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Glasilo občine Loška dolina

Žaga in mlin pri izviru Velikega Obrha v Žagi
Ugodna lega ob stalnem vodnem izviru je omogočala obratovanje mlina in žage že leta 1606, ko sta prvič omenjena v
zapisih loškega gospostva. Skozi zgodovino je prihajalo do lastniških in drugih sprememb na posestvu. Mlin je s svojo
dejavnostjo prenehal kmalu po drugi svetovni vojni in danes žal propada. Žaga je še vedno v funkciji in deluje z gatrom,
ki je s svojimi 105 leti verjetno najstarejši še delujoči gater tega tipa v Evropi. Prenovljeni prostor žage od leta 2009
postaja tudi kraj druženja, kulture in umetnosti … (več na strani 42).

foto: Edo Šega

Koledniki, Štefanovo 2016

Zimska idila v Žagi

Blagoslov konj v Šmarati, Štefanovo 2016

Ognjemet na Vrhniškem mostu, Silvestrovo 2016

Tradicionalni pohod na Gornje Poljane, 29. januar 2017

IZ OBČINSKE HIŠE
Najlepša dolina ................................................... 4
Na kratko iz občinskega sveta – 14. redna seja ..... 4
V spomin Frančišku Komidarju (1954-2017) ........ 5
LJUDJE IN KRAJI
Prvi hostel v Sloveniji prilagojen invalidom .......... 5
Na Gornje Poljane po označeni poti ..................... 6
Slovenka leta in Ona 2016 .................................. 7
»V grajski senci« ................................................. 7
Tradicionalne smučarske tekme v Žagi ................ 8
Jama Golobina v ledenem objemu ...................... 9
Jogurt v roko, pot pod nogo ............................... 10
KULTURA
Kdo je bil Jurij Kosmač – Danecki? ..................... 12
Pravljične urice v znamenju Butalcev .................. 12
4. GRAJSKI PUN(k)T, sobota, 28. 1. 2017 .......... 13
Pripovedujem ti zgodbo ..................................... 14
Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika
– knjižica Franka Trohe Rihtarjevega ................... 15
Predbožični koncert Trije kralji romajo ............... 16
Kulturno popotovanje z Vando Šega in njenim
romanom Nikogaršnja ........................................17
Pogovori z goro ................................................. 18
Jezik črt............................................................. 18
Valentinov koncert z ljubezensko zgodbo
v polni dvorani gradu Snežnik ............................ 19
Kako je Mirko iskal strah ................................... 20
IZ GOSPODARSTVA
Naredi sam in prihrani ...................................... 21
ŠPORT IN REKREACIJA
»To, da sem šla prvič na svetovni pokal in
priigrala bronasto medaljo, je nekaj čudovitega« .... 22
DLLL Snežniška Diana postali absolutni
državni prvaki v golem loku ............................... 23
Smučarski klub Loška dolina – sekcija za
biatlon in smučarski tek – uspešen tudi
v SEZONI 2016/17 ............................................ 23
VRTEC&ŠOLA
Drugačnost v skupini rdečih polhkov .................. 24
Sledi bralnega opismenjevanja
v šolskem letu 2016/2017 ............................... 26
Rastem s knjigo ............................................... 26
7. Noč branja .................................................... 27
Oktober 2016 - mednarodni mesec
šolskih knjižnic ................................................ 28
Tretje srečanje naših šestošolcev z ekipo
ustvarjalcev radijske igre Radia Slovenija ......... 28
Srečanje s pisateljem Ivanom Sivcem .............. 29
DRUŠTVA
Tovariša v navezi in v življenju ............................. 30
Ko namesto besede spregovorijo fotografije ....... 31
Polne dvorane in vse večja podpora orkestru
– pozitivna motivacija za leto pred nami ............. 32
LEKANČKOV BUTIK
Domači Barni medvedki ................................... 33
DOBRO JE VEDETI
Civilizacija ......................................................... 34
Apel za pravilno uporabo ffs .............................. 35
Program Svit rešuje življenja .............................. 36
Pomen sajenja medovitih rastlin ........................ 37
IZ ZGODOVINE
Spomini na Moški pevski zbor Delavsko
prosvetnega društva Svoboda Loška dolina ....... 37
O nastanku kmetij in graščin v Loški dolini...........41
Razstava o izkopu žrtev partizanskega nasilja
iz Krimske jame ..................................................41
Zakrajškov mlin in »Žnidaršičeva žaga«
pri izviru Velikega Obrha v Žagi ........................... 42
Križanka .......................................................... 43

Lepo pozdravljeni v Obrhu.
Ponovno je tu pomlad in z njo tudi nov letnik našega glasila. Tu je tudi nova tematika naslovnice, ki bo v nekaj naslednjih številkah, podobno kot mostovi v preteklih
dveh letnikih, predstavljala del naše dediščine, ki je neposredno močno povezana z
Obrhom in življenjem v Loški dolini nekoč in tudi danes. Obrh ter mlini in žage ob
njem so imeli v preteklosti pomemben vpliv na preživetje in način življenja naših
prednikov. »Vesela voda goni žage, mline,« je v eni izmed svojih pesmi zapisal Oton
Župančič med bivanjem v Koča vasi v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Kje bi danes
našel navdih? Večina od 11 mlinov in žag, kolikor jih je v prvi polovici prejšnjega
stoletja ob Obrhu delovalo, je močno načel zob časa, ali pa za njimi ni več niti sledi.
Je pa med njimi tudi kakšna svetla izjema, ki jo bomo spoznali v tej in v kateri od
prihodnjih številk. Vabljeni vsi, ki imate na mline, žage ter življenje in delo okrog njih
kakšne spomine ali imate o njih slikovno gradivo in druge pisne podatke, da nam jih
posredujete za objavo in na ta način pomagate pri ohranjanju in razširjanju vedenja o
tovrstni dediščini.
Poleg naslovne teme so strani tudi tokratnega Obrha napolnjene predvsem z vsebino,
ki govori o posameznikih, društvih, dogodkih ali splošnih informacijah in prav vse si
zaslužijo svojo pozornost. Vsak zapis na svoj način priča o delu in življenju v Loški
dolini v bližnji ali daljni preteklosti. Še posebej z veseljem bi rad opozoril na tiste, ki
govorijo o uspehih, zmagah, razvoju, dobremu sodelovanju in pozitivnih mislih …
Iskrene čestitke vsem! Na naslov uredništva je tokrat prišlo več vsebine, kot smo jo
lahko umestili v odmerjen obseg. Avtorjem sporočam, da bodo njihovi članki objavljeni v eni od naslednjih številk.
Vabljeni tudi vsi ostali pisci in občani, da za Obrh zapišete, kar bi utegnilo zanimati
tudi ostale.
Vidimo se v naslednji številki, verjamem, da z veliko pozitivnih sporočil.
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 26. april 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: Mlin in žaga v Žagi •
tekst in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Najlepša dolina
Odgovor na prispevek gospoda Fanca Nelca v Obrhu december 2016 – rubrika pisma bralcev

Z

animiva se mi zdijo razmišljanja, še
posebej nekatere navedbe, ki jih avtor
članka navaja ter izpostavlja. Že v samem
uvodu prispevka se dotakne prireditve v počastitev občinskega praznika Občine Loška
dolina, na katerem naj bi govorniki, med
drugimi tudi jaz, pretirano hvalili lepote
Loške doline. Ne vem, zakaj jih ne bi. Naša
dolina je dejansko meni najlepša dolina, pa
vi recite ali napišite, kar želite. Jaz svojega
mnenja ne bom spreminjal in ne bom povešal glave v tal ob vprašanju, od kod sem. In
v tem duhu je bil pisan moj govor. Menim
tudi, da je prireditev ob občinskem prazniku
kulturna prireditev in kot navaja avtor, da se
ne da živeti samo od lepote doline, bi upravičeno trdil, da tudi od kulture se ne da živeti,
pa vendar jo potrebujemo. In tu se moje razmišljanje ne zaključi, pač pa nadaljuje. Tudi
od strategij se ne da živeti, pa naj bodo še
tako dobro napisane in oblikovane. Minili so
časi, ko so se v podjetjih in na krajevnih odborih pripravljali kratkoročni, srednjeročni
in dolgoročni načrti. V današnjem času, za
katerega vsi vemo, da nam postavlja vedno
nove izzive in je potrebno izredno hitro prilagajanje nastalim situacijam, nam strategije lahko predstavljajo coklo v odzivanju in

sprejemanju odločitev. Navedena razmišljanja lahko podkrepim s primerom pridobivanja evropskih sredstev. Ko se v EU spremeni
sistem sofinanciranja projektov in se določi
nova prednostna področja, nas nobena strategija ne reši. Zanimiva je tudi navedba, da
je Občina Loška dolina med manj uspešnimi občinami pri koriščenju EU in državnih
sredstev. Verjamem, da te navedbe izhajajo
iz nepoznavanja sistema delovanja državne
uprave in lokalnih skupnosti, kot tudi iz nepoznavanja finančnega inštrumenta za pridobivanja EU sredstev.
Veseli pa me, da avtor v članku le izreče
pohvalo vaščanom Nadleska za izvedbo komasacije. S to navedbo pa zaradi nevednosti
stori krivico vaščanom Podcerkve in Občini.
Pobudo za pričetek komasacije so na Občino podali prav vaščani Podcerkve. Občina
je podprla pobudo in izpeljala vse postopke
za prijavo na razpis ter uspešno pridobila
sredstva. Del sredstev (DDV) je Občina zagotovila iz proračuna Občine Loška dolina.
Tu gre zahvala tudi svetnicam in svetnikom
občinskega sveta Občine Loška dolina, ki
so pobudo podprli ter omogočili občinski
upravi, da je projekt uspešno realizirala.

Stanje duha v naši družbi pa je pisec najlepše
opisal v zaključku svojega članka, kjer se je
dotaknil spremembe volilnega sistema. Ni
važno, kateri eminentni politik je citiran o
pogledu na politično polarizacijo posameznikov (omenja sicer desnico). V državni
politiki je takih posameznikov na vseh straneh PREVEČ in namesto, da bi bili državotvorni, delujejo celo razdiralno. Če bo takšno razmišljanje prisotno tudi na lokalnem
nivoju, potem dejansko ni pričakovati nekega velikega koraka ob naslednjih volitvah.
Naj zaključim, čeprav bi lahko še in še razpredal. Še enkrat bi se dotaknil strategije
oziroma vizije, da občani ne veste, kje ste
oziroma kam greste? To vprašanje si lahko
zastavim tudi sam, saj ne morem vedeti, kaj
se dogaja v sosednji občini Cerknica, katere
občan nisem ter na njihove odločitve ne želim vplivati. ■

Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta – 14. redna seja

V

četrtek, 23. 2. 2017, je potekala 14. redna seja občinskega sveta Občine Loška dolina. Na njej so svetnice in svetniki sprejeli
sklep o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta. Zaradi smrti je prenehal mandat občinskemu svetniku Fran-

čišku Komidarju, za nadomestnega člana pa je bila za preostanek mandatne dobe imenovana ga. Marica Petrič. V nadaljevanju
seje je bil imenovan predstavnik ustanovitelja v Svet javnega zavoda Snežnik. Dotedanja predstavnica ustanovitelja v svetu zavoda, ga. Vera Jasna Lekan, je podala izstopno izjavo, zato je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet za preostanek mandatne dobe imenoval g. Stanislava Pavliča. Na seji je občinski svet obravnaval in potrdil Proračun
Občine Loška dolina za leto 2017. Proračun na prihodkovni strani znaša 3.813.000,00 EUR, odhodki znašajo 5.106.760,12 EUR,
proračunski primanjkljaj je 1.293.760,12 EUR, odplačilo dolga 7.500,00 EUR, stanje sredstev na dan 31. 12. 2016 pa znaša
1.301.260,12 EUR. Nato je bila sprejeta izjava občinskega sveta, da je občinski svet seznanjen z višino finančnega jamstva za čas
po zaprtju odlagališča Rakek Pretržje. Nazadnje je predsednik Nadzornega odbora Občine občinski svet seznanil s poročilom o
opravljenem nadzoru nad investicijo »Obvozna cesta Stari trg«.

5

IZ OBČINSKE HIŠE

marec, 2017

V spomin
Frančišek Komidar (1954-2017)

S

redi številnih osebnih načrtov in polnega družbenega angažiranja
se je v Frenkovo življenje tiho prikradla bolezen. Kljub temu da
smo vedeli zanjo, nam je Frenk s svojim nasmehom na obrazu in
umirjenostjo ustvaril občutek, da bo bolezen premagal. A ta je šla na
žalost svojo pot.
Frenk je aktivno živel svojo vlogo občana in bil dejaven na številnih
področjih. Med najbolj vidnimi so bile njegova humanitarna dejav-

nost, deloval je v turističnem društvu, v življenju domače župnije, v
vaškem odboru, obenem pa je bil aktiven član stranke Nova Slovenija. Preko teh vlog je spoznal potrebe občine in občanov, zato je bila
funkcija občinskega svetnika, ki jo je sprejel po lokalnih volitvah leta
2014, le nadaljevanje njegovega družbenega angažiranja.
Kot svetnika so ga odlikovali velika odgovornost in zanesljivost ter
jasno izražena stališča na srečanjih in sestankih, ki so pripomogla
k oblikovanju dokončnih odločitev občinskega sveta. Ko so bile na
preizkušnji vrednote, je jasno zastavil svojo besedo in pokazal, da je
neomajen krščanski demokrat. Nanj smo se lahko zanesli tudi v času,
ko je bolezen že močno zarezala v njegovo življenje. Udeležil se je
tudi zadnje seje občinskega sveta pred novim letom, kot vedno veder
in miren. Sedaj se zavedamo, da se je v klepetu po seji in s stiskom
roke tudi zadnjič poslovil od nas.
Gledano s človeškimi očmi se je Frenk poslovil prezgodaj, vendar
je v življenju uresničil bogato poslanstvo. Številnim ljudem je lajšal
njihove stiske, obenem pa zapustil zgled aktivnega občana in ponosnega kristjana.
Goethe je v eni od svojih pesmi zapisal: »Spomini so kot iskre, ki pod
pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, vedno znova zaživijo.« Hvaležni smo
Frenku za njegov trud in zgled, zato iskre spominov nanj ne bodo
ugasnile in nas bodo tudi v bodoče bogatile pri našem delu. ■
Svetniška skupina Nova Slovenija
– Krščanski demokrati Občine Loška dolina.

Bok

Prvi hostel v Sloveniji prilagojen invalidom

V

Podcerkvi je 20. januarja vrata odprl
Youth Hostel Ars Viva, prvi namestitveni objekt v Sloveniji, ki je v popolnosti
prilagojen invalidom na vozičku. Hostel
upravlja Zavod za kulturno integracijo in
socializacijo družbenih skupin ARS VIVA,
ki ga vodi nova direktorica Urša Telič Miler.
Slovesnost in otvoritev hostla, ki je postal
član svetovnega združenja Hostelling International, največje verige prenočišč na
svetu, je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.
Hostelling International v Sloveniji zastopa
Popotniško združenje Slovenije (PZS). Na
otvoritvi je spregovoril njihov predsednik
Igor Juršič, ki je poudaril pomembnost tovrstnega sodelovanja med Zavodom Ars Viva
in njihovim združenjem, ki je z otvoritvijo
tega hostla na najboljši možen način pričel
aktivnosti ob 125. obletnici organiziranega
mladinskega popotništva v Sloveniji.
Zadovoljstvo nad razvojem in delovanjem
Zavoda Ars Viva sta v nagovoru izrazila tudi
Jakob Levec, podžupan občine Loška dolina
in Boža Troha v imenu vaške skupnosti Podcerkev.

Benjamin Žnidaršič, ustanovitelj in idejni vodja Hostla in ostalih objektov v okviru Zavoda
Ars Viva, se je zahvalil vsem, ki so s svojim delom pripomogli pri razvoju zavoda in dejal, da
si pred osmimi leti, ko so pričeli z delom, ni predstavljal, da bo toliko narejeno, čeprav, kot je
dejal, kompleks še zdaleč ni končan, saj je potrebno dokončati letno gledališče, zgraditi bazen
in urediti restavracijo …
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foto: Borut Kraševec

Ob otvoritvi so pripravili kulturni program,
na katerem je nastopil otroški zborček starotrškega vrtca Polhek, v nadaljevanju pa
glasbeniki Nejč Slapar s harmoniko, Boštjan
Soklič s kitaro ter Vid Sark s flavto in tolkali
z interpretacijami uglasbenih Prešernovih
pesmi. Pred uradnim odprtjem hostla je bila
v galeriji otvoritev slikarskih del Benjamina Žnidaršiča in Željka Vertlja, ki slikata z
usti. Avtorja in razstavljena dela je predstavil
umetnostni zgodovinar Jaka Racman, ki je
vodil tudi celotno prireditev.
Na napisni ploščici pred vhodom v hostel,
ki sta jo na otvoritvi odkrila predsednik PZS
Igor Juršič in direktorica Zavoda Urša Telič

Miler je natisnjenih 5 šotorčkov, kar je znak, ki podobno kot v hotelih s številom zvezdic označuje kvaliteto namestitve.

foto: Borut Kraševec

O urejenosti so se lahko prepričali tudi obiskovalci, ki so si prostore ogledali, zatem ko je Adolf Košmrlj, paraplegik, ki ga je poškodba pred sedemnajstimi leti prikovala na invalidski voziček,
prerezal trak in tako uradno odprl hostel.
V hostlu je na voljo 29 postelj v sobah s kopalnico ali v sobah s skupno kopalnico. V zavodu je na voljo tudi dvorana za izobraževanje
in druženje, letno gledališče, dnevni bar in galerija z recepcijo ter
tudi apartma s 14 ležišči. ■

Štefka Šebalj

Na Gornje Poljane po označeni poti

O

bčina Loška dolina je jeseni 2016
pridobila prvo krožno planinsko pot,
registrirano pri Planinski zvezi Slovenije. V
naravi gre za krožno pot na Gornje Poljane,
najvišje ležečo vas v občini, na nadmorski
višini 1065 m, ki pa žal nima več stalnih
prebivalcev. Izhodišče poti je na parkirišču
pri cerkvi Marijinega vnebovzetja v Viševku,
kjer je lahko tudi izhodišče za Racno goro
(1140 m). Krožna pot na Gornje Poljane se
potem dejansko prične na prvem križišču
poljskih poti, kot nam kažejo smerne table.
V desno nas pot vodi mimo Andrejeve
stopinje. Po legendi je stopinja v skali nastala
tedaj, ko je sv. Andrej pomagal pri vleki voza,
naloženega z zvonovi za cerkev na Gornjih
Poljanah.
Na Gornjih Poljanah je zaključek poti pri
izletniški kmetiji Turizem Jure, kjer bo v
kratkem nameščena vpisna skrinjica in žig.
Z Gornjih Poljan se pot nadaljuje na Dolenje
Poljane, od tu pa se zložno skozi gozd spušča

proti Vrhniki, kjer se ji priključi
še pot z Racne gore. V
Vrhniki nas pot vodi
mimo
ribogojnice
ob Velikem Obrhu,
nato pa kmalu
pridemo do prej
omenjenega križišča
poljskih poti in seveda
nazaj na izhodišče.
Krožna pot na Gornje Poljane je označena s Knafelčevo
markacijo in smernimi tablami kot lahka pot v skupni
dolžini približno 14,5 km, za kar porabimo do 5 ur hoje.
Javni zavod Snežnik je ob tej priložnosti izdal zgibanko
»Krožna planinska pot na Gornje Poljane« z zemljevidom
poti in kratkim opisom nekaterih zanimivosti ob poti in
na Gornjih Poljanah. Zgibankaje na voljo v TIC Lož.
Na Gornjih Poljanah se lahko Pri Juretu okrepčate z
domačo hrano ter prenočite. Potrebne so predhodne
najave (tel. 041 810 596). ■
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Slovenka leta in Ona 2016
O Ložanki Andreji Sterle Podobnik, njenih tekaških podvigih ter zmagi
na lanskem novembrskem ultramaratonskem teku okoli najvišje gore na
svetu, Mount Everesta – Everest Trail Racu smo v zadnjih dveh številkah
Obrha že pisali. Razlog, da o Andreji Sterle Podobnik pišemo ponovno, so
priznanja, ki jih je prejela v začetku letošnjega leta.

P

rvo je prejela 7. januarja na slovesnosti
v Jamskem dvorcu v Postojni, kjer je v
okviru akcije Radia 94 Ona ali On s strani
poslušalcev prejela največ glasov ter tako
osvojila naziv Ona 2016. V ožjem izboru za
osvojitev naziva je bil med enajstimi mesečnimi finalisti tudi Benjamin Žnidaršič – slikar tetraplegik, pesnik in pisatelj, ustanovitelj Zavoda Ars Viva iz Podcerkve, ki je bil
izbran za osebnost meseca oktobra.
Radijska postaja je v sodelovanju z gospodarsko in obrtno-podjetniško zbornico na
slovesnosti v Jamskem dvorcu, ki sta se jo je
udeležila tudi predsednik DZ Milan Brglez
in predsednik republike Borut Pahor, podelila tudi priznanja uspešnim gospodarstvenikom in podjetnikom. Priznanji gospodarski uspeh leta sta prejeli družbi Plama-pur
iz Podgrada in Oro orodjarna iz Neverk.
Priznanji podjetniške zbornice pa sta odšli

»V grajski senci«

D

ragi bralci. Moje članke v Obrhu redno prebirate že vrsto let. Najbrž sem
kdaj že omenila ali pa tudi ne, da sem med
drugim tudi lokalna turistična vodnica za
naše kraje. In kot taka že dolgo vrsto let
opazujem in spremljam dogajanje okrog
gradu Snežnik. Žalostna sem, da obiskovalci po vodenem ogledu notranjosti našega
lepega gradu Snežnik zelo hitro zapustijo
naše kraje. In ni jim zameriti, saj nimajo
kaj dosti početi. Mogoče se odločijo še za
krajši sprehod po okolici, potem pa morajo
na hitro od nas, saj niti WC-ja, kaj šele kaj
drugega, nimajo na razpolago.
Od malih nog mi je grajska okolica posebej
pri srcu in jo razumem kot poseben biser, ki
pa žal, ostaja dobesedno v grajski senci, povsem neopažena. Sama o parku razmišljam
drugače, zame je grajska okolica biser, ki ga
imamo pred vrati, na dlani in ga ne znamo in
ne zmoremo izkoristiti.

23. februarja je Nedeljski dnevnik v sodelovanju s Kulturnim centrom Delavski dom
Zagorje na prireditvi, na kateri so razglasili
ambasadorja dobre volje, ki je postal Andrej
Šifrer, Andreji Sterle Podobnik podelil trofejo Jureta Robiča. ■
foto: Mario Žnidaršič

Janja Urbiha

v Logatec in Zagorje, k družbama
Menard RA ter Marinčič.
21. januarja je sledilo naslednje laskavo priznanje. Andreja Sterle Podobnik, katere moto je: »Življenje
je lepo, če ga živiš in Vse se da, če
se hoče.« je po izboru bralcev revije
Jana postala Slovenka leta. Svečana
razglasitev Slovenke leta 2016 je
potekala v Unionski dvorani Grand
hotela Union, kjer se je zbralo vseh
10 kandidatk. V reviji Jana so o njih
zapisali: »Vse, prav vse naše izbrane
ženske so, vsaka na svojem področju, izjemne. Izbrali smo močne,
pogumne in vztrajne ženske z različnih področij, ki so še posebej izstopale v letošnjem
letu. Sebi in okolici so pokazale ter dokazale,
da zmorejo več, kot si morda mislijo. Pa naj
gre za osebne dosežke, odnos do sočloveka
ali spreminjanje sveta«.
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Zato sem se odločila, da naredim vsaj en korak v drugo smer (kar pač sama, kot posameznik znam in zmorem narediti). S podporo
društva ljubiteljev gradu Snežnik, katerega
aktivna članica sem, bom v letošnji sezoni
ponudila obiskovalcem gradu Snežnik tudi
možnost za voden ogled grajskega parka. Na
razpolago bosta dva termina ob nedeljah.
Pred gradom Snežnik bom ob 14. uri za krajše – enourno in ob 15.30 uri za daljše, dvourno vodenje. Seveda pa se bo po dogovoru
možno naročiti tudi za druge termine.
Idejo sem preizkusila na grajskih PunKtih in
je bila s strani obiskovalcev zelo lepo sprejeta.
In zakaj bi se po Notranjski potepali ravno
z menoj?
Ker sem domačinka, ki že od malih nog živim v tem našem čudovitem delu Slovenije.
Kje natančneje? Lahko bi rekla na jugu, na
krasu, na vasi, v naravi in z naravo, v družini,
na kmetiji, s konji, v grajskem okolju, med
medvedi ... ali na kratko v Kozariščah.

