kraševec

epota največje ledene turistične jame na svetu in kako je organiziran turizem v njeni okolici, je bila zgodba, ki jo je je v sodelovanja Društva ljubiteljev Križne jame in Enote Maričke Žnidaršič v prireditvenem prostoru knjižnice
2. decembra ob projekciji fotografij in tudi s pomočjo svoje kitare predstavil
Matej Kržič.
Največja turistična ledena jama na svetu leži v Avstriji, v bližini Salzburga. V njej
se je čas ustavil pred 20.000 leti. Gorska pot do vhoda v jamo je del zgodovinske
dediščine Avstrije. Gradili so jo od leta 1830 dalje. Trajnostni, sonaravni turizem
že 200 let izvaja četrta generacija družine, ki živi in diha z jamo. Jame ne ločujejo
od okolice. Povezujejo jo z ostalimi turističnimi in naravno-kulturnimi posebnostmi Salzburške kotline in Severnih Apneniških Alp ter izvajajo turistične pakete po meri. Posebnost je enodnevni izlet, v katerem obiskovalci doživijo »The
Sound of Music«. To je pot po lokacijah snemanja kultnega filma Moje pesmi,
moje sanje, ki ga tudi v Sloveniji dobro poznamo. vir: kjuc ■

Benjamin Žnidaršič

Ko besede oživijo

V

organizacija Javnega zavoda Snežnik v
sodelovanju z zavodom Ars viva je bil
9. decembra v Lužarjevem skednju v Podcerkvi literarni večer "Ko besede oživijo".
Lepo je bilo poslušati pesmi, ujete v tkanino srca, stkano iz preprostih besed, z vezenino rime in poplesujočega ritma, in bivati
kot spomin v zapisu pesmi.
Svoja dela so prebrali literarni ustvarjalci iz
Loške doline: Benjamin Žnidaršič, Franc
Žnidaršič, Tone Šepec, Miha Razdrih,
Janez Kvaternik in France Anzeljc. Dela
Aleksandre Turšič, Milene Kraševec, Sylvie Borin, Danice Komidar - Pavličkove,
Slavice Brus in Stanka Grla pa sta interpretirali Jolanda Pirnat in Romana Nared.
Program je z izbranimi besedami vodil Borut Kraševec, ki je avtorje tudi predstavil.
Besede je dopolnjevala glasba kitaristov in
pevcev Antona Rota in Blaža Albrehta, ter
harmonikarja Miha Pinteriča. ■

foto: Borut Kraševec
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SIMONA TRUDEN

Nastop na regijskem tekmovanju v Ljutomeru in
božično-novoletni koncert
foto: Mario Žnidaršič

Po uspešni območni reviji pevskih zborov
na Blokah, kjer smo dobile oznako »zbor
na državni ravni« ter se uvrstile naprej na
regijsko tematsko tekmovanje, smo pridno
vadile za ta pomemben dogodek. Regijsko
tematsko tekmovanje, ki so ga poimenovali
Sozvočenja 2016, smo se udeležile v soboto, 19. novembra 2016, v Ljutomeru ter se
predstavile s tremi skladbami. Tema našega
nastopa so bile moške pesmi, uglasbene za
ženske glasove. Tako smo se predstavile z
Vodopivčevo Žabe, z Becovo Njega ni (ki je
po besedilu Simona Gregorčiča prepisana za
nas) ter sedaj že večini znano Ljubim, ki jo
prepevamo zelo rade.
V hudi konkurenci smo se pomerile še s štirimi pevskimi zasedbami, po večini doma iz
Pomurja. Glavno nagrado, uvrstitev na sklepni del koncerta, so prejele BeleTinke iz Beltincev, ki so ne samo odlično odpele, temveč
na odru uprizorile pravo dramsko igro. Kot

se po pevskih dogodkih spodobi, se druženje nadaljuje ob večerji in prijetnem kozarcu vina.
Pester pa bomo imele tudi praznični december. Pripravljamo božično-novoletni koncert, 23.
decembra pa bomo v okviru dogodkov cerkniškega Zavoda Pekarna zapele s slovenskim pevcem Rudijem Bučarjem. Veselo in prijetno bo. Vabljeni. ■

Mario Žnidaršič

Predstavitev knjige o
prvem predsedniku
Republike Slovenije

V

foto: Borut Kraševec

četrtek, 17. novembra 2016, so člani Krajevne organizacije ZB za
vrednote NOB Loška dolina v starotrškem kulturnem domu organizirali pogovor s prvim predsednikom Republike Slovenije Milanom
Kučanom in s priznanim zgodovinarjem dr. Božom Repetom, ki je napisal obsežno biografijo o prvem predsedniku Republike Slovenije.
Kučana in dr. Boža Repeta, avtorja biografije z naslovom Milan Kučan, prvi predsednik je pred predstavitvijo knjige v imenu Krajevne
organizacije ZB za vrednote NOB Loška dolina, pozdravil Ivan Plos.
Pogovor, ki ga je vodil dr. Božidar Flajšman, je tekel o Repetovih
knjigah Prvi predsednik in S puško in knjigo ter o Sloveniji po 25.
letih samostojnosti in aktualnem dogajanju. ■

Dragan Ignjić

Pravljica o čevljarju

N

ekoč je v naših krajih v dolini pod Snežnikom živel čevljar. Ob božiču, ko je v vsej dolini močno snežilo in je
mraz rezal do kosti, je na njegova vrata nekdo prav tiho potrkal. Čevljar je odprl in pred seboj zagledal dečka, ki je stal
v snegu bos in drhtel od mraza. Povabil ga je v svojo hiško,
ga nahranil in ga posadil k svojemu čevljarskemu stolu. Pravkar je za sosedovega otroka končeval nove čevlje iz modrega
usnja. Deček jih je občudujoče opazoval. Čevljar je to opazil in
je rekel dečku: »Vidim, da so ti čevlji všeč, zato jih podarjam
tebi!« Deček je bil presrečen in je takoj obul prelepe modre čevlje. Zahvalil se je za gostoljubje in izginil izpred čevljarjevih
oči. Ta je odšel do vrat in jih odprl, ker je mislil, da je deček
stopil ven iz hiše, vendar ga tam ni bilo. Zvečer je čevljar o
tem, kako je neznanemu dečku podaril čevlje in da je ta izginil
izpred njegovih oči, pripovedoval svoji ženi. Žena se je le nasmehnila in dejala: »Ah, star si že in ti pamet peša!« Čevljar je
trdil svoje, vendar ga žena ni poslušala. Raje ga je povabila za
bogato obloženo mizo, kjer sta uživala v prazničnih dobrotah.
Ob pol polnoči sta se skupaj odpravila v vaško cerkev k polnočnici. Na poti do cerkvice, ki je stala na hribu sta na štoru
ob gazi našla modre čevlje, ki jih je bil čevljar podaril neznanemu dečku. Takrat je tudi žena verjela zgodbi, ki jo je pripovedoval čevljar. Ta je čevlje vzel in jih spravil za spomin na ta
nenavadni in čudni dogodek. Čevljar dečka ni videl nikoli več.
Včasih se je na svojem čevljarskem stolu zamislil in s čudno
željo v srcu pričakoval, da deček, ki ga je srečal na božični večer, spet tiho potrka na njegova vrata. ■
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Matija Solce

Grajska kronika

D

ve osebi, očividno turista, sta se sprehajala po okolici gradu Snežnik. V
pristavah je istočasno novopečena predsednica Društva Ljubiteljev gradu Snežnik,
Nataša Mele, pripravljala pravkar kupljene
skodelice za večerni Grajski Pun(k)t. Ko sta
vstopila, sta vprašala, ali lahko dobita kaj za
pojesti, karkoli, samo da ne "umreta" od lakote. Predsednica se je usedla v avto in od
doma pripeljala narezek. Žal se ta dva nista
mogla zadržati do večera, saj bi takrat lahko
izkusila na sto let stari kuhinji "Berti" skuhan
bograč, ali pa pravkar, v živo narejene krompirjeve svaljke, polite z žajbljevim maslom,
se pogrela ob kuhančku ali čaju in uživala v
koncertih in predstavah.
Sta pa doživela vsaj prihod konjske vprege
z mnogimi grabljami in čudnimi koši, ki
je pobrala prve obiskovalce in jih odpeljala
neznano kam. Vrnili so se precej utrujeni in
imeli kaj videti in okusiti. Švedinja Ida je ob
spremstvu Bojana Cvetrežnika in Barje Drnovšek šibala po svoji violini, loški lutkarji
Zapik so odigrali predstavo, Klavdija Hiti je
v kuharski delavnici z otroki izdelovala čokoladne kroglice. Še veliko več se je dogajalo
teden prej, ko se je program zaključil šele ob
polnoči, in sicer s plesanjem kola ter domačimi glasbenimi gosti ... Punkt, prostor srečevanj in druženja.
" punkt púnkt -a m (û) žarg., navadno s prilastkom kraj, prostor, za katerega je značilno
določeno dogajanje, dejstvo, točka: mladi
imajo svoje punkte / kopalni, oskrbovalni,
prometni punkt • star. gostilna je na dobrem
punktu na primernem kraju // med narodnoosvobodilnim bojem stalno mesto za
sestajanje obveščevalcev in njihovih sodelavcev: v tej hiši so imeli partizani svoj punkt
/ določiti nov punkt" (SSKJ).
Grad Snežnik s Pristavami je v preteklih mesecih vsakič znova, vsakič drugače, vsakič
bolj zaživel, zagorel z idejami, ki dolgo niso
sodile v ta prostor.
Kaj bo z obvoznico? Kdaj se bo odprla gostilna? Kdo bo gostinec?
Taka vprašanja Punktarja zanimajo le do
določene mere. Bolj nas zanima sledeče: Kaj
lahko naredim danes, v danih možnostih,
z danimi omejitvami? Te razmere so nam v
izziv. Prekrasna lokacija, nad katero bedi nekaj zbirokratiziranih aparatov, majhna, zaspana občina, kjer so domačini ujeti v ritem
urejenega vsakdana. Zakaj se novonastala
ekipa lokalnih navdušencev aktivira nekje,
kjer že dve desetletji ne uspeva niti večjim
firmam? In za današnjo družbo glavno vprašanje: kaj pa denar?

Ida Maidell je dodobra ogrela občinstvo (foto: Miloš Toni)
Finančna osnova Grajskih Punktov
Finance, začetek in konec vseh naših aktivnosti. Tukaj je zelo groba ocena stroškov, recimo drugega Grajskega Punkta.

stora in časa in predvsem oživljanju ljudi.
Ljudje, in ne zapisi v googl-u, kot tudi ne
muzejske zbirke, so tisti, ki bodo dali vsebino velikim praznim stavbam, ki bodo osmislili kulturno dediščino, ki bodo sami postali
prenašalci védenja (kulture).
Dokler Notranjci ne bodo začeli zapolnjevati
dvoran s svojimi dejavnostmi ter na ta način
posledično in šele čez kakšno leto privabili obiskovalce od zunaj, bo vlaganje v grad
nesmisel.

Možni grobi izračun stroškov drugega
grajskega Punkta, vir: Dr. Panda
... kar je seveda nesmisel. Pa vendar, prevedeno v sedanjo mentaliteto, so nastopajoči
in prostovoljci, ki so se odrekli honorarju, s
tem prispevali določeno vsoto v idejo. Idejo
o povezovanju, srečevanju, oživljanju pro-

Idealizem na Gradu Snežnik
Punktarji se torej, v težkem boju in z močnim protivetrom mentalitete novodobne
turbo-kapitalistične kulture, borimo za drugačen način delovanja družbe. Recept za
oživitev gradu Snežnik je pravzaprav taisti,
ki ga potrebujemo za oživitev izobraževanja,
farmacevtske industrije ali na primer eko-kmetijstva. Pomeni obraten prenos povpraševanja in ponudbe.

Kuharska delavnica Klaudije Hiti (foto: Miloš Toni)
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Pomeni ustvarjanje vsebine iz vzgiba družbe in ne obratno - s strani želje po zaslužku. Dobrine in ideje vznikajo ob ustvarjanju
družbene strukture in ne ob postavljanju
kriterijev po preživetju s strani kapitala. Prvi
korak je ta, da se družba sprosti, da si ljudje
zaupajo in nato začno sodelovati avtonomno, v lokalnih skupnostih. Zato je kultura (katere gonilo je umetnost, ki razmišlja s
presežkom, mogoče kdaj iracionalno, vendar provokativno in alternativno), osnovni vzvod za vse ostale panoge. Kultura kot
družbeno zavedanje in védenje, kot skupno
razmišljanje in šele posledično ustvarjanje.
Ekonomija kulture
Kulturo si danes 90 % Loške doline predstavlja kot zabavo ob prostem času, kot hobi, ki
si ga lahko privoščijo premožnejši, kot suho
vejo družbe, ki bi jo lahko zaobšli. Vendar se,
že z ekonomskega vidika, na dolgi rok kultura povrne mnogo bogateje kot mnoge druge
dejavnosti.
Tu je recimo kratkoročni izračun za leto
2011 v Franciji:

Ekipa Pun(k)tarjev (foto: Miloš Toni)
spet ni daleč od naše primarne funkcije - od novodobnega punta.

