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Glasilo občine Loška dolina

Adolfov mlin v Vrhniki pri Ložu
Približno 500 metrov od izvira Velikega Obrha stoji mlin s štirimi kamni, dvema belima, enim črnim in enim za koruzo.
Do sredine prejšnjega stoletja, ko je bil mlin še aktiven, so jih poganjala štiri lopatasta vodna kolesa
s premerom tri metre. V najboljših časih je zmlel tudi do 400 kg zrnja na dan.
Obrh je tri vodna kolesa poganjal mlinarju Luki Okolišu že leta 1606.
Takrat je bil mlin v lasti snežniškega gospostva.

Pihalni orkester Kovinoplastike Lož je 1. maja na praznik dela
tudi letos obiskal kraje v občini Loška dolina s tradicionalno
glasbeno budnico. (Foto: Mario Žnidaršič)

Tradicionalno trkanje pirhov v Kozariščah na
velikonočno nedeljo (Foto: Mario Žnidaršič)

V pristavah gradu Snežnik je bila za prvomajske praznike na ogled
PREGLEDNA RAZSTAVA TROFEJ JELENOV IN GAMSOV, uplenjenih
v letu 2016 v lovskem upravljavskem območju (LUO) Notranjske,
ki jo je pripravila IO Območnega združenja upravljavcev lovišč
(OZUL) LUO Notranjske. (Foto: Mario Žnidaršič)

Utrinek s tradicionalnega prvomajskega kresovanja v
Športnem parku Nadlesk v organizaciji tamkajšnjega
Športnega društva. (Foto: Mario Žnidaršič)

Tradicionalni prvomajski pohod po neznanih
poteh snežniških gozdov v organizaciji ŠRD
Snežnik - Kozarišče. (Foto: Borut Kraševec)

Prvi dan žrebičkovega življenja v
Vrhniki pri Ložu (Foto: Edo Šega)
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Glas o Loški dolini
Z veseljem vas pozdravljam v drugi letošnji izdaji Obrha, ki tako kot vsi do sedaj, na
svojih straneh prinaša nekaj Loške doline. Tudi tokrat so (ste) se k soustvarjanju vsebine odzvali mnogi, tako z nasveti, informacijami, zapisi in tudi slikovnim gradivom.
Hvala vam. Hvala tudi vsem tistim, ki s svojim pozitivnim delom in ustvarjalnostjo na
različnih področjih pripomorete, da je o čem pisati in tako skupaj s pisci širite dober
glas o Loški dolini. Saj poznate tisti pregovor: »Dober glas seže v deveto vas …« Čim
več tega dobrega glasu nam želim in čim manj vzrokov za tistega, ki buri duhove in
seže še dlje.
Pri urejanju Obrha se žal zgodi tudi kakšna nerodnost in kljub pozornosti vseh, ki
pri urejanju vsebine sodelujemo, tudi nenamerna napaka. Za vse takšne in drugačne
napake in tudi uredniške spodrsljaje se opravičujem.
Zahvaljujem se vsem, ki znate tako spodrsljaje kot tudi opravičilo z razumevanjem
sprejeti.
Upam, da so Obrh napake tokrat zaobšle. V njem je kar nekaj člankov, ki nosijo dober
glas o prejetih priznanjih, uspehih, dosežkih, gradbenih delih, jubilejih, tekmovanjih,
premierah, srečanjih, delavnicah, tradicionalnih dogodkih, razstavah, izročilu … prebivalcev Loške doline.
Čestitke in hvala vsem.
Ne spreglejmo tudi napovedanih dogodkov, na katere nas vabijo. S svojo prisotnostjo
na njih bomo dali priznanje vsem tistim, ki se na ta način trudijo, da je podoba Loške
doline lepa, se v njej dobro počutimo in se zato o njej lahko širi dober glas …
Vabljeni k širitvi dobrega glasu tudi v prihodnji številki!
Do takrat vas lepo pozdravljam!

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 23. junij 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: Adolfov mlin v Vrhniki pri
Ložu • tekst in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Izvedba del, potrjenih v proračunu občine za leto 2017
omladni čas ni le čas, ko se prebudi narava in prične nova sezona, temveč je tudi
čas, ki nam omogoči začetek gradbenih del
in pričetek investicij, ki so bile načrtovane
ter potrjene v proračunu Občine Loška dolina za leto 2017. Najbolj pričakovana je bila
gradnja kanalizacijskega sistema za naselje
Pudob, ki se je po vseh začetnih težavah le
pričela in dela potekajo, čeprav še vedno ne
v celoti tako, kot bi si želeli. Upam, da bodo
občani še naprej tako razumni do delavcev
na gradbišču kot tudi do strokovnega kadra
občine in izvajalca, kajti problemi in vprašanja, ki se pojavljajo občanom, se sprotno
poskuša reševati, kjer je pač to možno. Vseh
problemov in želja pa žal ne bo možno upoštevati, kajti marsikatere spremembe na projektu so pogojene z drugimi zahtevami, ki pa
bi lahko bistveno spremenile samo izvedbo
projekta. Po zagotovilih izvajalca naj bi bila
kanalizacija Pudob v celoti z vsemi tremi
kraki zaključena nekje do avgusta. Po tem
času pa bodo vsi prebivalci Pudoba pisno
obveščeni o možnem pričetku priklapljanja
objektov na kanalizacijski sistem. Obveščanje prebivalcev in izdajanje dovoljenja za
priklop na kanalizacijo bo vršilo podjetje
Komunala Cerknica, ki bo v bodoče tudi
upravljalec izgrajenega omrežja.
V začetku maja se je z deli končalo ter odprlo
povezovalno cesto od krožišča, mimo balinišča proti Nadlesku. Z novim odsekom ceste
se je bistveno izboljšala prometna varnost na
navedenem odseku kot tudi varnost uporab-

foto: Mario Žnidaršič

P

nikov balinišča. Posebej pa je potrebno opozoriti vse udeležence
v prometu, da je odsek na novo
urejen s prometno signalizacijo, ki delno spreminja prednost
cest na odseku, zato menim, da
opozorilo o strogem upoštevanju prometnih predpisov ne bo
odveč, kajti določene dosedanje
navade bomo vozniki na novem
delu morali spremeniti.
Tudi obnova fasade podružnične Osnove šole v Iga vasi se bo
pričela v tem mesecu. Obnova sovpada s
praznovanjem 110. obletnice Osnovne šole
v Iga vasi. Ker pa smo v preteklosti postopno
in po segmentih obnavljali objekt (streha,
okna, sanitarije), je logično, da se z ureditvijo zunanjega izgleda objekta niz večjih del
zaključi.
Načrti za drugo polovico leta pa so predvsem usmerjeni v izgradnjo povezovalne
ceste ob osnovni šoli v Starem trgu. Projektna dokumentacija je izdelana in naslednji
korak je razpis za izbor izvajalca ter pričetek gradnje. V izdelavi pa je tudi projektna
dokumentacija za kanalizacijsko omrežje v
Babnem Polju. Upam, da nam v letošnjem
letu uspe pridobiti še gradbeno dovoljenje
za gradnjo, saj smo uspeli določene nejasnosti in pogoje predhodno uskladiti z Ministrstvom za okolje ter z ARSO. Menim, da po
teh usklajevanjih ne bo nobene nepotrebne
birokratske ovire več in da bo projekt lahko
ugledal zeleno luč. ■
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Andreja Porok