LJUDJE IN KRAJI

Zanima me veliko stvari. A za vse tako ni
časa. Med drugim sem kar nekaj svojega
časa posvetila zapisu običajnih zgodb malih ljudi, ki pa so za razumevanje našega
danes in zdaj lahko pomembne in zanimive
za nas, ki se imamo za domačine in tudi za
turiste, ki se danes ne zadovoljijo več zgolj
z letnicami in podatki iz vodniških priročnikov. Obiskovalce, turiste če hočete, danes
zanimajo prav te, vsakdanje zgodbe, začinjene z lastnimi izkušnjami, ki rišejo koščke v
mozaik odkrivanja nekega kraja. Dediščina
– duhovna, kulturna, stavbna, nesnovna …naših prednikov, s katero se tudi srečujem že
en lep čas, tudi lepo dopolnijo sliko v mozaiku. Narečje, ki ga govorimo, je še en vidik, ki lahko na prav poseben način pritegne
naše domače, slovenske obiskovalce. Saj je
prav jezik svojstven odraz in podoba našega
kraja. Tujce pa dosti bolj pritegne naša odmaknjenost od velikih središč, prvinskost,
nepokvarjenost, možnost pokukati v naš
običajen vsakdan … ■

marec, 2017

Za enourno vodenje pod naslovom
PLAVAJOČI DREVOREDI sem
pripravila sprehod skozi lipov, kostanjev
in hrastov drevored.
Sprehod bo razkril, kje so grajski uredili
kopališče, strelišče, drsališče, počivališče
in še kaj.
Na dvournem vodenem sprehodu
pod naslovom V GRAJSKI SENCI pa
bom razkrila podrobnosti o življenju
okoliških prebivalcev gradu nekoč
in tudi danes. Kako se znajdemo ob
poplavah in kako ob suši. Kakšna je naša
izkušnja z žledom. Pot pa nas bo mimo
Diane popeljala tudi skozi Šmarato in
Kozarišče.

Edvard Šega

Tradicionalne smučarske tekme v Žagi
MONTE ŽAGA
ZA POKAL RACNE GORE

foto: Edo Šega

Zima 1979/80 je Loško dolino obdarila z
obilo snega. Z družinami prijateljev smo
se odločili preživeti počitnice v Žagi, domu
mojega očeta, deda, pradeda. S sovaščani
sem imel že od rane mladosti – saj sem jo
kar lep kos preživljal v Vrhniki – izredne
prijateljske vezi in nato naši otroci z vaškimi. Ker sem po duši predan športu in mladini, mi je prišlo na misel, da bi bilo zanimivo organizirati smučarsko tekmovanje

za najmlajše in predvsem tiste, ki niso imeli
možnosti smučati v klubih na organiziranih
smučiščih ali celo v tujini. Takrat je bil Bojan
KRIŽAJ pojem za vse Slovence. In spremljali
smo ga po radiu in televiziji in zaradi njega so bili otroci še toliko bolj navdušeni, da
bodo tudi oni tekmovali.
S prijatelji smo se »polatili« priprav terena
za smuko. Ideja o skakalnici pa je zaživela
na hribu takoj za skednjem. Postavili smo
odrivni mostiček in premetali na stotine
»šafl« snega. Še dobro se spominjam, ko sem

že zvečer metal sneg na zaletišče, da sem v
daljavi zaslišal volčje zavijanje in seveda jo
najhitreje, kot sem zmogel, pobrisal v hišo.
Smučarska proga se je vila preko poti, visoko proti vodnemu rezervoarju, ki se je ravno
pričel graditi, skakalnica pa je dobila »Bloudkove« razsežnosti. Na prvem tekmovanju
je Trubačev Andrej skočil celih 13 metrov in
vsi smo bili ponosni na ta dosežek.
Letošnja zima nam po martinovem, ko je
padel prvi sneg, ni bila naklonjena. Vendar
ga je le toliko zapadlo (v Žagi imamo vedno
par centimetrov snega več kot v Dolini, pa še
dalj traja), da smo se sredi januarja lotili priprav na MONTE ŽAGA tekmovanja. Danilo
iz Markovca in Lokin Franci iz Vrhnike sta
dala pobudo, da obudimo mojo Tomosovo
žičnico. Danilo je naročil novo najlon vrv,
naredil nove škripce in sinhroniziral delovanje žičnice. Tomažek iz Starega trga je pričel
neumorno »štamfati« progo. Pridružili so
se mu tudi starejši, ki smo obujali spomine
na čase naše mladosti, ko ni bilo niti žičnic,
niti teptalnih strojev. Čisto na koncu sva s
Tomažkom postavila odrivni mostiček za
skoke – zaletišče pa naredili leta 2012 s pomočjo bagra, ki je prišel urejati zemljišče po
postavitvi vojaških vodnih filtrov na izviru
Obrha v Žagi.
Tekmovanja smo izvedli v soboto, 21., in
nedeljo, 22. januarja. Glavni pogoj za prija-
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2. Tomaž PALČIČ
3. Danilo BAVEC
Dekleta
1. Suzana STRMŠEK
2. Sara ŠEGA
SANKANJE – TUDI V TANDEMU
1. Lavra in Leon TRUBAČEV
2. Lina in Klavdija PODOBNIK LEKŠE
3. Tea in Blaž ANTONČIČ
Nejc ANTONČIČ

foto: Edo Šega

SKOKI – 6-METRSKA NAPRAVA
1. Leon TRUBAČEV
2. Sandi KOŠMRLJ
3. Nejc MODEC
Med posameznimi nastopi so malo starejša
dekleta – mamice poskrbele za tople pijače
in piškote.

ve je bil začetniško smučarsko znanje – saj
je glavni namen MONTE ŽAGE približati
smučanje in sankanje prav tistim otrokom,
pa tudi starejšim, ki iz, ni važno kakšnih
razlogov, ne obiskujejo malo hujših strmin
oz. organiziranih smučišč! S tekmovanjem v
Žagi – za pokal RACNE GORE – pa poleg
izgradnje samozavesti doživijo del »cirkusa«
velikih smučarskih tekmovanj!
Tekmovalci so bili iz štirih vasi Loške doline
in razvrščeni med deklice, »pobiče« in malo
starejše ter po disciplinah glede na sodniške
ocene zasedli naslednja mesta.

VELESLALOM – PROSTI SLOG
Deklice
1. Lea BAVEC
2. Živa PALČIČ
2. Lea TRUBAČEV
3. Lea MODEC
Dečki
1. Nejc MODEC
2. Miha PALČIČ
3. Nejc ANTONČIČ
Starejši fantje
1. Franci PALČIČ

Najbolj so se izkazali Suzana iz Markovca,
Leon iz Vrhnike in Majda iz Žage. Franci
Palčič in Danilo Bavec sta z močnimi zvočniki poskrbela za ozvočenje in glasbeno
spremljavo tekmovanja, ki se je s podelitvijo
medalj s tradicionalnim simbolom Race zavleklo v večer in je moja malenkost poskrbela tudi za razsvetljavo oz. reflektorje.
Zaključek: Nikomur od nas organizatorjem
ni bilo žal vsega truda, ki smo ga vložili v
pripravo in izvedbo MONTE ŽAGA smučarije, saj so samo pogledi na smučarje in
spremljanje veselja malih nadobudnežev vse
poplačali. ■

Predsednik DLKJ, Gašper Modic

Jama Golobina v ledenem objemu
ruštvo ljubiteljev Križne jame je konec januarja, natančneje v
nedeljo, 29. januarja, izvedlo brezplačen ogled jame Golobina
v ledenem objemu. Za organizacijo in izvedbo ogleda se je društvo
odločilo, ker je veliko domačinov iz Loške doline in ostalih obiskovalcev še ni videlo. Zimski mesec januar pa je bil kot nalašč za organizacijo takega dogodka, saj je bilo v jami Golobina izjemno veliko
ledenih sveč, saj je bil januar najhladnejši januar v zadnjih 30 letih.
Obiskovalci so se izpred cerkve na Škriljah (615 m) po sneženi gazi
spustili do požiralnega dela Loškega polja. Skozi vhod v umetno narejeno »Novo Golobino« so prišli do naravnega dela jame, kjer so jih
člani društva seznanili s zgodovinskimi in geografskimi ter varnostnimi napotki v ponorni jami Golobina. Člani društva so po celotni
jami namestili ročne svetilke in osvetlili čudovite ledene kapniške
oblike, ki so nastale v jami. V jami so obiskovalci prisluhnili tudi
od kod in kam potekajo vodni tokovi, kako je potekalo raziskovanje
jame skozi čas in kako člani društva skrbijo za redna čiščenja jame,
kar omogoča večji pretok vode in zmanjšuje poplavno ogroženost
Loške doline. Obiskovalci so se skozi drugi vhod (»Stara Golobina«)
vrnili na površje. Ogled je trajal eno uro. Po povratku iz jame je obiskovalce pričakal topel čaj in slikovni prikaz jame Golobina v različnih letnih časih. Ogleda jame se je v dveh terminih udeležilo preko

foto: Tine Šubic

D

100 obiskovalcev, ki so bili navdušeni nad organizacijo in ledenimi
oblikami v jami. Prireditev je bila delno sofinancirana tudi s strani
Občine Loška dolina. Kot zanimivost pa lahko povemo še, da je že en
teden po ogledu jame prišla odjuga, ki je poplavila celotno jamo. ■
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Andreja Špeh

Jogurt v roko, pot pod nogo

Z

glavne promenade Santiaga se v počasnem ritmu sprehajam proti moji »casi«
oziroma domovanju dveh neverjetno prijaznih upokojencev, pri katerih sva nastanjeni. V eni roki nosim dva jogurta, druga pa
je v pripravljenosti, da si vsakih nekaj minut
obrišem pot z obraza. Jogurtov ne pospravim v nahrbtnik, saj zaščitna folija na enemu
malenkost odstopa, vrečk pa v trgovini ne
delijo. Tukaj vse stvari nosijo zgolj v rokah,
naj bodo to sveže ribe ali pa cela torta. Kljub
polnim rokam sem precej ponosna na svoj
ulov. Po več kot enem tednu sem prvič našla jogurt, v trgovinici z mlečnimi izdelki pa
so mi drobiž vrnili v lokalni valuti, ki se jo
splača imeti, vendar jo je precej težko dobiti.
Glede na to, da hodim sama, se za menoj sliši še več žvižgov, klicev in pripomb kot po
navadi. Označena sem za vse: od mleka do
princese. Trenutno sem že na stopnji, ko me
to precej zabava. Večini se prijetno nasmehnem, nekaterim celo pomaham in jih s tem
neskončno razveselim. Dohiti me starejša
gospa in me vpraša, ali sem bila na Kubi že
večkrat. Odvrnem, da je to moje prvo potovanje semkaj, ona pa izrazi presenečenje;
glede na to, kako se vedem in hodim, izgleda, kot da bi bila tukaj že večkrat. Ponos
nad vse bolj toplim jogurtom se popolnoma
izgubi in prvič se počutim, da sem malenkost odstopila od vloge turistke. Počutim se
srečno. Gospe odgovorim na nekaj tipičnih

popotniških vprašanj – kako mi je ime, od
kod sem, kako mi je všeč Kuba – in kmalu
se znajdem pred »mojo« hišico. Četudi sta
lastnika vztrajala, da sta res vedno doma
in zato ne potrebujeva dveh ključev, ostanem zaklenjena pred vhodnimi vrati. Aneja
seveda spi in tudi njen telefon počiva, preklopljen na tihi način. Skozi lesena polkna
(stekel v oknih tu nimajo) vidim vrata sobe,
kjer se Aneja zgublja v snu. Moje kričanje
in ropotanje je ne prebudi, zato pa vzbudim
pozornost vseh ostalih v okolici. Spoznam,
da sem vendarle le turistka. Tipični Kubanec
bi najbrž enostavno odšel k sosedom počivat
na gugalnik ali na ulico igrat domine, opravki pa lahko počakajo nekaj ur … ali tednov.
No, toliko samozavesti pa še nimam.
Je pa prav kubansko dolgo počakal tale prispevek. Od mojih potepanj po Kubi mineva že pet mesecev in odločila sem se, da je
končno čas, da k Obrhu nekaj prispevam
tudi sama. Upam, da se vas v teh mrzlih mesecih vsaj za trenutek dotakne malo toplote
s Kube. Ker nobene besede ne ujamejo naravnih lepot Kube, sem se odločila, da vam
preko nekaj anekdot poskušam približati kubanske ljudi.
V Santiago sva se pripeljali s kolektivnim taksijem, v katerega navadno do maksimalne
možne količine nabašejo turiste, kar za taksista pomeni večji dobiček, za turista pa ne-

koliko manjši strošek. Ob odhodu sva edini
v taksiju, saj so ostali potniki zadnji trenutek
odpovedali. Naivno se razveseliva dodatnega prostora, kjer lahko pretegneva tako roke
kot tudi noge. Pozabiva namreč na pravilo,
da mora vsak taksi, v kolikor je prazen, po
poti pobrati ljudi, ki štopajo in imajo namen
potovati vsaj približno v tisto smer, kamor
je namenjen voznik. Posledično se najina
pot hitro podaljša za par ur, saj taksi pobira
in odlaga ljudi vsakih nekaj kilometrov. Na
eni izmed improviziranih postaj vstopi tudi
dekle, staro približno 30 let. Voznik taksija si
jo hitro ogleda v vzvratnem ogledalu in nazaj
zavpije: »Lepotica, si poročena?« Ker moje
znanje španščine izhaja predvsem iz mehiških nadaljevank, sta besedi lepotica in poročen pravzaprav osnova mojega besednega
zaklada. Kljub temu se presenečeno obrnem
k Aneji, ki potrdi moj prevod. Lepotica naposled odvrne, da je še vedno samska. Ko odložimo nekaj potnikov in se sprazni sovoznikov sedež, voznik dekle po hitrem postopku
presede poleg sebe. Kmalu sledi nenačrtovan
postanek. Ugotoviva, da je postanek očitno
namenjen temu, da voznik povečerja. Lepotica ostane v avtomobilu, voznik pa ji prinese
krožnik s krompirčkom in ribo. Ko poje približno polovico obroka, se odpravimo naprej.
Voznik prime dekle za roko, peljemo se dalje,
midve pa zadaj sediva kot tretje in četrto kolo.
Ustavi pred njeno hišo, jo poljubi, vzame
njeno telefonsko številko in dogovorita se za

Brez težav se da najti samotne plaže (foto: Andreja Špeh)

11

LJUDJE IN KRAJI

Ulica v Havani (foto: Andreja Špeh)
srečanje naslednji dan. Hitro in učinkovito.
Kubanci pravijo, da mi z vsem preveč zavlačujemo. Ne razumejo našega dolgega spoznavanja, večerij in obiskov kina. Kot Evropejki
sva sicer deležni privilegija. Ker spoštujejo
naše navade dolgega spoznavanja, se pred resnimi povabili potrudijo vsaj z 20 minut dolgim pogovorom.
Lepotica je že doma, midve pa še vedno na
poti. Ob cesti vidimo klasičen kubanski prizor – nemočen moški ob pokvarjenemu avtomobilu. Najin šarmantni voznik pristavi,
vendar tudi on ne zna pomagati. Ugotovi,
da je moški že poklical na pomoč, ampak bo
trajalo več ur, da le-ta pride do njega. Najin
voznik mu podari vso svojo vodo, mi pa se
odpeljemo dalje. Med vožnjo voznik ugotovi, da voda ni dovolj velika pomoč, zato
ustavi avto, ki mu pelje nasproti. Odloči se,
da bo nesrečnežu s pokvarjenim avtomobilom poslal še malico in izpod sedeža potegne brisačo, v kateri je zavita pečena riba (ali
pa morda ostanki tiste ribe, ki je ni pojedla
lepotica). Naj tu omenim, da ima večina Kubancev zaradi izjemne vročine in vlage navadno vedno s seboj majhno brisačo, s katero
si brišejo pot. Brisačka je seveda multi-funkcionalna, saj vanjo lahko po potrebi zaviješ
tudi kakšno ribo.
Ob desetih zjutraj sediva na majhnem trgu
in desno od naju trije gospodje igrajo na
svoje inštrumente. Prvi ima v rokah kitaro,
drugi bobne, tretji pa poje. Razložijo nama,
da v soboto nastopajo na sosednjem trgu,
tu pa imajo generalko. Čakajo še dva člana
skupine, ampak bodo medtem kar nama kaj
zaigrali. Med vsako pesmijo naju spodbudijo
k aplavzu in vprašajo, če nama je bila pesem
všeč. Eden izmed njih odide v sosednjo trgovino, kjer očitno hrani svoj kontrabas in
vztraja, da se z njim slikava. Kmalu se sestavi
celoten bend, midve pa se počasi posloviva.
Imava občutek, da bova kmalu tudi sami

postali del skupine, midve pa v soboto žal
nimava časa.
Proti koncu potovanja sta se nama na poti
pridružila fanta iz Litve in par z Nizozemske. Potovanje v skupini ima številne finančne ugodnosti, ker vsak biva v svoji hišici, pa
se odločimo, da zadnji dan vsi zajtrkujemo v
najini hiši, saj edino pri nas strežejo tudi kakav. Odločimo se, da se skupaj povzpnemo
na vrh bližnje gore, pot do tja pa vodi skozi deževni gozd. Moja predstava primerne
oprave za večurni vzpon vključuje športne
copate in oblačila, nekoliko drugačen pogled
pa imata Nizozemca, ki se oba prikažeta v
japonkah. Pred začetkom vzpona vodič kaže
na njune »zapatos« (špansko: čevlji) in zmajuje z glavo. Vseeno začnemo s pohodom, ki
na začetku izgleda precej nedolžno. Sproščen
sprehod mimo palm, kopice kokosovih orehov, okoli nas pa se sprehajajo pujski, ovce in
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številna perutnina. Da, tudi moja predstava
deževnega gozda je vključevala opice in nobenih pujskov. Kljub pomanjkanju primatov
pa je pot vseeno precej prijetna. Prečkamo
mrzlo reko, ki predstavlja prepotrebno osvežitev. Naenkrat pa pot postaja vedno bolj strma, izredno blatna in spolzka, zrak pa, če je
to mogoče, še bolj vlažen. Izkaže se, da večina sopotnikov ni primerno obutih, zato tudi
čedalje težje napredujemo. Vodič se ustavi
ob bližnji koči, si tam sposodi par športnih
copatov, sezuje še svoje in jih ponudi nizozemskemu paru. Kljub ugovarjanju obutev
na koncu sprejmeta, naš vodič pa se naprej
odpravi bos. Čeprav ni ravno zgovoren, se
odloči, da nam bo vseeno pokazal nekaj živalskega kraljestva in kot prvi primer izbere
kačo. Ker je Aneja moja izkušena sopotnica, mi nemudoma prepreči vidni kontakt
s plazilcem in me odpelje naprej po poti.
Medtem ko skušam umiriti svoj avtonomni
živčni sistem, se vodnik od srca nasmeje, saj
očitno še ni srečal osebe, ki se kač boji. Ko le
osvojimo vrh, mi celo izdela palico, da bom
lahko preplašila vse kače, pri tem pa mu nasmešek še vedno počiva na obrazu. Na žalost
tudi litovski pohodni par ni brez napak. Že
tako v malo slabši pohodniški kondiciji Grigorijus izve, da na poti ne bo videl slapov. Ta
ugotovitev ga spreobrne v trmastega štiriletnika (»A smo že tam?«) in precej napornega
pohodnika. Po poti navzdol ugotovi, da tudi
njegova obutev ni kos spolzkemu terenu in
naš vodič zopet zamenja čevlja. Kljub temu
da smo precej komična pohodna enota, ki
se v deževni gozd odpravi v japonkah, brez
kondicije, s fobijo pred kačami in napreduje z zelo počasnim tempom, pa nam vodič
na koncu še vedno»narabuta« pomaranče in
nam jih olupljene dostavi v reko, v kateri se
hladimo. Ne, ne zaradi zaslužka, ampak zato,
ker je Kubanec. ■

Vsi otroci in mladostniki nosijo uniforme (foto: Andreja Špeh)
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Petra Mihelčič

Kdo je bil Jurij Kosmač – Danecki?
foto: Petra Mihelčič

Kulturni praznik v Danah
Kdo je bil Jurij Kosmač – Danecki? No, na to vprašanje niso znali
odgovoriti tudi najstarejši vaščani Dan.
Jurij Kosmač je bil rojen v Danah, na številki 18, 4. aprila 1795, hodil
v šolo v Starem trgu, obiskoval gimnazijo v Ljubljani in bil sošolec
Franceta Prešerna v zadnjih dveh letnikih gimnazije (1818 in 1819).
Po poklicu je bil knjižničar. Leta 1823 je bil imenovan za bibliotečnega slugo licejske knjižnice v Ljubljani in bil leta 1872 upokojen. Bil
je prevajalec, korektor in urednik Oglasnika, pisal je povesti, črtice
(Pravi prijatelj) in krajše sestavke ter pesem Spomin na V. Vodnika.
Podpisoval se je z vzdevkom Danecki.
Letos smo zato na predlog predsednika vaškega odbora Franceta
Kandareta na kulturni dan, 8. februarja, organizirali spominsko srečanje v rojstni hiši Jurija Kosmača v Danah za šoloobvezne otroke ter

njihove starše, da se jim predstavi njihovega sovaščana. V soju latern
so otroci zapeli slovensko himno, predstavili življenje Jurija Kosmača
in zapeli pesmico. Nato smo se preselili v hišo, kjer je potekala krajša
predstavitev dela z naslovom Ozir po domačiji, ki je bilo objavljeno
v Novicah gospodarske, obertnijske in narodske, Ljubljana, v sredo,
14. januarja 1857 in 21. januarja 1857, kjer je Jurij opisal vasi v Loški
dolini v takratnem času.

foto: Petra Mihelčič

Jurij je opisal tudi svojega očeta, mlajšega brata Andreja (rojen 24.
10. 1798) ter njuno šolanje v Starem trgu v domači farni šoli, v črtici
Pravi Prijatelj (objavljena leta 1861 v Janežičevem Slovenskem glasniku v Celovcu), kar je povzeto tudi v knjigi Janeza Kebeta (Loška
dolina z Babnim Poljem, izdana leta 1997, stran 371). Predstavljen pa
je bil tudi črnilnik Jurija Kosmača, ki ga hranijo v njegovi rojstni hiši.
Tako smo se prvič na kulturni dan spomnili sovaščana, ki je Loško
dolino in življenje v njej predstavil širšemu krogu bralcev že davnega
leta 1857. ■

Anđelka Pogorilić

Pravljične urice v znamenju Butalcev

P

ravljično druženje v enoti v Starem trgu bo letos v celoti posvečeno humoristu, satiriku, mladinskemu pisatelju in dramatiku Franu Milčinskemu, ki se je pred 150-imi
leti rodil v Ložu.
Začeli so prav po butalsko in spoznali ves rod trdobučnežev iz Butal, ki sega »do Adama v paradižu«. Kozmijan
Buta, Fida Kljukec, Francot Turkavidel, Gregor Brezhlačnice, Lavdon Štimani in ostali butalski predniki so zabavali
otroke na februarski pravljični urici. Prisluhnili so pravljicama V Butalah sejejo sol in Kako so si Butalci omislili pamet. Vsi obiskovalci pravljične urice so si bili enotni, da
pameti ne moremo kupiti z denarjem.