Direktni prihodki kulture v Franciji za l.
2011, vir: http://cultureswithvivendi.com/
Če se prišteje posredni dobiček, se dodana
vrednost "kulturne industrije" dvigne na
3,2 % celotnega BDP Francije, kar je na primer 2-kratnik njihovega dobička iz telekomunikacij, 7-kratnik avtomobilske ali 4-kratnik kemične industrije. Nepredstavljivo? In
to je izračun za eno leto. Kaj bi se zgodilo, če
bi to postala praksa v šolah? Kaj bi se zgodilo, če bi kulturo potencirali v osnovnem proračunu in ji pripisali še dvakrat več sredstev?
Kaj, če bi na šolske predmete gledali skozi
umetnost in spreobrnili način razmišljanja
mladih? Kaj bi se zgodilo, če bi to naredili v
Loški dolini?
Grad gori!
Tako se je imenoval prvi festival, preden smo
ga, zaradi požarne varnosti, bili primorani
preimenovati v Plavajoči grad. Tam se je tudi
srečala ekipa, ki si danes pravi Punktarji, kar

" punt pùnt m (ȕ ú) (kmečki) upor: pripravljati, voditi
punt / oborožen punt / ekspr.
punt zoper laž, zgod. kmečki
punti kmečki upori"
Naš punt ne poteka z vilami,
in ne proti grajskim obzidjem, temveč z aktivnostmi
proti zidovom, ki nastajajo v naših glavah.
Ustvarjamo ga ljudje s povsem nasprotnimi
ideološkimi pogledi, vsak prihaja iz druge
branže, vsi imamo drugega dela vrh glave,
pa vendar smo željni
soustvarjanja, ki ne razmišlja samo o dobičku, temveč stremi nekam drugam, za nečem,
kar se počasi pozablja in česar smo se zavedli
ob žledolomu ali pa ob poplavah. Vendar se
poplave lahko prebrodi, ne bomo pa mogli
prebroditi prihajajoče odtujene generacije,
ki živi na podlagi alternativne resničnosti
svojih inteligentnih telefonov, hitrih avtov,
hitre prehrane in kratkega spomina.
Vsakomesečni, vsakotedenski,
vsakodnevni eko-etno-antroartikulturinarični Punkt.
Samo na način kontinuiranega dogajanja se
lahko začne nekaj spreminjati. Samo tako
lahko grad Snežnik postane center kulturnega in družabnega dogajanja v Loški dolini.

Ljudem želimo počasi pokazati, da na gradu
ne straši, da ni daleč, da se v Pristavah iz loncev kadi in diši po dobri domači hrani, da se
v kleti družijo domači in tuji glasbeniki, da se
lahko tam zadržijo celo popoldne in večer in
da je še veliko neodkritega, zanimivega, kar
lahko izvejo ne samo o gradu, temveč tudi o
ljudeh, o svojih sosedih. Kulinarično in kulturno naj bi postalo nekaj zamenljivega - če
grem na kosilo, dobim predstavo in obratno.
Kar bi sicer moralo biti normalno v vsaki
družbi, pri vsakem ognjišču: umetniško dogajanje ni samo predstava, je tudi druženje,
je tudi obrt, je tudi ekonomija, je širjenje
na druga področja. Punktarji gremo naprej
v nove zmage, vprašanje časa pa je, koliko
bomo rabili za to, da prebudimo speči grad,
še bolj pa, speče Notranjce.

Vabljeni na naslednje dogodke:

21. 1. 2017,
javna debata vaških skupnosti in občine
o iskanju konkretnih predlogov za grajski
kompleks
28. 1. 2016, Četrti grajski Punkt

20

KULTURA

december, 2016

Nataša Mele

»Razvojne možnosti kompleksa Snežnik«
v kontekstu kulture, turizma ter drugih panog v Loški dolini grad Snežnik, 10. 12. 2016

D

ruštvo ljubiteljev gradu Snežnik in festival Plavajoči grad sta v sodelovanju
z Narodni muzejem Slovenije, v soboto 10.
12. 2016, v gradu Snežnik organizirala javno debato na temo »RAZVOJNE MOŽNOSTI KOMPLEKSA SNEŽNIK«, v kontekstu
kulture, turizma ter drugih panog v Loški
dolini, v kateri so sodelovali: Damjana Pečnik - državna sekretarka na ministrstvu za
kulturo, Barbara Ravnik - direktorica Narodnega muzeja Slovenije, Bogdan Zevnik - direktor občinske uprave občine Loška dolina,
Maksimiljan Turšič - načelnik upravne enote
Cerknica, Zdenko Truden - direktor Javnega
zavoda Snežnik, Nataša Mele - predsednica

Društva Ljubiteljev gradu Snežnik, Matija
Solce - Festival Plavajoči grad ter predstavniki društev, vaških skupnosti, iniciative in
posameznikov. Debata s preko 40 udeleženci, poglobljeno predstavitvijo uvodničarjev,
dobrimi vprašanji, jedrnatimi odgovori in
pohvalami v evalvaciji je potekala na kulturen način, kot se za kulturnike spodobi.
Spretno jo je vodil in povezoval moderator
Bojan Žnidaršič. Po debati je sledilo druženje in pogostitev, dodatno pa so dogajanje
v gradu popestrili še vitez, princesa Ana,
harmonikarji, violinistka, pisatelj, ki je sprejemal nove člane in slavni punktarski kuhar
Marko Gorše.

»Sinergija vseh udeležencev je začela na
polno povezovati ideje Plavajočega gradu,
prizadevanja Društva ljubiteljev gradu Snežnik, ministrstva, muzeja, občine in občanov. Energija, s katero Matija Solce povezuje
lokalno prebivalstvo, potiska Loško dolino
iz fizičnega obrobja Slovenije v kulturni in
razvojni center sveta. Geslo hipijev iz 60 let:
"Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče" se
dogaja v živo. Tukaj in zdaj. Gibanje je vredno podpore vsakega izmed nas.« ■
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Stanko Grl

VSAK LIST
Na liste dal, ob njih kdaj spal,
a tudi kdaj ob soju sveče
na liste padale so solze,
a v njih so tudi koščki sreče.
So odšli vsi tisti listi,
odnesli pesmice so moje,
v njih prepleta se usoda,
resnice košček, moje in tvoje.
Vsak list pa nosi sporočilo,
tiste usode, ki nas vodi,
ko boš prebral, ne po obrazu,
po mojem srcu ti me sodi.
Lepota je, kar v srcu nosiš,
ne tista, ki jo obrazi dajo,
bogat boš, ko boš to spoznal,
a teh je malo, ki to znajo.
Stanko Grl

BOŽIČNA ZGODBA
Drevešček v gozdu bom posekal,
doma ga bomo okrasili,
da Miklavž, Božiček, dedek Mraz
osrečijo nas spet z darili.
Žal vsepovsod ne bo dreveščka,
se bo usoda poigrala,
srcé nedolžno pa bo strto,
bo solzica v očeh nastala.
O, sveti mož, z dobroto svojo
obdari vse te noske mlade,
da tudi tam, kjer ni razkošja,
oči jim bodo spet sijale.
Srce drobno ni nič krivo,
ne ve, zakaj sta dva svetova,
v enem luč, v drugem tema,
kot reka loči dva bregova.
Nekje daril bo še preveč,
drugje bo mati trepetala,
bo dete njeno razumelo,
bo dobra iz cunj ta lutka mala?
Žal tudi smrečice so dvojne,
nekje bo blišč, drugje bo beda,
nekje žarela bodo lička,
drugje pa bodo lička bleda.
Na okno dal sem pismo belo,
v njem ne pišem prošnje zame,
o, sveti mož, vse kar premoreš,
podari med nesrečne mame.

KULTURA

Zborovodkinja
Jasna Lekan

PESEM ZA PEVKE
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Kraševec Milena

VESELI DECEMBER
Takšnega meseca v letu ni, kot je decembrski,

Kako dobro bi bilo za našo dolino,

z različnimi lučkami okrašen in z darili obložen;

če končno prišla bi do tega spoznanja,

je poln želja, pričakovanj, presenečenj, praznovanj …

da ni vse zlato, kar najbolj se sveti,

ljudje vseh starosti se zavzemajo zanj.

da tudi me upokojenke znamo zapeti.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,

Marsikomu se vrača spomin na otroške dni,

če bi še vedno ta zbor imela

ko v Svetega Miklavža smo verjeli vsi,

in če bi pesem njegova še dolgo zvenela.

se ozirali in bili pozorni od staršev svarila
če ne bomo pridni, nam ne bo prinesel darila.

Sem to napisala, ko sem še verjela,
da naša bo pesem res dolgo zvenela,
da velikokrat bomo še skupaj se zbrale,
pele, se družile, se skupaj sladkale.
Pa skupaj z menoj si pravile vice,
in si privoščile kak košček pice.
Sem to napisala, ko sem še verjela,
da vsaka od pevk za zbor je živela

Nato se petega decembra zvečer ni moglo zaspati
od radovednosti, kdaj se bo Miklavž znašel med vrati,
potem pa, kaj nam bo delil smo hoteli biti priča,
a omagalo nas je, da nismo videli na Miklavža ne hudiča.
Končno se nam je nad darili razširil pogled,
da en svetnik ne more naenkrat obdariti cel svet,
ampak, da je ta dobrodelni mož res živel, smo zvedeli zanj
in darila na njegov god so le spomin nanj.

in da zato bo še dolgo zdržala,

Vsako leto ta čas se ponavlja to obdarovanje,

dolini pa pesmi še mnogo bo dala.

nakar mu sledi priprava za božično praznovanje,

Pa raje so pevke se odločile,

tega si slednji zaželi, ker zadobi notranji mir,

da zbor bodo naš kar zapustile,

največje darilo, ki ga Božiček deli na Sveti večer.

si popravljale bodo čeljusti in sklepe,
pa naj drugi pojejo pesmi prelepe!

Še eno presenečenje nam je prinesel čas,
da prihaja med nas še en dobrotnik 'dedek Mraz',

Sem to napisala, ko sem še verjela,

kar tudi v njega otroci verjamejo in so verjeli,

da me vsaka od pevk za svojo je vzela,

da ga iz gozda na saneh pripeljejo jeleni.

sem mislila, da brez mene jim bo težko,
in da pri petju jim ne bo dobro šlo.
Pri tem sem seveda res se zmotila,
kar nisem hotela, to sem dobila,
zbor naš prijazni nič več ne prepeva,
v dolini pa pesem več ne odmeva.
Sem to napisala, ker sem verjela,
da pevka prav vsaka bila je vesela,

Za njegov prihod je priprava res velika,
čeravno za otroke ni važna razlika
odkod vendar pride tak mož – z gozda ali z neba,
saj za izpolnitev njihovih želja sta premalo dva moža.
Premalo se zavedamo, kako se nam godi,
kajti po svetu joče polno lačnih ljudi,
ako bi se malo ozrli naokrog in jim prisluhnili –
bi jim bili lahko Miklavž in dedek Mraz mi.

da v zboru je našem povzdignila glas,
ko na proslavah je pela za vas.

Nas pa na srečo čaka še eno razpoloženje

Zdaj pevk je le nekaj v zboru ostalo,

veselo silvestrovanje, tega meseca zadnje dejanje

da bi pele ubrano, veliko premalo,

in ko nas bo zastor zadel – se bomo znašli v novem letu,

dovolj pa jih je, da se v gostilno podajo,

nato si podali roke in zaželeli srečo

a, kaj, ko brez mene peti ne znajo!

drug drugemu in vsemu svetu.
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SIMONA TRUDEN

Ekipa ŠD Loška dolina Andifit zaključila
s tekmovanjem v Ligi ENA
Na sončen nedeljski dan, 30. oktobra 2016, so v športnem parku v Nadlesku v Loški dolini potekale povratne tekme
1. slovenske malonogometne lige na travi Lige ENA med tremi ekipami skupine C, in sicer med ŠD Loška dolina Andifit ter
dvema gorenjskima ekipama NK Smola in NK Begne. Malonogometni dan žal ni bil naklonjen domačinom, saj so obe tekmi
izgubili in tako zapravili možnost nadaljevanja v četrtfinale zgodovinske 1. slovenske malonogometne lige.