Bok

Na kratko iz občinskega
sveta – 15. redna seja

Poslanki na obisku
foto: Borut Kraševec

V

četrtek, 20. 4. 2017, so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali na svoji 15. redni seji.
Na seji je občinski svet najprej potrdili spremembe Občinskega prostorskega načrta. Obravnavana sprememba
predstavlja manjšo širitev naselja Kozarišče, in sicer za
potrebe opredelitve dejanskega funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov.
V nadaljevanju je potekala obravnava in sprejem Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje
opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij.
Šolski center Postojna je na razpisih pridobil sredstva za
izgradnjo prizidka za potrebe delovanja Izobraževalnega
centra sodobnih tehnologij ter sredstva za nakup tehnološke opreme. Ker preko razpisov pridobljena sredstva
ne pokrivajo celotnega stroška nakupa opreme, bodo
manjkajoči delež zagotovile še občine in podjetja. Sam
projekt je izjemnega pomena za širšo regijo.
Nato so se svetnice in svetniki seznanili z letnimi poročili
javnih zavodov Zdravstvenega doma Cerknica, osnovne
šole Stari trg, Javnega zavoda Snežnik ter javnega podjetja Komunala Cerknica d. o. o. Zakon o javnih financah
javnim zavodom in podjetjem nalaga, da županu do
konca februarja predložijo letno poročilo za preteklo leto
ter v skladu z akti ustanoviteljev enkrat letno o svojem
poslovanju poročajo občinskemu svetu.
V skladu s Statutom Občine Loška dolina je župan občinskemu svetu predložil Zaključni račun proračuna Občine
Loška dolina za leto 2016. Občinski svet je zaključni račun soglasno potrdil.
Seja se je nadaljevala z razpravo o projektu Oblikovanje
»Sistema grozd« manjših domov, gerontoloških centrov
v lokalni skupnosti. Vsi so se strinjali, da v Loški dolini
nujno potrebujemo institucionalno oskrbo za starostnike. S sodelovanjem v projektu »Sistem grozd« bo občina
pridobila koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva, katere samostojno ne more pridobiti. Svetnice in
svetniki so soglašali, da občina pristopi k projektu.
Dodatno je bila na dnevni red seje uvrščena točka o izvajanju storitve »pomoč družini na domu tudi med vikendi
in prazniki«. Z izvajanjem storitve bo potrebno na centru
za socialno delo zaposliti dodatno oskrbovalko. Ker so
trenutno predvideni le štirje uporabniki omenjene storitve, se bo le ta začela izvajati s 1. 1. 2018.
Sprejet je bil tudi sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra za dve zemljišči v k. o. Iga vas in eno zemljišče v
k. o. Knežja Njiva. Gre za zemljišča, ki so bila v preteklosti
javne poti, vendar niso več v uporabi. Lastniki sosednjih
nepremičnin so izkazali interes za odkup in ureditev zemljiškoknjižnega stanja.
Nazadnje je občinski svet imenoval svetnika Milana Jurkoviča in Zdenka Trudna za predstavnika ustanovitelja v
Svet zavoda Zdravstvenega doma Cerknica. Imenovanje
novih predstavnikov v svet zavoda je bilo potrebno, ker
je dosedanjim članom potekel mandat. Za nadomestnega člana v Komisiji za gospodarske dejavnosti je občinski svet imenoval svetnico Marico Petrič. Dosedanji član
komisije je bil pokojni svetnik Frančišek Komidar, zato je
bilo potrebno imenovati nadomestnega člana. ■
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oslanki državnega zbora RS Erika Dekleva in Iva Dimic sta se 10. aprila na povabilo župana Janeza Komidarja udeležili srečanja, na katerem sta se v neformalnem pogovoru z njim in direktorjem občinske uprave Bogdanom Zevnikom
seznanili s stanjem, aktivnostmi in izzivi v občini Loška dolina ter se dotaknili
tudi sodelovanja z drugimi občinami v Notranjsko-kraški regiji. V pogovoru je
bilo izpostavljeno, da majhnost občin ne bi smela biti ovira pri razvoju, temveč
je lahko, kot so med pogovorom ugotavljali, celo prednost, tudi v primeru Loške
doline, ki ima velik potencial v razvoju turizma in tudi ostalih panog, predvsem
tistih, ki s svojo dejavnostjo ne ogrožajo tega kraškega področja.
Poslanka Erika Dekleva je po srečanju dejala: »Sem zelo vesela, da me je župan
povabil, se strinjam, v idilične kraje. Tako občina kot župan se sooča s številnimi
izzivi, tako danes in nakazani so tudi v prihodnje. Prav je, da smo s težavami,
s katerimi se občina srečuje, seznanjeni in kljub neformalnemu pogovoru se
bova, verjamem, obe trudili, da pomagava, kolikor je v naši moči. Prav je, da se
politika in razvoj te države zapelje v tako smer, kot si jo predvsem ljudje želijo.«
Poslanka Iva Dimic se je pridružila mnenju poslanske kolegice glede povabila
in dodala:
»Občina Loška dolina je nekako najbolj odmaknjena od centrov, zato se mi zdi
pomembno, da je ta majhna občina vitalna. Župan je predstavil tudi svojo vizijo
razvoja v prihodnje. Zagotavljanje delovnih mest prebivalcem občine in tudi
okoliških občin ima vizijo tudi pri zagotavljanju večje socialne varnosti. Seveda
bomo v državnem zboru poskušali prisluhnit tem njegovim pogledom z namenom, da bi v največji meri delali vsi skupaj v dobro občanov. Se mi zdi, da
je pomembno poudariti to, da je občina majhna, kar pomeni, da se zna hitro
odzivati na različne težave in naravne nesreče. Zelo uspešno v preteklosti tako
ob žledolomu, poplavah in obilici drugih težav je imel župan prave odgovore in
je znal povezati ljudi, ki so bili pripravljeni nekaj narediti …
Pomembno je poudariti to, da je področje, kjer se nahajamo, izrazito kraško in
je na začetku zagotavljanja oskrbe pitne vode celotne doline vse do Ljubljane,
tudi Postojne in Pivke. S tega vidika je tudi pomembno, v kakšno smer naj bi se
v prihodnje razvijala tukajšnja industrija.
Seveda je veliko odprtih možnosti, od zelenih delovnih mest, mogoče nekoliko
večje socialne politike, na zagotavljanju dnevno varstvenega centra. Glede tega
je v tem kraju še velik potencial in tudi na dodatni izgradnji možnosti zelenega
kraja, povezanega s turizmom. Smo na področju, ki je turistično razvijajoče,
vendar ne še dovolj. Za obmejno občino je mogoče priložnost tudi v povezovanju s sosednjo državo, čeprav obstaja pri tem tudi nekaj težav.
Danes je bila glede tega s strani župana predstavljena jasna in dobra vizija, ki jo
seveda obe s kolegico razumeva in nenazadnje podpirava, ker, če bomo v tem
delu Slovenije skupaj ustvarjali boljše pogoje, bo to boljše za vse nas.«
Tudi župan Janez Komidar je izrazil zadovoljstvo nad odzivom obeh poslank
in srečanje zaključil z besedami: »Vem, da skupaj lahko naredimo marsikaj in v
temu pogledu nas Javorniki ne delijo in nas ne smejo deliti.« ■
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Tatjana Gostiša, Vitra Cerknica

Janja Urbiha je slovenska ambasadorka učenja
Priznanje Andragoškega centra
Slovenije (ACS) je pridobila za
»izjemne dosežke pri udejanjanju
vseživljenjskega učenja«
Teden vseživljenjskega
učenja (TVU) je najvidnejša promocijska
kampanja na področju
izobraževanja in učenja
v Sloveniji, ki poteka že
22 let. Projekt usklajuje
ACS, izvaja ga v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa
tudi onkraj naših meja.
V TVU spodbujamo pomembnost učenja v
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki
jih posameznik v svojem življenju prevzema.
Vsi, ki projekt soustvarjamo – bodisi v vlogi
izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci –
prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. Projekt sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Vabljeni na brezplačne prireditve,
ki se od 12. maja do 30. junija 2017
odvijajo po celotni Sloveniji.
Prireditve poiščete na
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje.

Janja Urbiha zna z besedno in telesno govorico približati kompleks gradu Snežnik
vsakemu. Tako tujcu kot domačinu. (arhiv: VITRA Cerknica)

VITRA Cerknica sodeluje v TVU od samega začetka leta 1996. Začeli smo kot izvajalec
aktivnosti, od leta 2000 smo tudi regionalni
koordinator za občine Cerknica, Loška dolina, Bloke in Logatec. Poleg koordinacije
dogodkov, ki jih izvajajo podjetja, društva,
posamezniki, eko in turistične kmetije,
knjižnice, šole, vrtci … smo aktivni tudi pri
priznanjih. Vsako leto predlagamo vsaj eno
osebo, podjetje/ustanovo ali društvo, ki z
delom pozitivno vpliva v svojem okolju. Festival TVU se vsako leto začne z nacionalno
otvoritvijo, letos bo 12. maja v Trbovljah. Cilj
otvoritve je predstavitev dobitnikov priznanj
na področju vseživljenjskega učenja. Letos
smo ponosni, da je ena od 5 dobitnikov tudi
Janja Urbiha. Najbolje jo predstavimo s tekstom vloge, ki smo jo poslali komisiji na ACS.

osebo pri sodelovanju z Vitro, ne glede na tip
aktivnosti. Taka je kot udeleženka naših aktivnosti, kot dobrodošla pomoč pri organizaciji dogodkov Vitre ali kot gostiteljica Vitre pri
organizaciji njenih dogodkov. A poglobljena
priprava na kandidaturo nas je z vsakim podatkom o aktivnostih Janje bolj navduševala.
Težko je presojati o deležu njenega vpliva na
današnjo odprtost in svetovljanstvo vasi Kozarišče, ko se Slovenija in EU sooča z vse večjo ksenofobijo. Mogoče je svetovljanski vpliv
»grajskih« iz gradu Snežnik zapisan v genih
vaščanov. A dejstvo je, da je malo vasi v Sloveniji, ki so sposobne sprejeti, podpreti in intenzivno sodelovati z »odbitimi« umetniki, kot je
recimo Matija Solce. Nekaj je verjetno v tem,
da so se v močno sinergijo združile energije
dveh svetov. Umetniki z vseh kontinentov so
bili v vasi sprejeti odprtih rok. Enako velja za
5.000 obiskovalcev lanskega festivala Plavajoči grad. Vsekakor pa je to najboljši dokaz
vpliva okolja na posameznika in vplivanje posameznika na okolje.