Knjižničarka že pripravlja novo, marčevsko pravljično urico o imenitnih prebivalcih Butal.
Slišali bodo, kaj vse se lahko zgodi, če je gospod prelen, da bi sam stopil na vrt po hruške,
in ponje pošlje medveda. Dolga in zapletena zmeda se konča s prazno hišo in zmendranimi
hruškami. Ob tem bodo mali modrijani premišljali o lenobi in o tem, da ni pametno prelagati
na druge, kar lahko bolje in hitreje opraviš sam. ■
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Nataša Mele

4. GRAJSKI PUN(k)T, sobota, 28. 1. 2017
abonma z odličnima glasbenikoma Janezom Dovčem in Prešernovim nagrajencem
Boštjanom Gombačem – starim članom
gostujoče skupine Terrafolk. Na koncu smo
se vsi srečali v Pristavah, kjer smo prisluhnili še koncertu skupine Grad gori z odlično
Brino Vogelnik, se družili v baru in kleti, na
koncu je sledil jam session.
Obiskovalcem so bile ves čas na voljo tudi
jedi s punktarske kuhinje, enolončnice, pice
in sveže pečene miške. Bar je obratoval.
Pristave so bile skoraj premajhne za vse, vsi
dogodki so bili več kot dobro obiskani. Sicer
pa punktarji računamo na to, da bomo tudi
prostorsko stisko nekako rešili, če že ne z
uporabo dodatnih prostorov, ki jih v objektu ne manjka, nas bo pa rešila bližajoča se
pomlad, ko bomo lahko večji del programa
izvedli zunaj na prostem. ■

Vidkova srajčica

G

rajski punktarji so v Pristavah pri gradu
Snežnik tudi tokrat pripravili nadvse pestro
kulturno in zabavno sobotno dogajanje. Začelo
se je s sprehodom Ledena pravljica skozi pravo
zimsko idilo po okolici gradu z lokalno turistično
vodnico Janjo Urbiha. Sledil je program za najmlajše, lutkovana predstava Vidkova srajčiča v izvedbi
izvrstne lutkovne skupine FruFru, medtem pa za
odrasle prav posebni užitki, »fajfe« – pipe, pa seveda odličen koncert legendarne zasedbe Terrafolk,
kateri je sledil potopis Kozarindija z živo glasbeno
spremljavo skupine Folkzone, ki ga je priravil dr.
Matija Solce o svojem nedavnem potovanju po
Indiji. Klavdija Hiti je pripravila kuharsko delavnico za otroke, lokalni violinistki Zala Mele in Žana
Čaušević sta se predstavili s svojim nastopom.
Medtem pa je v poročni dvorani gradu Snežnik v
organizaciji Zavoda Pekarna potekal tudi grajski

Terrafolk

Lotte Remmen iz Belgije in Toby sta nenapovedano
izvedla nekaj zahtevnih klasičnih glasbenih del

Brina Vogelnik in Grad gori

VABIMO NA NASLEDNJI,
5. GRAJSKI PUNKT
v soboto, 1. aprila 2017

(čisto za zares, ni prvoaprilska šala!!)
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Anđelka Pogorilić

Pripovedujem ti zgodbo
Ustno izročilo prednikov
v narečnih govorih od Bosljive Loke
do Loške doline

V Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri
Ložu so 15. decembra 2016 s projekcijo
filma Naši pamejnki in pripovedmi obujali
ustno izročilo prednikov v krajevnih narečnih govorih zgornje Kolpe, Čabra, Babnega
Polja in Loške doline. Literarno srečanje je
vodil Marko Smole, vodja in ustanovitelj
kulturnega spomenika, zasebne etnološke
zbirke Palčava šiša (hiša Palčavih v narečju) iz Plešc, ki z organizacijo narečnih
prireditev, umetniških kolonij in pohodov,
na katerih promovirajo skupno kulturno
dediščino zgornjekolpske doline in Čabra, s snemanjem dokumentarnih filmov,
z etnološkimi tabori in s strokovnim raziskovanjem snovne in nesnovne dediščine,
povezuje ljudi na obeh straneh meje, saj gre
za en svet na obrobju obeh držav, ki presega
prostor politične misli. Tako so v organiza-

ciji Palčave šiše posneli dokumentarni film
Naši pamejnki, z domačimi govorci na obeh
straneh meje, od Bosljive Loke do Babnega
Polja, ki so si ga obiskovalci knjižnice lahko
ogledali v uvodnem delu. Film je prvotno
prikazan na festivalu etnografskega filma
v Ljubljani. V njem je skozi dramske uprizoritve nazorno prikazana predstavitev govorov in nesnovne dediščine območja na
obeh straneh meje. Prav na pobudo Smoleta in njegovih sodelavcev so govori na obeh
straneh meje vpisani v nacionalna registra
nesnovne dediščine Hrvaške in Slovenije. V
nadaljevanju so obiskovalci prireditve prisluhnili ljudskim pripovedim. Marko Smole je prebral narečne pripovedi v krajevnih
narečnih govorih zgornje Kolpe. Obiskovalci so lahko slišali, kako se je godilo volku
na ohceti v Rezugah, o vilah rojenicah, ki so
bile menda med bajeslovnimi bitji edine
prijazne, in o težavah s cuprnicami v Osilniški dolini. Rojenice in sojenice se med ljudstvom mešajo z vilami, saj imajo nekatere
vilinske lastnosti, po drugi strani pa napovedujejo prihodnost. Milena Ožbolt je nasmejala občinstvo s pripovedmi o domačih
cuprncah, ki so bile bolj hudobne v starih
časih in so pogosteje nagajale ljudem v Loški dolini kot dandanes. Pripovedovala je,
kako sta kostiglodam in kostihromp strašila
otroke na Poljanah, kako je zlobno mrdalu
pahnilo človeka v vodo, če se je znašel na
bregu Obrha, kako so nekoč vsi po vrsti trepetali pred ventigotrisom in še marsikaj zanimivega. Obiskovalci so lahko prvič slišali
pripoved o Mirku, ki je iskal strah. Zapisala
jo je Jožefa Sterle iz Babnega Polja. Večer

so z narečnimi pripovedmi o mračniku,
šlatorčkih, pasjeglavcih, Pavluši in Vražjem
vrtcu obogatile Hani Malnar, Ines Ožbolt in
Anđelka Pogorilić, pevke iz Loške doline pa
so ubrano zapele pesmi Možila bi se rada in
Sveti Anton. Paten so šle damu, pavečirjale
so, pol so pa šle spat i še dandenes spijo.
Knjižnica bo v sodelovanju s Palčavo šišo
iz Plešc ponovno pripravila srečanje v jesenskem času, takrat o mitoloških zgodbah
iz slovanske mitologije. Raziskovanje skozi
perspektivo slovanske mitologije je relativno
novo področje, saj so bili temelji slovanski
mitologiji postavljeni šele v 70-ih letih 20.
stoletja, resnejše raziskave izvedene na slovenskem območju povezane s prostorom pa
šele konec 90-ih let. V zadnjem letu je bila
dejavnost Palčave šiše vezana na raziskovanje doline zgornje Kolpe, kjer so, preko
ostankov zgodb v prostoru in toponimov,
odkrili ne samo spomine na slovansko mitologijo in ureditev okolja izpred skoraj tisočletja in pol, temveč verjetno tudi spomine na
mitologije ljudstev, ki so na tem prostoru živela oziroma tu imela svoja sveta mesta pred
prihodom Slovanov, a tudi zanimive kasnejše povezave s krščanskimi svetišči. Predavanje je bilo prvič izvedeno na mednarodnem
kongresu arheologov v Zagrebu ter nato v
Padovem nad Osilnico. ■

Stanko Grl

PRISLUHNI VETRU
Prisluhni v vetru, šepetanje,
vej tiho, nežno trepetanje,
prisluhni kapljic žuborenje,
v srcih pa večno hrepenenje.
Prisluhni v duši, čuj trepet,
kot jate ptic perut, prelet,
prisluhni v žilah, šum srcá,
ki srce ga podarja, da.

foto: Mario Žnidaršič

Prisluhni v veter, nežno piše,
po srcu brazde, spomin riše,
prisluhni ustnic suhih jok,
ki nosi jih spomina tok.
Prisluhni v duši, čuj ta glas,
te spomnil bo na čas, obraz,
prisluhni kam želi si dlan,
drugače vse bo, vse zaman.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika
– knjižica Franka Trohe Rihtarjevega
»Svoje navdušenje nad lepoto domače
pokrajine in privlačnostjo lovstva je
Troha opisal v daljšem dokumentarnopripovednem besedilu »Življenje v
širnem gozdu v okolici Snežnika«
(Slovensko-Amerikanski koledar,
1932). Obsežno besedilo zajema
opise pokrajine, predvsem gozdov in
gorskega območja, napete ali humorne
lovske zgodbe in podobe iz življenja
gozdnih živali.« (Dr. Helga Glušič)

Notranjskega izseljenskega pisatelja Franka
Troho, p. d. Rihtarjev, rojenega v Babnem
Polju na Notranjskem 15. maja 1894 očetu Frančišku (1871–1942) in materi Mariji,
rojeni Gerlj (1868–1955), smo na straneh
Obrha našim bralcem že predstavljali. A ker
so od izida njegove prve knjige Božični in velikonočni spomini (2013) pretekla že tri leta,
naj na kratko povzamemo del pisateljeve življenjske poti.
Leta 1913 je 19-letni France, kasneje Frank,
sprejel težko odločitev in se v skupini petih
Babnopoljcev odpravil v Ameriko. Kot pojasnjuje v ohranjenem družinskem pismu, je
odločitev prišla nenadoma: »Sreča mi je bila
mila, da so se takrat dobili dobri ljudje in mi
posodili denar, če mi ne bi bil dal gospod
župnik Černe 50 goldinarjev in Lukavi 200

goldinarjev, pa v Ameriko ne bi bil šel, ker na
tisto karto, ko jo je dobila
Franca od strica Jožeta, jaz nisem mogel iti,
lahko bi bila šla pa ona,
tudi takrat, ko sem šel
jaz, pa se je skesala in to
je storila v svojo največjo
škodo. Čeprav sem bil takrat zelo mlad, sem bil pa
vseeno zvit in tako sem
dobil z zvijačo pravilen
potni list in tako se je vse
hitro završilo, da sem odšel daleč v tuji svet kakor
nešteto drugih Babnopoljcev. Prvo pismo,
ko sem ga prejel v Ameriko od mame, je bilo
silno obžalovanje, zakaj so me pustili, potem
ko me ni bilo več, so šele vedeli, kaj so zgubili in dosti več kakor pa kmet svojo edino
molzno kravo.«
Drugega oktobra je Troha zapustil domači
kraj in se odpravil do ladijskega pristanišča
v Trstu. Parnik Martha Washington je izplul
4. oktobra in po sedemnajstih dneh vožnje
prispel na Ellis Island, kjer je Troha srečno
prestal pregled priseljeniških oblasti in se
odpravil v državo Ohio, v mestece Barberton, kjer je že bil njegov stric. Tu se je leta
1921 poročil s sokrajanko Jennie ter si ustvaril družino. Trohovo ime v ameriškoslovenskih publikacijah prvič zasledimo leta 1921
v mesečni družinski reviji Čas, prvo daljšo
literarno pripoved »Iz obmejne Notranjske«
pa leta 1928 v Glasu naroda, katerega stalni
sodelavec je bil vse do leta 1963, ko je časopis prenehal izhajati. Frank Troha Rihtarjev
je umrl 26. avgusta 1980 v Barbertonu, Ohio,
ZDA. Med njegovimi pripovedmi so številne posvečene Notranjski, predvsem življenju
gozdarjev in lovcev.
Tako smo v simpatično knjižico povezali
eno Trohovih najzanimivejših pripovedi Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika,
akademska slikarka Maja Šubic pa je dodala
zgovorne ilustracije.
»Predno sem se odločil opisati lovsko življenje v omenjenem gozdu, sem se zamislil v
svoja mlada leta. Iz lastnega opazovanja in
iz pripovedovanja starih očancev, ki so se že
preselili v večnost, sem zbral potrebno snov
...«, pojasni pisatelj na koncu besedila. Zapis
o lovstvu vključuje natančno opaženo delo
strastnih lovcev, njihove navade in zahteve,

zvijače in delovna pravila ter njihove pripovedi o dramatičnih srečanjih in spopadih,
zmagah in pobegih.
Osrednji del pripovedi je namenjen lovu na
polhe s posebno, tukaj natančno opisano
opremo. Polharski večeri pa so tudi priložnost za vložne lovske zgodbe (bližnji spopad z medvedom z močnimi anekdotičnimi
prvinami, srečanje z risom in z volkovi). Zapis se razširi še s pripovedjo o pohodih na
Snežnik s »strahotnimi brezni«, omenja tudi
romarsko pot na Trsat in imena popotnikov, vklesana v debla in velike skale (»Narod
umira, se seli v tuje daljne kraje, mnogo jih je
že pozabljenih, dočim se še najdejo vklesana
imena. Ko potujoči človek naleti na taka spominska znamenja, zapazi vklesano ime svojega znanca, prijatelja, morda celo brata, ki ga
že dolgo vrsto let ni videl, in nehote se spomni
srečnih časov iz mladostnih dni.«). Sledijo še
prizori sledenja jelenov in srečanj z medvedi, opazovanje njihovega vedenja (dinamični opis spopada medveda z jelenom), ter s
humorjem pripovedovane »dogodbice« o
tem, kako domačini preženejo sladkosnedne
medvede od čebelnjakov ali lisice od kokoši.
V tem besedilu je Troha povezal tako lovstvo
in njegove delovne zakonitosti, nenavadne
prizore z lovsko domišljijo oblikovanih
zgodbah, opise lepot domače narave in njenih kraških posebnosti in tudi ljubezen do
živali, prežeto z občudovanjem njihove moči
preživetja. ■
Cena knjižice Življenje v širnem gozdu
v okolici Snežnika je 5,50 EUR
(vključeni stroški pošljanja),
naročite pa jo lahko prek e-pošte
info@rihtarjeva-domacija.si ali na
mobilni telefon 041 260 985.

16

KULTURA

marec, 2017

Nataša Mele

Predbožični koncert Trije kralji romajo
Stanko Grl

DRAGI OČE
Na moji dlani tvoja slika
je, kakor da bi gledal sebe,
zdaj vem, ko gledam tvoj obraz,
vidim, oče, košček sebe.
Vidim, da sva si podobna,
da najine oči so iste,
pozabil nisem na besede,
o očka moj, saj veš na tiste.
Se spomnim tvoje roke tople,
v naročju tvojega objema,
še slišim tisto bitje srca,
čeprav je okrog tebe tema.
Vez je večna, ti, moj oče,
čeprav te ni, sva, veš, še eno,
te ljubim, oče, bolj kot vse,
zdaj ljubim le še bitje eno.
arhiv: Ljoba Jenče

Besede, ki si jih ponavljal:
»Kajne da, sinko, si le moj,
veš, Sonjo neizmerno ljubim,
a vedno mamin bom in tvoj.«

Z

Ljobo Jenče, Domnom Marinčičem in
Janezom Jocifom se je lanskega 17. decembra odvil v poročni dvorani na gradu
Snežnik in nam polepšal predbožični čas z
izvrstnim nastopom priznanih glasbenikov,
ki so nam pripravili program iz zakladnice
slovenskih ljudskih pesmi in glasbenih praks
srednjeveške in renesančne Evrope. Ljoba
Jenče je pripravila in odpela nekaj čudovitih
pesmi, nekatere skoraj že pozabljene, ki izvirajo prav iz naših krajev, Šmarata, Viševek.
Domen Marinčič jo je spremljal na violi da
gambo, Janez Jocif pa na dudah, opreklju,
portativu in psalteriju.
Prelep večer se je zaključil ob pogostitvi
Društva deklet in žena na podeželju Ostrnice, ki so nam postregle z domačim pecivom
in čajem.
Zapis iz koncertnega doživetja:
Za polpretekli čas, ki ni spoštoval izročila
prednikov, je to na videz nepomembno sporočilo, za narodovo in notranjsko kulturno
identiteto pa dragocena najdba, o kateri zapisuje izvajalka Ljoba Jenče tele besede:
»Iz zakladnice zbranih pesmi Notranjske, ki
so mi jih zapeli ljudje v obdobju med 1988

in 2007, sem za ta večer izbrala tudi pesem:
Pastirčki so na polju, po zapisu z Dolenjega Jezera in Viševka. Slednjo omenja oče
naše pismenosti, razsvetljeni Primož Trubar
leta 1574, češ, da so jo peli v Ljubljani kot
kolednico. Ker se je v tiskanih virih širila z
evangeliji, so jo tako ljudje peli po številnih
krajih Slovenije skozi stoletja. V cerkvah in
očitno tudi po domovih, saj bi sicer ne ostala
pri ljudskih pevcih. Ker pa je minilo 450 let
od takrat in ker se praksa skupnega petja po
vaseh opušča, je pravi čudež, da so posamezni deli te stare pesmi še vedno v spominu
Notranjcev in tudi, da sem jih uspela posneti. Eno kitico sem tako našla na Dolenjem
Jezeru, eno pa v Viševku v Loški dolini in jo
sestavila po zapisih, kot jih hrani Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU v Ljubljani.
Nesnovna kulturna dediščina nima vidne
materialne podobe, je pa dragocena dediščina duhovne kulture, ki priča o naši samobitnosti, edinstvenosti in dolgovečnosti.
Trdna in večstoletna pa je dediščina lahko
le, dokler jo izvajamo. Ko umrejo njeni nosilci, je tako, kot bi nikoli ne živela. Zato je
pomembno, da jo prenesemo na mlade, da
jo damo otrokom v ranih letih, ko jo lahko
vzljubijo in peljejo naprej v življenje.

Želim si, da bi vse tri občine nekdaj enotne
Cerknice spet stopile skupaj k projektu in bi
obelodanili zbirko ljudskih pesmi, ki sem jo
ustvarila v skoraj treh desetletjih dela. Prepričana sem, da bi tako vrtci, šole, kulturna
društva, godbe in ustvarjalni posamezniki v
njej našli dragocen navdih za ustvarjalnost
in ohranjanje naše, notranjske in hkrati
slovenske identitete. Nikakor pa ne smemo
zanemariti dejstva, da, čeprav smo majhen
narod, z našo kulturo enakovredno prispevamo hkrati tudi v zakladnico celotnega
človeštva. Zato je še posebej pomembno,
da ohranjamo prav tisto kulturo, ki je edinstvena kot naša in ji ne spreminjamo bistva.
Razločevanje, kaj je res naše in kaj globaliziranje izročila, pa je včasih za marsikoga,
ki na hitro poustvarja in postavlja na javni
oder, zahtevna naloga, saj terja poznavanje
terena, duše ljudi in navad, potrebno je iskati
po arhivih in dediščino utemeljeno prenašati naprej. Zahvaljujem se za vabilo vašemu
društvu in osebju gradu Snežnik in se veselim sodelovanja v prihodnje!«
Vaša, Ljoba Jenče, svobodna umetnica, zbirateljica, poustvarjalka, ohranjevalka ljudskega izročila. ■
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R. N. in V. Š.

Kulturno popotovanje z Vando Šega in njenim
romanom Nikogaršnja
V organizaciji Javnega zavoda Snežnik,
Narodnega muzeja Slovenije in Celjske
Mohorjeve družbe iz Celja smo se s
pesnico in pisateljico Vando Šega,
igralko Sonjo Mlejnik, direktorico
Celjske Mohorjeve družbe dr. Tanjo
Ozvatič in Ivom Umkom odpravili
na kulturno popotovanje. Ena od
obiskovalk prireditve, ki je potekala
3. februarja 2017 v gradu Snežnik, je
svoje vtise strnila v sledeči zapis.

T

isti petek, tretjega februarja, je na Notranjskem močno deževalo. Težko se je
bilo podati na drugi konec Slovenije, a vabilo
je obetalo nekaj toplega.
Roman Vande Šega NIKOGARŠNJA sem
prebrala na dušek, v noči njenega uradnega
izida, aprila lani. Zato je bila odločitev za
obisk kulturnega večera, odločitev za obisk
gospe Vande, njenih gostov in njej tako ljube
doline, da jo imamo radi celo tisti, ki smo
jo bežno videli enkrat, dvakrat ali morda še
nikoli. In seveda gradu Snežnik, ki ima v pisateljici posebno mesto.

Foto: Majda Obreza Špeh

O romanu je moč prebrati številne odlične
ocene. Čisto nekaj drugega je roman prebrati
v samoti in tišini, se poistovetiti ali vsaj približati njegovim junakom. Nekaj tretjega pa

je doživeti večer, kot ga je ponudila poročna
dvorana gradu Snežnik, s toplim kaminom,
debelimi, pravimi svečami na grajskem
klavirju, ob zvokih šansonov v izvedbi Iva
Umeka, projekciji osupljivo lepih posnetkov
Cerkniškega jezera, gradu, osvetljenega mesta, ki je lahko Ljubljana, Pariz ali katero od
slovenskih mest.
V interpretaciji odlomkov, ki so jih podale
dr. Tanja Ozvatič, Sonja Mlejnik in Vanda
Šega, so junakinje iz romana dobile glas in
živost in resničnost. To so ženske, ki hodijo
skozi naš čas in naš prostor, z vsemi lepotami in pastmi, ki jih prinaša.
»Zgodba romana je vsekakor nekaj posebnega. Pisateljica razodeva izrazit smisel za
poetični slog s svežimi podobami in prispodobami ter velik čut za detajl. Kljub temu da
gre za uveljavljeno pesnico s kar devetimi
objavljenimi pesniškimi zbirkami, njena izrazna moč preseneča vedno znova« je v svoji
recenziji med drugim zapisal Andrej Arko.
V pogovoru z direktorico Celjske Mohorjeve družbe dr. Tanjo Ozvatič je pisateljica
spregovorila o svojem odnosu in razmisleku
o slovenskem jeziku. Le ta je v integralnem,
univerzalnem, globalnem … še kako na udaru, Slovenci pa na veliki preizkušnji, kako
bomo uspeli ohranjati barvitost in žlahtnost
maternega jezika kot dragocene dote narodove indentitete. V njem se znamo najbolj
subtilno izražati – sporazumevati, prepirati

in ljubiti, vabiti in šaliti, se jeziti in hvaliti, z
njim se je mogoče pozdravljati, proslavljati
in poslavljati.
»Ljubezen do maternega jezika je za gospo
Vando še toliko bolj razumljiva, saj jo v vseh
vlogah, ki jih opravlja v življenju, še posebej
zanima človek. Kot posameznik, umeščen v
socialni prostor in čas. Prisluhne mu z izredno izostrenim socialnim čutom in mero za
pravičnost. Vse se je dotakne, kot bi klicalo
njeno navzočnost, njeno sodelovanje, njeno
pomoč. Notranjo moč in navdih črpa iz lepot Cerkniškega jezera in sveta ob njem. In
temu njenemu svetu – travam, gozdovom,
pticam, svetlobam in neštetim obrazom
jezera – s pretanjenimi besedami vrača neskončno ljubezen in hvaležnost,« je pogovor
sklenila dr. Tanja Ozvatič.
Če bodo kdaj posneli film po romanu Nikogaršnja, si z lahkoto predstavljam kadre,
posnete v kleti grajskega stolpa, kjer bodo
visela platna, kot bi jih narisala Ellie, ena
od junakinj iz romana, gorele bodo sveče,
iz ozadja bo slišati glasbo. In odlomek bo
tako čaroben, kot je bil večer, ko smo bili na
kulturnem popotovanju s pisateljico Vando
Šega in njenimi gosti.
Kot vse lepe stvari se je tudi ta večer zaključil
v grajski kuhinji, kjer je dišalo po domačih
dobrotah, ponujenih s prijazno, toplo notranjsko govorico gostiteljev. ■

18

KULTURA

marec, 2017

Bok

Pogovori z goro
organizaciji Javnega zavoda Snežnik je bila na predvečer kulturnega praznika v Medgeneracijskem centru
Gaber v Starem trgu pri Ložu otvoritev fotografske razstave
Iztoka Snoja.
V otvoritvenem programu so sodelovali Borut Kraševec,
Romana Nared, oskrbnik koče na Snežniku Slavo Škoberne
ter trio flavt Glasbene šole Cerknica v zasedbi Juna Drobnič, Eva Lekan in Karla Levec pod mentorstvom Ivane Barčić Mišić.
Iztok Snoj iz Ljubljane je po izobrazbi matematik, informatik po poklicu, v prostem času pa pohodnik in fotograf, ki
svojo ljubezen in odnos do narave vse od leta 2004 beleži
na portalu Gore-ljudje.net, kjer objavlja svoja razmišljanja o
vtisih, ki jih zazna in občuti v naravi. Obiske gorskega sveta
je ubesedil v več kot 300 člankih. Med njimi je tudi več kot