N

a prvi povratni tekmi so se domačini
pomerili z NK Smola, s katerimi pa
so po dokaj izenačeni tekmi izgubili s 3:2.
Strelca zadetkov za Loško dolino sta bila
Nejc Komidar in Rok Sterle, za goste pa Aldin Gazibara, Žiga Mudrinić in Rok Strašek.
Rezultat je bil za malonogometaše iz Loške
doline presenečenje, saj so prvo medsebojno
tekmo z NK Smola v Begunjah na Gorenjskem dobili s 3:1.
Na drugi povratni tekmi so moči na igrišču
merili Gorenjci in igrali izenačeno z 1:1. Za
NK Smola je bil uspešen Jan Bizjak, za NK
Begne pa Igor Petković. Na prvi medsebojni
tekmi v Begunjah na Gorenjskem pa so bili s
4:3 uspešnejši NK Smola.
Zadnjo tekmo z NK Begne bi morali domačini iz Loške doline zmagati, če so se želeli
uvrstiti v četrtfinale, žal pa jim to ni uspelo.

Za ekipo ŠD Loška dolina Andifit je v skupinskem delu največkrat zadel Nejc Komidar
(foto: Simon Gorše)

NK Begne so bili premočni
kar s 6:0, med strelce pa so
se vpisali Marko Grilc (2
zadetka), Siniša Miljević (2
zadetka), Matic Bertoncelj
in Igor Petković. Tudi na
prvi medsebojni tekmi v
Begunjah na Gorenjskem
so bili NK Begne močnejši, ekipo iz Loške doline so
premagali s 5:2.

1. slovenska malonogometna liga na travi tudi v Nadlesku (foto: Simon Gorše)

Končna lestvica skupine C
je sledeča: prvo mesto zaseda NK Smola s 7 točkami,
drugo mesto NK Begne prav
tako s 7 točkami (vendar so
bili v medsebojnih tekmah
NK Smola boljši, zato so na
drugem mestu kljub enakemu številu točk), tretje pa
ŠD Loška dolina Andifit.
ŠD Loška dolina Andifit so
morali tako pred domačimi
gledalci priznati premoč
gorenjskim ekipam in se
posloviti od napredovanja v
četrtfinale 1. slovenske malonogometne lige na travi
Lige ENA. ■
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Izak Hribar

Tekmovalci že zakorakali v zimsko sezono
SK Loška dolina – biatlon

B

iatlonci iz Loške doline so že pričeli s prvimi tekmovanji v sezoni 2016/17. Člani
mladinske reprezentance so opravili s prvimi tekmovanji v začetku decembra za Alpski
pokal v Švici. Iz našega kluba so nastopili
Urška Poje, Tina Mlakar, Klemen Vampelj
ter Nace Žnidaršič. Najboljšo uvrstitev v
Lenzerheideju je dosegla Lipsenjka Urška
Poje, ki je dosegla odlično drugo mesto na
sobotnem šprintu, v nedeljo pa je bila četrta.
Z lepimi uvrstitvami se lahko pohvalijo tudi
ostali trije. Urška bo tudi v ekipi štirih punc,
v kolikor bo slovenska štafeta nastopila na
tekmi za Svetovni pokal na Pokljuki.
Tekme svetovnega pokala si bodo skupaj s
trenerji in starši ogledali tudi mlajši tekmovalci kluba.
Poleg zgoraj omenjenih štirih tekmovalcev,
ki so člani slovenske reprezentance, sta tudi
dva tekmovalca, ki sta člana selekcij biatlona,
ki imajo skupne priprave na Pokljuki – 5 dni
v vsakem mesecu. To sta Jan in Rok Truden.
Mlajše kategorije naših biatloncev so v no-

vembru in decembru opravile tudi že nekaj
snežnega treninga. V sredini novembra nas
je razveselil sneg po nižinah in s tem pripravljene proge na Blokah. Tako smo že v novembru opravili 3 do 4 treninge na snegu,
v zadnjem obdobju pa so predvsem starejši
dečki in mlajši mladinci opravili nekaj treninga na snegu tudi v snežnem tunelu v Planici, ki je bil odprt letos in nudi dobre pogoje
za trening, ko drugje ni snega. Težavo predstavlja le vožnja, saj tako tekmovalci za slabi dve uri treninga porabijo tudi do sedem
ur, zato z mlajšimi kategorijami treniramo
predvsem na tekaških rolkah po Loški dolini, Babnem Polju in Klancah.
Strelske treninge tekmovalci na zračnem
orožju opravljajo predvsem na Gabru, starejši, ki streljalo z malokalibrskim orožjem,
pa v Šmarati oziroma Pokljuki.
Tik pred začetkom nove sezone je športno
kariero sklenil Žan Petrinčič, ki je bil vrsto
let član mladinske reprezentance. Skupaj
z Juretom Ožboltom, ki je ravno tako pred

Mlade biatlonke in biatlonci (vir: Izak Meden)

kratim končal aktivno kariero, sedaj sodelujeta pri treningih mlajših selekcij. Jure je tudi
član servisne ekipe, ki skrbi za smuči tekmovalcev na Alpskem in IBU pokalu.
18. decembra je na vrsti prva tekma za Slovenski pokal v biatlonu, ki bo na Pokljuki.
Nastopilo bo veliko naših tekmovalcev, o rezultatih vas bomo obveščali.
V prihodnje si želimo pridobiti še novih tekmovalcev, trenutno so otroci v klubu razdeljeni v tri starostne skupine: cicibani (od letnika 2010 do 2007), skupina mlajših dečkov
in deklic (2006 do 2003) ter starejši dečki/
deklice, ki večinoma vadijo skupaj z mlajšimi mladinci. Želimo si tudi ugodnih snežnih
razmer, ki bi nam omogočale trening v bližini – Bloke, Babno Polje, Snežnik, saj je pot
na Pokljuko dolga.
Ob tem se zahvaljujemo tudi staršem in
sponzorjem kluba, ki nas podpirajo in aktivno sodelujejo pri uspehih kluba.
Vpis novih tekmovalcev: 051 319 365 (Izak)
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Samo Petrič

Nova generacija avtomatskih vratnih zapor CLA

K

Prototip vratne zapore je bil predstavljen
spomladi na sejmu Fensterbau v Nürnbergu. Požel je veliko zanimanje potencialnih
kupcev, zdaj pa se je to zanimanje pretvorilo
v prva naročila. Avtomatska vratna zapora
CLA je tudi uspešno prestala ciklično testiranje, opravljenih je bilo preko 200.000 ciklov zapiranj in odpiranj. ■

ovinoplastika Lož d.d. ima 30 letno tradicijo razvoja, proizvodnje in trženja
vratnih zapor, ki so namenjena varnostnemu zapiranju vhodnih vrat. Vratne zapore,
ki so rezultat lastnega razvoja, prodajamo
pod lastno blagovno znamko ARX v 19 državah širom sveta. Med glavne trge spadajo
Velika Britanija, Irska, Hrvaška, Romunija,
Madžarska, Srbija, Rusija, Luksemburg, Avstrija, BiH, Kosovo ...
Nova generacija avtomatskih vratnih zapor
CLA predstavlja pomemben korak v širjenju
našega produktnega portfelja vratnih zapor
v področje višjega cenovnega razreda. Posebnost zapor CLA je v tem, da je v zaporo
integriran sistem za avtomatsko aktiviranje
elementov zapiranja. Le ta poskrbi, da so
elementi zapiranja (čepi ter kavlji) aktivirani
vsakič, ko se vratno krilo zapre. To pomeni,
da imamo vratno krilo v vsakem trenutku
zaprto v 6 točkah. S tem se občutno izboljša
tesnjenje vratnega krila, zmanjšajo se toplotne izgube in s tem posledično stroški energije. Odlično tesnjenje vrat ima za posledico
tudi zmanjšano emisijo hrupa iz okolice in
s tem dvig bivanjske kvalitete. Avtomatska
vratna zapora CLA zapira vratno krilo v 6
točkah in na ta način preprečuje zvijanje
vratnega krila, do katerega običajno prihaja
zaradi vremenskih vplivov.

Sistem za avtomatsko aktiviranje sestavljata
napenjalni sklop z vzmetjo ter prožilni mehanizem. Ko se vratno krilo zapre, prožilni
mehanizem sproži vzmet, ki aktivira delovanje zapirnih elementov. Tako je vratno krilo
vsakič, ko se vrata zaprejo, fiksirano v vratni
okvir v 6 točkah.

Poleg same zapore je razvit tudi namenski
enodelni zapirnik, ki ima vgrajen naslon za
proženje mehanizma zapore. Konstrukcija
naslona omogoča brezstopenjsko regulacijo
položaja proženja same zapore. Vse skupaj
tvori optimalen komplet, ki ob enostavni
vgradnji nudi najboljše performanse.

Kovinoplastika Lož d. d., Lož, Cesta 19.oktobra 57, SI-1386 Stari trg pri Ložu, T +386 1 70 95 100, F +386 1 70 58 466, E info@kovinoplastika.si, www.kovinoplastika.si
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MOJA DRUŽINA
V prvem razredu PŠ Iga vas smo se pogovarjali o delu v družini in
o tem, kaj najraje skupaj počnemo. Tole so odgovori učencev.

Delo v družini
 Pomagam mamici. Pospravim sobo. Teja Antončič
 Pri nas zidamo »škarpo«. Jaz redčim betonsko zmes, mamici
pa z očijem naročiva čaj. Tine Jerman
 Če mami kuha, ji pomagam. Pomagam ji nesti perilo,
pobrišem mizo. Taja Bajc
 Iz stroja poberem perilo, očku pomagam kuhati. Leeann Baš
 Očku pomagam v gozdu. Doma pa dajem jesti kravam.
Simon Šebenik
 V očkovi delavnici pomagam očistiti stroje. Vzamem krtačo in
jih pometem. Kradem mu piškote. Vitan Drobnič
 Mamici pomagam krasiti božično drevo, pomagam ji pri
kuhanju. Anej Mulec
 Očku očistim avto. Pogrnem štirikolesnik. Lan Krek
 Pomijem umivalnik v kopalnici. Pospravim svojo omaro.
Klementina Urbiha
 Zložim čevlje, pospravim svojo sobo, pobrišem stopnice.
Mami očistim štedilnik. Karin Mlakar
 Očku pomagam oprati avto, mamici pa zalijem rože.
Tilen Baraga
 Mamici pomagam pri peki peciva. Skupaj sva naredili rafaelo.
Nina Turk
 Rada pomagam mamici pri kuhanju. Martina Strle

VRTEC & ŠOLA

Na pobudo Osnovne šole heroja Janeza Hribarja in v
sodelovanju z Občino Loška dolina in Javnim zavodom
Snežnik (TIC) razpisujemo v okviru projekta Spoznavam
preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost in
PRYDE likovni natečaj z naslovom:

PODOBE DOMAČIH KRAJEV
Namen natečaja
Namen natečaja je, da bi tudi učenci osnovne šole dobili
priložnost, da prispevajo k prepoznavnosti krajev, v katerih
živijo in pokažejo poznavanje lokalnih znamenitosti. S tem
naj bi razvijali in prikazali svoje videnje domače okolice
ter znamenitosti, po katerih bi postali naši kraji bolj
prepoznavni. Tako bi spodbudili učence k iskanju novih
perspektiv ali pa že znanih motivov domačega okolja.
Učenci so torej vabljeni k izdelavi novega spominka ali
izdelka, ki bi Loško dolino predstavljal tudi navzven.
Likovna tehnika; sodelujoči
Sodelujejo lahko vsi učenci druge in tretje triade z izdelki,
ki jih izdelajo v katerikoli likovni tehniki in iz materialov
po lastni izbiri, pri pouku likovne umetnosti, tehnike in
tehnologije ali doma. Strokovna komisija bo izbrala:
- 3 spominke, ki jih bo občina uporabila kot
reprezentančno darilo,
- 3 spominke, ki jih bo Javni zavod Snežnik ponudil v
svojem programu spominkov,
- 3 spominke, ki jih bo šola uporabila kot
reprezentančno darilo.

KDAJ MI JE PRIJETNO ?






