Včasih se zgodijo neverjetne stvari, ko se spustimo v spoznavanje (da ne rečemo raziskovanje) nekaj ali nekoga. Janjo Urbiha – vzdevek
»Kozarka« pove, da je doma iz Kozarišč v Loški dolini – poznam že vrsto let kot zanesljivo

Vzeti usodo v svoje roke po izgubi varne zaposlitve je odlika hrabrih ljudi. Janja je hrabra. Z izgubo redne zaposlitve so se res zaprla
ena vrata, a se je hkrati odprlo veliko novih.
Fleksibilna, vedoželjna, kooperativna, aktiv-

na … je bila že med delom v Kovinoplastiki
Lož, kot lahko preberemo v njeni predstavitvi.
Kot da je takrat akumulirala vedno močnejšo
energijo, ki ji je po izgubi redne službe omogočila kvantni skok. Potem se je v kratkem
času iz ukalupljene bube razvil čudovit metulj, sposoben absorpcije starih in novih znanj
ter veščin. Ob veliki meri samoizobraževanja
je postala »priročna in uporabna« tudi za
različne organizacije v regiji in/ali Sloveniji.
Vitra sodeluje z Janjo že lep čas na različnih
področjih.
Po našem prepričanju je naloga vsakega
koordinatorja TVU iskanje ljudi in organizacij, ki pomembno presegajo povprečja. S tem dobijo možnost, da jih spozna
lokalno in nacionalno okolje. Kot vzor
vseživljenjskega učenja širijo učinke znanja na osebnem kot družbenem področju.
So veliki ambasadorji promocije učenja in
znanja v praksi, kar je tudi osnovni namen
podeljevanja priznanj za promocijo učenja
in znanja odraslih. To je največja osebna
nacionalna nagrada vseživljenjskega učenja, ki jo lahko dobimo v Sloveniji. 
Iskrene čestitke, Janja!
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Marko Smole – vodja skupine za ljubitelje pri Slovenskem etnološkem društvu in
lokalni turistični vodnik v Loški dolini, Barbara Piber – Javni zavod Snežnik

Etnološka zbirka pri Hostovih
Delavnica Slovenskega etnološkega društva na Gornjih Poljanah nad Loško dolino

M

arhiv: Javni zavod Snežnik

arsikateri Slovenec še ni obiskal Loške
doline. Za Cerkniško jezero so slišali vsi, da pa so se od tam že pred tisočletji
nadaljevale poti preko Loške doline proti
Kvarnerju in Kolpi, to pa je znano le redkim.
Zahodni rob Loške doline je bil prepreden
s predzgodovinskimi naselji; tam od Križne
gore, pa vse do Vražjega vrtca nad Babnim
Poljem. Grad Snežnik je bil zgrajen v bližini
rimskih temeljev, morda celo na njih ... Gre
za območje, ki je bilo pomembno tudi proti koncu rimskega imperija – z utrdbami na
Claustra Alpium Iuliarum, rimskem limesu,
tj. obrambnem zidu. V srednjem veku je bil
Lož pomembno žitno tržišče … Ste vedeli,
da je skozi dolino stoletje in več potekala furmanska pot, po kateri so domačini s konjskimi vpregami prevažali ogromne količine lesa
iz snežniških in čabranskih gozdov? Ter da so
bili prav podjetniki iz Loške doline vodilni v
gospodarski in ekonomski rabi teh gozdov?
Dolina lahko še danes pokaže marsikaj. Če
jo obhodimo po krožni Poti dediščine, se
nam bodo razkrili ostanki prazgodovinskih
naselij, antičnih – rimskih časov, srednjeveških gradov, trgov, vasi, nekoč bogatih žag in
mlinov ... Seznanimo se lahko s kraškimi izviri in požiralniki, podeželsko bogato okrašenimi cerkvami, partizanskim letališčem. V
gradu Snežnik si lahko ogledamo muzejske
zbirke ter postanemo pri njegovih Pristavah,
ki jih znova oživljajo domačini s svojimi
kulturnimi in kulinaričnimi dejavnostmi …
Nad omenjenim, ob ostankih rimske utrdbe,
na temeljih, na katerih naj bi bila domnevno
postavljena romarska cerkev svetega Andreja, pa se nahaja tudi najvišje ležeči zaselek
na Notranjskem – Gornje Poljane (1065 m).
Naselje štirih kmetij, kjer so bili v 15. stoletju
domnevno naseljeni uporni koroški kmetje,
je sicer zapuščeno, vendar pa potomci nekdanjih prebivalcev še niso popolnoma opustili hiš. Ena izmed teh je tudi Hostova, kot ji
pravijo domačini.
Na letošnji pomladanski delavnici smo se z
delovno skupino ljubiteljev etnologije podali
prav tja. Jure Kordiš – naslednik Hostovih,
je namreč že leta pri hiši in v skednju hranil
mnogo predmetov svojih prednikov in domačinov iz doline. Oblikoval je zbirko, katere predmeti so bili razpostavljeni po hiši,
znotraj katere je uredil tudi prenočišča. Obenem je v skednju pripravljal prostore, v katerih bi lahko predmete s simulacijo nekdanje
postavitve oživil. Nato je urejanje za nekaj

Jure Kordiš je že leta pri hiši in v skednju hranil mnogo
predmetov svojih prednikov in domačinov iz doline.
(arhiv: Javni zavod Snežnik)

časa zastalo ... Po začetnih
ogledih zbirke in razgovorih z lastnikom smo se
odločili, da mu bomo pri
njenem urejanju pomagali.
Tako se nas je zbralo nekaj prostovoljcev – članov
SED-a (vsak od nas ima
svojo zbirko, marsikatera
je bila urejena s pomočjo
prostovoljnega dela naše
skupine) in celo študentka
kulturne antropologije iz
Kopra. Od petka zvečer do
nedelje smo Dragatušec Pavel, Šentjoščan - Lojze,
Koprčanka - Valentina in
ljubljanski Pleščan - Marko
z Juretovo pomočjo uspeli
očistiti nekaj sto predmetov, jih zaščititi z osnovnimi zaščitnimi sredstvi in jih
delno popraviti ter umestiti
v pregledno zbirko, ki pripoveduje zgodbe o življenju v tem naselju, kot tudi
v preostanku Loške doline.
Med delom nas je obiskala
in nam namenila spodbu-
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Vhodni del skednja – zvoz, je namenjen
predstavitvi kmetijskega orodja in ročnih
strojev, ki so se nabrali pri hiši. Pomembno
vlogo so imela transportna sredstva za seno,
ki je na obsežnih senožetih v okolici dajalo
osnovo za številne glave živine pri hišah.
Vsaka je imela poleg desetine ovac, tudi po
deset in več glav krav in volov. Notranji prostor na podu je namenjen predstavitvi orodja in opreme domače delavnice. Od zbirke
ročnih svedrov Juretovega očeta, gozdarja in
domačega mojstra, starih obličev in hlapca,
do orodij, namenjenih delu v gozdu. Po stopnicah se, mimo opreme, vezane na opravila
okoli hiše, povzpne v višje nadstropje. Tam
je predstavljena notranjost kmečkega doma
z odprtim ognjiščem – s kotlom na premični verigi pred krušno pečjo, kamro v ozadju,
kotno klopjo z veliko javorjevo mizo pod
božjim kotom, starinsko skrinjo ter skromno, a domačno notranjo opremo. Najbolj
presenetijo bogato oblikovana kovana vratca, ki so nekoč poudarjala pomembnost kleti
za krompir v Viševku. So iz leta 1824, ko je v
teh krajih omenjena poljščina šele pridobila
status najpomembnejše za preživetje družine. Kot, namenjen lovskim trofejam in številnim pastem za polhe, priča o povezanosti
življa z gozdom in živalstvom v njem; tudi
preko raubšica. Uspeli smo zbrati še nekaj
zanimivih informacij o tukajšnjem življenju
in jih strnili na dveh plakatih, ki lahko ob
Juretovih pripovedih dodatno osvetlita zgodovino in predstavljene vsebine.
Zbirko smo po dveh delovnih dneh, začinjenih s kulinaričnimi dobrotami domačink

arhiv: Javni zavod Snežnik

dne besede celo etnologinja Pokrajinskega
muzeja Postojna, gospa Magda.

in njihovimi pripovedmi za javnost slovesno odprli v nedeljo, 23. aprila 2017. Ob kozarčku
šampanjca – kot se spodobi – ob vzpodbudnih govorih in zadovoljstvu vseh prisotnih. Dulce
et utile, kdo je to že rekel? Hvala za gostoljubnost tako pri Hostovih, kot na Pristavah gradu
Snežnik, ki so nam jo pripravili člani Društva ljubiteljev gradu Snežnik. Hvala Javnemu zavodu Snežnik za pomoč pri tisku materiala. Verjamemo, da bosta zbirka in Jure s svojimi pripovedmi marsikaterega domačina pripravila k odkrivanju novih in novih zgodb tega prostora.
A s tem še nismo končali. Vsekakor bi bilo smiselno natančneje pregledati in raziskati stavbno dediščino starih kmečkih domov tega prostora. Že ogledano v Gornjih Poljanah, Viševku
in Kozariščah odstira zanimive vidike nekdanjih domačij nekaj stoletij nazaj. Se nam pri tem
priključi še kdo od domačinov? 

Bok

Salamijada 2017

V

Lužarjevem skednju Zavoda Ars Viva v
Podcerkvi je bila 8. aprila že tretje leto
zapored salamijada, katere pobudniki so člani družine Palčič. Komisija izbrana izmed
prisotnih je oštevilčila in pripravila salame
za degustacijo in po zaključenem ocenjevanju razglasila rezultate. Vsak obiskovalec
prireditve je lahko degustiral 12 vzorcev domačih salam in nato z eno, tremi ali petimi
točkami ocenili tri, ki so se mu zdele najboljše. Izdelovalec posamezne salame je bil seveda do razglasitve neznan. Najboljše ocene so
letos dobile salame, ki so jih izdelali Danilo
Bavec, Miha Palčič in Slavko Žagar.
Degustaciji in razglasitvi je sledila zabava s
plesom. 
(vir: http://arsviva.znidarsic.net)

maj, 2017

Najboljši izdelovalci salam (arhiv: Zavod Ars viva)
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foto: Edvard Šega

Borut Kraševec

IZ ZGODOVINE

V tej hiši je živela Gabrijela
Zakrajšek, ki je v začetku letošnjega
maja umrla v starosti 102. let,
kot najstarejša občanka. S člankom
se jo bomo spomnili v naslednji
številki Obrha.