Bok

Jezik črt

foto: Mario Žnidaršič

V

30 zapisov o Snežniku, s katerim se druži že skoraj 10 let. Poleg besed je močna vez, ki jo je Iztok Snoj vzpostavil z goro tudi fotografija. Njegove fotografije
nastajajo kot odziv na trenutni stik z naravo, ki jo začuti vsakič znova in vsakič
kot edinstven neponovljiv trenutek po poteh, ki vodijo na goro. Na teh poteh
si vzame čas, da se pozdravi z vsem, kar pritegnejo oči, um predvsem pa srce.
Na razstavi z naslovom Pogovori z goro je predstavil fotografije Snežnika. Njihova vrednost je predvsem v sporočilu, ki ga nosijo v sebi, predvsem pa v
sporočilu, ki ga skuša avtor posredovati gledalcu in ga vzpodbuditi, da goro
tudi sam obišče in jo začuti. Fotografije iztoka Snoja podajajo skrite zgodbe
življenja Snežnika in poti nanj v mnogih trenutkih dneva in vseh letnih časih.
Drobno, a s svojimi barvami mogočno cvetje na eni in zaledenele skulpture na
drugi strani. Mnogo obrazov ene gore.
Iztok Snoj je eden tistih, ki ne išče nekaj, česar ni, ampak zna razbrati in občudovati tisto, kar mu v danem trenutku nudi pogled. Iz njegovih fotografij
se vidi, da stopi tudi vstran iz uhojenih poti, kjer se v miru pogovarja z goro.
Razstava je bila na ogled do 24. februarja 2017. ■

U

stvarjalka Renata Kovacs iz Romunije, ki kot prostovoljka deluje v zavodu Ars
Viva, je po uspešni razstavi lanskega decembra v Mladinskem centru v Postojni
odprla v Galeriji »Štala« v Podcerkvi svojo drugo samostojno razstavo z naslovom
»Jezik črt«. Na otvoritvi 12. februarja so v kulturnem programu zapeli ljudska pevka
Marija Baraga, Ljudski pevci Jezerci, skupina Jezerska tršca, ki delujejo v okviru PGD
Dolenje Jezero, Trlice iz KUD Ligojna in Drumice iz KUD Židan Parazol.
Benjamin Žnidaršič iz Zavoda ARS VIVA je o avtorici razstave povedal: »Renata
Kovacs se je marsikaj naučila v Sloveniji. S seboj pa je iz Romunije prinesla voljo do
življenja in upanje. Upanje, ki nenehno dopolnjuje sedanjost in rešuje in izpolnjuje
prihodnost. Povsem naravno je, da celotno človekovo življenje vsebuje celo paleto
želja in pričakovanj. V njenem delu, ki ga opravlja, vedno utripa življenje in odmevajo zvoki in moč vetrov njenih mislih, ki vihrajo nad njenimi željami. Za vsak nov
dan je pomembno in važno, da s svojim delom nekaj spreminjamo in s tem spreminjamo tudi sebe. Ob tem pa je prav to, kar bo Renata v Sloveniji doživela, eden od
spomenikov njenemu življenju.«

foto: Mario Žnidaršič

Renata Kovacs je diplomirala iz vizualnih umetnosti, smer dekorativna umetnost,
na Akademiji za umetnost v Oradei, Romunija.
Razstavljene grafike je izdelala v različnih tehnikah, od linoreza do litografije,
raznolika pa je tudi tematika, od motivov iz narave, portretov, avtoportretov do
abstrakcij. Izhodišče njenih del je črta, iz katere razvije forme. Vsako delo izraža
razpoloženje, občutenje ali čustveno stanje avtorice v trenutku ustvarjanja – včasih
je to le bežen trenutek, drugič pa prelomna točka v njenem življenju. ■
(vir: http://arsviva.znidarsic.net; https://www.mcp.si/program)
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SIMONA TRUDEN

Valentinov koncert z ljubezensko zgodbo v polni
dvorani gradu Snežnik
fantje v vojsko ter spregovorila o srečnih in
nesrečnih ljubeznih.

foto: Mario Žnidaršič

Bogat ljubezenski program je obsegal od
priredb narodnih pesmi do novejših. Od
najbolj znanih Pod rožnato planino in recimo Kaj ti je deklica smo se predstavile tudi
s skladbo Njega ni, ki jo je posebej za nas na
besedilo Simona Gregorčiča uglasbil Tine
Bec. Na klavirju nas je za Gerbičev Rožmarin in irsko Until we meet again spremljala
Barbara Sladič, s katero smo v preteklosti
že sodelovale. Kot se za ljubezensko zgodbo s srečnim koncem spodobi, je bilo kot
nalašč, da koncert zaključimo s skladbami
Ne bodi kot drugi ter Čopijevima Ljubim
in Poljubi me.

N

amesto božično-novoletnega koncerta smo se Kr'snice odločile, da tokrat
pripravimo valentinov koncert. Nekaj dni
po dnevu zaljubljenih smo na soboto, 18.
Februarja, v poročni dvorani gradu Snežnik
priredile Valentinov koncert z ljubezensko
zgodbo.
Anemarija Štefančič, umetniški vodja zbora,
ki nadaljuje magistrski študij petja na dunajski univerzi, na nas prenaša bogato znanje. V
pripravah na koncert smo članice zbora na
intenzivni vaji preizkusile različne tehnike, s
katerimi smo gradile na večjem zaupanju in

sodelovanju. Tehnike so vključevale žogice
ter tudi palice, ki so nam pomagale pri petju
in zaupanju.
Valentinov koncert je bil sestavljen iz skladb,
ki opevajo ljubezen. Piko na i je dodala
odlična pripovedovalka Milena Ožbolt, ki
je skladbe vpela v ljubezensko zgodbo. Pisateljica in zbiralka ljudskega izročila Milena
Ožbolt, ki se je prijazno odzvala našemu
vabilu, je s pripovedovanjem poslušalce popeljala v zgodovino in hudomušno predstavila, kako je potekala ljubezen med fantom
in dekletom, kaj se je dogajalo, ko so morali

V prihodnjih mesecih načrtujemo letni
koncert ter udeležbo na različnih pevskih
dogodkih, da pa ne bomo preveč razkrile
že sedaj, prepuščamo podrobnosti za prihodnjič. ■

Stanislav Hace

LOŠKA DOLINA
Loška dolina, rojstni moj kraj,
v njej je življenje lepše kot nekdaj.
Mnoge nove so hiše, obnovljene vasi,
a kaj ko v njih premalo ljudi zdaj živi.
Ceste so boljše, se po njih več prah ne kadi,
le prerad vsak z avtom naokrog odbrzi.
Okrog so gozdovi, na sredi gradovi,
ki spominjajo na minuli naš čas.
Včasih so tukaj živeli Rimljani,
nato pa tlačani, ki so gospodi ceh svoj dajali.
Sedaj smo svobodni občani,
ki sami skrbimo za lepši ta kraj.

foto: Borut Kraševec

Ulaka naša tisočletno zgodovino ima,
a kaj ko jo marsikdo premalo pozna.
Na njej mladina svoje smučišče ima,
čeprav je zima večkrat brez pravega snega.
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Kako je Mirko iskal strah

V
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neki vasi je živel čevljar s svojo družino. Bil je skromen, a vedno nasmejan
in dobre volje, zato so ga vaščani imeli radi.
Ob večerih so si skupaj pripovedovali razna doživetja in pravljice, zato ni bilo nikoli
dolgčas. Velikokrat pa so govorili tudi o strahovih, kar pa je zelo rad poslušal vajenec,
čevljarjev sin Mirko. Na tihoma si je želel
spoznati, kaj je to strah.
Ko je dopolnil 18 let reče očetu: »Ata meni
je dovolj starih škarpov, rad bi šel v svet in
spoznal, kaj je to strah«. Oče je zmajal z glavo: »Če tako hočeš, pa pojdi. A pomni, strah
moraš občutiti in ga doživeti. Tukaj imaš nekaj grošev in popotno torbo z malico«. Segla
sta si v roke: »Pa zbogom in srečno«.
Mirko je hodil od vasi do vasi ter spraševal ljudi, kje bi srečal ali videl strah. Ljudje so se spogledovali, češ, temu se je nekaj utrgalo v glavi.
Nekega večera je bil tako utrujen, da je zaspal za pokopališčem. Ko je v zvoniku ura
odbila 11.00, se zasliši na pokopališču ˝tresk,
tresk˝ »Boš plačal ali ne«. Pa se oglasi Mirko: »Koliko pa so vama dolžne te kosti?«
Oglasi se eden od razbojnikov: »Kaj ti mar,
bodi mežnar ali far, midva hočeva svoj denar. Dolžen nama je tri groše.« »Tukaj imata
pa pustita pokojnika pri miru,« reče Mirko
ter razbojnikoma da tri groše in nato mirno
zaspi za pokopališčem, zjutraj pa nadaljuje
svojo pot. Kamor je prišel, je povprašal za
strah. »Enkrat ga boš že našel,« so mu govorili ljudje.
Po dolgem času je prišel v zatemnjeno mesto. Ljudje so bili otožni in zaskrbljeni. Zavil
je v temačno oštarijo ter za skromno kosilo
odštel še zadnji groš. Pa povpraša krčmarja,
kje bi našel strah.
»Glej ga, glej, v našem mestu na hribu je začaran grad, razpisana je nagrada. Sam graščak je obljubil tistemu, ki bo rešil grad, da
bo za plačilo dobil za ženo njegovo edinko
in pol njegovega bogastva. Fant, glej da se ne
opečeš. Marsikdo je že poskusil, a iz gradu ni
prišel nobeden.« Krčmar mu je izročil ključ
grajskih vrat: »Za večerjo pa si skuhaj malo
prosene kaše z mlekom. Pa vso srečo in še
enkrat – bodi previden,« reče krčmar.
Mirko je bil tako vesel: »Zdaj bom pa končno našel strah. Kar bo pa bo.«
Stopil je v temen hodnik, zaloputnil vrata in
šel v temno črno kuhinjo. Zakuril je ogenj na
ognjišču ter začel kuhati kašo. Kar naenkrat
zasliši, da je iz stropa nekaj padlo na tla. Bila

je človeška lobanja, za njo pa so začele padati
še ostale kosti. Kosti so se združile in nastal
je pravi okostnjak. »Pa vendar ne boš tam ležal, pridi in se poglej, kaša pa še ni kuhana,
da bi povečerjala,« pravi Mirko okostnjaku.
Okostnjak se oglasi: »Nisem prišel na večerjo, oddolžit se ti hočem, ker si zame plačal 3
groše in od takrat imam mir. Ob 11.00 uri bo
nastal velik hrup, ne odpiraj, vdrli bodo hudiči in prikazni. Odvedli te bodo v zakladnico z zlatom, srebrom in biseri. S silo ti bojo
ponujali zlata in srebra, a ne vzemi ničesar. S
tem jih boš tako razjezil, da ti bodo grozili z
najhujšim.«
Okostnjak je izginil, ura je odbila 11.00.
Grad se je stresel, vrata so se odprla in vsula
se je vsa peklenska drhal. Mirka so odpeljali
v zakladnico in mu ponujali zlata, srebra in
biserov, vendar Mirko ni vzel ničesar. Hudiči
so bili jezni, grozili so mu z najhujšo kaznijo.
Ko pa je v zvoniku odbila ura polnoč, so se
s tuljenjem in vreščanjem pobrali. Mirko je
zaklenil vrata in šel povečerjat kašo, ki je bila
malo zasmojena, pa nič zato. Legel je na klop
in trdno zaspal. Prebudil ga je zopet ropot po
vratih: »Odpri, odpri.« Pa saj vendar nisem
ključar pravi Mirko. Končno je odprl vrata.
Pred vrati so bili vsi veseli. Graščak, njegova
hčerka, vsa grajska služinčad, meščani pa so
vriskali: »Naš rešitelj, naš rešitelj …«
Kar je graščak obljubil, je tudi storil. Bila je
poroka, na gostijo pa so bili povabljeni vsi
meščani.
Čez leto dni se jima je rodil sinek. Krstili so
ga za Srečka.
V vročem poletnem popoldnevu sta v senci sedela Mirko in njegova žena, sinek pa je
racal po vrtu in trgal rožice. Na enkrat pa
fantič stegne ročico: »MAŠ MAŠ.« Mirko
skoči proti sinku in zagleda veliko kačo, ki
se je plazila proti njemu. Zgrabil je kamen in
kačo potolkel. Mirko se je tako ustrašil, da je
bil ves poten in po celem telesu se je tresel
kot šiba na vodi.
»Zdaj pa sem ga našel in doživel, v samem
gradu nisem od vseh prikazni doživel toliko
strahu kot sedaj,« je rekel Mirko.
Družinica je naprej živela, mogoče živi še
danes. ■
Pripovedoval stari ata JANEZ OŽBOLT,
rojen 19. oktobra 1877, umrl, 13. maja 1961.
Zapisala vnukinja, Pepca Sterle - Jožefa
Pravljica povedana pred 70 leti.

O P R AV I Č I L O

Jasna Lekan se opravičujem vsem, ki sem jih prizadela z vsebino pesmi »Pesem za pevke«,
ki je bila objavljena v decembrskem glasilu Obrh št. 5, l. 2016, na strani 21.

V SPOMIN
Prešernov praznik. To je dan,
katerega ne moreš praznovati sam,
zbrati bi se morali vsi
in ga proslaviti z vsemi častmi.
Spominjam se, ko sem bila še mlada,
sem njegove pesmi prebirala rada,
se čudila vrstici za vrstjo,
da, kako je mogel napisati vse to?
Besedilo mu je iz srca kar vrelo
– otožno, častitljivo, veselo …
z vsestranskim poznanjem stvari in reči
je na papir nanesel dušne hrane za ljudi.
Ljubil je narod, vsak človek mu je bil brat,
a brat pa je molče hodil mimo njega takrat.
Zakaj se take ljudi šele po smrti časti?
Zakaj se jim že prej ne privošči besedice tri?
Za srcem ljubezni se je tudi vzpenjal zaman,
bilo je nedosegljivo,
čeprav je bil ene vrste velikan,
ostal je pri hrepenenju po družinski sreči
in se izpovedoval v pesmih ob rani skeleči.
Njegova nadarjenost, visoke šole, doktorat
vse to mu ni odprlo življenja srečnih vrat,
marsikatera želja mu je spodletela
in še mladega močno bolezen objela.
Prešeren kot tak je živel in umrl kot siromak,
a z zapuščino mu ni bil zlepa noben enak.
Njegove rokopise se je kot cunje žgalo,
bilo pa jih je neizčrpno,
da jih je še za nas ostalo.
S kupom denarja bi zadovoljil le par ljudi
te nenavadne dediščine pa smo deležni vsi,
razdelil jo je med brate vse, kar nas je
rodu slovenske matere.
Na vse večne čase se lahko ponašamo
z njim in njegovo bogato zakladnico,
ki nam jo je zapustil brez dobrin
preprosti gorenjski kmečki sin.
O, če bi se vrnil naš poet – bi šel
na najvišjo goro pri nas in zaklical v svet:
»Ena želja se mi je pa le spolnila,
da je Slovenija samostojnost dobila!«
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Vinko Martinčič

Naredi sam in prihrani
IZDELAVA
KOVINOPLASTIČNIH IZDELKOV
Pudob 33, 1386 STARI TRG PRI LOŽU

gsm: 041 337 596

Moj patent zgibne konzole in s tem povezanih izdelkov: zložljive mize, police,
klopi … ima zelo veliko uporabno prednost. Požel je veliko zanimanje tudi med
posameznimi občani, ki se obračajo na
mene, da si sami izdelajo garniture za
svoj vrt ali teraso in na ta način prihranijo. To podpiram in jim tudi nudim strokovno pomoč za izdelavo.
Pri tem pa ugotavljam, da na žalost izgubljajo zelo veliko časa za nabavo materiala in ostalih izdelkov, kar podraži izdelavo, pa tudi sam porabim preveč časa
pri nudenju strokovne pomoči vsakemu
posamezniku.
Z namenom, da bi našli neko organizacijsko rešitev in s tem zmanjšali stroške
na minimum in omogočili izdelavo čim
večjemu številu prebivalcev občine, predlagam:
Da se ustanovi in organizira skupina zainteresiranih, ki bi si za svoje potrebe želeli izdelati vrtne klopi in mize po mojih
načrtih in z mojo strokovno pomočjo,
s tem, da si sami nabavijo material, na
razpolago pa jim lahko nudim tudi moje
delovne pripomočke in orodja.

V ta namen odstopim v brezplačno uporabo tudi moj patent.
Preračunal sem, da bi bil materialni strošek take garniture, ki bi si jo ljudje izdelali sami cca 80 € pri pobarvani izvedbi
in še dodatno 40 € pri izvedbi iz nerjavečega materiala - inox. Že izdelana kupljena garnitura je nekajkrat dražja.
V kolikor se bo samoiniciativno ustanovila taka večja skupina, predlagam,
da se predstavnik oglasi pri meni, da se
dogovoriva o načinu dela, mu preskrbim
načrt za izdelavo in tehnična navodila
on pa bo organiziral in koordiniral delo
skupine in nabavo materiala … Za informacije in dogovor bom na razpolago v
prvem tednu aprila med 10. in 12. uro
ter med 16. in 18. uro.
Kot sem že navedel, je to z moje strani brezplačno, strošek za sodelujoče je
samo material in seveda čas za izdelavo.
Pogoj je seveda, da se tega loti organizirana skupina s predstavnikom.
S tem projektom bi rad omogočil, da bi
čim več občanov po dostopni ceni in na
organiziran način prišlo do kvalitetnih
in uporabnih garnitur.

Lastnosti vrtne garniture:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

enostaven preklop (zlaganje), ki ga
omogoča preklopna konzola
nosilnost na eno konzolo je 200 kg,
lahka za prenos (klop 15 kg, miza 19 kg)
zložena garnitura zavzame zelo malo
prostora (prikazano na fotografijah)
za uporabo na vrtu, terasah,
notranjih prostorih
velika površina nog
(se ne pogreza v zemljo)
noge, razstavljive za lažji transport
najlon ploščice na nogah ne
poškodujejo poda v prostoru
dolžina klopi 1,5 m
dolžina mize 1,5 ali 2 m
- dodatni podaljšek od 80 cm do 1 m
višina mize, nastavljiva od 75 do 85 cm
višina mize je primerna za delo v
stoječem položaju
površina miza iz lesenih letev ali
plošč - ultrapas
kovinski deli pocinkani ali iz
nerjavečega materiala - inox
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»To, da sem šla prvič na svetovni pokal in priigrala
bronasto medaljo, je nekaj čudovitega«
V nemškem mestecu Straubing je od 9.
do 12. februarja potekal svetovni pokal
v kegljanju, ki si ga bo za celo življenje
zapomnila Maruša Forjanič. Kegljačica
iz Loške doline, ki se je svetovnega
pokala udeležila prvič, je namreč med
mladinkami osvojila bron. V polfinalu
je bila zanjo premočna Srbkinja
Kristina Ljubenković, kljub temu pa se
je naša perspektivna športnica, sicer
članica Kegljaškega kluba Cerknica,
močno razveselila medalje.
»Priprave na svetovni pokal so se nam začele že dobre štiri mesece prej. Na podlagi
dobrih rezultatov v ligi ter na državnih prvenstvih sem bila tudi jaz med štirimi kandidatkami za pokal posamično do 23 let. Z
reprezentančno trenerko Brigito Strelec smo
opravile sedem skupnih treningov. Poleg teh
treningov pa je bilo treba trenirati tudi na
domačem kegljišču v Cerknici,« je o samih
pripravah povedala Maruša Forjanič, ki je
bila na treningih še toliko bolj motivirana,
saj sta na pokal potovali samo dve tekmovalki iz kategorije.
Slovenski predstavniki so se z delegacijo
motivirani odpravili na svetovni pokal, kjer
pa je Marušo najprej čakal žreb, ki je določil
nasprotnika. »V prvem krogu mi je žreb na-

Maruša
Forjanič
je letos
v odlični
formi, kar je
dokazala z
bronasto
medaljo na
svetovnem
pokalu
(arhiv: Maruše
Forjanič)

Slovenija si je priigrala štiri medalje, od tega je eno osvojila Maruša Forjanič
(arhiv: Maruše Forjanič)

menil Italijanko Lauro Runggatscher, ki sem
jo v dvoboju premagala. V istem dnevu smo
odigrali tudi četrtfinale, kjer sem igrala proti
Avstrijki Fioni Steiner ter tudi njo zanesljivo premagala. Tako sem se že lahko veselila najmanj bronaste kolajne,« se spominja
Maruša, ki je imela po tem dan počitka, v
nedeljo pa se je v polfinalu pomerila proti
Srbkinji Kristini Ljubenković. »V polfinalu
se nikakor nisem znašla na stezah, nasprotnica si je priigrala prednost in mi tako ušla.
Vseeno sem se lahko veselila brona, saj je
bilo to moje prvo tekmovanje v svetovnem
pokalu,« se veseli Forjaničeva, ki sicer meda-

lje ni pričakovala, je pa vedela, da je v dovolj
dobri formi: »Letošnja sezona je po mojem
mnenju ena boljših, kar se tudi vidi v napredovanju pri rezultatih, saj so vedno boljši.
To mi seveda pomeni veliko. To, da sem šla
prvič na svetovni pokal ter se domov vrnila s
kolajno, je nekaj čudovitega«.
Sicer pa se je slovenska delegacija iz svetovnega pokala vrnila s štirimi medaljami. Poleg Marušinega brona sta med mladinci drugo mesto osvojila Eva Sajko in Timi Jurančič,
član Aleš Blaž pa je domov prinesel bronasto
medaljo. ■
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DLLL Snežniška Diana postali absolutni državni
prvaki v golem loku

D

ruštvo ljubiteljev lokostrelstva Lož Snežniška Diana je 11. in 12. februarja tekmovalo na državnem
prvenstvu na Vrhniki (18 m, dvoransko tekmovanje) v
dvorani OŠ Antona Martina Slomška. Grega Novak, Gašper Štefančič, Sebastijan Baraga in Boštjan Ovsec so postali absolutni državni prvaki v golem loku.
Loškodolinski lokostrelci so na dvodnevnem državnem
prvenstvu nanizali odlične rezultate:
■
■
■
■

Absolutni državni prvaki in 3. mesto Gašperja Štefančiča na državnem
prvenstvu v golem loku (arhiv: DLLL Snežniška Diana)

Gašper Štefančič: 3. med člani v golem loku s 515
krogi in absolutno 4.
Boštjan Ovsec: 15. med člansko konkurenco v golem
loku s 425 krogi in absolutno 18.
Sebastijan Baraga: 16. med člansko konkurenco v golem loku s 418 krogi in absolutno 21.
Grega Novak: 14. med člansko konkurenco v dolgem
loku s 344 krogi in absolutno 23.