Ko skupaj praznujemo božič.
Ko imam rojstni dan.
Ko se z mamico igrava. Anej Mulec
Ko gremo v toplice.
Ko krasimo jelko.
Ko jemo praznično večerjo. Tine Jerman
Ko se igramo.
Ko se pogovarjamo. Klementina Urbiha
Ko gremo skupaj na morje.
Ko gremo na sprehod in na igrišče. Nina Turk
Ko se s Kristjanom igrava igrice.
Ko se igrava skrivalnice. Lan Krek
Ko z očkom kolesarim.
Ko gremo z mamico in Trino k Sari. Leeann Baš
Ko gremo k sorodnikom in ko grem prespat k Petri.
Karin Mlakar
Ko gremo k babici in dedku v Babno Polje.
Martina Strle
Ko skupaj kuhamo in ko z očkom perem avto. Tilen Baraga
Ko gremo s starši na sprehod. Simon Šebenik
Ko greva z mamico na tek in ko kolesarimo čez Kot.
Teja Antončič
Ko se vsi skupaj rolamo. Taja Bajc
Ko gremo v toplice. Vitan Drobnič
Učiteljica Slavica Brus

december, 2016

Izdelki bodo izbrani glede na kakovost, domišljijo in
izrazno moč.
Opremljenost izdelkov
Vsi izdelki morajo biti na hrbtni strani označeni z nalepko
z naslednjimi podatki:
-

ime, priimek, starost in razred avtorja
ime in priimek mentorja
naslov likovnega dela

Rok za oddajo
Izdelke sprejema učiteljica Andreja Ravšelj med 15. 11.
2016 in 31. 3. 2017. Del ne vračamo.
Komisija bo rezultate objavila v začetku aprila na šolski
spletni strani. Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri
organizatorki natečaja Andreji Benčina, na spletnem
naslovu: andreja.bencina@guest.arnes.si
Veliko uspeha pri ustvarjanju.
Ravnateljica:

Sonja Jozelj

Organizatorka razpisa:

Andreja Benčina
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Zaključena uspešna
tekaška sezona

Elgonova Notranjski tekaški pokal 2016
Zaključila se je letošnja tekaška sezona,
zato je v torek, 8. novembra, v Kulturnem
domu Cerknica potekala slavnostna
prireditev ob zaključku Elgonova
Notranjskega tekaškega pokala.
Letošnje leto je bilo po številu udeležencev
rekordno, saj se je tekov udeležilo kar
1953 tekačev. Od tega je bilo več kot
1000 šolskih otrok. Letos pa so uvedli
tudi netekmovalno disciplino cicitek, ki je
privabil kar 193 predšolskih otrok.
Pokal je sestavljen iz devetih tekov:
 Maistrov tek na Uncu
 Tek na Križno goro
 Tek na Slivnico
 Tek okoli Cerkniškega jezera
 Tek po medvedovih sledeh
 Tek po Blokah
 Logaški tek
 Tek po polhovih stopinjah in
 Tek ob Karlovici
Tekačem, ki so se udeležili vseh devetih
tekov, so podelili posebna priznanja. Med
njimi je tudi sedem učencev starotrške
osnovne šole: Anže, Jure in Miha Mlakar,
Tine Zabukovec, Matevž Žnidaršič, David
Pucelj in Boštjan Bartol.
Na vsakem teku tekači zbirajo točke in
tisti, ki so v skupnem točkovanju v treh
starostnih kategorijah dosegli od 1. do 6.
mesta, so dobila medalje ali pokale.
Uspešne starotrške osnovnošolke so bile:
■ V drugi starostni skupini je bila
Nikita Funda 5.
■ Pri najstarejših učenkah je Ema Bebar
osvojila 1. mesto, Tinkara Plos pa 3.
Tudi učenci so bili zelo uspešni:
■ Tine Zabukovec je osvojil 1. mesto,
Jure Mlakar 5. mesto
■ V srednji skupini je Andraž Prevec
osvojil 2. mesto, Matevž Žnidaršič 3. in
Jure Mlakar 4. mesto.
■ Med najstarejšimi učenci pa je
Jure Bebar osvojil 2. mesto ter
Miha Mlakar 4.
Naj volja in športni duh ostaneta še naprej
tako velika, da v aprilu zopet tečemo skupaj.
Športni pozdrav, Alenka Curl

Ustvarjamo praznično vzdušje
V prednovoletnem času že več let na
naši šoli potekajo novoletne delavnice.
Z ustvarjanjem si popestrimo veseli
praznični december. Tega dne se vsi učenci
zelo veselimo, saj se lahko v delavnicah
družimo in ustvarjamo zanimive izdelke.
Učenci smo izdelali veliko uporabnih
prazničnih izdelkov, ki bodo na voljo na
decembrskem bazarju. Pri izdelavi so se
učenci zelo potrudili. Izdelali so bombice
za dišečo kopel. V eni izmed delavnic so
izdelovali mošnjičke, ki so lahko praznična
embalaža za dišeče bombice. V tem času
potrebujemo tudi božične voščilnice, s
katerimi si sporočimo lepe želje in okraske
za na božično smrečico. V teh mrzlih dneh
nam prav pride tudi balzam za ustnice,
narejen in medu in voska, da nam zaščiti
usta. V drugi delavnici pa so naredili
škatlice zanj. Tako je lahko ta balzam
uporabno božično darilo. Učenci v tej
skupini so se zelo zabavali. V eni izmed
delavnic so se učenci poizkusili tudi v

šivanju »pouštrčkov« v obliki sove, tako
so razvijali svoje ročne spretnosti. Ta dan
se je po šoli širil čudovit vonj po cimetu in
vanilji, ki nas je pripeljal v gospodinjsko
učilnico, kjer so učenci pekli praznično
pecivo: kokosove kroglice, medenjake in
sadne rezine. V delavnici je bilo delavno in
kuharsko vzdušje. Vsi smo nestrpno čakali,
da bomo poskusili kakšno dobroto. Dišalo
je tudi v učilnici, kjer so delali praznična
dišeča mila in božično embalažo zanje.
Učenci so bili zelo ustvarjalni. Pridni pa so
bili tudi naši modelarji, ki so izdelali leseno
smrečico, da bo lahko krasila naše domove.
Da ne bi šlo vse v pozabo, smo poskrbeli
novinarji, ki smo vse zapisali, fotografirali
in poskrbeli za objavo.
Naše ustvarjalno dopoldne smo končali
z zaključno prireditvijo, na kateri smo si
ogledali izdelke novoletnega ustvarjanja.
Maša Antončič, Ema Bebar, 8.a

27

VRTEC & ŠOLA

december, 2016

Vabimo vas na

10. Dobrodelni novoletni tek in hojo
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina
vabita v prazničnih dneh na že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v ponedeljek, 26. decembra 2016.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 6 km.
Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina je namenjena otroku s spinalno mišično artrofijo.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza Loška dolina in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
Loška dolina – V soboto, 19. 11. 2016, smo se spomnili vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z
njihovimi bližnjimi, prijatelji in znanci. V spomin na vse žrtve so v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Loška dolina, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg ter v sodelovanju z Zvezo šoferjev in avtomehanikov
Cerknica prižgali sveče na avtobusni postaji pred osnovno šolo.

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič
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Benjamin Žnidaršič

Tudi v letošnjem jesensko-zimskem obdobju je v zavodu Ars viva v Podcerkvi potekalo kar nekaj delavnic,
srečanj in kulturnih dogodkov. Člani zavoda pa smo se udeležili tudi več različnih aktivnosti po
Sloveniji in tudi na Hrvaškem.

Izdelava adventnih venčkov

Strokovna delavnica
mladih arhitektov

vse slike arhiv Ars viva

Brezplačne arhitekturne in krajinsko-arhitekturne
svetovalnice v prostorih Ars vive potekajo že dlje časa v obliki
30 minutnih sproščenih srečanj. 26. novemba 2016 so se
na strokovnem posvetu v Podcerkvi pogovarjali o izkušnjah
in o prihodnjih izhodiščih. Poseben pomen so namenili
osveščanju javnosti o kakovostnem urejanju prostora in
osnovni pomoči pri prostorskih zagatah v zvezi z gradnjo,
prenovo, sanacijo, adaptacijo, zakonodajo, urejanjem
okolice, zasaditvami itd. Na posvetu so še posebej poudarili,
da bodo skupaj krajinski arhitekti, arhitekti in sociologi
iskali poglobljen vpogled v prostorsko situacijo, nabor
potencialnih možnih rešitev in podajali koristne informacije
o kakovostnih prostorskih rešitvah.

V Lužarjevem skednju je bil 17. novembra pod mentorskim vodstvom
Majde in Renate prikaz, kako se lahko izdelave adventnega okrasja lotite
sami. V naravi je lepo in uporabno vse, za tiste, ki imajo za to 'prirojene'
oči. Za izdelavo adventnega venčka ne potrebujete veliko pripomočkov.
Okrogel obod in štiri sveče so seveda osnova. Vse ostalo pa – naj vas
ponese na krilih domišljije. Mi smo se lotili predvsem takšnih, ki so
izdelani izključno iz naravnih materialov, ki jih, ponuja okoliška narava.
Naredili smo dva različna adventna venčka. Enega, da bo krasil vhodna
vrata in bo nam in našim obiskovalcem oznanjal čas adventa. Ta naj
bo brez svečk. Potem pa še drugega, na katerega smo pritrdili 4 svečke
(barva adventa je vijolična – barva spokojnosti in pričakovanja). Seveda
lahko uporabite tudi svečke v drugih barvah. Ta adventni venček pa bo
krasil mizo, za katero se bo zbirala družina, ki bo štiri tedne zapored
postopoma prižgala adventne svečke in tako skupaj pričakala božič.

Delavnica izdelovanja nakita
Na delavnici izdelovanja nakita so se udeleženci v sredo
23. novembra pod mentorstvom Klare Arko posvetili
izdelavi nakita iz fimo mase. Naučili so se osnovnih
postopkov priprave in razreza fimo mase. Zaradi svoje
preprostosti za uporabo, ta material pušča širok krog
možnosti uporabe, saj jo s kančkom domišljije lahko
uporabimo prav povsod. Vsak si je lahko izdelal svoje
uhane ali si poiskal informacijo, kako izdelati, prstan,
zapestnico ali kak drug del nakita. V naših delavnicah
se lahko sami preizkusite v vlogi oblikovalca in ustvarite
zase in za svoje ljubljene edinstveno zbirko nakita.
Torej, spremljajte naše objave, saj bomo tudi v bodoče
nadaljevali s tovrstnimi delavnicami.
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Blender 3D modeliranje
V soboto, 3. decembra 2016, se je v Lužarjevem skednju pričel osnovni tečaj Blenderja
pod mentorskim vodstvom Igorja Križanovskega. Izobraževanje se bo nadaljevalo po
zastavljenem programu.
Blender je odličen in popolnoma brezplačen
odprtokodni program, ki se je v letih, od kar
je postal prosto programje, razvil v izjemno
multimedijsko orodje, ki ga odlikujejo širok
spekter uporabnosti, stabilnost, hitrost,
ekonomična namestitvena velikost, podpora
za večino operacijskih sistemov in nena-

zadnje internacionalna jezikovna podpora. Blender se zaradi skoraj neomejenih
razširitvenih možnosti uporablja v različnih
institucijah, studiih in šolah kot orodje za
izdelavo 3D modelov; simulator fizike; multimedijsko interaktivno orodje; video editor;
VR, orodje za 3D tisk itd ...
Skorajda ni proizvodnega področja, kamor
s 3D-tiskanjem oziroma z dodajalnimi tehnikami, kakor je pravzaprav pravilno ime za
3D-tiskanje, ne bi mogli poseči, in s čedalje
večjo dostopnostjo tehnologije bi se posa-

mezne panoge lahko korenito spremenile.
Na pobudo izredne profesorice na Naravoslovno tehniški fakulteti Deje Muck je 10.
oktobra Gospodarska zbornica Slovenije
organizirala prvi dogodek pri nas na temo
3D-tiskanja v sodelovanju z oddelkom za
tekstilstvo, grafiko in oblikovanje naravoslovno tehniške fakultete. Dogodka sta se
udeležila tudi Benjamin Žnidaršič in Jani
Trdina. Čeprav je tehnologija pravzaprav že
dokaj stara, profesor Igor Grabec je npr. že
leta 1969 prijavil prvi patent na tem področju, pa je področje začelo postajati zanimivo
za širšo javnost šele v zadnjih petih letih.
Tehnologija, ki ima po besedah Deje Muck
precej konkurenčnih prednosti, bo zato
vplivala na klasično oskrbovalno verigo, saj
se bodo znižali stroški proizvodnje, ta pa se
bo lahko nato, seveda s precej manj ljudmi,
znova preselila nazaj v lokalno okolje, zaradi
česar se bodo zmanjšali tudi transportni
stroški in čas dobave. Načini uporabe
tehnologije pa zares univerzalni; uporablja
se lahko v urbanizmu, protetiki, modi, medicini, kulinariki, avtomobilski in vesoljski
tehnologiji, arhitekturi, strojništvu, vojaški
industriji … Tiskamo namreč lahko že skoraj
z vsemi materiali – biološkimi, kovino,
gumo, plastiko, hrano, vodo …

Slikarska delavnica v Ankaranu
V ponedeljek, 26. septembra, smo se v kampu Adria v Ankaranu na vsakoletni likovni delavnici, ki jo organizira Društvo paraplegikov Istre in
Krasa v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije, Javnim skladom RS za ljubiteljsko kulturno dejavnost, Zavodom Ars Viva, Občino Koper
in Občino Ankaran zbrali slikarji iz cele Slovenije. Zbralo se je okoli 45 slikarjev in spremljevalcev, ki so ustvarjali pod mentorskim vodstvom
Rajka Čauševiča. Ob tem smo ob delovnem prostoru pripravili pregledno razstavo likovnih del, ki so jo naključni obiskovalci z zanimanjem
opazovali.