V

Vrhniki pri Ložu ob Velikem Obrhu
stoji mogočna Zakrajškova hiša, ki ima
na kamnitem portalu vrat letnico 1853. V
hiši je nekoč deloval mlin s štirimi kamni.
Ime je dobil po Adolfu Zakrajšku. Na Adolfovi domačiji je bila ob mlinu tudi žaga, stara venecijanka, ki po drugi svetovni vojni ni
več delovala.
Mlin na tem mestu je bil omenjen že v urbarju iz leta 1606, kjer je zapisano, da je bil
na tem mlinu Luka Okoliš. Od mlina, ki je
imel tri kamne in eno stopo, je dajal 1 goldinar pravde in še 30 krajcarjev davka. Mlin je
bil v lasti snežniškega gospostva. Leta 1669
je mlinar Gregor Peer, ki ni bil domačin, dajal enake dajatve, kot so napisane leta 1606.
Leta 1726 je imel mlin Mihael Kraševec in je
od njega plačeval 13 goldinarjev. Tudi v urbarju 1797-1848 je naveden mlinar Mihael
Kraševec z enakimi dajatvami. Po letu 1890
je Anton Kraševec, r. 1858, mlin prodal Va-

Tu je nekoč voda poganjala štiri
vodna kolesa ki so vrtila mlinske
kamne
Adolfov mlin
la moko revnim družinam ter s kruhom postregla »beračem« oz. popotnikom. Preživeti
je morala sina Mirka, ki je študiral elektrotehniko in hči Gabrijelo, ki se je izšolala za
trgovko. Dosegla je častitljivih 95 let.

lentinu Vilarju iz Pudoba in odšel z družino
v Bosno. Okoli leta 1900 je od Vilarja mlin
kupil Anton Zakrajšek iz Vrhnike 13.«1
Na domačiji je do svoje smrti pred drugo
svetovno vojno gospodaril Adolf Zakrajšek.
Po smrti moža je vodenje prevzela Marica
Zakrajšek, ki je sama vodila mlin in stope,
tudi med vojno in še nekaj let po njej.
Poročna fotografija Adolfa in Marije
Zakrajšek iz leta 1913: iz knjige Janez
Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem
II.del, Ljubljana 2002

Žaga ob mlinu

Edvard Šega iz Žage je povedal, da se živo
spominja stop in mlina, ki so delovali še, ko
je bil otrok. »Predvsem se spominjam Marice Zakrajšek, tete mojega očeta, ki je bila
zelo radodarna gospa in je pogosto podarja-

Bila je izredna gospa, ki je uspela z diplomacijo prekrmariti vojno, ne da bi ji požgali
hišo. To jo je veliko stalo, saj je morala ves
čas dajati okupatorju ... zgodilo se je, da je
ravno skrivala partizane, ko so prišli v hišo
italijanski vojaki, in lahko si predstavljamo
njeno iznajdljivost, da jih niso odkrili.
V času recesije pred drugo svetovno vojno
jih je lesni trgovec iz Doline prinesel okoli in
ko jim je v roku plačal vagon v Italijo izvoženega lesa, je kasneje ostal dolžan nekaj deset
vagonov ... Vsa domačija in posest bi šla v
»bankrot«, da ni Marica korajžno odpotovala v Italijo in izposlovala oz. izprosila toliko
plačila, da ni šlo posestvo na dražbo ... »2
viri:
1

2

Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem II. del,
Ljubljana 2002
Edvard Šega iz Žage - Vrhnika pri Ložu

V notranjosti mlina je še ohranjene nekaj opreme
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Benjamin Žnidaršič na Kongresu VDMFK v Barceloni
najboljši skupaj z nemškim slikarjem

M

Pomemben del slavnostnega dela kongresa je bila
tudi razglasitev rezultatov
slikarskega natečaja za najboljši motiv za posebne priložnosti.
Med približno 1500 slikami
najboljših slikarjev na svetu,
ki slikajo z usti ali nogami, so
tri dela še posebej prepričala
komisijo, ki pa se o najboljšem ni mogla odločiti, zato sta
si prvo in drugo mesto delila
slikarja Benjamin Žnidaršič

arhiv: Zavod Ars viva

ednarodno združenja slikarjev (VDMFK – Vereinigung der
Mund und Fussmalenden Künstler), ki slikajo z usti ali nogami obeležuje 60 let delovanja. Ob tem jubileju je bil v Barceloni
od 9. do 14. aprila 2017 redni kongres, ki se ga je udeležilo okoli
140 polnopravnih in pridruženih članov iz 36 držav. Med njimi sta
bila tudi polnopravna člana iz Slovenije Vojko Gašperut in Benjamin
Žnidaršič.
Poleg slavnostnega dogajanja ob obletnici je bilo srečanje tudi delavno. Pomembno je bilo tako za slikarje, založnike in tudi vodstvo tako
velike organizacije. Izmenjava mnenj in pogledov vedno pomaga
k boljšemu delu organizacije. Mednarodno združenje sestavlja 815
umetnikov iz 78 držav. Za pomoč na kongresu je skrbela Malteška
bolniška pomoč iz Avstrije.

iz Podcerkve v Loški dolini in Markus Kolp iz
Nemčije, tretje mesto pa je zasedlo delo Luca
Buccija iz Italije. Slavnostna razstava ob 60. obletnici mednarodnega združenja je bila postavljena v osrednjem salonu Marqués de Comillas v
Pomorskem muzeju v centru Barcelone. Razstavljenih je bilo več kot 150 slik. Poleg Benjamina Žnidaršiča sta razstavljala še dva slovenska
avtorja Silvo Mehle in Vojko Gašperut. Ob tej
priložnosti je na 245 straneh izšla knjiga 60 let
VDMFK in katalog razstavljenih del. ■
(vir: http://arsviva.znidarsic.net)

SIMONA TRUDEN

Anemarija Štefančič v Figarovi svatbi na odru
ljubljanske opere

S

opranistko Anemarijo Štefančič smo letos lahko spremljali na velikem odru
ljubljanske opere v Mozartovi Figarovi svatbi, v kateri je upodobila vlogo
Marcelline. Marcellina je ključarka gradu, ki si želi za moža Figara, čeprav se
Figaro pripravlja na poroko s Suzano. Za lepo Suzano pa se ne zanima samo Figaro, temveč tudi grof, ki mora odobriti dovoljenje za poroko. Po nekaj zapletih
in spretnih igricah Suzana in Figaro dobita dovoljenje za poroko, Marcellina pa
opusti načrte o poroki s Figarom, saj se izkaže, da je njen sin.
Anemarija se je na avdicijo prijavila že pred enim letom: »Konec lanskega januarja je potekala avdicija, na katero se nas je prijavilo približno 60 pevcev, polovica nas je bila potem izbrana, da smo prišli sploh do avdicije in od tega nas je
dobilo vlogo šest žensk in dva moška. Ostale vloge so zapolnili pevci iz stalnega
opernega ansambla.« Anemarija še poudarja, da ji je bilo v veselje stati na odru
ter da je hvaležna za izkušnjo: »To je bila zelo zanimiva izkušnja, s katero sem
pridobila ogromno stvari, ki jih pridobiš samo na odru. V učilnicah in manjših
odrih ne dobiš toliko izkušenj kot na velikih. Zelo sem hvaležna za to priložnost,
da sem lahko sodelovala pri teh predstavah. Tudi sami pevci in solisti so mi
pomagali, dajali nasvete, da sem potem lažje opravila svojo vlogo«. Zagotovo pa
bomo Anemarijo še videli na velikih odrih. ■

V sredini Anemarija Štefančič v vlogi Marcelline,
preden je z ekipo stopila na oder ljubljanske opere
(vir: facebook stran Urške Kastelic)
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Nova komedija na starotrškem odru

Č

Dve uri trajajočo komedijo je osemčlanska igralska zasedba, med katerimi so bili tudi novi obrazi, skupaj z inspicientkama Katarino Ravšelj in Marinko Oblak ter scenskim tehnikom Ivanom Zabukovcem
pripravljala od letošnjega februarja.
Rdeča nit komedije, ki povzroči cel niz zapletov in komičnih trenutkov, je kovček, poln denarja, ki se je nepričakovano namesto njegovega pravega kovčka na vlaku na poti iz službe domov znašel v rokah
Henryja Perkinsona, ki ga je odigral Simon Baraga, Katja Telič je

foto: Borut Kraševec

lani amaterskega gledališča Delavsko prosvetnega društva
(DPD) Svoboda Loška dolina so 21. aprila premierno in nato
še v nekaj razprodanih predstavah na odru starotrškega kulturnega
doma odigrali komedijo Raya Cooneya Funny Money. Odlično zaigrana predstava, nasmejano občinstvo in bučen aplavz je bilo za režiserko Andrejo Buh, ki je v komediji odigrala tudi vlogo narednice
Slater, zagotovo najlepše rojstnodnevno darilo, ki ga je praznovala
ravno na dan premiere. Z igro pa so počastili tudi 95-letnico delovanja društva.