Gašper Štefančič se je edini uvrstil v finale in osvojil 3.
mesto med člani v golem loku. Ekipa DLLL Snežniška
Diana pa je porazila Lokostrelski klub Šenčur in postala
absolutni državni prvak v golem loku. Z državnim prvenstvom se je sezona tekmovanj v dvoranah zaključila,
sedaj pa se seli na prosto, kjer se bo tekmovalo v kategorija 3 d in arrowhead. ■

Izak Hribar

Smučarski klub Loška dolina – sekcija za biatlon in
smučarski tek – uspešen tudi v SEZONI 2016/17

P

retekli meseci so bili za tekmovalce in vse ostale
člane kluba zelo aktivni. V decembru so se pričela
tekmovanja v biatlonu in smučarskem teku tako na slovenski kot tudi na mednarodni ravni.
Mlajši tekmovalci so se udeleževali tekmovanj za Pokal
Slovenije v biatlonu na Pokljuki. Tekmovanj v biatlonu
je bilo na Pokljuki tako 6. Zmage so se na preteklih tekmovanjih, kjer je močna udeležba vseh slovenskih klubov, veselili naslednji tekmovalci: pri mlajših deklicah
Kiara Sterle, pri mlajših dečkih David Zabukovec in
Gašper Ožbolt, v kategoriji starejših dečkov pa Jan Truden. Na stopničke je stopila tudi Kiara Hace. Do konca
letošnjega Pokala Slovenije v biatlonu so še štiri tekme,
sezona se konča 1. aprila, tako da se obetajo še zelo zanimivi boji.
Mlajši tekmovalci se redno udeležujejo tudi tekmovanj
v smučarskem teku v obeh tehnikah (drsalni in klasični). Tu je najbolj uspešen Luka Milavec, ki si je v letošnji
sezoni nabral že kar nekaj zmag in uvrstitev na zmago-

Najmlajši na treningu na Ulaki (arhiv: Izak Hribar)
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DRUGAČNOST V SKUPINI RDEČIH POLHKOV

Na državnem prvenstvu v smučarskem teku
za štafete so naši mlajši tekmovalci v kategoriji starejših dečkov osvojili 3. mesto, uspeh
pa so ponovile tudi mlajše deklice, ki so se
prav tako uvrstile na najnižjo stopničko.
Tekmovalci, ki tekmujejo v kategorijah do
starosti 16 let, svoje treninge opravljajo na
Pokljuki, Blokah, Babnem Polju, Snežniku
in Zg. Poljanah ter v Loški dolini, kjer smo
imeli prav letos v januarju odlične razmere
za trening, saj je klub uredil proge v dolžini
5 km (v okolici Starega trga in Loža). Želimo si, da bi lahko čim več treningov opravili doma, saj je vožnja na Pokljuko dolga in
naporna.
Starejši tekmovalci kluba so se v preteklih
mesecih udeleževali domačih in mednarodnih tekem. Urška Poje, Tina Mlakar, Klemen Vampelj in Nace Žnidaršič so tekmovali na IBU pokalih in drugih mednarodnih
tekmah širom Evrope.
Konec februarja je na Slovaškem (Osrblie)
potekalo Mladinsko svetovno prvenstvo.
Imeli smo tri predstavnike: Urška Poje je
dosegla nekaj odličnih rezultatov – bila je
sedma v šprintu, 11. na zasledovalni tekmi
in 24. na posamični tekmi. Tina Mlakar se
je najvišje zavihtela prav tako v šprintu, bila
je 23. Nace Žnidaršič pa je svojo najboljšo
uvrstitev dosegel na posamični preizkušnji,
bil je 43. Tina in Urška sta bili tudi članici
ženske štafete, ki je dosegla odlično sedmo
mesto. Urška je tekmovala tudi na članskem
Svetovnem prvenstvu v Avstriji, nastopila je
kot članica štafete (17. mesto), nastopila pa
je tudi individualno in si tako nabrala nove
izkušnje v boju s starejšimi tekmicami.
Trenutno je naš klub na biatlonski lestvici v
Sloveniji uvrščen na četrto mesto, do konca
pa so še 4 tekme, tako da upamo na preboj
do stopničk.

Simon Mlakar s tolmačem Boštjanom Jerkom (arhiv: vrtec Polhek)

Kdo sem jaz in kdo si ti ... Kakšen sem jaz
in kakšen si ti ... Zakaj smo si hkrati tako
podobni in hkrati tako različni ... Vsa ta
vprašanja so se nam porajala, ko smo se v
mesecu oktobru začeli pogovarjati o drugačnosti. Po številnih pogovorih in socialnih igrah smo ugotovili, da svet brez nas
ne bi bil takšen, kot je, saj prav vsak od nas
v življenje vnaša in prispeva nekaj novega,
edinstvenega in hkrati neponovljivega.
O tem, da je življenje dar, ki se ga moramo
veseliti, pa nam vsekakor sporočajo ljudje,
ki jih velikokrat označujemo kot »drugačne«. Učijo nas preprosto živeti in se čuditi še tako malim, a pomembnim stvarem.
»Drugačnost« smo spustili tudi v našo
igralnico in če pokukate vanjo, jo boste
prav gotovo začutili ali celo opazili.
Z velikim navdušenjem smo obiskovali

Mateja v skupini Oranžnih polhkov. Z njim
smo se igrali, mu pomagali pri opravilih
in spretnostih, ki jih sam ne zmore, ter se
skupaj z njegovo spremljevalko Manjo veselili vsakega novega nasmeha, koraka in
napredka.
Tudi v svet gluhih smo korajžno vstopili, pri tem pa sta nam vsekakor pomagala
Simon Mlakar (Majin očka) in Agnes Kvaternik. Simon je skupaj s tolmačem Boštjanom Jerkom spregovoril o svoji življenjski
zgodbi ter o načinu komunikacije v njihovi
družini. Opazovali smo njuno govorico rok
in telesa, zato nas je radovednost gnala k
temu, da se v tem tudi sami preizkusimo.
Naučila sta nas številnih besed znakovnega jezika in če se nam kdaj pridružite v
jutranjem krogu, lahko tudi vas z gibi rok

Klub je organiziral tudi tečaj teka na smučeh
v Starem trgu, kjer smo tudi urejali proge za
tek na smučeh, ko nam je to vreme omogočalo.
Marec je zadnji mesec za tekmovalce pred
koncem letošnje sezone. Aprila sledi nekaj
počitka, nato pa nova sezona. Še vedno vpisujemo nove tekmovalce (letnik 2010 in starejši). Več info: 051 319 365 (Izak).
Ob koncu še zahvala vsem, ki ste pomagali
pri izvedbi tekmovanja za Pokal Slovenije na
Pokljuki ter aktivno sodelujete tudi pri drugih dejavnostih kluba. ■

Agnes Kvaternik (arhiv: vrtec Polhek)
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naučimo pozdrava, ki se glasi: »Želim ti
lep dan!« Skozi pravljico smo spoznali tudi
polžka, ki je pomagal deklici Čarni vstopiti v svet slišečih ljudi. Da pa ima ta polžek brata, smo ugotovili, ko se je našemu
povabilu prijazno odzvala Agnes. S svojo
preprostostjo je otroke hitro pridobila na

Matej v skupini Oranžnih polhkov
(arhiv: vrtec Polhek)
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svojo stran, jim spregovorila o tem, kako
je polžek poiskal pot tudi do nje ter jim pokazala, kako ga je potrebno hraniti, kadar
postane lačen (delovanje polževega vsadka, menjava baterij ...).
Želeli smo si še več, zato smo v novoletnem
voščilu medse povabili tudi lokalnega
pesnika in slikarja Benjamina Žnidaršiča. Našemu povabilu se je z veseljem odzval, zato smo komaj čakali dne, ko se je
z dvigalom pripeljal do naše igralnice. Ni
prišel sam, temveč sta ga spremljali Marija in prostovoljka Renata. Toliko smo si
imeli povedati, da je dopoldne minilo, kot
bi trenil. Benjamin nas je spraševal o tem
in onem, odgovarjal na naša vprašanja, ki
smo jih strnili na plakatu ter z nami zapel
nekaj otroških pesmi – njemu ljubo Kekčevo pesem, Lisičko ter Pesem o prijateljstvu
kot zahvalo za obisk v naši skupini. Sledil
je vrhunec dopoldneva, ki smo ga vsi tako
nestrpno čakali. Benjamin se je z invalidskim vozičkom pomaknil k slikarskemu platnu, si v usta vstavil čopič ter pričel slikati.
Opazovali smo njegovo spretnost povsem
drugačnega rokovanja s čopičem ter občudovali sliko, ki je z vsako potezo postajala
bogatejša in je pripovedovala svojo zgodbo. V slikanju z usti smo se preizkusili tudi
sami in priznamo, da smo v naše umetnine
vložili veliko moči in truda.

Benjamin Žnidaršič
(arhiv: vrtec Polhek)

Slikarsko platno še danes stoji v igralnici. Ne sameva, kajti ob njem smo mi. Na
njem ostajajo sledi barve, ki govorijo svojo
zgodbo – zgodbo o drugačnosti, ki se je
zapisala v naša srca in bo v njih za vedno
ostala.
Hvala še enkrat vsem, ki ste to zgodbo delili skupaj z nami!
Andreja Kandare
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Sledi bralnega opismenjevanja v šolskem letu 2016/2017
Zametki bralnega projekta segajo v šolsko
leto 2007/2008. Projekt je nastal kot odziv
na ugotovitve o zelo slabem stanju bralne
pismenosti naših učencev (težave pri branju,
bralnih spretnostih, govornem izražanju, pisanju, zapisu in razumevanje navodil …).
Strokovni delavci šole smo na to temo pridobivali številna dodatna znanja, da bi lažje
prepoznavali težave in načine za odpravljanje le-teh.
Ob sodelovanju z dr. Sonjo Pečjak smo oblikovali lestvico za preverjanje bralne tehnike
naših bralcev.
Zadali smo si cilje, ki so vključeni v letni delovni načrt in jih izvajajo strokovni delavci
pri vzgojno izobraževalnem delu.

CILJI:
-

razvijati avtomatizirano tehniko branja
razvijati branje z razumevanjem
razvijati govorno izražanje
razvijati čitljivo pisavo s pisanimi in
malimi tiskanimi črkami
- evidentiranje učencev s težavami na
področju branja in pisanja in nudenje
ustrezne pomoči
Še posebej se vsako leto posvetimo evidentiranju učencev s težavami na področju branja
in pisanja.
V šolskem letu 2016/2017 bomo izvedli dve
preverjanji branj pri učencih od 2. do 6. razreda. Prvo preverjanje je potekalo od novembra do decembra 2016, drugo pa bo od
aprila do junija 2017.
Namen tega je prepoznavanje težav, ki jih
imajo otroci pri branju, in ustrezno nude-

nje pomoči. Z učenci, pri katerih gre zgolj za
potrebo po dodatnem urjenju in utrjevanju
bralne tehnike, dela šolska svetovalna služba. Za otroke, pri katerih so motnje nevrološkega izvora, pa je podana zahteva za uvedbo
postopka usmerjanja.
V sklopu projekta tudi letos poteka Branje s
tačkami – program READ.
Na šolo na 14 dni prihaja terapevtski par
(prostovoljka s psom), ki bere s skupino
otrok iz 3., 4., in 5. r. v Starem trgu ter iz 3.
razreda v Iga vasi.
Učenci berejo psu, ob koncu branja se z njim
poigrajo. Branje poteka v šolski knjižnici.
Pomembna nadgradnja bralnega opismenjevanja sta nacionalna projekta Bralna značka
in EPI READING BADGE – angleška bralna
značka.
Slovenska Bralna značka poteka od 17. septembra (Dan zlatih knjig) do 2. aprila (Mednarodni dan knjig za otroke in mladino).
V letošnjem letu zaključujemo z branjem že v
začetku meseca marca, ker imamo konec meseca že podelitev.
Branje za bralno značko je temelj pridobivanja bralnih spretnosti, bogatenja besedišča,
raziskovanja, ustvarjalnosti, predvsem pa
govornega izražanja.
Na razredni stopnji vključuje v dejavnost
starše, kar je zelo pomembno v razvoju otroka, s tem pa razvija družinsko pismenost in
vedenje staršev.
Pri analizi (skoraj) desetletnega dela ugotavljamo, da je zelo velik faktor pri napredovanju učencev ravno vpliv staršev. Le njihova
podpora, vsakodnevno delo in branje v domačem okolju vzpostavljajo temelj za izgra-

knjižničarjev Slovenije
in Društva slovenskih
pisateljev.

Sedmošolci obiskali
splošno knjižnico
Tudi v tem šolskem letu poteka nacionalni
projekt »Rastem s knjigo«, ki je namenjen
sedmošolcem pri razvijanju in spodbujanju
bralne kulture.
Podprt je s strani z Ministrstva za kulturo,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, Pionirske – centra za mladinsko
književnost in knjižničarstvo pri Mestni
knjižnici Ljubljana (MKL), Zavoda RS za
šolstvo, Združenja splošnih knjižnic, Sekcije
šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih

V petek, 7. 10. 2016,
so se sedmošolci
odpeljali v Knjižnico
Jožeta Udoviča v
Cerknico.
Knjižničarka Anita
Leskovec jim je
predstavila vlogo
in pomen splošne
knjižnice v odraščanju
mladih bralcev, nato
pa je sledil ogled
knjižničnih prostorov.
Letos je vsak sedmošolec
prejel darilno knjigo pisatelja Vinka
Möderndorferja Kit na plaži.
V razstavnem prostoru splošne knjižnice
so si učenci ogledali tudi predstavitveni

dnjo odraslega bralca. Starši velikokrat nehote zanemarijo branje. Dovolj je že, če otrok
vsakodnevno bere 10–15 min. Otroku, ki ima
bralne težave, pa morajo brati tudi starši. Le
tako bo njegov besedni zaklad bogatel in ne
bo v zadregi, ko bo izpostavljen različnim situacijam, v katerih je pomembno izražanje v
zbornem jeziku.
Pogosto se starši zatekajo k zmotnemu mišljenju, da, če otrok noče brati, mu ni treba.
Vsekakor je treba, saj je to temelj njegove
življenjske komunikacije. Prava spodbuda in
opora pa to omogočata.

Bralni dogodki kot promocija branja

Tudi v tem šolskem letu se z različnimi bralnimi dogodki vključujemo v promocijo branja
in poskušamo širiti bralni virus med mladimi
bralci.
Še posebej so nam v izziv dogodki, ki povezujejo mlade bralce na nacionalni ravni (Bralna
značka, teden otroka, Noč branja, Noč knjige, projekt za sedmošolce – Rastem s knjigo)
in mednarodna projekta Mednarodni mesec
šolskih knjižnic in Branje brez meja – Čitanje
ne poznaje granice.
Tem pridamo svojo noto in tako je dogajanje
še bolj pestro in inovativno.
Poleg tega poskrbimo za srečanja z ustvarjalci (srečanje z avtorjem na podelitvi Bralne
značke, sodelovanje z radijsko ekipo Radia
Slovenija in z našim dolgoletnim sodelavcem, pisateljem Ivanom Sivcem).
Leonida Zalar,
knjižničarka OŠ Heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu

film projekta »Rastem s knjigo
OŠ 2016«, ki je dostopen na
spletni strani Javne agencije
za knjigo RS (www.jakrs.si,
v zavihku: Rastem s knjigo/
Videovsebine).

Obisk tretješolcev
v Knjižnici Jožeta
Udoviča Cerknica

Ob kulturnem prazniku so
tretješolci obiskali Knjižnico
Jožeta Udoviča Cerknica.
Pod vodstvom knjižničarke
Anite so spoznavali
dejavnosti knjižnice,
prisluhnili zgodbam in se
sprehodili po različnih oddelkih ter na koncu
poskrbeli za kratek kulturni program.
Leonida Zalar, knjižničarka
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7. NOČ BRANJA 2016, 2.–3. december
Bralni dogodek Noč branja je na naši šoli
zanimiv primer inovativnega učnega okolja,
ki izgrajuje mlade bralce na različnih področjih. Je tematsko zaokrožena celota, ki
vključuje aktivnosti treh sklopov (petkovo
popoldne, nočni del, sobotno dopoldne).
Dejavnosti vodijo strokovni delavci šole ter
drugi povabljeni izvajalci, bodisi iz domačega okolja bodisi iz drugih različnih ustanov.
Veseli smo, da nas vsako leto s plesnimi nastopi prijetno presenetijo plesalke Plesnega
kluba Evora in Kulturno izobraževalnega društva Plesonoga.

Vsem sodelujočim na 7. NOČI BRANJA se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Noč branja ponuja priložnost devetošolcem,
da s svojo aktivnostjo odgovorno sooblikujejo dogodek in ga v njim zelo pomembnem
nočnem delu naredijo edinstvenega.

Skupaj z vami nam je uspelo ustvariti čar 7.
Noči branja. HVALA.
Učenci in zaposleni
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Dejavnost vsako leto poteka konec meseca
novembra in je velik izziv vsem udeležencem,
saj morajo za vstopnico prebrati štiri dela za
bralno značko. Odziv je zelo velik. Učenci se
potrudijo, da do določenega roka dosežejo
zastavljeni cilj.
Na letošnji Noči branja so imeli udeleženci možnost vzpostavljanja integracij v svet slepih ter
tudi v svet priseljencev iz jezikovne skupine, ki
uporablja drugačno pisavo (cirilico).
Odziv učencev je bil izjemen in za vse strokovne delavce – izvajalce dragocena izkušnja
in motivacija za oblikovanje novih vsebin.

Še posebej zahvala:
• gostji, pisateljici Aksinji Kermauner,
• gospodu Igorju Angelovu in
njegovi ženi Sonji,
• mamama za pripravo zajtrka,
• Kulturno izobraževalnemu društvu
Plesonoga,
• Plesnemu klubu Evora,
• mentorici plesne delavnice
Jerneji Žnidaršič.

NAJGROZLJIVEJŠA NOČ V LETU

Drugega decembra se je na naši šoli odvijal
prav poseben dogodek – NOČ BRANJA. To je
–posebna noč, ki jo učenci preživijo na šoli.
Učitelji pa si želijo, da bi se učenci povezali
med seboj in noč preživeli ob branju knjig.
Pogoj za udeležbo so štiri uspešno opravljeni
razgovori o knjigah za bralno značko.
Kot vsako leto je pred vstopom poseben
pregled opreme, ki jo učenci prinesejo s seboj. Če učenci pozabijo katero od pomembnih stvari (knjiga, vstopnica, svetilka, letos
tudi ruta) oz. prinesejo prepovedano stvar
(telefon, prigrizki …), jo učitelji zaplenijo
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Leonida Zalar, knjižničarka
in vrnejo naslednje jutro ob odhodu domov.
»Varnostniki« so zelo strogi in redkobesedni.
Za šestošolce, ki to doživljajo prvič, je to zelo
stresno. Začudeni so bili, ko so jim dekleta iz
devetega razreda zavezale oči in jih vodile do
knjižnice. Tam so nestrpno in v popolni tišini
čakali na začetek.
Ker je bila tema noči branja Naučite se razvozlati svoj svet, so se učenci preizkušali v
različnih situacijah, s katerimi se slepi, slabovidni in priseljenci srečujejo vsak dan. Z
zavezanimi očmi smo premagovali ovire na
poligonu, igrali družabno igro spomin za slepe, tri v vrsto, s tipanjem poskušali uganiti
predmet v naših rokah in spoznavali brailovo
pisavo. Posebno pozornost so vzbudile slikanice za slepe, ki so oblikovane tako, da lahko
slepi s tipanjem prepozna ilustracije v knjigi.
Imeli smo tudi posebno delavnico v makedonščini, kjer smo se naučili osnove cirilice.
Ugotovili smo, da je kar veliko učencev zelo
dobro razumelo pravljico Dvanajst ujcev v
makedonščini. Pred pohodom pa smo učenci
prisluhnili predstavitvi grozljivih knjig, ki so
jih pripravili učenci iz delavnice bukvožer.
Najbolj pričakovan in skrivnosten dogodek
noči branja je nočni pohod, kjer imajo učenci
posebne naloge. Pripravijo ga učitelji in devetošolci, za vse ostale pa je popolna skrivnost. Ne ve se, za koga je nočni pohod bolj
adrenalinski – za tiste, ki strašijo, ali za tiste,
ki so šli na pohod.
Laura Štefančič, Tinkara Plos, Zala Mohar

arhiv: OŠ
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Oktober 2016 – mednarodni mesec šolskih knjižnic

arhiv: OŠ

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odzvali povabilu Mednarodnega
združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International Association of
School Librarianship http://www.iasl-online.org/), ki je letos vabila k
praznovanju in promociji šolskih knjižnic z geslom »Naučite se razvozlati
svoj svet«.

Dejavnost smo povezali s sloganom tedna otroka »Svet, v katerem želim
živeti« in 100-letnico rojstva pisatelja Roalda Dahla.
Ob tem smo pripravili pravljične ustvarjalnice za učence od 1. do 5. razreda
in jih podkrepili z literarnimi liki Roalda Dahla. Ob zaključku bralnega
dogodka so učenci prisluhnili radijski igri Čarli in tovarna čokolade, ki so
jo pripravili učenci 6. razreda.

Tretje srečanje naših šestošolcev z ekipo ustvarjalcev
radijske igre Radia Slovenija
V četrtek dopoldne, 27. 10. 2016, so se učenci 6.
razreda OŠ heroja Janeza Hribarja iz Starega trga pri
Ložu srečali z ustvarjalci radijske igre 3. programa,
programa ARS, Radia Slovenija.
Srečanje je potekalo v okviru razrednega projekta in
medpredmetnega povezovanja knjižnično informacijskih
znanj, slovenščine, likovne in glasbene umetnosti.
Učenci so se v šolski knjižnici predstavili z dramskim
prizorom Knjižni junaki Roalda Dahla in z dvema
prizoroma radijske igre iz knjige Čarli in tovarna
čokolade. Knjigo so najprej prebrali za domače branje,
nato pa napisali scenarij.
Sledila je okrogla miza z gosti, ki so jo vodili učenci
novinarji. Pogovarjali so se z režiserko Ireno Glonar,
dramaturginjo Vilmo Štritof, glasbeno oblikovalko Darjo
Hlavka Godina in tonskim mojstrom Matjažem Mikličem.
Srečanju se je pridružila tudi novinarka Tadeja Bizilj iz 1.
programa Radia Slovenija.
Po končanem srečanju je posnela pogovor z učenci in
nekaj kratkih prizorov. Nastala je zanimiva sobotna
oddaja, katere tema je bila radijska igra.
Na 1. programu Radia Slovenija je bila predvajana v
soboto, 29. 10. 2016, ob 9.05 v oddaji HUDO.
Vabljeni k poslušanju:
https://player.fm/series/hudo-134204/radijska-igrana-o-stari-trg-pri-lou-3ZTdV1S3g6o9ycNQ
Leonida Zalar, knjižničarka

arhiv: OŠ
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Srečanje s pisateljem Ivanom Sivcem
V sredo, 14. 12. 2016 od 17. do 19. ure je potekalo srečanje devetošolcev, njihovih staršev, učiteljev in pisatelja Ivana Sivca v šolski
knjižnici OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu.
Dogodek je bil podprt s strani Društva
slovenskih pisateljev in Javne agencije za
knjigo RS.
Tema se je navezovala na avtorjevo delo Pege
na soncu. Učenci so pri urah slovenščine in
knjižnično informacijskih znanj obravnavali
vsebino. Delo je potekalo v skupinah, v katerih so analizirali medsebojne odnose med
knjižnimi junaki, obravnavali problematiko
rejništva (povabili so predstavnico Centra za
socialno delo iz Cerknice, ki pokriva rejništvo
in rejnico), pripravili igre vlog, ki so se navezovale na vsebino v knjigi, pripravili predstavitev in razstavo o avtorju Ivanu Sivcu. Pri
urah glasbene umetnosti so se naučili nekaj
avtorjevih pesmi, pri likovni umetnosti so
ustvarjali pege, iz katerih so na koncu ustvarili nasmešek.
Po obravnavi dela smo prizore izbrali in jih
vključili v scenarij našega srečanja.
Program je bil razdeljen v dva sklopa: predstavitev dela devetošolcev in avtorjevih del.

Ob tej obliki dela so se učenci preizkusili v
različnih vlogah:
vodili so program in pogovor z avtorjem,
igrali v prizorih, peli pesmi, igrali na inštrumente, ob pegah, iz katerih so oblikovali
nasmeh, pa je vsak izmed njih izrekel svojo
zahvalo staršem.
Po našem programu se je predstavil avtor. Podal je ozadje zgodbe za nastanek knjige Pege
na soncu ter nam predstavil še nekatera svoja
dela, ki jih z navdušenjem berejo mladi bralci.
Tudi tokrat se je spletla čudovita nit literarnega popoldneva med učenci, starši in avtorjem.
Hkrati pa je bila to priložnost devetošolcev, da
pokažejo svoje spretnosti in talente. In so jih,
saj so se čudovito izkazali v svojih vlogah.
Avtor je s svojim nastopom navdušil mlade
bralce in njihove starše za branje svojih del,
učenci pa so dokazali, da so knjige, ki pritegnejo mlade bralce, le poiskati je potrebno
način, kako jim te vsebine podati.