Zgodbe ob krušni peči

Butalci
Ob krušni peči je 21. novembra zgodbe pripovedovala Boža
Troha. Vsi zbrani so napeto prisluhnili zgodbam o Butalcih
Frana Milčinskega, ki jim je zmanjkalo soli, pa o Mihajlovem
semnju, ki so ga imeli Tepanjčani vsako leto, zato so ga dobili
tudi v Butalah in tudi o tem, kako je razbojnik Cefizelj vlomil v
občinsko blagajno, da je pri peku lahko kupil koruzne hlebčke.
Pustil je potrdilo, da je vzel denar. Pri peku je stopil na blagajno
in plačal hlebček. Pek mu je vrnil več denarja kot ga je dobil.
Policaju je povedal, da je Cefizelj ukradel blagajno. Ker je imel
policaj ključ od blagajne za vratom, mu ni verjel. Župan je dal
ukaz policaju, da ulovi razbojnika. Policaj ga je ulovil in klical
župana, da naj hitro pride. Župan je imel ravno kosilo in rekel,
naj ga pripelje po kosilu. Policaj pa je prosil Cefizlja naj ga
spusti in mu obljubil tolar. Cefizelj mu je rekel, naj ga nese v
blagajno, da ne bo suha. Pa še sam je dal groš zraven …
Po prebranih zgodbah smo Cefizlja, ki ga je narisala Renata,
oblekli v mozaik in si predstavljali, da je med nami.
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Razstava in demonstracija slikanja
ob dnevu invalidov
Ob Dnevu invalidov smo 30. novembra obiskali Srednjo zdravstveno
in kozmetično šolo v Mariboru. Na povabilo profesorice slovenščine
Vanje Kancler je Benjamin Žnidaršič predstavil zgodbo svojega
življenja. Skozi film »Zgodbe o volji in moči«, ki govori o raznih
dejavnostih invalidov, pa smo dijakom predstavili razne oblike
invalidnosti. V prvem delu je Benjamin Žnidaršič v motivacijskem
nagovoru mlade opozoril na neštete talente, ki jih nosijo v sebi. Da
jih odkrijejo, je potrebno iskanje, ki včasih ni lahko pa tudi mnoge
na videz nepotrebne stvari prinašajo bogate izkušnje za življenje.
Življenje smo namreč dobili v dar, naša naloga pa je, da ga polno
živimo in več dajemo kot prejemamo.
V drugem delu pa je demonstriral slikanje z usti. Hotel jim je
pokazati, koliko volje in truda je potrebno, da se človek prilagodi
najtežjim situacijam v življenju. Tudi v brezizhodnih situacijah se
najde rešitev, ki te lahko osreči in ti da smisel življenja. V tem delu
so tudi dijaki sami poskusili slikati z usti.
V nadaljevanju so dijaki in učitelji pripravili samostojno razstavo
slik Benjamina Žnidaršiča, ki je v decembru na ogled v avli šole.

Mednarodna razstava
v Zagrebu
Hrvaška Založba USUN je na Nacionalnom sveučilištu
v Zagrebu 28. novembra organizirala mednarodno
likovno razstavo na temo Božič. Na razstavi poleg
hrvaških umetnikov sodelujejo tudi slovenski slikarji
z usti. Iz Hrvaške so likovna dela razstavljali: Stjepan
Perković, Maria Kristina Božičević, Marija Glavičić
Počuć in Alen Kasumović; iz Slovenije pa Vojko
Gašperut - Gašper, Benjamin Žnidaršič - Beno, Željko
Vertelj, Silvo Mehle, Roman Gruntar, Martina Pavlovič,
Dragica Sušanj ter slike pokojnega Stojana Zafreda.
Razstava je bila odprta do 9. decembra.
Istega dne je potekala tudi likovna delavnica, na kateri
je lahko širša javnost videla, kako v živo umetniki
ustvarjamo z usti in nogami. V slikanju z usti so se
lahko preizkusili tudi otroci.

Mednarodna razstava
v Logatcu
V Jožefovi galeriji Doma Marije in Marte v
Logatcu smo 23. septembra odprli razstavo
slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami: Itzhaka
Adirja, Vojka Gašperuta, Silva Mehleta,
Željka Vertlja, Benjamina Žnidaršiča in
Stjepana Perkovića. Razstava je bila odprta
do 30. novembra. Avtorje in njihova dela
je predstavila likovna kritičarka Anamarija
Stibilj Šajn. V kulturnem programu je
sodelovala kitaristka Katja Razložnik.
Prireditev je vodila vodja Doma Marije in
Marte, Leonida Zupančič. Razstava je bila
organizirana na pobudo Janeza Ovsca.
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Regijska tematska razstava
Oblak, voda, zvok, kristal
V četrtek, 10. novembra, je JSKD Območna
izpostava Zagorje ob Savi v Galeriji Medija,
pripravila regijsko tematsko razstavo
likovnih ustvarjalcev na temo Oblak, voda,
zvok, kristal. Na ogled so bila dela, ki so bila
izbrana na območnih razstavah koordinacija
JSKD osrednje Slovenija: Litija, Ribnica,
Logatec, Vrhnika, Cerknica, Ljubljana,
Trbovlje, Ljubljana in okolica, Ivančna
Gorica, Zagorje ob Savi. Razstava je bila tam
na ogled do 30. novembra, nato pa se je 3.
decembra preselila v ljubljansko galerijo
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
KULT3000.

Dela na desetih območnih razstavah si je ogledala strokovna spremljevalka, magistra
umetnosti Ana Sluga, ki je izbrala 30 del. Iz izpostave JSKD Cerknica so bila za razstavo
izbran slika Ribič, olje na platnu Benjamina Žnidaršiča, fotografija Ledeni grad Boruta
Kraševca in akril Žejne otroške oči Dace Petrič.

36. EX TEMPORE
»PODOBE LJUBLJANE«
Zveza kulturnih društev Ljubljana, JSKD
Območna izpostava Ljubljana, Mestna občina
Ljubljana in Društvo likovnikov Ljubljana so
v četrtek, 10. novembra, v zgodovinskem
atriju Mestne hiše v Ljubljani odprli razstavo
36. Ex tempore »Podobe Ljubljane« pod
pokroviteljstvom župana Zorana Jankoviča.
Prireditev je vodil Lado Jakša, glasbenik
in umetnostni zgodovinar. Zanimivo
predstavitev kar 64 razstavljenih del na temo
»Zelena prestolnica Evrope 2016« je voditelj
predstavil na velikem platnu in dela opremil s
svojo avtorsko glasbeno podlago. Predsednica
strokovne komisije umetnostna zgodovinarka
Nuša Podgornik je podelila 13. priznanj in
tri nagrade. Prvo nagrado je dobila Danila
Krpič iz Gornje Radgone za sliko Ljubljana.
Priznanje sta dobila tudi Ljudmila Turk in
Benjamin Žnidaršič, člana likovne sekcije ZPS.
Tretji udeleženec Željko Vertelj pa se je uvrstil
na razstavo s sliko Barje.

RAZSTAVA
"SVET OKOLI NAS" V ŠTALI
V četrtek, 27. novembra, smo v galeriji
Zavoda Ars Viva »Štala« v Podcerkvi odprli
razstavo z naslovom »Svet okoli nas«. V
okviru razstave razstavljajo člani Zavoda
Ars Viva: Željko Vertelj, Ludvik Šraj, Borut
Kraševec in Benjamin Žnidaršič.
Razstava je namenjena vsem, ki jih zanima
drugačen pogled na prostor in zaznavanje
krajine skozi fotografijo in platno. Razstava
je na ogled do 31. decembra 2016.
Več na www.arsviva.znidarsic.net
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Iztok Mihelčič

Pregled delovanja Gasilske zveze Loška dolina v letu 2016

L

eto je spet naokoli. Čeprav se zdi, da je
enoletno obdobje kratek čas, ki zelo hitro mine, je leto dni vseeno dovolj dolgo,
da se lahko v Gasilski zvezi Loška dolina
pohvalimo s številnimi aktivnostmi. V letu
2016 smo tako bili aktivni na področju izobraževanj, prenov gasilskih domov, tekmovanj, investicij, posvetov …
Tako kot v vsaki organizaciji, je tudi med gasilci najpomembnejša izobrazbena struktura
naših prostovoljcev. V Gasilski zvezi se trudimo zagotoviti zadostno število gasilcev z
različnimi čini, znanji in veščinami. Zavedamo se, da je vsako formalno znanje uporabno, še bolje je, če je to izpopolnjeno še z neformalnimi izkušnjami. Tako smo letos med
svoje vrste dobili deset novo izobraženih
gasilcev za vodjo skupine in deset vodij enot.
Vsi kandidati so tako napredovali v znanju
ter si pridobil nove izkušnje za vodenje gasilskih intervencij. Svoje znanje so pilili z
izobraževanji, terenskimi vajami in obiskom
na Izobraževalnem centru na Igu. Prav tako
smo zadovoljni, da smo s pomočjo Civilne
zaščite Loška dolina na področju Babnega
Polja zagotovili tri gasilce-bolničarje. Veseli
nas, da smo končno zamašili luknjo z uporabniki AED-ja, kar je še zlasti pomembno
zaradi dislociranosti kraja.
Gasilci tudi skrbno negujemo svoje gasilske domove, saj so nam včasih res kot drugi
dom. V Starem trgu so dokončali zunanji
nadstrešek, fasadi dali nov sijaj in uredili
še okolico doma ter se tako že pripravljajo
na bližajočo se 130. letnico društva. V Iga
vasi se je z novim vozilom pojavila potreba
po zamenjavi glavnih rolo vrat in ob tem so
uredili še notranjost orodišča ter posodobili
elektro napeljavo v domu. V Babnem Polju
so stekle aktivnosti k izgradnji novega gasilskega doma. Podrli so stari razpadajoči
zadružni dom, pripravili vso projektno dokumentacijo za izgradnjo novega, obenem
pa so skupaj z gasilci iz Loškega Potoka ter
sosednje R Hrvaške pripravili prijavo na
skupni projekt za sofinanciranje iz Evropskih sredstev. Vse te aktivnosti pa ne bi bile
možne brez izdatne pomoči Občine Loška
dolina in seveda vas občanov ter ostalih donatorjev, ki nam stojite ob strani.
V letnem planu dela GZ Loška dolina je tudi
izvedba različnih tekmovanj in organizacija srečanj za veterane, mladino, članice …
Tako so se mladi gasilci udeležili tekmovanja v gasilski orientaciji v organizaciji GZ
Cerknica, veterani PGD Iga vas so se udeležili državnega tekmovanja Gasilske zveze
Slovenije v Kopru, članice pa so se udeležile
vsakoletnega tekmovanja članic v Lazah. V

Postroj ob zaključku vaje v Starem trgu pri Ložu (arhiv GZ LD)

Slavnostni prevzem vozila PGD Iga vas (Urša Šepec)

Rušenje starega zadružnega doma v Babnem Polju in priprava prostora za novi dom
(arhiv GZ LD)
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poletnih dneh smo s pomočjo Športnega
društva Nadlesk organizirali piknik za gasilsko mladino na Nadleškem polju, na Zgornjih Poljanah smo v prostorih Turizma Jure
organizirali srečanje naših starejših gasilk in
gasilcev, jesen pa smo zaključili z organiziranjem Posveta za članice Notranjske regije.
To srečanje smo organizirali s pomočjo zavoda ARS VIVA iz Podcerkve, ki nam je v
ta namen odstopilo svoje prostore, za kar se
jim iskreno zahvaljujem.
V vsakoletnem planu dela je tudi izvedba vaj
po društvih, na nivoju GZ Loška dolina pa
izvajamo vaje vsa štiri društva skupaj. Tako
ste nas lahko videli na skupni vaji v Babnem Polju (travniški požar), v Starem trgu
je »gorel« blok, v zimskem času pa bomo
vaje izvajali kot dodatna strokovna usposabljanja. Tu bomo še posebej dali poudarek
gasilcem-bolničarjem, saj se delež tehničnih intervencij z posredovanjem bolničarjev
povečuje. V ta namen smo tudi kupili štiri
jopiče z medicinsko opremo za gasilce bolničarje. Jopiče smo kupili z zbranimi sredstvi
na Polharski noči 2016, razdelili pa smo jih
med vsa štiri društva. V letošnjem letu je bila
zaključena tudi investicija nakupa novega
gasilskega vozila za PGD Iga vas, kar pa ste
lahko prebrali že v prejšnji številki Obrha. S
strani države (Uprava za zaščito in reševanje) pa smo dobili novo termo kamero, ki
je bila dodeljena v PGD Stari trg, ter 3 nove
pozivnike. Z dodeljeno novo opremo se je
operativna opremljenost gasilcev močno
povečala. Ravno pred oddajo tega članka pa
smo bili obveščeni s strani podjetja TUŠ, da
bo doniral del sredstev, zbranih z akcijo »Za
življenje gre«, za opremo ob poplavah tudi
za naša društva. Prejemnika bosta PGD Iga
vas in PGD Babno Polje.
V tem članku sem želel zajeti samo grobe aktivnosti, ki so se v letošnjem letu odvijale v
Gasilski zvezi Loška dolina, po posameznih
društvih pa so se dogajale še številne dejavnosti, o katerih pa v tem članku ni govora.
V prihajajočem letu imamo začrtanih kar že
nekaj aktivnosti, kjer bomo krepili naše znanje in usposobljenost, saj nam volje do dela-zagnanosti ne primanjkuje. ■