odigrala vlogo njegove žene Jean Parkinson. Kovček, predvsem pa
denar v njem, je zanimiv tudi za družinska prijatelja Perkinsonovih
Betty in Vic Johnson – Kristino Komidar in Emila Kandareta. Tu je
še narednica Slater, še posebej pa vsebina kovčka privlači narednika
Devenporta, ki ga je odigral Ludvik Krajc. S kovčkom ima polne roke
dela še Žiga Ravšelj v vlogi taksista Billa in pa skrivnostni gospod
Gazda, ki ga je odigral Tomaž Kraševec.

foto: Mario Žnidaršič

Predstava s svojimi nenehnimi in dinamičnimi preobrati gledalce
glede razpleta ves čas drži v negotovosti. Ko je videti , da je že vse
izgubljeno, se prav na koncu med zapiranjem odrskega zastora zgodi
nepričakovan preobrat.
Celotna ekipa Amaterskega gledališča je tudi s to predstavo poskrbela za sprostitev gledalcev in tako dosegla svoj namen. Tako kot so
dosegle svoj namen številne gledališke igre, ki so v 95 letih delovanja
društva vključevale v svojih vrstah že nekaj generacij režiserjev, igralcev in nasmejale generacije gledalcev iz Loške doline in na mnogih
gostovanjih. ■

Dagmar

Čajanka in štirideseta slikarska razstava slikarke DagMar
mesecu marcu smo se zbrali na butičnem večeru, na Čajanki
po polni luni v salonu Edine v mestu. Ob pitju konopljinega
čaja in predstavitvi izdelkov iz konoplje, ki jih je predstavil Slavko
Škoberne, so si lahko prisotni ogledali moja likovna dela.
Večino platen, ki sem jih predstavila, je iz zadnjega slikarskega ciklusa Božja šepetanja, ki govori o moji najveličastnejši življenjski
odisejadi. Govori o ponovnem odkrivanju sebe, o povezanosti,
rasti, ljubezni, o neizmerni notranji moči, govori o tem, kako sem
si zopet vrnila samo sebe …
Čajček iz konoplje je bil pa itak TOP!
V petek, 12. maja, se je v Edini v mestu zgodila druga čajanka. Svoja
dela je postavila na ogled akademska slikarka Karmen Bajec.
Dogodek podpira Edina v mestu in Javni zavod Snežnik. ■

foto: Mario Žnidaršič
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arhiv: Knjižnica enote Maričke Žnidaršič

Anđelka Pogorilić

Pravljično po butalsko

N

a marčevski pravljični uri v knjižici so otroci prisluhnili pravljici Frana
Milčinskega – Gospod in hruška. Slišali so, kaj vse se lahko zgodi, ko
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 tej poučni »historiji« so mali modrijani premišljali o lenobi
in o tem, da ni pametno prelagati na druge, kar lahko bolje in hitreje
opraviš sam.
»Drevesu pa ni dalo miru. Moralo je razodeti svojo modrost in
je spregovorilo: »Kaj ti pravim, gospod! Sam bi šel po hruške,
pa bi vsega tega ne bilo.« F. Milčinski

Tečaj izdelovanja mozaikov
‒ popestritev in preseganje
meja domišljije

P

očitniški tečaj izdelovanja mozaikov je potekal v knjižnici v Starem trgu od četrtka, 2. marca, do petka, 3. marca 2017. Za idejno zasnovo, pripravo in izvedbo je poskrbela Eva Ule, ki je izjemna
ustvarjalka na področju fotografije, akvarela in mozaičnih kreacij. V
sproščenem vzdušju so mladi člani knjižnice uživali v svoji ustvarjalnosti in v izdelovanju lastnega umetniškega dela iz kombiniranih naravnih materialov. Čar ustvarjanja mozaikov je prav v tem, da ponuja
nešteto možnosti, tehnik in materialov, s pomočjo katerih je možno
ustvarjati unikatne izdelke. Seveda je potrebna velika mera potrpežljivosti, saj so mladi ustvarjalci kar devet ur uporabljali le pincete
za vstavljanje kamenčkov, s kleščami pa so rezali steklo in ploščice.
V zaključni fazi so praznino zapolnili še z akrilnimi barvami. Skozi
to izkušnjo so dobili odlično spodbudo k raziskovanju svoje lastne
umetniške energije ter priložnost za sprostitev, spoznavanje novih
prijateljev in pridobivanje novih spretnosti.

arhiv: Knjižnica enote Maričke Žnidaršič

Na aprilskem pravljičnem srečanju so se zabavali ob poslušanju duhovite pravljice Laž in njen ženin, avtorja Frana Milčinskega. Pravljica govori
o gospe Laži, ki je neke noči premišljevala, kako grdo je pokvarjen svet,
da ji noče več vsega verjeti. Sklenila je, da se bo omožila, ker naj bi imela omožena ženska več veljave pri ljudeh kakor samska. Po temeljitem
premisleku se je odločila za Prilažiča. Ta ji je bil posebno všeč, ker je imel
lasuljo, umetne zobe in lepo kratke noge. Na koncu se je izkazalo, da je
bil gospod Prilažič izjemen izbor, saj je znal natvesti laži tako, da so mu
verjeli tudi tisti, ki jih gospa Laž ni prepričala.
Pravljično druženje v knjižnici bo letos v celoti posvečeno humoristu,
satiriku, mladinskemu pisatelju in dramatiku Franu Milčinskemu, ki se
je pred 150-imi leti rodil v Ložu. Pravljic in povesti, ki jih je napisal ali
priredil Milčinski, je veliko, jih zlepa ne zmanjka. Zakaj je pisal pravljice,
pripoveduje sam v Življenjepisu mojega peresa: »Zaradi dece – svoje in
druge – sem se lotil tudi pravljic. Tiste dni se ni našlo v naših knjigarnah
kaj domačih pravljic, razen onih najpreprostejših v Turkovih in Giontinijevih
izdajah. Krmili so nam našo deco vobče le z okornimi prevodi Sneguljčice
in Pepelke. Pa sem se z vnemo spravil na delo, da priredim izbor slovenskih
pravljic. Najprej sem v roko vzel pravljiške snovi¬ slovenskih narodnih pesmi. Iz neštetih inačic sem po svoje uredil dvajset pravljičnih snovi.« (Milčinski: Zbrani spisi II, 1978, str. 12-13). Tjaša Koprivec, urednica Zbranih
pravljic in pripovedk Frana Milčinskega, piše, »da se je namerno lotil slovenskih ljudskih pravljičnih motivov, saj je dojel pomen pravljice kot večne
lepote, ki se je pretakala skozi slovenske rodove in tako našla svojo zadnjo,
natisnjeno obliko«. Prvi zbirki pravljic je sledila druga – Tolovaj Mataj. Te
pravljice je izbral in uredil iz gradiva, zabeleženega v Kresu, Zvonu itd.
Snovi za te pravljice ni iskal v ljudski poeziji, temveč jo je črpal iz ljudske
proze. Ustvaril je zaklad zdravega ljudskega humorja. Poleg pravljičnih
besedil je v knjigo uvrstil tudi nepravljična, humoristična besedila o Butalcih. Ti bi po mnenju prof. Milene Mileve Blažić morali biti del antologije svetovne književnosti. »Žal pa imamo Slovenci ambivalenten odnos
do tega književnega besedila, ki je neupravičen. To bi lahko lansirali v svet
tako kot človeško ribico ali kakšno drugo našo posebnost. Le eno besedilo
Butalcev je v slovenskem učnem načrtu, kar je katastrofa. Sama si zelo prizadevam, da bi posamezna imena, ne samo od Milčinskega, prišla v slovar
slovenskega knjižnega jezika, saj so del nacionalne pisne dediščine, ki bi jo
morali znati tudi promovirati. Njegov jezik je res enkraten.« »Znal je pogledati v slovensko dušo in jo razgaliti na sprejemljiv način. Fran Milčinski je
bil poklican, da oživi naš narodni in nerodni alter ego v Butalcih.« (http://
www.delo.si/kultura/knjiga/brez-butalcev-nam-ziveti-ni.html).

Anđelka Pogorilić
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Butalci na obisku

Ko imajo hormoni žur v
Starem trgu

Noč knjige v Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

23.

april je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. To je dan, ko
praznujejo knjižničarji, pisatelji, ilustratorji, knjižničarji in
vsi bralni navdušenci. Posvečen je promociji branja, založništva in
zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine. Svetovni dan knjige
je razglasil Unesco leta 1995. S tem datumom je opozoril, da je 23.
april dan mnogih literarnih obletnic – na ta dan so se rodili ali umrli številni svetovno znani literarni ustvarjalci: Miguel de Cervantes,
William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega, Rupert Brooke, William Wordsworth, Maurice Druon in Vladimir Nabokov.