Popoldansko druženje
z Ivanom Sivcem

Učenci devetih razredov smo imeli srečanje
z Ivanom Sivcem, ki je eden najbolj branih
slovenskih pisateljev. Povabili smo ga, da bi
nam predstavil knjigo, povedal, kje je dobil
navdih itd. Povabili smo tudi starše. Poleg
Ivana Sivca sta se našega dogodka udeležili
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Leonida Zalar, knjižničarka
socialna delavka Nina Bavdek in rejnica Petra
Kogej, ki nam je predstavila svojo zgodbo.
Z njima smo se srečali že prej in jima zastavili
nekaj vprašanj. Srečanje je bilo zelo zanimivo,
saj smo izvedeli nove stvari o rejništvu.
Na srečanje smo se morali pripraviti. Učenci smo se predstavili na več načinov. Z Lano
sva bili povezovalki srečanja, ostali učenci
pa so predstavljali odnose med Saro, Žanom,
njunimi biološkimi starši in rejniškima družinama. Podrobneje smo predstavili rejništvo,
odigrali smo igre vlog, Martina pa nam je zaigrala na flavto. Na koncu smo tudi skupaj zapeli pesem Srce je popotnik. Zelo posebno pa
je bilo takrat, ko se je vsak izmed nas zahvalil
svojim staršem, ker so nam stali ob strani vsa
ta leta in nas podpirali.
Z Lano sva Ivanu Sivcu postavili tudi nekaj
vprašanj. Bil je zelo dober sogovornik. Povedal nam je, kje je dobil idejo za knjigo Pege
na soncu in da je bila napisana po resnični
zgodbi. Zaupal nam je tudi anekdoto iz svojega življenja. Vsi smo se smejali, ker je bila
zelo smešna in jo je povedal zelo doživeto.
Ko je bilo druženja konec, smo se mu zahvalili, ker je prišel in se družil z nami, ter mu
izročili darilo.
Laura Štefančič, 9. a

arhiv: OŠ
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Tovariša v navezi in v življenju
uporabe dodatnega kisika, brez pomoči
višinskih nosačev in vnaprej postavljenih
višinskih taborov. Ta njun čist pristop ne
pomeni samo preizkus samih sebe, ampak
predvsem pošten odnos do gore.
Njuna hoja se je rodila povsem po naključju.
Bila je to ideja dveh, ki sanjata z odprtimi
očmi in se nekega dne zaustavita ob nepredstavljivi domislici: »Kaj pa, če bi se povzpela
na osemtisočaka?«
Roman Benet in Nives Meroi.
(foto: Branko Lautar)

V

organizaciji Zavoda Rihtarjeva domačija smo v Babnem Polju v soboto, 11. februarja 2017, gostili svetovna alpinista Nives
Meroi in Romana Beneta. Povod za povabilo
odličnih gostov je botroval izid knjige Nives
Meroi Ne pustim te čakati, ki je v preteklem
letu izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, knjigo pa je uredila Babnopoljka Alenka Veber,
tudi sama ljubiteljica gora.
Izjemna zgodba Beneškega Slovenca Romana Beneta iz Trbiža (Italija) in Nives Meroi
iz Bergama (Italija) je Alenko tako navdušila,
da se je odločila, da alpinista povabi v domači
kraj in širši javnosti predstavi njuno zgodbo.
Nives in Romanu je na dveh dogodkih prisluhnilo okrog devetdeset obiskovalcev,
pogovor je ob izbranih fotografijah vodila
Alenka Veber, simultano pa prevajala prevajalka knjige Mateja Gomboc.
Na najvišje vrhove sveta se Nives in Roman
vzpenjata v pravem alpskem slogu, brez

V času izida knjige sta se povzpela na Makalu, trinajsti skupaj osvojeni osemtisočak.
V letošnjem letu, točneje v drugi polovici
meseca marca, pa se odpravljata na Anapurno (8091 m), imenovano tudi Boginja žetve.
Anapurna je eden najbolj znanih himalajskih vrhov in hkrati prvi preplezani osemtisočak na svetu leta 1950. A njegov vrh so
dosegli le redki alpinisti, kar zagotovo priča,
da je gora zahtevna.
Zbrane prostovoljne prispevke je Zavod Rihtarjeva domačiji v celoti namenil njuni odpravi na Anapurno.
Zgodba Nives in Romana se začne (slabo) in
konča (srečno) na Kangčendzengi, tretjem
najvišjem vrhu sveta, enem najtežje dosegljivih. To je junaška zgodba, ne samo iz sveta
alpinizma, temveč predvsem zgodba o ljubezni in notranji rasti Nives Meroi, ene najpomembnejših alpinistk na svetu, in njenega
moža, Beneškega Slovenca Romana Beneta.
Nives Meroi je pri sedemnajstih letih začela
s prvimi alpinističnimi vzponi. Pri devet-

Naslovnica knjige Ne pustim te čakati.
najstih letih je srečala Romana in od tistega
trenutka je postal njen stalni tovariš v navezi
in potem tudi v življenju. Skupaj z njim je
izvedla večino svojih alpinističnih podvigov
v Alpah in na osemtisočake.
Smo leta 2009 in Nives Meroi se skupaj z
dvema tekmicama poteguje za mesto prve
ženske, ki bi se povzpela na vseh štirinajst
osemtisočakov našega planeta. Mediji hočejo iz te tekme narediti svetovni spektakel,
toda Nives je neobčutljiva za zapeljivo slavo,
ki jo vabi, naj vstopi v igro, katere del se ne
počuti … Kot vedno doslej se spoprime s
Kangčendzengo, svojim dvanajstim vrhom,
v navezi z možem Romanom, tudi tokrat
brez »olajšav«: brez nosačev na visoki nadmorski višini, brez kisika.
Toda ko ju do vrha loči le še nekaj sto metrov, se Roman ne počuti dobro in se ustavi.
Kako naj se zdaj odloči Nives? Naj nadaljuje
sama in osvoji še en vrh, ki ji bo omogočil še
bližjo pot k zmagi, kar bi ji mnogi v tistem
hipu tudi svetovali? Ne, Nives se ne obotavlja: zapusti tekmo, ker noče pustiti Romana, da bi jo čakal.
Običajni življenjski ritem se je tako prekinil,
bolezen je kruto posegla v njuno življenje.
Toda po instinktu sta še naprej živela tako,
kot znata: povezana v navezi, kot bi plezala
po gorah. Korak za korakom sta se vzpenjala, ne da bi se vprašala, zakaj.
Sledilo je zdravljenje Romanove hude bolezni, dvakrat presaditev kostnega mozga in
ponovno osvajanje njima ljubih gora. Kočno se povzpneta tudi na Kangčendzengo
(8586 m), kjer ponovno dojameta najgloblji
smisel življenja.

Obiskovalci so dvakrat napolnili medgeneracijsko sobo v Babnem Polju.
(foto: Branko Lautar)

Nives in Roman sta nas v pogovoru, ki je
obogatil vsakogar, popeljala v svet vznemirljivih vzponov v čarobno himalajsko pokrajino ter v njun osebni svet. ■
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

foto: Stane Draškovič Pelc

foto: Liljana Pirnat

Ko namesto besede spregovorijo fotografije

foto: Petra Draškovič Pelc

foto: Silvana Lautar

Z

avod Rihtarjeva domačija je v začetku meseca oktobra preteklega leta v Babnem Polju
pripravil fotografski tečaj, ki sta ga vodila dr. Petra Draškovič Pelc, univ. dipl. biokem. in
Stane Draškovič Pelc, ing. gozd.
Petra in Stane sta fotografski tandem in življenjska sopotnika, ki veliko prostega časa preživita prav v gozdovih Kočevske in drugih divjih predelih Slovenije in sveta. Rada imata dotik
prvinske narave in se trudita, da določeni predeli takšni ostanejo tudi za poznejše rodove.
V sklopu izobraževanja so se tečajniki seznanili z uporabo fotoaparata, spoznali različne nastavitve, kompozicijo in sestavo fotografije. Poleg teoretičnih vsebin so spoznavali fotografiranje na terenu, fotografirali, kasneje pa v tem sklopu nastale fotografije pregledali v učilnici
in jih skušali izboljšati s praktičnimi nasveti.
Tečaj je pospremilo mrko oktobrsko vreme, ki pa ni preprečilo, da ne bi tečajniki v fotografski
objektiv ujeli že tisočkrat videne motive na drugačen način.
O fotogeničnosti naših krajev, še posebej okolice gradu Snežnik, pa se prepričajte sami.
Tečaj je sofinancirala Občina Loška dolina, udeležilo pa se ga je 15 tečajnikov in tečajnic. ■
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Barbara Lah

Polne dvorane in vse večja podpora orkestru
– pozitivna motivacija za leto pred nami

Pust v Prezidu (foto: Mojca Pišek)

Pihalni orkester Kovinoplastike Lož je
leto 2016 zaključil na najboljši možni
način – svoj tradicionalni božičnonovoletni koncert je bil razprodan,
odzivi po njem pa več kot odlični. In
ta dober občutek jih žene pri njihovem
delu tudi v letu 2017.

Godbeniki so se na božično-novoletni koncert pripravljali ne samo z rednimi vajami,
ampak tudi s pripravljalnim vikendom, ki so
ga imeli v Radencih ob Kolpi med 9. in 11.
decembrom lansko leto. Božično-novoletni
koncert so izvedli 26. decembra v športni
dvorani Osnovne šole heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu. Koncert je bil v
znamenju posebnega gosta. Godbeniki so

pod vodstvom dirigenta Tadeja Jermana v
goste povabili Ota Pestnerja. Nabito polna
dvorana ga je ob spremljavi orkestra slišala
zapeti skladbe Moja dežela, Marry Ann, An
American Trilogy, Mati, bodiva prijatelja,
Snežna noč in Vrača se pomlad. Pri skladbah 30 let in Slovenija, najlepša si dežela se
mu je s petjem pridružila tudi povezovalka
koncerta Vesna Kovač. Pri prvem dodatku,
ki ga je zaigral orkester, je Pestner zapel Vse
je lepše, ker te ljubim; pridružila se mu je rogistka godbe Anemarija Štefančič.
Godbeniki so koncert popestrili s tremi
inštrumentalnimi skladbami. Najprej so
postregli z izjemno izvedbo skladbe Rock
Symphonie skladatelja Manfreda Schneiderja, sledila ji je izvedba slovenskih uspešnic z
naslovom Dobri stari časi, tretja skladba pa
je bila Jest s'm si pa nekaj zmislu. Ob glasnem
končnem aplavzu godbeniki niso mogli uiti
temu, da ne bi zaigrali še Straussov Radetzky
March. Toda to še ni bilo vse. Že tako bogat
program je popestrila še ena posebna gostja,
violončelistka in članica Simfoničnega orkestra Cantabile Mojca Katarov.

Božično novoletni koncert (foto: Urša Šepec)

Uspešen tradicionalni božično-novoletni
koncert je članom orkestra dal veliko pozitivnega in delovnega zagona za delo v novem
letu 2017. Po krajšem prazničnem premoru
so takoj sledile priprave na izvedbo koncerta
v Grahovem ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je skupaj v sodelovanju z OŠ Gra-
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Jasna Lekan

Božično novoletni koncert (foto: Urša Šepec)
hovo potekal 7. februarja v športni dvorani
OŠ Grahovo. Programu učencev in učenk iz
Grahovega je sledil program pihalnega orkestra, ki je vseboval skladbe iz božično-novoletnega koncerta. Namesto Ota Pestnerja je
pri štirih skladbah s svojo vokalno izvedbo
poskrbela Vesna Kovač. Tudi v Grahovem
je orkestru uspelo napolniti dvorano do zadnjega prostega mesta.
V mesecu februarju so godbeniki nastopili
tudi na dveh pustnih karnevalih, najprej v
Prezidu, dva tedna kasneje pa še v Cerknici.
Ker je bilo geslo letošnjega karnevala v Cerknici Polh v škrini, so bili godbeniki eni izmed ključnih predstavnikov karnevala, kajti
tako kot vsako leto, so bili tudi letos vsi našemljeni v polharje.
Poleg uradnih nastopov so člani orkestra dvakrat zaigrali tudi ob okroglih jubilejih svojih
sedanjih in nekdanjih članov. Za popestritev

vzdušja med svojimi člani in malce tudi za
nagrado po uspešnih zadnjih koncertih so se
odpravili tudi na bowling v Postojno.
V letu 2017 imajo člani Pihalnega orkestra
veliko načrtov, ki so si jih zadali tudi na občnem zboru. Želijo ponoviti kakšno gostovanje v tujini, radi bi tudi izboljšali sodelovanje
s preostalimi bližnjimi godbami, predvsem
pa si želijo, da bi v tem letu izvedli veliko
nastopov ter dogodkov, ki so jih povezali v
lanskem letu. Veseli so, da so v zadnjem letu
v svoje vrste sprejeli tri nove člane, si pa seveda želijo, da bi se jim tudi v letošnjem letu
pridružil še kakšen nov obraz. Zato v svoje
vrste vabijo vse glasbenike, ki želijo svoja
glasbena znanja deliti v tako veliki družbi,
kot je Pihalni orkester Kovinoplastike Lož.
Vsi člani orkestra se zahvaljujejo za tako izjemno podporo, ki so jo deležni od vas, zvestih
poslušalcev. Za vas se bodo še naprej trudili
ohranjati glasbeno kulturo v Loški dolini. ■

DOMAČI
BARNI
MEDVEDEK
SESTAVINE:
3 jajca
10 žlic sladkorja
2 vanilijeva sladkorja
125 ml olja
1 navaden jogurt
250 g moke
pol pecilnega praška
žlička kakava
IN ŠE:
50 g nutele
žlica sladkorja v prahu
limonin sok
žlička kakava

Koncert v Grahovem (arhiv: OŠ Grahovo)

Jajca, sladkor, vanilijev sladkor, jogurt
in olje zmiksaš, dodaš moko s pecilnim
praškom. Od vsega testa odvzameš dve
žlici in vanj daš kakav. Najprej z rjavim
testom narediš v modelčkih ušeska in
tačke, nato vliješ še belo testo. Nanj
položiš pol male žličke nutelle in jo zakriješ z belim testom. Pečeš pri 180 stopinjah, da medvedki porjavijo. Narediš
kremo iz sladkorja v prahu, limoninega
soka in kakava ter z njo narišeš gobčke
in oči. Pustiš, da se posuši.
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Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
Civilizacija

I

zraz civilizacija je nastal v 18. stol., v času
francoske revolucije iz latinske besede civil = mestni; civis = meščan; civilitas = vljudnost, uglajenost. Predstavlja skupek vseh
veščin, običajev, intelektualnih in kulturnih
prepričanj in nazorov, ki jih je uspela zgraditi večja skupnost ljudi skozi stoletja. Zgodovinsko gledano je obdobje, ki ga imenujemo
civilizacija, kratko in NAJ bi predstavljalo
stopnico naprej, višje v razvoju tako tehnološko, predvsem pa duhovno, kar se kaže kot
kvalitetni medsebojni odnosi. Vsako obdobje naj bi vodilo razvoj obeh do nepredstavljivo visoke stopnje razvoja zgolj v dobro
posameznika in družbe oz. človeštva kot
celote. Ko človek vpliva na naravo in jo spreminja, spreminja tudi svojo lastno naravo,
značaj, osebnost ...
V tehnološkem smislu je človek res dosegel
neverjeten razvoj. O lastnem, osebnem razvoju in o razvoju medsebojnih odnosov pa
ni potrebno izgubljati besed.
Smo povezani z našim Domom – Zemljo?
Smo povezani, znamo sobivati z vsemi in
vsem na tem Domu?
Predvsem in najprej pa: smo povezani s
svojo notranjo bitjo? In če smo, ali imamo
pogum biti to, kar v resnici smo – predvsem
samo človek?
Ja, smo povezani, znamo sobivati, znamo
ceniti vse živo in neživo na tem planetu..
Tudi graditi prave, pozitivne človeške odnose znamo in zmoremo, toda ... le dokler se v
nas ne prebudi želja nadvlade, moči, pridobitništva, pohlepa, sovraštva, nacionalizma,
segregacije ... To neusmiljeno vodi v zaton
civilizacije. Mark Twain je zapisal: »Civilizacija je neskončno množenje nepotrebnih
potreb.« Besede Sokrata, ko je hodil po bazarju in si ogledoval stvari, pa so bile: »Tega
ne potrebujem, tega tudi ne, tega ne ...«
Vse preveč smo kot družba navdušeni nad
tehnološkimi dosežki. Zanemarjamo ali se
celo posmehujemo izrazom iskrenosti, poštenosti, dobrosrčnosti ...
In vendar, ko se zgodijo razne katastrofe
(naravne ali vojne) se zavemo pomembnosti medsebojnih odnosov in kako smo vsi
povezani in odvisni drug od drugega. To so
civilizacijski odnosi, vendar jih je potrebno
izkazovati vsak dan, celo življenje, ne le izjemoma.
Starodavne kulture so (namesto civilizacija)
uporabljala izraz »svet oz. svetovi«. Znana
nam je katastrofa zadnjega sveta – vesoljni
potop, zapisana tako v Sv. pismu kot drugih
zapisih starih civilizacij (Platon). Živo pa je
ustno izročilo Hopi Indijancev, ki pripove-

duje o že treh izgubljenih svetovih, uničenih
z ognjem, ledom in vodo. Po njihovem izročilu mora človeštvo skozi 7 svetov (obstaja
jih 9, toda 2 sta v domeni Stvarnika, Velikega Duha). Nahajamo se v 4. svetu, trije so za
nami, trije pred nami.
Človeku je bil dan razum in sposobnost pridobivanja znanja, dano mu je bilo vse potrebno za življenje, dani so mu bili zakoni
Univerzuma, ki se jih mora držati, ter dolžnosti, ki jih mora opraviti. Tako lahko človeštvo napreduje v daljšem obdobju – Zlati
dobi. Toda, vendar, ampak, in ..., ko začne
človek/človeštvo izgubljati stik s svojo resnično naravo skozi sebičnost, pohlep in sovraštvo se to odrazi tudi na tridimenzionalni
ravni v vidu naravnih katastrof, spopadov,
vojn, propada narave in bolezni. »Zahodni«
pogled govori, da se to dogaja nam/ljudem.
Svetovni nazor Hopijev (po katerem so Duh
in vse oblike življenja povezani) pa opozarja,
da se nepravična zla dela izražajo kot razne
krize. Prejšnji svetovi so propadli, ker so začeli prevladovati sebičnost, brezbrižnost, koristoljubje, pohlep, nasilje ...
Človeštvo gre skozi te svetove podobno kot
lahko tudi človek ozavešča duhovno energijo znotraj sebe, ki teče skozi 7 energetskih
centrov – žlez, hiš ... (vsaka kultura uporablja svoj izraz). Tako kot naj bi bila vsaka
civilizacija stopnico višje od prejšnje, tako se
tudi zavedanje posameznika dviga z ozaveščanjem – kaj sam je in kaj je njegova vloga,
vloga Človeka v tem svetu. Tako kot označujemo civilizacijo le po tehnoloških dosežkih,
namesto da bi jo po kulturi medsebojnih
odnosov, tako sebe prepoznavamo zgolj kot
fizično namesto kot duhovno bitje. Kot duhovno bitje lahko začutimo svojo notranjo
duhovno moč:
1. nivo so spolne žleze (hiša esence): tu je
center osnovnih energij in potreb preživetja,
hrane, varnosti, počitka kot tudi nagnjenost
k lenobi. Ko ozavestimo te energije, dosežemo višjo stopnjo neodvisnosti od teh osnovnih potreb.
2. nivo – nadledvične/adrenalne žleze (hiša
vode): tu je center seksualnih potreb, sle,
strasti ter osnovnih medsebojnih odnosov.
3. nivo – pancreas (hiša transcendence):
predstavlja grobe emocije, potrebo po doseganju moči kot tudi socialno identifikacijo.
4. nivo – timus (hiša srca; kot človeštvo smo
tukaj!): predstavlja občutenja naklonjenosti,
ljubezni, hrepenenja in sposobnost oz. pogum izraziti samega sebe.
5. nivo – ščitnica (hiša rasti): predstavlja miselno komunikacijo, tolerantnost, spoštovanje, sposobnost jasno izraziti sebe, sposobnost samoidentifikacije.
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6. nivo – hipofiza (hiša inteligence): usmerja spomin, modrost, inteligentnost in razmišljanje. Predstavlja moč duha in široke
samozavesti – kot zavedanje in povezanost
sebe z Univerzumom.
7. nivo – epifiza (hiša duha): je psihično in
duhovno središče telesa. Z njo sta povezani intuicija in zavest. Predstavlja izkušnjo
samorealizacije oz. razsvetljenja, je stanje
polne zavesti, zavestnega stika oz. stapljanja
z Univerzumom.
Ta pot gibanja energije se v življenju nekajkrat ponovi, toda vsakič na bolj zavestnem
in višjem nivoju.
Tudi civilizacije rastejo skozi 7 svetov, ki
duhovno odgovarjajo našim notranjim centrom. Kot civilizacija smo v 4. svetu – hiši
srca. V kolikor nam uspe realizirati vrednote
te »hiše«, se odpre pot v 5. svet – »hišo« rasti.
V kolikor ne, sledi propad.
Čas, v katerem živimo, je izjemno pomemben, pomemben za mir, za človeštvo. Smo
na razpotju, ko se je potrebno ponovno odločati:
(dr. Yanov Hristov ) – o dveh diametralno
nasprotnih si svetovih. To je borba za človekov um prihodnosti. V tej borbi so dopustne
vse metode in vsa sredstva. Kako živimo mi
in kako bodo generacije naših potomcev, je
odvisno od izida te »bitke«. O čem govori dr.
Y. Hristov? Dogaja se svet, katerega obrisi so
že jasno začrtani:
Prebivalci tega planeta/sveta bodo pod popolno kontrolo, 99 % ljudem bodo dani le
osnovni pogoji za golo preživetje. Ta »siva
množica« bo le delovna sila 1 % elite korporacij, ki je izgubila stik z realnostjo in želi
vladati neskončno dolgo. Vse to je strašljivo
podobno Orwellovemu romanu iz leta 1984,
ki opiše prav tak svetovni red: »Svet strahu,
perfidnosti in mučenja; svet, v katerem gaziš
po drugih in oni po tebi; svet, ki, da bi bil
boljši, postaja vse bolj neusmiljen. Napredek v našem svetu bo le napredovanje v še
več bolečine. Prejšnje civilizacije so trdile,
da temeljijo na ljubezni in pravičnosti. Naša
temelji na sovraštvu. V našem svetu ne bo
drugih čustev, razen strahu, besa, posmeha
in poniževanja. Vse drugo bomo uničili –
VSE. Uničujemo že mentaliteto. Razdrli smo
vezi med otroki in starši, med ljudmi, med
moškim in žensko ... Nihče več ne zaupa ne
partnerju ne prijatelju. V bodočnosti ne bo
več ne partnerjev ne prijateljev. Otroke bodo
vzeli materam že pri rojstvu, tako kot vzamemo jajca kokošim.«
In Orwell pravi še: »Ne bo ljubezni, obstajala bo le ljubezen do Velikega Brata (Big
Brother). Ne bo smeha razen posmeha nad
poraženim nasprotnikom. Ne bo ne umetnosti ne književnosti ne znanosti. Ko bomo
vsemogočni, ne bomo potrebovali znanosti.
Ne bo razlike med grdim in lepim. Ne bo
radovednosti, ne bo veselja, uživanja življenja. Uničili bomo vsa zadovoljstva, ki bi bila
moteča. Toda vedno, ne pozabite, vedno bo
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obstajala obsedenost po moči, zmagoslavju,
veselju gaziti po nemočnem nasprotniku.
Če hočete sliko prihodnosti, si predstavljajte
škorenj, ki gazi človekov obraz – za vedno!«
Razmislite o tem: kdaj ste se zadnjič pogovarjali s starši? Poznate sosede? Kdaj ste
zadnjič prebrali kakšno knjigo? Ste pred
kratkim naredili kakšno dobro delo in pri
tem ničesar pričakovali za povračilo? Ali ste
opazili, da smo danes vsi kot »mesečniki«,
ki si obupano prizadevamo le preživeti? Ali
vidite, da ni več vezi med ljudmi, da je celo
zakon postal poslovni dogovor? Še vedno
verjamete, da se opisano ne more zgoditi?
Ne le da je to mogoče, ta svet se že materializira pred našimi očmi in močni korporativni
interesi delajo absolutno vse, da to postane
resničnost.
Druga možnost/drugi svet – je popolno nasprotje prvemu. Ljudje v tem svetu so drugačni. Kulturne, nacionalne, verske, rasne in
druge razlike ne bodo preprečile ljudem, da
ne bi živeli v miru, v polnem razumevanju.
Ljudje si bodo med seboj pomagali, spoštovali drug drugega, bili sočutni drug do drugega. Spoštovane in cenjene bodo družinske
vezi, prijateljski in medčloveški odnosi. Ljudje bodo čutili ljubezen do svojega rodu in
zemlje, do družine, do vseh ljudi. Pohlep, sebičnost in aroganca se ne bodo tolerirali. To
bo svet, v katerem bosta imeli besedi »čast in
dostojanstvo« svoj pravi pomen. Voditelji ne
bodo iskali koristi zase: delali bodo za dobro
vseh ljudi (op.: na svetu so znane le tri dežele, kjer je res tako – Butan; provinca blizu
Sechuana, Kitajska tu že več kot 2000 vlada
matriarhat, tretjo sem pa pozabila.) Vsa po-
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membna vprašanja javnega interesa se bodo
reševala s spoštovanjem mišljenj vseh članov
skupnosti na temelju demokracije. V tem
svetu bo malo siromašnih in malo bogatih.
Nihče pa ne bo umiral zaradi mraza ali lakote in nihče ne bo izkoriščan. Vsi bodo imeli
enake možnosti, imeli dostop do brezplačnega šolanja in zdravstva; in naravna bogastva našega planeta se bodo koristila modro
kot dediščina za bodoče rodove.
Ta svet bo razvijal umetnost ter občutek za
lepo in dobro. Obstajala bo razlika med lepim grdim, med talentom in banalnostjo. Ta
svet bo razvijal znanje in znanost, da bi izboljšal človeku življenje (ne pa izmišljal metode uničenja in nadzora ljudi). To bo svet
visoke tehnologije in visoke morale, svet, v
katerem bodo živeli ljudje kot bratje, vojne
bodo stvar preteklosti.
Ta svet LAHKO postane resničnost. Njegovo uresničenje ni nemogoče, kot ga hočejo
nekateri prikazati. Toda, da bi ga zgradili, se
moramo najprej odločiti zanj. Zahtevati moramo, da hočemo živeti v takem svetu in pripravljeni moramo biti boriti se za tak svet.
Ta dva svetova se borita za mesto pod soncem. Če pozorno opazujemo svet okrog
sebe, vidimo elemente obeh. Črta, ki ju lo-
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čuje, je včasih zelo tanka. Vsaka skupina v
nekem »lokalčku« lahko pripada enemu ali
drugemu svetu. Toda to se ne more nadaljevati v nedogled. Želimo to ali ne, obstal
bo le en svetovni red. Ne more biti in ne bo
kompromisa. V tem je bistvo spopada, ki
smo mu priča v tem našem času. Še vedno
ni jasno, kateri »svet« bo zmagovalec v tem
spopadu – jasno pa je, da bo imel ta spopad
vpliv na vse ljudi.
Danes moramo vsi izbrati. Izbrati moramo,
katerega od teh dveh svetov bomo podprli in
za kakšno bodočnost se bomo borili. Jaz sem
že izbrala. Čas je, da to storite tudi vi.
Kar precej težki časi in zato tudi težke odločitve, kajne? Sem pa kljub vsem opozorilom
tako Hopijev, Orwella in Hristova optimist.
Saj se vendar nahajamo v 4. svetu, ki pripada
energiji srca. In star slovenski (žal pozabljen,
ker je še slovanski) pregovor nas uči: »Odprte roke in odprto srce imej za trpečega brata,
a dobro zapahni uho in srce, kadar ti trka sovraštvo na vrata.« Jaz sem že dolgo odločena,
kateremu svetu pripadam. ■
viri: S. Hamilton: Skrivnostna zgodovina
Hopijev Nexus dr. Y. Hristov: Borba dveh
svetov, Nexus lastni zapiski