Srečanje gasilske mladine (arhiv GZ LD)

Tečaj vodja enote (arhiv GZ LD)

Vaja v Starem trgu pri Ložu (arhiv GZ LD)

ZAHVALA!
Na letošnji Polharski noči se je spet kuhala dobrodelna kaura.
Letošnji izkupiček zbranih sredstev je bil po odločitvi Turističnega društva
Loška dolina dodeljen Gasilski zvezi Loška dolina. Gasilci smo z zbranimi
sredstvi kupili štiri jopiče za gasilce bolničarje z osnovno medicinsko
opremo. Jopiče smo razdelili med vsa štiri gasilka društva v GZ Loška dolina.
Turističnemu društvu Loška dolina se zahvaljujem za odločitev, da letošnja
zbrana sredstva donirajo nam. Prav tako gre zahvala vsem kuharjem, vaškim
odborom in seveda vsem obiskovalcem ki so dali svoj prispevek.
HVALA!
Gasilska zveza Loška dolina

Spoštovane občanke in občani Loške doline,
drage gasilke in gasilci !
V imenu Gasilske zveze Loška dolina
vam želim vesele božične praznike ter
veliko sreče in zdravja v letu 2017 !
Prav tako vam čestitam
ob dnevu samostojnosti!
Gasilska zveza Loška dolina
Predsednik Mihelčič Iztok
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Rihard Strle

»Z veseljem in ponosom se spominjamo
iztekajočega leta«

Č

ebelarji čebelarskega društva (ČD) Loška
dolina so se v čast in zahvalo svojemu
zavetniku sv. Ambrožu za blagoslov njihovega delovanja, čebel ter v spomin vseh živih
in pokojnih čebelarjev udeležili »čebelarske«
svete maše, ki jo je v župnijski cerkvi sv. Jurija
v Starem trgu pri Ložu 11. decembra daroval
starotrški župnik Boštjan Modic, ki je blagoslovil tudi njihove prapore. Prapor ČD Nova
vas je nosil praporščak Rot Dušan, prapor ČD
Loška dolina praporščak Strle Franc in prapor ZČD Cerknica praporščak Tone Kandare.
Po slovesni maši so čebelarji pred župnijsko
cerkvijo pripravili druženje, na katerem so
postregli tudi s svojimi medenimi dobrotami.
(bok)
Iz nagovora:
»Staro leto se izteka in na podlagi preteklih
izkušenj že snujemo nove načrte ter z optimizmom zremo naprej v novo, prihajajoče
leto. To je obdobje, ko se za god čebelarskega zavetnika sv. Ambroža čebelarji oziramo
nazaj na prehojeno pot. Narava nam je bila
letos vsaj na našem koncu naklonjena tako,
da je marsikateri čebelar lahko obnovil svoje
medene zaloge, če je le imel svoje varovanke v »dobri kondiciji«. Seveda pa vsak zase
zbira svoja čebelarska doživetja in znanje ter
jih s prijatelji čebelarji izmenjuje, da bi bil v
naslednjem letu še uspešnejši.
V našem društvu se bomo z veseljem in ponosom spominjali iztekajočega leta. Na pobudo slovenskih čebelarjev je bilo letos sprejeto in bo leta 2018 tudi uradno razglašeno,
da 20. maj postane »svetovni dan čebel«. (To
je dan, ko se je rodil Slovenec Anton Janša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik

Čebelarska maša (Foto: Mario Žnidaršič)
modernega čebelarstva in eden takratnih
najboljših poznavalcev čebel. Op. urednik)
Poleg tega smo čebelarji našega društva hvaležni vam, dragi občani, za vso podporo, razumevanje in pomoč pri našem delu. Da je
res tako, ste pokazali tudi na letošnji Mercatorjevi akciji: »Delajmo dobro«, kjer ste med
lokalnimi društvi namenili našemu največ
glasov, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.
Od letošnjega leta lahko našemu društvu, ki je
že v lanskem letu pridobilo status »društva v
javnem interesu na področju kmetijstva«, do
31. 12. namenite del dohodnine za donacije, to
je do 0,5 % dohodnine posameznika zaposle-

nega v Republiki Sloveniji. Vsem, ki se boste
odločili za tovrstno podporo, bomo hvaležni.
V društvu smo ponosni tudi na delovanje
čebelarjev krožkarjev, kjer se kali nov rod
čebelarjev, ki bodo nekoč aktivni člani in gonilna sila društva. Zavedati se moramo, da je
društvo pomembna vez ljudi podobnih interesov, kjer si med seboj pomagajo, skupaj
razvijajo in dopolnjujejo svoja znanja, skratka: »Skupaj smo močnejši«.
Za božične praznike želimo vsem obilo zadovoljstva in miru, v prihajajočem letu 2017
pa uresničitev zastavljenih ciljev in želja …« ■
Naj medi!

Anton Cimprič, Predsednik KO ZZB – Draga

Donele so pesmi godbe Kovinoplastike Lož
Pisni viri pravijo, da je glasba ena najstarejših spremljevalk človeka skozi zgodovino.
Biti glasbenik – muzikant ni enostavno. To ni dano vsakomur. Potrebno je veselje do glasbe, talent in veliko odrekanja – glede vadbe.
Drugo so nastopi!
Sredi julija smo imeli v Dragi pri Loškem Potoku spominsko slovesnost. Počastili smo 75-letnico ustanovitve OF, 25-letnico samostojne Slovenije, poudarek pa smo dali obnovljenim spominskim obeležjem. Seveda smo v program povabili in vključili člane godbe Kovinoplastike Lož.
Pod vodstvom g. Tadeja Jermana so zvoki njihovih inštrumentov dali prireditvi poseben pomen. Prisotni, ki jih ni bilo malo, so bili navdušeni.
Oddolžili so se jim z močnim aplavzom. Slavni partizanski komandant tovariš Franc Sever – Franta je godbenike ob koncu pozdravil, se jim
zahvalil in jim vzklikal, kako so lepi, polni življenja in mladosti. Nič se ni zmotil, prav takšni so!
Člani upravnega odbora KO ZZB za vrednote NOB – Draga se nastopajočim še enkrat zahvaljujemo in jim v letu 2017 želimo vse dobro in
še veliko lepih nastopov. ■
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Barbara Brus MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke

Za nami je uspešno leto

T

ako kot se leto počasi poslavlja in dela
obračune, tudi v MDI Cerknica – Loška
dolina – Bloke končujemo z letom, ki je bilo
na vseh področjih precej bogato in polno lepih trenutkov. Cilji, ki smo si jih zadali na
začetku leta, so z izjemo decembrskih aktivnosti zaključeni. Veliko članov je sodelovalo
celo leto. Nekateri so hodili na izlete, enodnevna in večdnevno kopanje, udeleževali
so se raznih izobraževanj, se srečevali na
sestankih in Zborih članov prijateljskih društev. Letošnje leto je bilo volilno leto. Tudi v
našem društvu je prišlo do nekaj sprememb.
Prišli so novi ljudje, ki so seboj prinesli tudi
nekaj novih idej, ki bodo še popestrila delo
MDI. Letošnji mednarodni dan invalidov
bomo obeležili v sredini decembra, ko bomo
po kratkem sestanku, kjer bo predstavljen
program za leto 2017, nadaljevali s krajšim
kulturnim programom. Na obisk bo prišla
tudi gospa Vera Vardjan, ki bo z nami podelila svojo res neverjetno življenjsko zgodbo –
preživela je udar strele. Le neverjetna moč in
želja po življenju sta jo v zelo težkih trenutkih rehabilitacije pripeljala do trenutka, da
svojo zgodbo lahko deli in širi med ljudmi.
Tudi pri pripravi programa za leto 2017 nas

Izlet v Lurd (arhiv MDI)
je vodila misel, da pripravimo program, kjer bo vsak član lahko našel nekaj zase. Program
bomo sprejeli v sredini marca na Zboru članov, na katerega ste prav vsi člani lepo vabljeni.
Želim vam, da prihajajoče praznike preživite v miru, ljubezni, spoštovanju in sreči z vam
dragimi osebami. Kajti bogat je tisti, ki je v duši in srcu zadovoljen. ■

Želimo vam blagoslovljene
božične praznike in vse dobro
v prihajajočem letu.
V upanju na boljše čase
ponosno praznujmo dan
samostojnosti in enotnosti.

Srečno 2017
Občinski odbor Nove Slovenije Loška dolina
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Jasna Lekan

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 44
1386 Stari trg pri Ložu
 01 / 7057-563

BOŽIČNI
ŠKORENJČKI IN
BOŽIČKI
TESTO:
120 g masla
150 g sladkorja

VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE
IN SREČNO 2017
VESELE
BOŽIČNE
PRAZNIKE
ŽELI VSEM
SVOJIM
ČLANOM
IN
IN SREČNO 2017 VSEM OBČANOM
ŽELI VSEM SVOJIM ČLANOM
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKA DOLINA
IN VSEM OBČANOM
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
LOŠKA DOLINA

2 rumenjaka
noževa konica sode bikarbone
120 ml sladke smetane
400 g moke
nutela
ZA OKRAS:
marcipan
sladkor v prahu

PRAZNIČNI DECEMBER 2016
Prireditve ob zaključku leta v Loški dolini

beljak
marmelada
rdeča jedilna barva
limonin sok

Naredi testo in ga daj v hladilnik za eno
uro. Zvaljaj in izreži božične škorenjčke. Ko so pečeni, jih namaži z nutelo in
po dva stisni skupaj.
Namaži jih z marmelado in jih obleči v
rdeč marcipan. Naredi bel led z beljaka
in sladkorja v prahu z nekaj kapljicami
limoninega soka. Nanesi ga na zgornji
del škornja.
Iz istega testa naredi tudi božičke.
(glej sliko)
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Tomaž Kvaternik

Seminar Nove evangelizacije v Starem trgu

V

Foto: Borut Kraševec

župnijski dvorani kaplanije v Starem
trgu pri Ložu je od 9. 11. 2016 do 6. 12.
2016 potekal duhovni seminar za poglobitev
vere v Troedinega Boga. Seminar je organiziralo molitveno občestvo Prenove v Duhu domače župnije skupaj s Katoliško karizmatično
prenovo iz Ljubljane. Pettedenski seminar je
potekal ob sredah zvečer po sveti maši.
Namen seminarja je poglobitev osebne vere
sodobnega človeka, naveličanega telesne in
duševne hrane vseh vrst. Tretja človekova
dimenzija, to je duhovna dimenzija, pa je
prezrta, zapostavljena in največkrat klinično mrtva. Duhovna dimenzija človeka se
dolgoročno ne more hraniti in rasti znotraj
verske tradicije, ne more je preživeti krščanstvo ob lepem vremenu ali miselnost, da je
dovolj, če iz krščanske duhovnosti vzamem
samo tisto, kar mi trenutno paše.
Človekovo vedenje o krščanski duhovnosti
je povrh vsega največkrat selektivno, polno
predsodkov in strahov, ki so namenoma in
vešče vgrajeni v vse oblike današnjega javnega življenja in vzgoje. Lep primer tega je
dosledno pisanje imena krščanskega Boga z
malo začetnico, nenehno poročanje o Cerkvi z negativnim podtonom ali pa dosledno
navajanje časa po Kristusovemu rojstvu kot
»naše štetje«.
Seminar Nove evangelizacije nam je v okviru laične ponudbe postregel prav s hrano za
našega duha. Zbrane najprej zelo nagovori
skupnost enako mislečih, ki imajo na videz
pisana, dejansko pa enaka življenjska vprašanja ter enake zunanje in notranje stiske.