Praznik knjige je v Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu zaznamovala 150-letnica rojstva velikega pripovednika Frana Milčinskega.
Bralno druženje so popestrile članice Bralnega krožka Fran Milčinski DU Loška dolina, učenke OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu in ljubitelji knjig, ki so prebirali zgodbe o Butalcih ali pa so
le prisluhnili bralnemu izboru sodelujočih. Čeprav butalske zgodbe niso vezane na določen čas in kraj, saj Butalca tudi danes najdeš
kadarkoli in kjerkoli, so bralni navdušenci našli neposredne dokaze,
da so Butale prav v teh krajih. To so, med drugim, prevračanje besed, spodmikanje besednih pomenov v pogovornem jeziku, premišljeno oblikovan slog, besedne igre in najpomembnejši dokaz ‒ grb,
ki je v uporabi še dandanes. Kot je zapisal Milčinski, so se Butalci
razselili daleč po svetu, ostali pa so, kar so bili. Tem pomembnim
ugotovitvam je nedvomno botrovala bogata pojedina, ki jo je pripravilo Društvo kmečkih žena in deklet na podeželju Ostrnice. Še
posebej jim je teknilo cimetovo pecivo s Trubarjevega krožnika, ki ga
je v Lož prinesla članica krožka naravnost iz Tübingena, s Trubarjeve
poti po Nemčiji. Pot je poimenovana po slovenskem protestantskem
pridigarju, duhovniku, prevajalcu in avtorju prvih dveh slovenskih
tiskanih knjig, Primožu Trubarju. Leto 2017 je namreč razglašeno za
evropsko leto reformacije. Ob tako močnem literarnem navdihu so v
starotrški knjižnici ustvarjalno, prizadevno in uspešno izpeljali bralni dogodek in sklenili večer s poglavitnim sporočilom organizatorja
bralnih dogodkov – če ne bomo brali, nas bo pobralo.

arhiv: Knjižnica enote Maričke Žnidaršič

arhiv: Knjižnica enote Maričke Žnidaršič

V letu 2017 mineva 100 let, odkar je luč sveta zagledala prva slovenska slikanica Martin Krpan Frana Levstika, in 150 let od trenutka,
ko se je v ozvezdju satiričnih humoresk in čudežnih pravljic rodil
slovenski pisatelj Fran Milčinski. Noč knjige je letos povezala več kot
100.000 ljubiteljev knjige, in sicer na okoli 400 dogodkih v 140 krajih
po Sloveniji in v zamejstvu. Na njih so se s knjigami, avtorji, glasbo,
razstavami in drugimi dogodki, ki jih je spodbudila literatura, družili
vsi – od najmlajših v vrtcih do najstarejših v domovih za ostarele.

V četrtek, 9. marca 2017, je v enoti Stari trg potekala predstavitev
knjige Ko imajo hormoni žur. Avtorica Minka Gantar je spretno
združila mnoga znanja s področja zdrave prehrane in osebne rasti. Nazorno je razložila vpliv in delovanje hormonov na človeka
in čeprav je knjiga pisana za ženske, ki imajo hormonske težave, je
priporočljiva tudi za moške, da lažje razumejo ženske. Med dinamičnim predavanjem so obiskovalci izvedeli, kako povečati telesno
energijo, kako se kaže pomanjkanje hranilnih snovi, kako prepoznati
in pozdraviti podzavestna prepričanja in reprogramirati podzavest.
Z zanimanjem so prisluhnili avtorici, ko je spregovorila, kako nas
rastni hormon pomladí, medtem ko spimo, kako lahko na naraven
način uravnavamo delovanje ščitnice, katera hranila pospešijo obnovo in pripomorejo k mladosti telesa, kako s pomočjo zdravilne kode
odpravimo stres in negativna prepričanja, kako izdelamo hormon
DHEA, ki je odgovoren za topljenje maščobe na trebuhu in še veliko
uporabnih nasvetov. Knjiga, ki jo je predstavila Gantarjeva, ponuja
način življenja, spremembo, nekaj univerzalnega, kar običajno iščemo pri zdravilcih, psihoterapevtih, endokrinologih in drugih, ko obtičimo v službi ali v odnosu, ki nas izčrpava. In ne samo to – v knjigi,
ki je na voljo v vseh enotah Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, je
veliko dragocenih nasvetov, kako spodbuditi hormon sreče in kako
oblikovati svoj jedilnik, da bi z njim dosegli dobro počutje, primerno
telesno težo ter harmonijo telesa in čustev.

P O P R AV E K I N O P R AV I Č I L O
V prvi letošnji številki Obrha je bila na strani 20 objavljena,
pred 70 leti povedana pravljica z naslovom Kako je Mirko
iskal strah.
Pravljico je zapisala Pepca Sterle – Jožefa po pripovedovanju
njenega starega ata Janeza Ožbolta.
Pomotoma je bila ob naslovu pravljice kot avtorica zapisa
navedena Milena Ožbolt.
Obema se za napako iskreno opravičujem.
Urednik
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Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Narodni muzej Slovenije in Festival Plavajoči grad

5. GRAJSKI PUN(K)T
foto: Mario Žnidaršič

mask »BAGIGI CARPET SHOW«. Sledila je loška skupina »Grajska
straža« s svojim povsem novim repertoarjem. Po njih je Matija Solce
predpremierno uprizoril »Pasje življenje«, pasje-politično igro zvokov in objektov, namenjeno predvsem odraslim. Večer je zaključil
švedski duo »Gnol & Tralg«, ki je prav za to priložnost prikolesaril v
naše kraje. Preigravata predvsem skandinavsko glasbo kot tudi viže,
ki sta jih nabrala na svojem potovanju. Nastopajoči na vseh dogodkih so plačani iz prostovoljnih prispevkov obiskovalcev, torej so prišli
iz lastnega vzgiba, ker so veseli prijetnega doživetja.

N

a prvoaprilsko soboto se je na Pristavah gradu Snežnik odvil
pravi mednarodni festival. Pričel se je z nastopom italijanskih
lutkarjev »Teatro della Sete« s predstavo italijanskih ročnih lutk in

Stanko Grl

ZORE SVIT
Ko zore svit prežene noč
in rosa iglic se oklepa,
takrat v srcu se zavem,
o zvezdna noč, kako si lepa.
Ko zore svit oko zbudi,
dotik na lica da zaspana,
kot žarek sonca boža cvet,
da ga mori ne bela slana.

Ob tem je bila svečana otvoritev nove kuhinje in sezona impro-gostišča, ki bo obratovalo vsak vikend. GRAJSKI PUNkT bo prostor
druženja kulture in enostavne dobre hrane, degustacije sladic, kavice
in drugih dobrot, ki jih prostovoljno pripravljajo domačini. Odprt
bo ob sobotah od 14.00 do 22.00 ter ob nedeljah od 11.00 do 18.00.
Vsako soboto bo zvečer potekal filmski program (Grajska Kinoteka),
otroške predstave in koncerti. Ob nedeljah pa bodo pri gradu Snežnik organizirani tudi vodeni sprehodi z lokalno turistično vodnico
Janjo Urbiha, ki vas bo kot domačinka ob pripovedovanju različnih
zgodb od tu in tam, od nekoč in danes ... popeljala po grajski okolici
in bližnjih vaseh. ■

Mario Žnidaršič

Območno srečanje otroških
folklornih skupin
V športni dvorani OŠ v Starem trgu je šestega aprila na prireditvi z naslovom »Poprej v starih časih« zaplesalo šest otroških folklornih skupin. Večina je bila notranjskih: iz Cerknice, Blok, Loške doline. Skupine je strokovno spremljala Neža Lubej.
Program pa je povezovala Milena Ožbolt. Prireditev je organizirala Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Cerknica, zanjo Jožica Mlinar.
Prireditev so omogočile Občina Cerknica, Loška dolina in Bloke ter OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.

Ko zore svit zbudi srcé,
se vpraša, kje so sanje,
kje so ostale, kje zaspale,
le kje naj upam, čakam nanje?
Če zamudiš, če ga prespiš,
prikrajšan boš za košček dneva,
ker zore svit že daleč bo,
če vrne isti se, ne veva?
foto: Mario Žnidaršič

In ko tam daleč za gorámi,
nebó bo v jutru spet žarelo,
tam daleč od ljudi, skrbí,
bo srce moje spet veselo.

KULTURA

15

maj, 2017

Bok

Člani Ars Viva na izboru za zlato paleto 2017
23. marca 2017 je v stari galeriji Delavskega doma Trbovlje
Zveza likovnih društev Slovenije v sodelovanju z Likovnim
društvom RELIK Trbovlje odprla prvo letošnjo tematsko razstavo za Zlato paleto – Osnovne tehnike in grafike 2017, na
kateri so s svojimi deli sodelovali tudi člani Zavoda Ars Viva.
Za razstavo je strokovna komisija izbrala 64 izmed 208 predloženih del od 107 avtorjev iz 17 društev. 17 najboljših del je komisija
nagradila s certifikatom kakovosti. Žirija je med certifikati izbrala
tudi po eno bronasto, srebrno in zlato paleto iz sklopa osnovnih

tehnik ter po eno iz sklopa grafik. Te bodo znane in podeljene na
zaključni prireditvi, 18. novembra 2017 v Trbovljah.
Predsednik ZLDS Branko Železnik je na prireditvi podelil priznanja in certifikate za grafiko in risbo. Med njimi so člani Zavoda
ARS VIVA oddali 22 del in prejeli: Albina Kragelj certifikat in 2
priznanji, 2 priznanji je dobila Vidka Borko, Renato Forjanič in
Benjamin Žnidaršič sta za svoji deli prejela vsak po eno priznanje,
Anja Podobnik in Željko Vertelj pa zahvalo.
(vir: http://arsviva.znidarsic.net)

OBLETNICE NOTRANJCEV
V LETU 2017
razstava v vitrini knjižnice v Starem trgu
21. april–30. junij 2017

Benjamin Žnidaršič

KRESNA NOČ
Kresna noč,
nebo žari,
svetlo je nebo,
mesec v samoti se smehlja,
kres na hribu zagori
in misel svojo sporoči.
Prevzela me čarobna je ta noč,
čaroben bil njen dih je vroč,
vsa me je prevzela,
vsa me je objela,
v srcu mojem smeh,

Fran GERBIČ

Jože DEBEVEC

kaplja sreče v očeh,

skladatelj, dirigent,
tenorist

duhovnik, klasični filolog, pisatelj,
literarni teoretik in zgodovinar, prevajalec

le smeh mojega srca je greh.