Vlado Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije

Apel za pravilno uporabo FFS
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom – medom si je že v prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega
razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele; od njenih pridelkov pa do
opraševanje sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo tako
že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi
čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.
Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto
pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin.
Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisane
v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), še vedno
prihaja do pomorov čebel.
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi:
- pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih
in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so
za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno
bodite pozorni na znak čebele v rdečem okvirju,
- priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,
- uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
- pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu,
- škropite v večernih urah ali ponoči ko so čebele že v panjih.
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel ter da
bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike
FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni. ■
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Program Svit

rešuje življenja
Ste morda prejeli vabilo za sodelovanje
v Programu Svit, pa oklevate? Ne bojte
se sveta tam znotraj – sodelovanje v
programu vam lahko reši življenje!
Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in
raka na debelem črevesu in danki.

Kaj pa so presejalni programi?

To so programi pri katerih s preprostimi metodami (npr. preiskava blata, brisi, vprašalniki, ultrazvok …) med domnevno zdravimi
prebivalci iščemo tiste, pri katerih je velika
verjetnost, da bodo zboleli (npr. imajo predrakave spremembe) ali pa bolezen že imajo,
se pa še ne kaže z značilnimi znaki. Pri pozitivnem presejalnem testu so potrebne nadaljnje preiskave, saj presejalni testi ne dajo
končne diagnoze. Presejalni testi se izvajajo
za tiste hude bolezni, ki so pogoste in ob pravočasnem odkritju ozdravljive. Med takšne
sodi tudi rak debelega črevesa in danke.
Eden izmed znakov, ki nam sporoča, da se
v našem črevesu nekaj dogaja, je kri v blatu.
Če v blatu opazite kri, se morate nemudoma posvetovati s svojim zdravnikom! Toda
krvavitev je včasih tako majhna, da je s prostim očesom ne opazimo. Bolezen se lahko
tako dolgo razvija potuhnjeno, brez očitnih
znakov. Zaznavanje prav takšnih prikritih
krvavitev pa nam omogoča program Svit.
V Program Svit, ki je brezplačen, smo vabljeni vsi prebivalci Slovenije med 50. in
74. letom starosti, ki imamo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Namenjen je
ljudem, ki ne kažejo nobenih bolezenskih
znakov. Namen programa je zmanjšanje
obolevnosti in umrljivosti za rakom debelega črevesa in danke, kar lahko dosežemo
s pravočasnim odkrivanjem predrakavih
sprememb ali začetne stopnje raka.
Postopek sodelovanja v programu je precej
preprost, potrebno pa je natančno upoštevanje navodil. Po pošti prejmete vabilo z
izjavo o sodelovanju. Ko izpolnjeno izjavo
vrnete, prejmete pribor za odvzem vzorcev
blata. Priložena so tudi natančna navodila za
odvzem. Če vam postopek odvzema kljub
temu ni povsem jasen ali pa vas begajo kakšna druga vprašanja v zvezi z udeležbo
v programu, vam svetujemo, da obiščete

»Svitov kotiček« v svojem zdravstvenem
domu, kjer bodo poskrbeli za odpravo
vseh nejasnosti. Vzorca blata je treba odvzeti v dveh zaporednih odvajanjih in ju vrniti v priloženi ovojnici po pošti. V laboratoriju opravijo preiskavo, s katero ugotavljajo
prisotnost krvi v blatu. Dosedanje izkušnje
Programa Svit kažejo, da je bila kri v blatu
ugotovljena pri 6% preiskovancev. Za veliko
večino je torej z oddajo vzorcev blata postopek zaključen. V program bodo ponovno
povabljeni čez dve leti. Je pa redno testiranje vsaki dve leti enako pomembno kot
prvo, zato jih nikar ne opuščajte.
Če se izkaže, da je v blatu prisotna kri, je
potrebno odkriti vzrok krvavitve. Zato je
potrebna preiskava črevesa - kolonoskopija.
Vsaka kri v blatu seveda še ne pomeni raka
ali predrakave spremembe, možen vzrok so
npr. hemoroidi (zlata žila). V letu 2016 so
ob kolonoskopijah v okviru Programa Svit
odkrili predrakave spremembe pri 63% preiskovancev, raka pri 3%, pri 34% pa ni bilo
neoplastičnih sprememb. Velika večina odkritih rakov je bila še v zgodnji fazi, ko so
povsem ozdravljivi z operacijo in ni potrebno nobeno drugo onkološko zdravljenje.
Med raki debelega črevesa in danke, ki so jih
odkrili pred uvedbo programa Svit, pa je bilo
tako zgodaj odkritih le malo (12%). Predrakave spremembe (polipe) lahko odstranimo
že med kolonoskopijo in s tem odstranimo
tveganje za razvoj raka.
Tako ocenjujemo, da lahko s Programom
Svit vsako leto preprečimo najmanj 200
smrti. Da bi to dosegli, pa je pomembno,
da ljudje izkoristijo možnost sodelovanja v

programu. V letu 2016 se je na Svitova vabila
odzvalo 64 % vabljenih, želimo pa si, da bi se
jih v prihodnje še več.
Program Svit že kaže lepe rezultate: število
obolelih za rakom debelega črevesa in danke, ki je prej iz leta v leto naraščalo, se je začelo zmanjševati, saj odkrijejmo in odstranimo že predrakave spremembe.
Za nekatere skupine bolnikov pa test na prikrito krvavitev ne zadošča, ker potrebujejo
redne kontrole s kolonoskopijo. To so bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo
(ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen), tisti,
ki so jim pri kolonoskopiji že kdaj odstranili
polip in osebe, ki so že zbolele zaradi raka
debelega črevesa. Če ste v izjavi o sodelovanju navedli katero od teh stanj, zato ne boste
več vabljeni v program Svit, ampak se udeležujte rednih kontrolnih kolonoskopij.
Za dodatne informacije o poteku Programa
Svit ali pomoč pri sodelovanju v programu
lahko pokličete klicni center Svit na tel. 01 6204-521 ali pišete na e-naslov info@program-svit.si ali po pošti na naslov Program Svit,
p.p. 241, 1001 Ljubljana. Več o programu pa
izveste na http://www.program-svit.si/.
Če ste vi ali vaši bližnji dobili vabilo za
sodelovanje v Programu Svit torej ne oklevajte - lahko vam ali njim reši življenje!
Po gradivu Programa Svit pripravili:
Tjaša Jerman, dr.med.,
Kati Rupnik, dipl. org.,
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
OE Ljubljana

Svitov dogodek

Ukrepaj, rešuj in zmagaj
Občina Loška dolina in Zdravstveni dom Cerknica vabita na Svitov dogodek, ki bo v petek,
14. 4. 2017, na parkirnem prostoru ZD Stari trg, ob slabem vremenu pa v telovadnici
Osnovne šole Heroja Janeza Hribarja od 8. do 11. ure.
Sprehodili se boste skozi napihljiv model debelega črevesa in si ogledali, kako zgleda
zdravo črevo, različne bolezenske spremembe v črevesju ter ob vodeni predstavitvi strokovnjakov dobili vse pomembne informacije.
Program Svit je državni presejalni program, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka
debelega črevesa in danke.
Vljudno vabljeni!
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Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj

Pomen sajenja medovitih rastlin

P

rebujanje pomladi je tako rekoč že čutiti v zraku. Vse daljši dnevi nas vabijo
v naravo in prebujajo življenjsko energijo, ki
je v zimskem času nekoliko zastala in počivala v pričakovanju pomladi. Tudi narava se
prebuja in vsak čas bo zacvetela v vsej barvni
lepoti. Čebele se bodo letošnjo zimo dodobra spočile, saj jim mraz ni dopuščal, da bi
zapuščale varno in toplo gnezdo. Sonce in
toplota jih bosta privabila na plano in začele bodo iskati prvo spomladansko pašo. Kar
naenkrat jih bomo lahko opazovali, kako
letajo s cveta na cvet in prisluhnili njihovemu brenčanju. Hrano jim bodo ponudile
prve znanilke pomladi, med katere sodijo:
vrba, resa, zvončki, telohi, trobentice, leska
… To so rastline, ki jih imenujemo medovite rastline in ki s svojimi sladkimi izločki
v obliki medičine in cvetnega prahu dajejo
čebelam hrano in omogočajo njihov razvoj.
Medovite rastline rastejo na poljih, kjer jih
kmetje sejejo na večjih površinah, kot so facelija, ajda, detelja, oljna ogrščica, sončnice
... Tudi gozdovi so bogati s temi rastlinami.
Najdemo jih tudi na travnikih in na manjših
površinah, kjer jih sadimo z namenom, da
krasijo našo okolico, pa naj bodo to okrasni
vrtovi, zasaditve poti, skalnjakov, čebelnjakov, okrasno balkonsko korito, zeliščni nasadi, parki, javne površine …
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) s svojimi
aktivnostmi že več let spodbuja sajenje medovitih rastlin. Če razumemo, da so čebele
eden najpomembnejših živalskih organizmov na planetu, bomo znali pritrditi pobudi
ČZS in tudi na svoji mikro lokaciji poskrbeli
za saditev medovitih rastlin in tako naredili
nekaj dobrega za ohranitev čebel in okolja,
v katerem živimo. Čebele pa bodo še naprej
vestno opravljale svoje osnovno poslanstvo,
to je opraševanje rastlin, in poskrbele za hrano, ki je za obstoj človeka nujno potrebna.

Kaj lahko sami naredimo za čebele?
Na pripravljene grede posadimo predvsem
trajnice. To so rastline, ki vsako spomlad na
novo odženejo, rastejo, cvetijo in jeseni pomrznejo do tal, v zemlji pa ostanejo novi brsti ki odženejo naslednje leto. Dobra lastnost
trajnic je ta, da z njimi ni večjega dela, in ob
pestri zasaditvi je taka greda zanimiva skozi
vse leto.
Od medovitih trajnic so za čebele pomembnejše črni teloh (Helleborusniger), spomladanska resa (Erica herbacea), zlata rozga
(Solidagospecies), žepek (Satureamontana),
razni sedumi ali homuljice, od dišavnic pa:
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Milena Ožbolt ob
pomoči Fani Truden

Spomini na
Moški pevski
zbor Delavsko
prosvetnega
društva
Svoboda
Loška dolina

Trajnice v juliju in avgustu
(foto: Golob Klančič)

poprova meta (Menthapulegium), timijan
(Thymusvulgare), žajbelj (Salviaofficinalis)
in druge.
Ob robovih gred ali robovih parcel lahko
posadimo manjše medeče grmičevje. Sem
spada navadna leska (Corylusavellana), večina vrst vrb, oziroma mačic (Salix sp.), od
okrasnih rastlin zelo dobro medijo navadni
liguster (Ligustrumvulgare), bradavec (Cariopterisincana), hibiskus (Hibiscussyracus),
vse vrste drenov (Cornus sp.), vse vrste kovačnikov ali lonicer in mnoge druge.
Na večjem prostoru pa zasadimo medečo
drevnino. Tu pazimo, da ima drevo zares dovolj prostora, da lahko nemoteno raste. Sadimo v glavnem lipe (Tiliaplatiphylos), vse
vrste javorjev (Acer sp.), divje češnje (Prunusavium), divji in pravi kostanj od tujerodnih pa paulovnija (Paulowniatomentosa),
trnata gledičevka (Gleditsiatriacanthos L.),
cigarar ali katalpa (Catalpaovata), tulipanovec (Liriodendrontulipifera L.), grmasta
amorfa (Amorphafruticosa L.), mehurnik
(KoelreuteriapaniculataLaxm.),
japonska
sofora (Sophorajaponica L.) in evodija (Tetradiumdaniellii) pa še nekatere druge.
Naštete rastline so zelo dobre medonosne
rastline in jih je možno kupit v naših vrtnarijah, večina naštetih vzorčno raste tudi na
Čebelarski zvezi Slovenije v okolici.
V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin, vendar pa vse niso enako gospodarsko
pomembne za čebelarstvo, od teh jih je za
čebele zanimivih okoli tisoč, na katerih lahko najdejo nektar ali cvetni prah. Smiselno
je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in dajejo
pelod ter nektar v času, ko v naravi ni paše,
čebelarji pravimo, da v času, ko v naravi vlada brezpašno obdobje. V tem času je vsaka
sveža kapljica nektarja ali košek obnožine v
panju še kako dobrodošel. Naše čebele nam
bodo hvaležne. ■

Precej dolgo obdobje v kulturnem življenju Loške doline je zaznamovalo delo Moškega pevskega zbora DPD Svoboda Loška dolina in prav je, da nekaj spominov
nanj zabeležimo, preden po krivici čisto
utone v pozabo:
Iz zgodnjega obdobja zbora, ki je bil ustanovljen leta 1947, so se dokumenti, kot
kaže, porazgubili, kolikor jih je sploh bilo.
Po izročilu je bil pobudnik ustanovitve
MPZ DPD Svoboda Loška dolina Stane
Lavrič, domačin iz Loža, sin predvojnega
občinskega tajnika, ki se je odselil v Ljubljano, v času nastajanja zbora pa je bil
med drugim predsednik Športne zveze
Slovenije, pozneje pa tudi njegov častni
član. Delo zborovodje je prevzel učitelj
Ivan Mercina, organizacijska duša – »ata
in mama« zbora pa je bil Miloš Benčina. Za njim je organizacijo poprijel Jože
Avsec, Kropinov iz Starega trga.
Prvi člani zbora so bili med drugimi, kot
se jih spominja Ludvik Ponuda, tudi sam
dolgoletni član: Anton Pelan - Kolajev, Janez Rudolf - Strlek, Polak, po poreklu iz
hrvaškega Zagorja, pa Tone Žnidaršič Pavletov, vsi iz Starega trga, dalje Rudolf
Žagar - Malarjev iz Viševka, Franc Mlakar
starejši - Mlakarček in Jakob Intihar - Ravšljev iz Loža, Alojz Strle - Jernejevec iz
Kozarišč in še kdo, čigar ime je zdrsnilo v
pozabo. Čisto na začetku je bilo pri petju
tudi nekaj žensk – v tistem času je bil to
torej mešani zbor, a le zelo kratek čas.
Pevci so se najprej naučili predvsem veliko
partizanskih pesmi, s katerimi so nastopali na proslavah in jih peli na pogrebih.
Članstvo zbora je v vsem času obstoja
štelo nekako od petnajst do osemnajst
pevcev, nekateri od njih pa so bili istočasno tudi člani cerkvenega pevskega zbora,
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Moški pevski zbor Delavsko prosvetnega društva Svoboda Loška dolina, fotografiran
najverjetneje pred obnovljeno Ljudsko šolo v Starem trgu. Stojijo od leve: Franc Kovač,
Maks Lekan, Ludvik Ponuda, Stane Okoliš, Janez Ravšelj, Tone Zgonec, Stanko Mlakar,
Slavko Sterle, Jože Drobnič. Sedijo od leve: Miloš Benčina, Alojz Sterle, Lado Furlani, Ivan
Mercina - ustanovitelj in pevovodja, Jakob Intihar, Jože Avsec in Jakob Mlakar. Slika je
nastala po letu 1956, a je na njej še nekaj članov prve zasedbe zbora.
Zagotovo so to Miloš Benčina, Alojz Strle, Lado Furlani, Jože Avsec in Jakob Mlakar.
ki ga je še v šestdesetih letih vodil organist
Edvard Turk iz Loža, pozneje pa več drugih
zborovodij in zborovodkinj. Starotrški cerkveni zbor se je okoli leta 1980 na nekem
tekmovanju cerkvenih zborov v Cerkljah
uvrstil med prve tri, o čemer je na velik ponos pevcev poročal tudi radio Vatikan v svoji slovenski oddaji. Zmagovalec je bil takrat
ptujski zbor mladih, študiranih fantov, ki so
peli program s samimi latinskimi naslovi,
drugi domači cerkljanski zbor, tretji pa je
bil starotrški cerkveni, v katerem je bilo, kot
rečeno, tudi veliko članov MPZ DPD Svoboda. Ludvik Ponuda se je MPZ DPD Svoboda

pridružil leta 1956 za novo leto, 8. februarja
tistega leta pa je imel z njimi že prvi nastop,
že prej pa je bil tudi v cerkvenem zboru in
tam ostal do konca svojega pevskega udejstvovanja.
Zbor DPD Svoboda se ni udeleževal pevskih
tekmovanj, prvič, ker jih prva leta ni bilo
oziroma so bila redka, in drugič, ker so že
tako porabili ogromno časa za svoje petje.
Vsi so imeli družine, službe in vsaj košček
zemlje, če že ne večje domačije. Tako so njihove družine morale prevzeti nase breme
njihove odsotnosti, predvsem pa so si morali
življenje zelo skrbno načrtovati, učinkovito

Dne 28. 10. 1965 so se pevci MPZ DPD Svoboda in njihovi sopotniki fotografirali v Pulski
areni. Spredaj čepijo: Stane Mlakar, Slavko Sterle, Franc Kovač, Tone Zgonc in Jože
Drobnič. Stojijo od leve: Janez Rudolf, Miloš Benčina, Janez Ravšelj, Ivan Mercina, Jože
Mlakar, Jakob Mlakar, Franc Žnidaršič, Alojzij Sterle, Jože Avsec, Lado Furlani, Miro Plos
in na koncu akademski slikar Lojze Perko.
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organizirati in dobro izkoristiti vsako minuto. Ludvik Ponuda se spominja zelo značilnega dogodka:
»Treba je bilo iti pet na nek pogreb, doma
pa se je telila krava. Vse je bilo napeto, tele
naj bi prišlo vsak čas, a vseeno je bilo treba
počakati. Ker pa brez tenorja zbor ni mogel
nastopiti, sem oblekel pražnjo obleko in se
pevcem naglo pridružil pri petju pred hišo
pokojnega, potem pa stekel domov v hlev,
kjer je bilo ravno treba pomagati teletu na
svet. Ko je obležalo v slami, sem pustil domačim, da so ga obrisali in oskrbeli, sam pa
zdrvel na pokopališče, kjer sem spet zapel z
zborom pokojnemu v slovo …« Spet drugič
se je pevec v svečanem oblačilu, pripravljen
na petje ob pogrebu, znašel v podobnem
položaju, ko se je v bližini telila krava, nikogar pa ni bilo, ki bi znal pomagati, tudi
lastnik ne, le na pomoč je lahko klical, a nikogar priklical. Kaj je hotel pevec? Hitro je
nase nataknil neko haljo in se za silo zaščitil,
dal navodila in pomagal privezati tele, ki so
ga potem potegnili na svet … odložil haljo,
se naglo uredil in šel prepevat …
Včasih so pevci od sosedov slišali kakšno nekoliko zgroženo pripombo, češ: »Kako moreš
iti k petju, ko sonce sije, dela pa povsod vse
polno?!« Tudi doma so jim kdaj pa kdaj poočitali, da »ne znajo priti domov …« In plačilo? Stroškov je bilo kar precej: treba je bilo
plačati pevovodjo, bencin, obleko oziroma
vsaj srajco in kravato … Nekaj so zaslužili s
petjem na pogrebih in zasebnih slavjih, nekaj je prispevala vsakokratna oblast, a je bilo
še vedno veliko stroškov na njih samih – to
je šlo v rubriko »konjiček« oziroma »petje za
svoje veselje«. Včasih so bili deležni kake pogostitve, vsakih nekaj let so z lastno soudeležbo zbrali denar za kratek izlet … Pač pa je
treba na glas povedati, da je delovanje zbora
kot tudi nekaterih drugih kulturniških skupin izdatno podpirala Kovinoplastika, kjer
je bila večina pevcev v službi. Med drugim
so jim dovolili tudi izostanek z dela, kadar
so imeli nastop ali vaje, vedno plačali prevoz,
bodisi avtobusni ali tudi z osebnimi avti, če
ni šlo drugače. V začetku so dali tudi lastni
avtobus in šoferja, dokler ga je podjetje imelo, pozneje pa so posojali kombije.
Gotovo ni spomenika daleč naokoli, pri
katerem ne bi vsaj enkrat zapel MPZ DPD
Svoboda Loška dolina, saj so jih vabili na
vse konce in kraje – preprosto zato, ker ni
bilo veliko zborov, potrebe pa so vedno bile.
Tako so obredli vso Notranjsko, peli pa tudi
v Ljubljani, Kopru, Čabru, Ilirski Bistrici in
kdo ve, kje še vse. Nekoč so priredili koncert
v Ribnici, kjer je tisti čas vladalo precejšnje
kulturno mrtvilo kot še marsikje drugje.
Predsednik Krajevne skupnosti je organizatorjema koncerta, ki sta ga obiskala, izrazil
dobrodošlico, potem pa potožil: »Ne garantiram obiska … poskušali bomo napolniti
dvorano z vojaki …« Ljudje preprosto niso
bili vajeni hoditi na koncerte. No, takrat v
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Ribnici je MPZ DPD Svoboda vseeno imel
prav dober obisk.
Ko je njihov nekdanji zborovodja Ivan Mercina leta 1965 slavil 80-letnico, je Stane Lavrič naročil čestitko zanj na ljubljanskem
radiu, a ne le to: zbor mu je po radiu tudi
zapel priložnostno pesem in vsi domačini,
ki so vedeli, kaj se pripravlja, so napeto čakali pri svojih sprejemnikih, da bi bili deležni slovesnega trenutka. Za člane zbora pa
je bilo tisto snemanje na radiu zelo poseben
dogodek, v marsičem precej drugačen, kot
so si predstavljali, da bo.
Nekoč v sedemdesetih letih sta Stane Lavrič
in Miloš Benčina v Stari trg povabila Slovenski oktet, ki je bil že takrat elitni slovenski
pevski sestav. Koncert je potekal, kot vsi podobni dogodki, v starotrški kinodvorani. Bil
je seveda izjemno lepo sprejet, tako da sta
organizatorja povabilo Slovenskemu oktetu
čez čas ponovila, a tokrat ni šlo tako gladko.
Dve uri pred napovedanim koncertom so
člani okteta izjavili, da na starotrškem odru
ne bodo peli, ker ni dovolj akustičen. Kaj pa
zdaj? Na hitro so šli preizkusit telovadnico TVD Partizan, ki pa je začuda zadostila
kriterijem. Organizatorji – člani MPZ DD
Svoboda – so na vrat na nos nanosili vseh
vrst klopi in sedežev iz bližnje in daljne okolice ter usposobili novo prizorišče koncerta.
Uspeli so pa le, saj je bilo v tistih dveh urah
vse urejeno in je koncert lahko normalno
potekal in požel zasluženi uspeh.
Potem ko Ivan Mercina ni več mogel voditi
zbora, je njegovo delo poprijel Viktor Žnidaršič iz Grosupljega, sicer brat cerkniškega
fotografa Žnidaršiča ali po domače Bajčka.
Zbor je vodil do njegove 40-letnice, ki so jo
obeležili 29. novembra leta 1987. Po njej je
delo zbora začelo nekoliko usihati, a je nekaj
let še vseeno deloval pod vodstvom enega od
članov, Staneta Mlakarja –»Telefonista« in sicer vsaj tja do leta 1990; natančnih podatkov
nimamo, zato je bilo lahko tudi nekoliko drugače. Leta 1989 je 7. aprila v zapiskih zbora
omenjen med prisotnimi tudi cerkniški zborovodja Janez Kranjc, a le tistikrat.
Od leta 1982 je delo zbora skrbno beležil njegov član Vinko Zgonc in od tedaj naprej se je
dalo natančno videti, kdaj in kje je zbor pel,
kdo je bil prisoten, na čigavo željo in kako se
je nastop zaključil. Razvidno je, da so peli na
pogrebih mnogih znanih in manj znanih prebivalcev doline, tudi pesnice Maričke Žnidaršič, ravnateljice šole Justine Krajc in brata Matevža Haceta, Toneta; pa tudi ob slovesnostih,
kot je bilo odkritje spomenika Slavku Kovaču
- Smeliju leta 1986 in odkritje spominske plošče Lojzetu Perku leta 1982 ali odprtje nove
pošte v Starem trgu leta 1984 … Oktobra
1985 so zbor posneli za TV dnevnik, leto prej
pa so nastopili tudi v radijski oddaji Koncert
iz naših krajev. Tistega leta, torej 1984, so gostovali tudi v Hodišah na Koroškem, skupaj
z godbo Kovinoplastike in uredniškim odborom Glasila Kovinoplastike.
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Praznovanje 40-letnice MPZ DPD Svoboda leta 1987 v starotrški kinodvorani.
Od leve: Ludvik Ponuda, Branko Plos, Franc Kovač, mogoče Jože Drobnič, sledi Slavko
Sterle, nato dveh ni mogoče prepoznati, nato zborovodja Viktor Žnidaršič, sledita Stane
Mlakar - Antonov in Damjan Mlakar, nato drugi Stane Mlakar, Jakob Intihar, Jože
Žnidaršič in Jože Avsec, Tone Vesel in Tone Zgonec, za njima mogoče Marjan Modic ter
nekdo, ki ga ne prepoznamo in na koncu Janez Ravšelj.
Vse od začetka so se udeleževali pevskih taborov v Šentvidu pri Stični, vsega skupaj štirinajstkrat. Takrat so bila to še tekmovanja, na katerih so zbore ocenjevali znani glasbeniki
kot Radovan Gobec, Ladko Korošec, Tone Kozlevčar. Ob neki priložnosti je v Starem trgu
nastopil na povabilo MPZ DPD Svoboda tudi zbor iz Šentvida pri Stični, saj so si bili tako
rekoč domači.
Ni veliko podatkov o njihovem takratnem repertoarju, ki pa je po drobcih ostal v spominu
poslušalcev. Še vedno so peli partizanske in domoljubne pesmi, pa tudi veliko, veliko slovenskih narodnih in nekaj umetnih, tu in tam tudi kakšno pesem jugoslovanskih narodov.
Na listu, ki nosi datum 27. 4. 1977, se je kot ilustracija ohranil program zbora za koncert ob
dnevu OF, ki mu sledi na roko pripisan še dodatni seznam naslovov:

Pevci nekdanjega MPZ DPD Svoboda: Ludvik Ponuda, Slavko Strle, Jože Drobnič in
Janez Ravšelj pojejo na prireditvi 23. 2. 1997 v Starem trgu.

40
1. Anton Hajdrih:
Pesem nam je v srce padla
2. Marjan Kozina: Naša vojska
3. Alojz Srebotnjak: Nagelj
4. Ivan Rijavec: Ob Kolpi
5. Marjan Kozina: Pomlad v svobodi
6. M. Apih – Pahor – Gobec: V borbi krvavi
7. Emil Adamič: Vasovalec
8. Radovan Gobec: Zvezde
9. Danilo Bučar: Tam, kjer pisana so polja
10. Alojz Srebotnjak: Bori
11. Lovro Hafner: Kaj kleplje
12. Kamilo Mašek: Mlatiči
13. Emil Adamič: Završki fantje
14. Prir. France Marolt: Kaj b' jaz tebi dav
15. Prir. Oskar Dev: Pastirc pa pase ovce tri
16. Prir. Rado Simoniti: Planike
17. Prir. Radovan Gobec:
Bom pa zlezel na češnjo
18. Prir. Ubald Vrabec:
Bratci veseli vsi (od tu daje rokopis):
19. Zdravo
20. Pesem o svobodi
21. Naša zemlja
22. Domovini
23. Stoji v gori partizan
24. Pod noč ( zvezdice)
25. Zdravljica
26. Dekle pšeničko žanje
27. Rožice v gartlcu žalovale
28. Ta paver pa grahovco seje
29. Bolečina
30. Hej tovariši
31. Jaz pa pojdem na vas
32. Pomlad v svobodi
V arhivu so ostale tudi note in besedilo pesmi
Mirka Rebolja Slovo ter besedilo še ene žalostinke z naslovom Zastal korak je sredi dela.
Zdaj pa nekoliko zelo zgovorne statistike na
osnovi podatkov, ki jih je zabeležil Vinko Zgonc:
V drugi polovici leta 1982 je zbor zapel na 10
pogrebih in 3 prireditvah, naslednja leta pa
je bilo takole:
Leto 		
pogrebov
prireditev
1983		
23
10
1984		
22
19
1985		
24
15
1986		 19
8 (do oktobra)
1987		
27
6
1988		
18
5
1989		
21
9
1990		
3
3 (samo prvi kvartal)
Številke povedo, da je zbor nekatera leta nastopal okroglo vsakih 14 dni, vmes pa so bile
še tedenske vaje …
Potem, ko je leta 1987 izzvenelo praznovanje
40-letnice MPZ DPD Svoboda Loška dolina,
se je zborovodja Viktor Žnidaršič poslovil od
njih. Pevci so mu v znak hvaležnosti podarili
sliko Milana Rota. Pokrovitelj obletnice je bil
TOZD Okovje Kovinoplastika, zbor pa je za
svoje dolgoletno delo dobil tudi priznanje
Krajevne skupnosti Loška dolina.
V Kulturnem domu Stari trg v sobi, kjer je

IZ ZGODOVINE

marec, 2017

Štirje še aktivni pevci MPZ DPD Svoboda med nastopajočimi na prireditvi ob razstavi
ročnih del v kinodvorani oziroma Kulturnem domu Stari trg 23. 2. 1997. Na odru so od
leve: brata Štrukelj, med njima Janez Ravšelj, nato Ludvik Ponuda, Slavko Strle, Tomaž
Palčič, Jože Drobnič ter mlada pevca Jana Žnidaršič in Rihard Strle.
leta in leta vadil MPZ Svoboda, še vedno
visi devetnajst listin, ki jih je od leta 1971
pa do 1988 zbor prejel za svoje delo. Gre
za priznanja, diplome, zahvale in podobno.
Poleg petih priznanj za udeležbo na revijah
pevskih zborov in treh za udeležbo na pevskih taborih v Šentvidu pri Stični so tam tudi
zahvale gasilcev (PGD Stari trg ob 100-letnici), Teritorialne obrambe, Rdečega križa,
različnih skupnosti in organov borcev NOB,
pa zahvala za sodelovanje na slovesnostih ob
500-letnici Loža in še kaj. Izstopa Priznanje
OF slovenskega naroda, ki ga je zboru leta
1980 podelila Občinska konferenca SZDL
Cerknica »za dolgoletno delo in prispevek k
splošnemu napredku kulturne dejavnosti«.
Leta 1984 pa je zboru Slovensko prosvetno
društvo v Hodišah na avstrijskem Koroškem, ki je bilo ustanovljeno leta 1904, podelilo »Priznanje in zahvalo za dolgoletno
zvesto službo v prid slovenske misli in besede.« Lep nabor listin, ki same po sebi pričajo
o pomembnem in upoštevanem delu MPZ
DPD Svoboda Loška dolina.
Zbor je v svojih 40 letih kdaj pa kdaj odšel
tudi na kak izlet. Te jim jih je vsaj v začetku
pomagal izvesti Stane Lavrič (Pula, Snežnik,
Mangrt in drugi gorski cilji).
Zadnji zapis o prisotnosti na vajah je s 23.
3. 1990, zadnji pogreb, na katerem so skupaj
zapeli, je bil 1. 4. 1990.
Po spominu, slikah in zapiskih Vinka Zgonca sva skušali zbrati čim več imen mož, ki
so v 40 letih prepevali v MPZ DPD Svoboda Loška dolina, zagotovo pa seznam ni
popoln, saj so nekateri v njem prepevali le
kratek čas. Mogoče ga dopolnimo s pomočjo
bralcev Obrha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miloš Benčina
Anton Pelan
Janez Rudolf
Polak
Tone Žnidaršič
Rudolf Žagar
Franc Mlakar st.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Jože Avsec
Jakob Intihar
Sterle Alojzij
Ludvik Ponuda
Vladislav Furlani
Stane Mlakar
Slavko Sterle
Franc Kovač
Tone Zgonc
Jože Drobnič
Janez Ravšelj
Jakob Mlakar
Franc Žnidaršič
Stane Okoliš
Maks Lekan
Jože Žnidaršič
Janez Porok
Franc Ješelnik
Stanislav Mlakar
Branko Plos
Damjan Mlakar
Vinko Zgonc
Alojz Mazij
Modic Marjan
Anton Vesel
Janez Ovsec

Moški pevski zbor Delavsko prosvetnega društva Svoboda Loška dolina je tako s
svojim petjem priredil vrsto koncertov in
obeležil skoraj nepregledno vrsto slavnosti v
Loški dolini in drugod – od odkrivanja spomenikov, javnih in zasebnih obletnic, državnih praznikov, delovnih dosežkov do slovesa
od sokrajanov, sodelavcev in nazadnje tudi
od pevskega kolega. Pevci so s svojim delom
zelo pomembno zaznamovali dolgo obdobje, ko so peli v zboru in nastopali v njem.
Ostali so v spominu svojih poslušalcev kot
nosilci žlahtnega dogajanja, ki je bogatilo
vse, ki so ga bili deležni.
Viri:
Ludvik Ponuda; januar – februar 2017, ustno
Arhiv: Zapiski Vinka Zgonca 1982–1990,
Razstava priznanj v domu kulture Stari trg
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Anđelka Pogorilić

foto: arhiv KJUC

O nastanku kmetij in graščin v Loški dolini

V

prireditvenem prostoru knjižnice v
Starem trgu smo 26. januarja 2017 prisluhnili predavatelju Francu Nelcu, ki nam
je predstavil načine in organizacijo kmetovanja v Loški dolini od naselitve v prvi polo-

vici 7. stoletja n. št., ko so naši predniki še živeli na stopnji rodovno-plemenske ureditve,
do danes. Zemljo so obdelovale velike družine, ki takrat lastninske pravice na zemljišču niso poznale. Sčasoma se je razvila zavest, da obdelana zemlja pripada posamezni
družini. Lastnina se je nanašala le na orodje,
živino in predmete v osebni rabi. Pred prevlado zemljiških gospostev – graščin je bila
družba organizirana v župah in župan je
imel določeno avtoriteto, vendar ne v smislu suženjstva ali odvisnosti podložnikov v
fevdalni družbi. Za fevdalizem je bilo značilno uvajanje zemljiških gospostev – graščin.
Gospoščino je v dolini sestavljal sedež gospoščine ‒ grad nad Ložem, zemljišča med
Starim trgom in Pudobom, zemljišča v Koči
vasi in Snežniku ter ostala obdelovalna zemlja, na kateri je zemljiški gospod oblikoval
hube ‒ manjše družinske gospodarske enote,
ki jih je za odškodnino dal v obdelavo podložnikom. Podložnik je tako postal odvisen
od zemljiškega gospoda, ki je imel nad njim
tudi sodno oblast. V nadaljevanju je preda-

vatelj obravnaval še obdobje od leta 1848, ko
je bil fevdalizem odpravljen, uvedbo zemljiške odveze ter čase podržavljanja, agrarnih
skupnosti in zadrug. Zanimiva zgodovinska
snov je bila predhodno predstavljena v treh
številkah lokalnega glasila Obrh. Ker bralci
površno beremo in še hitreje pozabimo, nam
je avtor ta segment zgodovine Loške doline
na pobudo knjižnice ponovno predstavil, saj
je vsak košček v mozaiku lokalne kulturne
dediščine in identitete izjemno pomemben.
Knjižnica je nosilka domoznanske dejavnosti v našem prostoru, kar pa ne pomeni le
pridobivanja, urejanja in hranjenja domoznanskega gradiva, ampak tudi predstavljanje in ozaveščanje javnosti o pomenu domoznanske zbirke in skupne preteklosti. Tako
kot biološki genom določa lastnosti našega
organizma, tako nas kulturni genom opredeljuje v družbenem pomenu kot posameznika in kot skupnost. Razumevanje zgodovine je torej pot k razumevanju samega sebe
kot posameznika in kot skupnosti, pa čeprav
gre le za agrarno zgodovino. ■

Anton Velušček

Razstava o izkopu žrtev partizanskega nasilja
iz Krimske jame

V

nedeljo, 30. oktobra 2016, je bila v cerkvi Marijinega vnebovzetja, v vasi Viševek, tradicionalna sveta maša za žrtve vojnega in
povojnega revolucionarnega nasilja iz Loške doline, ki jo je daroval
dr. Simon Onušič.
Ob tej priliki je bila na pobudo in z velikim osebnim angažiranjem
Franceta Kandareta iz Dan postavljena ob robu parkirišča pred cerkvijo potujoča razstava »Vsako noč je požrla koga iz naših krajev«, ki
prikazuje strokovne izsledke iznosa žrtev medvojnega partizanskega
nasilja iz brezna Krimska jama nad Ljubljanskim barjem.
V prvi polovici 2016 so z uradnim dovoljenjem Komisije vlade RS
za reševanje vprašanj prikritih grobišč jamarji pod vodstvom Toneta Palčiča štirje strokovni sodelavci (trije arheologi in speleolog) in
prostovoljci iz Borovnice, Rakeka, Logatca ter od drugod iz brezna
dvignili posmrtne ostanke 31 ljudi: dveh visoko nosečih žena, dojenčka in majhnega otroka, najstnika, za pol šolskega razreda fantov
in deklet, še več mož in žena, starih od 20 do 30 let ter nekaj od 30
do 50 let. Posamezniki so padec v globino gotovo preživeli in v pošastnem trpljenju počasi umirali.
Med odraslimi žrtvami so bili preprosti ljudje, kmetje in delavci ter
zelo verjetno tudi partizani. Predstavljen je bil dokument, v katerem
je na podlagi obtožbe brez utemeljenega suma zaukazana usmrtitev
treh 'tovarišic' in 'tovariša'.
Zločin se je dogajal na ozemlju samooklicane 'kožlješke (sovjetske)
republike' pozno pomladi in zgodaj poleti 1942; zanj je odgovoren
bataljon Ljuba Šercerja. Nastanek republike je povezljiv z opogumlja-

Anahronistično spominsko znamenje pod Osredkom nedaleč proč
od Krimske jame označuje mesto, kjer naj bi taborila ena izmed čet
partizanske enote, ki je odgovorna za zločin pri jami.
(Foto: Anton Velušček)

njem partizanov, do katerega je prišlo po prvih uspehih sovjetskega orožja na vzhodni fronti. Kot je zapisal zgodovinar mag. Stane
Okoliš: »Brez vere v vojaško zmago rdeče armade in revolucije – tudi
po trdnem prepričanju Borisa Kidriča – zagotovo nikoli ne bi počila
nobena partizanska puška.« ■
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Borut Kraševec

Zakrajškov mlin in »Žnidaršičeva žaga« pri izviru
Velikega Obrha v Žagi

M

linarstvo velja za eno najstarejših obrti
človeštva. Mletja žita so se v zgodovini
lotevali na več načinov, vendar so v Srednji
Evropi kar 2000 let prevladovali mlini na vodni pogon. Ti naj bi prišli v Evropo iz Male
Azije. Prvi pa naj bi jih v Evropi uporabljali
Rimljani že leta 70 pr. Kr.
Ob Obrhu je bilo v vasi Vrhnika, ki je omenjena že leta 1275 nekdaj več mlinov in žag.
»Urbar iz leta 1606 omenja v vsej Loški dolini devet mlinov. Prvi (od izvira) mlin in
žago (Mühl und Saag) je imel tega leta Janez
Okoliš. Obrat je spadal pod loško gospostvo.
Od žage je letno dajal 40 desk dajatev. Vidimo, da so bile vodne žage v Loški dolini že
vsaj pred 400 leti. Zmotno je mnenje, da so
do prve polovice 19. stoletja ljudje za svoje
potrebe ročno žagali deske«.1
Zakrajškovo posestvo s kmetijo in žago. V ospredju je lastnik posestva A. Zakrajšek,
ki je razglednico tudi založil. Razglednica odposlana decembra 1917.
(zasebna zbirka Boruta Kraševca)

V drugi polovici 19. stoletja beležimo razvoj
žagarstva. Že v osemdesetih letih 19. stoletja
gradijo v Loški dolini prve vodne žage »venecijanke« na potoku Veliki Obrh za žaganje hlodov iz bogatih okoliških gozdov. V Loški dolini
je bilo v tistem obdobju 12 mlinov in žag.

Pogled na Zakrajškovo posestvo na sliki
objavljeni v: Ilustrirani Slovenec, tedenska
priloga Slovenca, junij 1932, št. 24

Razrez hlodovine na žagi s 105 let starim
gatrom-najstarejšim še delujočim te vrste v
Evropi (foto: Borut Kraševec)

Nekdaj mogočna družina Zakrajšek je bila
lastnica velikega posestva. Na začetku 20. stoletja je posestvo ob Obrhu obsegalo žago, gospodarsko poslopje, bivalno stavbo in v kletnih
prostorih mlin s tremi pari kamnov ter eno
stopo. Pomembne prelomnice na posestvu:
- 1788 v Žagi zgrajen prvi mlin za žita v Loški dolini
- 1853 zgrajena Zakrajškova hiša (Leopold
Zakrajšek)
- 1888 nadgrajen mlin v Žagi
- 1911 zgrajena kopalnica v Žagi
- 1922 v trgovinski register je Adolf Zakrajšek vpisal trgovino z lesom in žago na
Vrhniki pri Starem trgu2
- 1927 na mestu lesenega jezu zgrajen nov
betonski jez in turbina za proizvodnjo
elektične energije za lastno porabo.
- 1928 zgrajena žaga za razrez hlodovine z
dvema veneciankama
- 1964 ena od venecijank prestavljena na
posestvo pri Lužarju v Podcerkev.
- Žago kupi Justin Žnidaršič oče Benjamina
Žnidaršiča
- 1970 venecijanke zamenjane z gatrom

-

-

-

(strojem za žaganje hlodov v deske; polnojarmenikom), ki je bil pripeljan iz Prezida. Njegov pogonski del (dizelski motor) je v Tehničnem muzeju v Zagrebu.
(Justin Žnidaršič)
1997 dograjena elektrarna za proizvodnjo
električne energije za v omrežje in na turbini zamenjan tlačni ležaj na stari turbini.
(Benjamin Žnidaršič)
1999 delno obnovljeno ostrešje na žagalnici.
2009 v žagalnici zgrajeno leseno nadstropje. Od takrat dalje dobiva objekt pod
vodstvom Benjamina Žnidaršiča poleg
prvotne vsebine tudi izobraževalne, gledališke, slikarske in glasbene vsebine …
2012 stoletnica izdelave gatra firme ESTERER, ki je verjetno najstarejši gater tega
tipa v Evropi, ki še deluje
2013 obnovljena Francisova turbina (vodna turbina za srednje padce in srednje
količine vode) in zapornica s sredstvi EU.

viri:
- 1 Obrh, december 2006, št.5, str. 30,
Janez Kebe, Prva zapisana imena vasi
v župnijah Stari trg in Babno Polje in
zanimivosti, III. del
- predstavitveni pano, postavljen pri žagi
- 2 Jutro, Dnevnik za gospodarstvo,
prosveto in politiko, št.292, v Ljubljani,
nedelja dne 10. decembra 1922

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Rešitev nagradne križanke v decembru 2016 je bilo:
GUŠT / SVEŽE DOMAČE TORTE
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri. Nagrade prispeva:
GUŠT, Lož, C. 19. oktobra 59
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 081 604 364
mail: gust.coffeebar@gmail.com

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 20. aprila 2017.
Nagrade tokrat prispeva Zavod Rihtarjeva domačija, Babno Polje 67,
1386 Stari trg pri Ložu, gsm: 041 260 985, info@rihtarjeva-domacija.si,
www.rihtarjeva-domacija.si

3. nagrado: majico + kavo prejme:
Damjana Lipovac, Iga vas 15A,
1386 Stari trg pri Ložu

1. nagrada:
dvourno vodenje po Babnem Polju
za štiri osebe
2. nagrada:
knjiga Franka Trohe Rihtarjevega
Božični in velikonočni spomini
3. nagrada:
knjižica Franka Trohe Rihtarjevega
Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika

Nagrajencem čestitamo.

Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.

1. nagrado: majica + 2 kosa torte prejme:
Lea Martinčič, Pudob 33, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: majico + 1 kos torte prejme:
Iva Rupnik Bogme, Topniška 29, 1000 Ljubljana

uredniški odbor

Ulaka 2017
foto: Edo Šega

Pust
foto: Mario Žnidaršič

Srečanje ljudskih pevcev in godcev pod naslovom »Od
kod si ti dekle 2017« je bilo v nedeljo 12.02.2017 v
Zavodu Ars Viva v Podcerkvi. Prisluhnili smo pevcem
in godcem, ki ohranjajo slovensko ljudsko pesem in
glasbo: Ljudske pevke Jezerska tršča, Pevke ljudskih
pesmi Trlce - KUD Ligojna, Ljudski pevci Jezerci, Ljudska
pevka Marija Baraga, Drumelce, KUD Židan parazol,
Ludska godca skupine Jezerci. Prireditev je vodila Milena
Ožbolt, omogočili pa: JSKD, Občine Loška dolina, Bloke,
Cerknica, Zavod Ars Viva.
foto: Mario Žnidaršič

1. grajska skupščina, ki je bila 21. januarja
2017 v Pristavah gradu Snežnik je potekala v
obliki javne debate lokalne in širše javnosti
z zaključki, ki bodo posredovani odgovornim
ter na tak način prispevali k novemu načinu
upravljanja z objekti, naravo, aktivnostmi,
povezanosti tako z grajskim kompleksom,
kot tudi širše na območju Loške doline in
ostale Notranjske.
foto: Mario Žnidaršič

V petek 17. februarja 2017
je v Lužarjevem skednju v
Podcerkvi predavala Mihaela
Logar, prof., biolog, predstavila
nam je pomen doma
pripravljene hrane, od kod
energija v hrani in kako potem,
ko smo že bolni delujejo
nekatere zdravilne rastline in
da je odvisno od nas samih kaj
vse smo pripravljeni narediti za
zdravje.
foto: Mario Žnidaršič