Prva značilnost seminarjev Nove evangelizacije, ki jih organizira Prenova v Duhu,
je slavljenje Boga z veselim prepevanjem in
dvigovanje rok med petjem. Za glasbeno
spremljavo v času seminarja so poskrbeli
izkušeni glasbeniki. Sedanji papež Frančišek, ki prihaja iz Argentine je v nekem
obdobju svojega duhovništva imenoval
kristjane, ki so tako slavili Boga – samba
kristjani. Kasneje se je kristjanom iz katoliškega karizmatičnega gibanja za to svojo
opazko opravičil.
Letos poleti (2016) je papež Frančišek rekel
tisoč duhovnikom zbranim v Rimu, naj ljudem delijo krst v Duhu. Navzoče duhovnike
in škofe iz devetdesetih držav na svetovnih
duhovnih vajah za duhovnike v baziliki v
Lateranu je papež spomnil, da so delivci milosti in da nikoli ne bodo mogli ljubiti ali odpustiti preveč. To je izrazil z besedami:
»... Ko že govorimo o razdeljevalcih milosti, prosim vsakogar in vse vas, da v okviru
toka milosti Karizmatične prenove organizirate seminarje Življenja v Duhu v svojih
župnijah in semeniščih, v šolah, v soseskah
ter tako delite krst v Duhu. To je kateheza,
ki po delovanju Svetega Duha omogoča
osebno srečanje z Jezusom, ki spreminja
naše življenje.«
Druga značilnost takšnih Seminarjev Nove
evangelizacije je aktivna vloga laikov v njej.
Katoliška karizmatična prenova se je kot gibanje začela pred 50 leti med laiki na neki
univerzi v ZDA. Na udeležence molitvenega
srečanja se je podobno kot na apostole na

Binkošti med molitvijo razlil Sveti Duh. Na
karizmatičnih seminarjih po uvodnem slavljenju Boga usposobljen laik zbrane poučuje o veri, kar predstavlja drugi del srečanja.
V tretjem delu srečanja zbrane nagovori pričevalec; to je oseba, ki spregovori o svojem
srečanju z živim Bogom. Ta pričevanja ljudi,
ki so doživeli svoj osebni Veliki petek, se po
navadi ljudem še najbolj vtisnejo v spomin.
Seveda se kristjanovo življenje in upanje ne
konča s človeškim porazom. Pravi kristjan
svojo zrelost dokaže šele, ko je zvest Bogu
do velikonočnega jutra. Taka zvestoba Bogu
tudi kliče po posnemanju.
Tretja značilnost seminarjev je enakost med
udeleženci. Tu ni bolj ali manj zaslužnih,
pametnih, izkušenih, in podobno. Zbrani
smo le ljudje z darovi Svetega Duha, ki so
namenjeni služenju občestvu ali pa za lastno
duhovno rast. Izkustvena značilnost Božjega
Svetega Duha je, da On nenadejano deluje
ali spregovori preko oseb ali dogodkov, ki
jih sam izbere in ne po človeških merilih ali
predvidevanjih. To izkustvo nas vodi k sklepu, da smo pred Bogom vsi enaki.
Srečanja smo zaključevali z delom v manjših
skupinah po 5 ljudi, ki so jih vodili animatorji. Tu lahko vsak udeleženec na kratko
pove svoje vtise in izkustva s srečanja ali z
doživljanjem Boga med tednom. Animator
je na koncu povzel njihov pogovor in tako
obogatil vse navzoče.
Ob zaključku je sledilo še druženje ob pecivu
in čaju, kjer so bila možna tudi osebna vprašanja in pogovor z gostoma tega večera. ■

Žive jaslice na
fotografijah so
bile uprizorjene
za božič 2015.
V župnijski cerkvi
sv. Jurija v Starem
trgu pri Ložu jih
bodo uprizorili tudi
letos na sveti večer
24. decembra
ob 23. uri in na
božični dan 25.
decembra
ob 18. uri.
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Franc Nelec

Samo lepota je premalo

T

udi na letošnji proslavi v počastitev občinskega praznika so govorniki nekoliko
pretirano hvalili lepote loške doline. Govorili so celo, da je najlepša na svetu. Ko sem to
poslušal, me je naenkrat prešinila misel, ali
občani niso naredili nič hvalevrednega, da
se moramo vedno hvaliti le s tem, kar nam
je dala narava.Govorjenje o lepoti doline je
v redu, vendar se od nje ne da živeti, samo
lepota mlade ne bo zadržala v dolini, ampak
delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,
vendar o poslovnih ambicijah ni nihče govoril. Pričakoval sem, da bo župan naravne
lepote, uravnotežil z dosežki občanov, ali
podal obetajočo razvojno vizijo, pa je le potarnal nad državo, ker nič ne pomaga in ji je
za podeželje malo mar, zato se bo zanašal le
na lastna sredstva. Koliko država pomaga, je
v prvi vrstni odvisno od delavnosti in zainteresiranosti občinske uprave, ta mora najprej vedeti, kaj hoče, in pravočasno pripravi
projekte. Občina je pri koriščenju evropskih
in državnih sredstev med manj uspešnimi.
Graditi razvoj le z lastnimi sredstvi in biti
neaktiven pri pridobivanju drugih finančnih sredstev in zunanjih vlagateljev pelje v
životarjenje in osamo. Župan zatrjuje, da
ima občinska uprava vizijo in dela po začrtani poti, ki je prava. Ker ne pove, za kakšno
vizijo gre in kaj je cilj prave poti, občani ne
vemo, kje smo in kam gremo.
Menim, da je kaj pohvaliti. Imamo dobre
obrtnike, ki dobivajo širša priznanja, župan
pa tega ne omenja. Lahko bi rekel kakšno
besedo glede nespametne privatizacijske
avanture in posledično nizkih plač. Čestitati bi moral vaščanom Nadleska za izvedbo
komasacije, ker so v dolgotrajnem komasacijskem postopku presegli tradicionalno
navezanost na svoj košček zemlje in združili

majhne parcele v večje obdelovalne komplekse, kar omogoča gospodarno rabo strojev
in uvajanje sodobnejše kmetijske tehnologije. Upam, da bo Nadlesku sledila še kakšna
vas. Najbolj gospodarno bi bilo, da bi se komasacija skupaj z agromelioracijo izvedla v
vsej dolini, pobudnik bi bila lahko občina,
kadra ima dovolj.
Proslava za občinski praznik je kot nekakšen
»občni zbor«, na katerem je osrednja točka
govor župana, v katerem občane seznani o
splošnem stanju v občini in uresničevanju
planskih ciljev. Navedbe naj bodo podprte z razvojnimi ali vrednostnimi kazalci, ki
omogočajo sledljivost in primerjavo lastnih
dosežkov z dosežki drugih občin.
Iz poročila za izbor najlepše urejene vasi, ki ga
je podala Nataša Mele, predsednica komisije,
je razvidno, da samo nekatere od 21-ih vasi
kažejo dovolj zanimanja za ureditev. Najbolj
se trudijo vaščani Babnega Polja, bili so štirikrat prvi in dvakrat drugi, vaščani Babne
Police trikrat in Vrha dvakrat. Mogoč bi bilo
za motivacijo dobro, da komisija v poročilu za
vsako vas navede, ali posamezna vas glede na
začetno stanje napreduje ali stagnira.
Ko smo ravno pri urejanju vasi, naj spomnim,
da je Društvu upokojencev Loška dolina, katerega predsednik je bil pisec tega članka, na
občnem zboru leta 2008 ustanovila Civilno
iniciativo. Prva pobuda je bila o nujnosti gradnje trgovskega centra. Bilo je že odkupljeno
zemljišče, vendar je kriza prekinila nadaljnjo
gradnjo. Če bi začeli z aktivnostmi dve leti
prej, bi bila Loška dolina bogatejša za nujni
objekt družbenega standarda.
Naslednje leto sedmega februarja 2009 je
bila na občnem zboru sprejeta pobuda z
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naslovom »Polepšajmo Loško dolino«. Kot
primer neurejenosti je bilo izpostavljeno
središče Starega trga, predvsem nekdanja
kovačeva hiša s hlevom, hiša nasproti kaplanije, Kržiča hišo v Nadlesku, stari del Loža
in razpadajoča stavba, kurji farmi v Nadlesku. Perutninski kombinat Pivka je ruševino
hitro odstranil. Pobudi je prisluhnil župan
Janez Komidar, speljal potrebne ukrepe in
središče Starega trga je sedaj urejeno v zadovoljstvo vseh občanov.
V Civilni iniciativi smo se zavedali, da je
krajinsko urejanje doline na višjem nivoju
dolgotrajen in večplasten proces, kjer morajo biti vključene vaške skupnosti, občina in
krajinska arhitektura. V ta namen so potekali razgovori z županom Sterletom, predsedniki vaških skupnosti, takratnim zavodom
za turizem Grad Snežnik, ki bi bil nosilec naloge (glej OBRH št. 50/51). Vsi deležniki so
se s predlogi strinjali, vendar do obravnave
pobude na občinskem svetu ni prišlo. Mogoče bi kazalo pobudo oživiti in pritegniti
EKO sklad, ki daje nepovratne subvencije za
toplotno izolacijo stavb (fasade, okna, toplotne črpalke).
Korektno je bil podan pomen napada partizanov – domoljubov, na okupatorsko italijansko
postojanko v Ložu kot prepričljiv dokaz, da
ne bomo hlapci nepovabljenim tujcem.
Župan je napovedal spremembo volilnega
sistema in zmanjšanje članov občinskega
sveta za polovico iz sedanjih 14 na 7 svetnikov. Od te spremembe bo imela korist le občinska blagajna. Od direktne izbire kandidatov tudi ne pričakujem kakšnega napredka
ali razsvetljenstva še posebno, če bodo volivci sledili paroli eminentnega politika z desne
opcije, ki je dejal »Ni važno, če je pismen,
važno je, da je naš«.
Proslava je bila dobro vodena tudi kulturni
program je bil simpatičen. Pridružujem se
čestitkam vsem prejemnikom občinskih in
županovih priznanj. ■

Skupina za samopomoč svojcem oseb,
obolelih za demenco v DEOS Centru starejših Cerknica
V sredo, 11. januarja 2017, ob 17.00 uri, bo v DEOS Centru starejših Cerknica, s svojim delovanjem pričela skupina za samopomoč
svojcem oseb, obolelih za demenco, pod vodstvom gospe Marjete Kraševec. Na prvem srečanju bo z nami predsednica Društva
Spominčica gospa Štefanija Zlobec.
Osnovna dejavnost skupine bo pogovor in druženje članov z istimi interesi. Koncept samopomoči bo v obliki skupine ljudi, ki
se družijo na prostovoljni ravni, izhodišča za srečevanja pa bodo medsebojna spoznavanja, pridobivanje informacij o demenci,
iskanje oblik pomoči, izmenjava izkušenj, medsebojna pomoč, podpora in opora.
Srečanja bodo potekala vsako drugo sredo v mesecu ob 17.00 uri v prostorih DEOS Centra starejših Cerknica, zato vljudno
valjeni vsi svojci, tudi tisti, ki v domačem okolju skrbite za obolelega za demenco in se vsakodnevno srečujete s problemi te
bolezni.
Biserka Levačič Nelec, direktorica centra
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Financiranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni poziv
RRA Zeleni kras kot vodilni partner LAS Notranjska objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska, ki se bodo financirale iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Razpis je odprt do 25. 1. 2017. Javni poziv in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani LAS:
www.lasnotranjska.si, RRA Zeleni kras: www.rra-zks.si in na spletnih straneh občin Bloke, Cerknica in
Loška dolina.
Po predhodnem dogovoru je možno tudi individualno svetovanje. Dodatne informacije so na voljo vsak
dan med 9. in 14. uro: Dragica Bratanič, 05/721 22 44, info@lasnotranjska.si,
Zdenka Žakelj, 05/721 22 40, zdenka@rra-zk.si
Predsednik LAS, Bogdan Zevnik

Benjamin Žnidaršič

arhiv: Ars viva

Podpis partnerstva INTERREG SLO/HR

P

artnerji za projekt TOUR+ smo se 11.
novembra zbrali v Prezidu na Hrvaškem
in podpisali partnerski sporazum in izjave
partnerjev, ki smo ga 14. novembra dopolnjenega oddali na Program sodelovanja Interreg
V-A Slovenija – Hrvaška. Srečanje smo izkoristili tudi za spoznavanje čezmejnega področja. Partnerji v projektu so: Srednja gozdarska
in lesarska šola Postojna, Zavod ARS VIVA,
Ožbolt d. o. o., Oron TV d. o. o., Društvo Trbuhovica Prezid, Spinalne ozljede Zagreb in
Yotta Advanced Computing d. o. o. V projektu hkrati gradimo ponudbo in povpraševanje. Vsi partnerji s sodelovanjem v projektu
pridobijo, vzporedno s projektnimi rezultati

se torej razvija in krepi tudi njihov interes po
dolgoročnejšem sodelovanju.
Projekt TOUR+ je predstavljen takole:
Geografska porazdeljenost projektnih partnerjev zagotavlja, da bodo projektni učinki
pokrili velik del programskega območja. Jedro projektnih učinkov je zgoščeno v območju, ki ga okvirno določa smer Postojna – Lož
– Prezid – Karlovac - Zagreb. Osrednji del
tega področja sodi med najredkeje poseljene
in tudi v turističnem smislu najmanj razvite
dele programskega območja. Turisti, ki obiskujejo bolj znana središča (npr. Postojno)

ali naravne znamenitosti (npr. Cerkniško jezero, Risnjak), svojega obiska kljub geografski bližini ne podaljšajo do teh krajev – ker
tu ni ponudbe, ki bi jih privabila. Istočasno
je to območje z velikimi potenciali. Na področju Notranjske, Loške doline in Gorskega
Kotarja so se po naravni poti oblikovala in
ohranila življenjska okolja z izjemno pestrostjo gozda, rastlin in živali, med katerimi so
tudi redke, ogrožene ali endemične vrste. O
pomenu področja priča visok delež ozemlja
na obeh straneh meje, ki je zavarovano na
regijskem ali nacionalnem nivoju, oziroma
upravljano po pravilih Nature 2000. Te naravne danosti odpirajo številne možnosti za
trajnostno uporabo v turistične namene.
Projekt TOUR+ obravnava še en izziv, ki pa
ni omejen le na področje izvajanja projekta.
Turistična ponudba, ki temelji na doživljanju naravne dediščine, je namreč le redkokdaj oblikovana na način, ki zagotavlja njeno
dostopnost tudi uporabnikom s posebnimi
potrebami – predvsem različnim invalidom.
To velja za celotno programsko območje.
Projektna skupina bo razvijala pogoje in
rešitve za izboljšanje turistične ponudbe
v čezmejnem področju, spodbujali bomo
vzpostavitev skupnih standardov in čezmejno povezanih turističnih produktov. S tem
bomo neposredno pripomogli k razvitosti
osrednjega projektnega področja. S specifiko dostopne turistične ponudbe bomo odpirali možnosti prenosa dobrih praks tudi
v druge dele programskega področja, kjer
je kljub siceršnji turistični razvitosti ta vidik
turistične ponudbe do sedaj zanemarjen. ■
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Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije

Kmetije in podjetništvo
Primorsko-notranjske
regije

Udeleženci prve delavnice Podjetništvo na podeželju

P

odcerkev – Informacijska točka EuropeDirect Primorsko-notranjske regije je v
sodelovanju z LAS Notranjska, RRA Zeleni kras, d. o. o., Društvom ljubiteljev gradu
Snežnik in študijskimi krožki v Loški dolini
organizirala sklop dveh delavnic z naslovom
Podjetništvo na podeželju. Dobro obiskani delavnici, ki so se ju udeležili predvsem
kmetovalci z Notranjske, sta potekali 30. novembra in 1. decembra v prostorih Zavoda
ARS VIVA v Podcerkvi v Loški dolini.

ciji dejavnosti v okviru svoje kmetije. Na
prvi delavnici je Zdenka Žakelj, svetovalka
iz RRA Zeleni kras, udeležence podrobno
seznanila z ureditvijo področja predelave in
prodaje živil. Predstavila je pogoje in zahteve za predelavo in prodajo živil, tako z vidika
ureditve prostorov, priprave smernic lastne
kontrole ter registracije živilskega obrata in
dejavnosti kot tudi z vidika informacij o živilih, pakiranja, embalaže, označevanja cen
ter tehtanja in merjenja.

Delavnici sta bili namenjena vsem tistim,
ki razmišljajo o predelavi živil in registra-

Druga delavnica Podjetništvo na podeželju
pa je bila namenjena osnovam podjetništva.

Na njej sta svetovalki RRA Zeleni kras Dragica Bratanič in Marinka Petrc udeležencem
pomagali razmišljati o poslovnih idejah,
povezanih s podjetništvom na podeželju.
Pri tem sta pojasnili postopke pri različnih
oblikah registracije dejavnosti ter poudarili
prednosti in slabosti posameznih oblik. Pomemben vidik podjetništva je vodenje poslovnih knjig in obdavčitev. Udeleženci pa
so ob koncu več izvedeli tudi o možnostih
financiranja njihovih projektov iz EU skladov, s poudarkom na sredstvih Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). ■

Udeleženci druge delavnice Podjetništvo na podeželju
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mag. Tanja Bolte, Generalna direktorica Direktorata za okolje

Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja
dimnikarskih storitev

N

a seji Državnega zbora je bil v torek,
25. oktobra, sprejet predlog Zakona o
dimnikarskih storitvah, ki smo ga pripravili
na Ministrstvu za okolje in prostor.
Obstoječi koncesijski sistem ostaja v veljavi
do konca letošnjega leta. Po mnenju ministrstva je potrebno opravljanje dimnikarskih
storitev zaradi zagotavljanja ciljev, kot so
varstvo okolja, varstvo zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost in energetska
učinkovitost malih kurilnih naprav, regulirati tudi v prihodnje, zaradi česar je bil pripravljen Zakon o dimnikarskih storitvah, ki
s prihodnjim letom (1. 1. 2017) uvaja licenčni sistem.
Z namenom seznanitve uporabnikov o
uvedbi novega sistema in bistvenih novostih,
ki jih le-ta prinaša, smo na ministrstvu pripravili kratko informacijo.
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ZAKON
O DIMNIKARSKIH STORITVAH ZA
UPORABNIKE
Licenčni sistem prinaša prednosti tako za
dimnikarske družbe, kot za uporabnike
dimnikarskih storitev. Prednost za dimnikarske družbe je, da po novem ne bodo več
omejene na območja, nov sistem pa pomeni
priložnost tudi za tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju
pogojev lahko vstopijo vanjo.
Najpomembnejšo novost zakon prinaša
uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo
imeli možnost izbire dimnikarske družbe z
vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejše izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene
najvišje dovoljene cene storitev.

Obveznost izbire dimnikarske družbe spremljajo obveznosti uporabnika, da omogoči:
- prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo,
- omogoči vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev,
- dovoli izvajanje dimnikarskih storitev,
- omogoči pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih
kurilnih napravah, vgradnji novih naprav
in začetku obratovanja neaktivnih naprav,
- eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter
- na podlagi odločbe pristojne inšpekcije
odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.
Če se uporabnik dimnikarskih storitev
odloči zamenjati dimnikarsko družbo za
opravljanje dimnikarskih storitev na svoji
mali kurilni napravi, to stori do 30. junija
tekočega leta za obdobje najmanj dvanajst
mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska

družba ne opravlja dimnikarskih storitev v
skladu s tem zakonom.
Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izbere s seznama
dimnikarskih družb, ki ga bo ministrstvo v
roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona objavilo na spletni strani (posredovali
ga bomo tudi na vse občine), dimnikarsko
družbo za opravljanje dimnikarskih storitev
na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj dvanajst mesecev.
Do objave seznama dimnikarskih družb
na spletni strani ministrstva lahko opravlja dimnikarske storitve izvajalec, ki je na
dan 31. december 2016 opravljal obvezno
državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom.
Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30.
junija 2017 ne izbere dimnikarske družbe,
se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan
31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo na področju dimnikarstva na območju, na katerem
se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod
pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v
primeru, da se njegova mala kurilna naprava
dejansko ne uporablja, s tem pisno seznani
dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni
napravi zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek v evidenco. V takih
primerih bo pred začetkom uporabe potrebno opraviti ponovni pregled. ■
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Področja pobiranja

Cerknica
Dolenje Jezero, Zelše, Podskrajnik
Stari trg pri Ložu, Lož, Podlož, Dane
Klance, Škrilje, Podcerkev, Nadlesk, Pudob, Podgora, Markovec, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče, Šmarata, Viševek, Vrhnika
pri Ložu, Laze, Otok
5 Rakek
6 Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Žerovnica, Grahovo, Martinjak, Marof pri Cerknici, Rakov Škocjan
7
Koščake, Korošče, Jeršiče, Sv. Vid, Zala, Osredek, Čohovo, Rudolfovo, Lešnjake, Tavžlje, Ravne, Zahrib, Hruškarje, Bečaje,
Hribljane, Pirmane, Štrukljeva vas, Slugovo, Kremenca, Milava, Cajnarje, Reparje, Krušče, Ponikve, Mahneti, Podslivnica,
Otonica, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Stražišče, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Župeno, Beč, Kržišče, Pikovnik, Dolenja vas
8 Velike Bloke, Ulaka, Nova vas, Fara
9 Begunje, Selšček, Topol, Brezje, Slivice, Unec, Ivanje selo
10
Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Sv. Trojica, Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem,
Andrejčje, Hiteno, Pajkovo, Polšeče, Zavrh, Štorovo, Ravnik, Gradiško, Lepi Vrh, Škufče, Lahovo, Kramplje, Volčje, Nemška vas,
Sv. Duh, Škrabče, Zakraj, Godičevo, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih, Radlek, Veliki Vrh, Runarsko, Benete, Studenec, Ravne,
Topol, Hudi Vrh, Metulje, Glina, Studeno
11 Bločice, Bloška Polica, Babno Polje, Babna Polica, Vrh
12 Gora, Kranjče, Sveta Ana, Dolenje Poljane
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Zbirni center Stari trg pri Ložu:

Odvoz odpadkov v času praznikov:
*ponedeljek, 17.4.2017 - odvoz se prestavi na soboto 15.4.2017 /območje E1, E2/
*torek, 15.8.2017 - odvoz se prestavi na soboto 12.8.2017 /območje M3 in M4/
*sreda, 1.11.2017 - odvoz se prestavi na soboto 28.10.2017 /območje E7 in P/
*ponedeljek 25.12.2017 - odvoz se prestavi na soboto 23.12.2017 /območje E1 in E2/
*ponedeljek 1.1.2018 - odvoz se prestavi na soboto 30.12.2017 /območje M1 in M2/

JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica; tel.: 01 709 79 10; faks: 01 709 31 75; e-pošta: info@komunala-cerknica.si; www.komunala-cerknica.si
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•torek: od 8.00 do 14.00 ure
•četrtek: v poletnem času od 12.00 do 18.00
v zimskem času od 11.00 do 17.00
•vsaka prva sobota v mesecu:
v poletnem času od 8.00 do 12.00 ure
•nedelja in prazniki: zaprto

Zimski in poletni čas sta ločena s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.
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*V naseljih, kjer so postavljeni 5 in 7 m3 kontejnerji, ne velja podatek za pobiranje "M"

Zbirni center Cerknica:

NED

P

E7

BIO ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV PO LOČEVANJU
MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
PAPIR
PRAZNIKI

•ponedeljek: zaprto
•torek: v poletnem času od 12.00 do 18.00
v zimskem času od 11.00 do 17.00
•sreda, četrtek, petek od 8.00 do 15.00 ure
•sobota: od 8.00 do 12.00 ure
•nedelja in prazniki: zaprto
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NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Rešitev nagradnega gesla križanke v novembru
2016 je bilo sestavljeno iz dveh delov:
Grad Snežnik, Grajski punkt
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri. Nagrade prispeva: Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik
1. nagrado: reklamno kapo prejme:
Albina Prevec, Viševek 39, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: reklamni šal prejme:
Jože Avsec, Cesta Notranjskega odreda 15, 1386
Stari trg pri Ložu
3. nagrado: reklamno skodelico prejme:
Vojka Dovečar, Vena Pilona 12, 6103 Koper

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 23. februarja 2017.
Nagrade tokrat prispeva GUŠT, Lož, C. 19. oktobra 59, 1386 Stari trg pri Ložu
tel: 081 604 364, mail: gust.coffeebar@gmail.com
Odpiralni čas:
ned. - čet.: 7.00 - 23.00
pet.- sob.: 7.00 - 24.00
1. nagrada: majica + 2 kosa torte
2. nagrada: majica +1 kos torte
3. nagrada: majica + kava

Nagrajencem čestitamo.
Nagrajenci nagrade prevzamejo na sedežu Občini
Loška dolina v času uradnih ur.

Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.
uredniški odbor

V radijski oddaji Prizma optimizma, ki je bila
v soboto, 3. decembra 2016, v športni dvorani
Osnovne šole Janeza Hribarja v Starem trgu je
nastopila domačinka - pripovedovalka Milena Ožbolt
s pripovedjo v izvirni narečni besedi.
foto: Mario Žnidaršič

DRUGI GRAJSKI PUN(K)T 26. 11. 2016
Voden izlet Janje Urbiha "Plavajoči drevoredi"
po grajski okolici.
Ob vrtnariji so zasadili štiriredni lipov drevored (na fotografiji),
hrastov in lipov drevored v smeri vasi Šmarata, kostanjev
drevored ob poti na grad, hruškov drevored na pobočju nad
vrtnarijo in javorjev drevored ob poti k Luizinemu kamnu.
foto: Mario Žnidaršič

V soboto, 3. decembra 2016, so Pristave pri gradu
Snežnik ponovno oživele po zaslugi kulturnih
navdušencev iz Loške doline,
kjer so uprizorili 3. grajski pun(k)t.
foto: Mario Žnidaršič

Jahanje v snegu 12. novembra 2016.
foto: Edo Šega

26. november 2016
Razstava adventnih venčkov in
božične dekoracije Janje Mlakar
na pobudo Narodnega muzeja Slovenije
v gradu Snežnik.
foto: Mario Žnidaršič

Božično – novoletni sejem 17. decembra v Starem trgu sta
obiskala tudi dedek Mraz in medved.
foto Mario Žnidaršič