5. oktober 1840, Cerknica
29. marec 1917, Ljubljana

15. marec 1867, Begunje pri Cerknici
15. oktober 1938, Ljubljana

(iz pesniške zbirke Zlate perutnice)

VSEM UPOKOJENCEM

Fran MILČINSKI

Ivan MATIČIČ

pisatelj, humorist,
dramatik, sodnik

pisatelj, pripovednik,
tiskar, učitelj

3. december 1867, Lož
24. oktober 1932, Ljubljana

27. december 1887, Ivanje selo
17. november 1979, Ljubljana

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

www.kjuc.si

NUDIMO BREZPLAČEN
VPIS V KNJIŽNICO
V VSEH ENOTAH KNJIŽNICE
JOŽETA UDOVIČA CERKNICA
Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu
ponedeljek: 9:00 - 15:00
četrtek:
12:00 - 18:00
www.kjuc.si
petek:
14:00 - 19:00
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SIMONA TRUDEN

Upokojenci športno aktivni v pikadu

Š

portna sekcija Društva upokojencev Loška dolina je pripravila pokrajinsko tekmovanje
upokojenskih društev v pikadu za upokojenke in upokojence ter organizirala medregijsko
tekmovanje v pikadu.
Medregijsko tekmovanje je potekalo 15. marca 2017 v prostorih Kulturnega doma Stari trg.
Tekmovanja se je udeležilo sedem moških ekip in sedem ženskih (DU Lesce, DU Loška dolina 1, DU Rovte, DU Ajdovščina, DU Loška dolina 2, DU ŠD Baron Logatec, DU Vrhnika).
Pri moških so slavili domačini Loška dolina 1, pri ženskah pa DU Rovte.
Pokrajinske športne igre v pikadu pa so potekale v sredo, 19. aprila 2017, v prostorih Ars Vive
v Podcerkvi, tekmovanja pa se je udeležilo osem ženskih ekip in osem moških. Rezultati so
bili sledeči:

REZULTATI EKIP – ŽENSKE:
1. mesto DU Loška dolina
2. mesto DU Ivančna Gorica
3. mesto DU Elektro Ljubljana
4. mesto DU Šmarje Sap
5. mesto DU Ig
6. mesto DU Podgorica Šentjakob
7. mesto DU Rovte
8. mesto DU Grosuplje
REZULTATI EKIP – MOŠKI:
1. mesto DU Loška dolina
2. mesto DU Ivančna Gorica
3. mesto DU Rovte
4. mesto DU Šmarje Sap

foto: Mario Žnidaršič

5. mesto DU Grosuplje
6. mesto DU Podgorica Šentjakob
7. mesto DU Rovte
8. mesto DU Grosuplje
povzeto po besedilu Maria Žnidaršiča

Janez Kvaternik

SIMONA TRUDEN

LETNIK 37

Začetek Notranjskega tekaškega
pokala s tekom na Križno goro

Letnik 37 letos praznuje okroglo,
seveda ne bomo šli na Roglo;
praznovali bomo tu, nekje v dolini,
pri Mlakarju, Škribanu
ali vsak v svojem stilu.
Ko pride človek v zrela leta,
se nič dobrega mu ne obeta;
vsak ždi v svoji tugi in samoti,
ali po svoji želji ali pa po pomoti.
Vsak človek se vse življenje trudi,
da ne bi bil v čem v zamudi;
a na tej notranjski grudi
kar naenkrat na tleh se zgrudi.
Od bolesti ali samote,
ali družinske zarote,
omahne v drugi svet,
ki naj mu bo za dobro vzet.
Čim starejši si, večje imaš skrbi,
kako zavaroval bi domače,
vedno se zdi, da nekdo v denarnico skače,
ja, seveda,
ko pa majhne so pokojnine in plače.

E

lgoNova Notranjski tekaški pokal se je začel s 15. tekom na Križno goro, ki je
postregel z mrzlim vremenom. Tekači so tako kot vsako leto tek začeli v Ložu,

od koder je do vrha 856 m visokega hriba še 4 km vzpona. Tekačev je bilo letos 133.
Najhitreje je na cilj pritekel mladi Jaka Grže (AK Postojna), sledil mu je Jure Ribnikar (AD Olimpik), ki je sicer prvič tekel v pokalu, tretje mesto pa je zasedel Matjaž
Arko (ŠD Sodražica). Pri dekletih je slavila Katarina Ožbolt (TKD Sovica), ki je
prehitela Nino Prevec (Izišport), sledila pa je Kristina Bele (AK Pivka).
Po koncu teka odraslih so potekali še otroški teki, ti pa so bili letos kar za pol krajši.
Na 700 m je slavila Zoja Levec (OŠ Cerknica), za njo pa je v cilj pritekla Ema Bebar
(OŠ Stari trg), pri fantih pa je prvo mesto zasedel Lovro Urbiha (OŠ Stari trg). Na
500 m je tretje mesto pripadlo Nikiti Funda iz OŠ Stari trg, za Tanejem Faturjem (OŠ
Ribnica) pa sta v cilj pritekla najprej Tine Zabukovec, nato pa Jure Mlakar – oba iz
OŠ Stari trg. Cicitek za predšolske otroke pa je potekal na vrhu pri cerkvi.
povzeto po TKD Sovica
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Šesta sezona pilates vadbe minila je,
moč in pozitivno energijo z veseljem nabirale smo vse.
Januarja/februarja kar nekaj članic bolezen v posteljo je položila,
a optimizem in volja do vadbe kril zagotovo nista dobila.
Ob ponedeljkih zjutraj v MGC Gabru
penzionistke svoja »jesenska leta« so razgibavale,
ob torkih zvečer pa malo mlajše članice z vadbo moč krepile
ter se s prijetnim gibanjem in smehom sprostile.

Lokostrelci
nadaljujejo z
nizanjem uspehov
na tekmovanjih

Na vsaki vadbi zelo dobro nam je šlo …
Če pa slučajno zgodilo se je, da energija malo popustila je,
takrat v Novi vasi medo Brundi je prijazno zarenčal,
v Cerknici pa dežurni gasilec se po stopnicah spodbujat prismejal.
Helena s fotografinjo Uršo fotosession je uredila,
tako vsaka, ki je želela, nekaj fotk za spomin je dobila.
Prijateljice nekega dne ob kavi, na idejo so prišle,
da »Tvojo preobrazbo« bodo organizirale.

Helena nekajkrat vadbo še dodatno popestrila je,
takrat stole, lesene palice in penaste valje vihtele smo vse.
V aprilu in maju v Cerknici še vztrajale smo
in si rekle: »Pa dajmo, saj to dobro je za naše telo!«

Z lepim vremenom so se tudi aktivnosti DLLL
Snežniška Diana preselile v naravo. Konec aprila so se
lokostrelci podali na tekmo 3 D pokala v Ložnici pri
Žalcu. Tekmovalci so ciljali na makete živali v različnih
velikostih oziroma na 24 tarč. Slavil je domačin Gašper
Štefančič, tretje mesto je zasedel Damjan Mlakar, Boštjan
Ovsec desetega, Sebastjan Baraga pa štirinajstega. V maju
pa so se domači lokostrelci podali tudi na lokostrelskosamostrelski turnir 3 D, ki ga je organiziral LKD Dramlje.
Ponovno je zlato medaljo odnesel Gašper Štefančič, ki
niza uspehe in dokazuje, da je v dobri formi.

Ure pilatesa gibanje in miselnost spremenijo,
telo in dušo prijetno razbremenijo in obogatijo.
To so trenutki posebnega gibanja, sprostitve in topline,
kjer – čas samo zame (!) – brez na/smeha ne mine.

Dolinski lokostrelci z veseljem sprejemajo
tudi nove člane, starost pa ni pomembna.
Če bi se radi preizkusili v lokostrelstvu, ste vabljeni,
da jim pišete na snezniska.diana@gmail.com.

In res … kmalu zatem dve dekleti so izbrale
jima s skupnimi močmi in voljo
priložnost za fit videz in boljše počutje dale
in tako dobrodelnost, znanje in srčnost pokazale.

Jana Mlakar
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Mario Žnidaršič

Dan odprtih vrat Kovinoplastike Lož
Družba Kovinoplastika Lož v
lastništvu finskega KJK je
v soboto, 22. aprila 2017, prvič
za splošno javnost uspešno
organizirala dan odprtih vrat.
Na začetku srečanja smo si ogledali kratek predstavitveni video. Borut Flander,
predsednik uprave Kovinoplastike Lož,
je predstavil skupino družbe KJK, ki
uspešno raste, zaposluje in investira, in
poudaril, da prav taki želijo biti tudi v

Kovinoplastiki Lož. Izpostavil je glavne vrednote – zakonitost in transparentnost poslovanja, tako do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in pa nenazadnje do lokalne skupnosti.

foto: Mario Žnidaršič

Član uprave Aleš Tišler je predstavil invalidsko podjetje TCR Inpro d. o. o., varovanje
okolja pa svetovalka na področju ekologije
Helena Reščič Granda. Sledil je zelo dobro
voden ogled proizvodnje po skupinah. Za
konec smo si še ogledali prikaz vaje za zaščito in reševanje PIGD Kovinoplastike Lož.
Pogostili so nas tudi s toplimi in hladnimi
napitki in prigrizki. 
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EKO vrtiček

N

Na pridobitvi znaka delamo že od začetka in
si prizadevamo, da bi izpolnili vsa merila.
Letos smo se odločili, da bomo vrtiček nadgradili s sajenjem dreves. Odločili smo se za
sajenje sadnih dreves, ki so že veliko let nazaj krasile naš šolski vrt. Pred kratkim časom
so bila drevesa posekana, saj so bila že stara,
nekaj pa jih je poškodaval tudi žled, ki se je
zgodil pred približno tremi leti. To dejavnost
smo izvedli 18. 3. Navdušenje nad sajenjem
dreves so otroci pokazali že na začetku. Pripravljali smo se v razredu, se izobrazili, kaj
vse je potrebno prej narediti, kako pripraviti
zemljo, katera drevesa bodo uspevala v naših krajih glede na podnebje in kako se bomo
tega lotili. Držali smo se našega narejenega

Barbara Turk
načrta, povprašali domače in tiste, ki so to
že delali in se skrbno pripravili.
Na pomoč nam je priskočil tudi hišnik. Izkopal je luknje, seveda so mu bili otroci, ki
obiskujejo dejavnost eko vrtička, skupaj z
menoj v pomoč. Pomagali smo pri izkopavanju, sajenju in zaščiti sadnih dreves. Posadili
smo štiri jablane, saj bodo te najbolj uspevale glede na naše hladno podnebje. Sami smo
se prej poučili o primernem času sajenja, o
globini lukenj, o primernih sadikah, kako
uporabiti mrežo proti voluharju, kdaj dodati
domači gnoj in koliko zemlje še dodati okrog
sadnega drevesa. Tudi skrb po sajenju sadnih
dreves je potrebna. Skrbimo, da zalivamo ta
naša sadna drevesa, potrebno bo dodati še
zemlje in tudi pripravili bomo malo učno uro
za ostale učence naše šole. Tudi njih bomo
poučili o sajenju in skrbi za sadna drevesa in
jih vključili v skrb za njih.
Poleg znanja o sajenju in skrbi za sadna drevesa bodo otroci seznanjeni tudi o pomenu
dreves za našo zemljo, naše okolje, naše
zdravje in povezanost z zemljo. Skušali jim
bomo približati pomen sodelovanja, skrbi
med seboj za naravo. Narava lahko preživi
brez nas, mi brez nje pa ne. Koliko je pomembno, da se otroci tega zavedajo, kaj vse

POZDRAV POMLADI
So dnevi, so leta in so pomladi, ko se imamo preprosto radi;
so trenutki, ko je treba na novo začeti
in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti.
Tone Pavček

še morajo postoriti in kako se povazati z naravo, da bomo manj onesnaževali okolje in
skušali dati naravi vsaj mali deleček tega, kar
ona da nam.

V

torek, 21. 3. 2017, je bila na OŠ heroja Janeza Hribarja prireditev
Pozdrav pomladi. Nastopajoči so nas popeljali v pomlad s pesmijo,
glasbo in plesom.
Učenci so nam začetek pomladi polepšali s svojimi talenti. Na začetku so nam otroci iz vrtca zapeli Kekčevo pesem in Nagajivo pomlad.
Učenci pa so doživeto deklamirali pesmi Toneta Pavčka, se nam predstavili z igranjem na flavto, klavir, cajon, violino in harmoniko, plesalci pa so nas navdušili tako z latinsko-ameriškim plesom čačača kot
tudi z modernim plesom.
Druženje je popestril gost večera, igralec, glasbenik, skladatelj, šansonjer, režiser, voditelj zabavnih oddaj in prireditev ter scenarist,
znan po svojih gledaliških, televizijskih in filmskih nastopih, Jure
Ivanušič, ki je s svojim nastopom dokazal, da je res človek mnogih
talentov. V svojem nastopu je združil igro, ples, igranje na glasbila
in petje. Pridružila se mu je tudi domačinka, sopranistka, Anemarija
Štefančič, s katero sta skupaj zapela pesem Kaj ti je deklica.

foto: Mario Žnidaršič

Pisatelj Tone Pavček je zapisal: »Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš«.
Obiskovalci so domov odšli polni pozitivne energije in z mislijo na nastopajoče, ki so z njimi delil svoje darove, jih tako obogatili in popestrili vstop v pomladne dni.
Katarina Zbačnik, prof. slov.

arhiv: POŠ Iga vas

aš eko vrtiček sedaj krasi naš šolski vrt
že drugo leto. Prizadevamo si dobiti tudi
zastavo šolskih eko vrtov. Od začetka nam
je tu v pomoč Inštitut za trajnostni razvoj
oziroma Šolski ekovrtovi. Pomagajo na področju svetovanja, s seminarji, s svojimi prispevki na spletni strani in tudi spodbujajo na
tem področju. Tudi moja udeležba na mednarodni konferenci EAThink je prinesla nekaj
rezultatov. Koristno se je udeležiti vseh teh
ponujenih izobraževanj, saj se srečaš z učitelji, mentorji drugih šol in dobiš kak nasvet ali
potrditev, da dobro delaš.

maj, 2017
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foto: arhiv OŠ

Pastirčkova pesem

VRTEC & ŠOLA

Kaj pa ti piskaš, kaj pa ti vriskaš,
mladi pastirček svojim ovcam.
Kaj bi ne piskal, kaj bi ne vriskal,
zato piščalko svojo imam.
Fran Gerbič
V četrtek, 16. marca 2017, je v športni dvorani OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna enota Cerknica, v sodelovanju z OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu organiziral koncert območne revije otroških in
mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.
Revijo pod naslovom »Pastirčkova pesem«
je že četrto leto strokovno spremljal Tomaž
Habe. Mlade pevke in pevce pa je nagovoril
tudi župan občine Loška dolina, Janez Komidar, prireditev pa je povezovala Maruša Mele
Pavlin.
V prvem delu revije so nastopili otroški
pevski zbori, in sicer OPZ Polhki in OPZ Murenčki z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu, OPZ POŠ 11. maj Grahovo, OPZ POŠ
Maksim Gaspari Begunje pri Cerknici, OPZ OŠ
Notranjski odred Cerknica, OPZ OŠ Toneta
Šraja Aljoše Nova vas in OPZ OŠ Jožeta Krajca
Rakek. V drugem delu revije pa so nastopili
mladinski pevski zbori, in sicer pevska skupina Biseri, MPZ OŠ Jožeta Krajca Rakek, MPZ
OŠ Notranjski odred Cerknica, MPZ OŠ Toneta
Šraja Aljoše Nova vas in MPZ OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. Za zaključek
pa so vsi zbori pod vodstvom Tomaža Habeta
zapeli skladbo Lovska pesem Frana Gerbiča,
saj v Cerknici letos praznujejo 100-letnico
njegove smrti.

arhiv: Rok Bratovž

Različnost je zakon!

Vsak od zborov je zapel po tri pesmi, od teh je bila vsaj ena ljudska. Kot zborovodkinje so se
tokrat predstavile Vida Truden, Anita Štritof Malc, Marija Obreza, Irena Cundrič Iskra, Tina
Matičič in Jasmina Žagar. Tomaž Habe je na koncu pevke in pevce tudi nagovoril. Povedal jim
je, da je vesel, ker ohranjajo slovensko pesem in s tem tudi slovenski jezik. Spodbudil jih je, naj
še naprej pojejo z radostjo, dušo in srcem tudi v razredu in tako navdušijo za petje tudi ostale.
Katarina Zbačnik, prof. slov.

Tokrat je Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine s
svojim programom preventive in osveščanja obiskalo OŠ
Stari trg pri Ložu. Predstavili so se učencem interesnih
dejavnosti, krožku Prostovoljstvo, ki ga obiskuje 18 učencev, ter krožku Zdravošolci, ki se ga udeležuje 12 učencev.
Nino in Rok sta učencem in njihovim učiteljicam v dveh
šolskih urah predstavila poškodbe hrbtenjače, kaj je to
tetraplegija in paraplegija, najpogostejše vzroke za nastanek teh poškodb ter posledice, ki sledijo. Opozorila
sta jih tudi na stvari, na katere so lahko sami pozorni, da
do takšnih poškodb ne bi prišlo pri njih. Ker se življenje
po poškodbi ne konča, sta učencem povedala, s čim vse se
njihovi člani ukvarjajo, vzporedno pa sta predstavila še
delovanje društva. Po končanem predavanju sta odgovorila še na vsa zastavljena vprašanja, nekaj jih je bilo tudi
s strani učiteljic. Po uspešnem zaključku, so se dogovorili
še za nadaljnji obisk, ki bo verjetno potekal v prihodnjem
šolskem letu.
Projekt sofinancira Občina Loška dolina in Javna agencija
Republike Slovenije za varnost prometa.
Rok Bratovž
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Borut Kraševec

Starotrški pasijon

P

asijon (iz latinske besede
passio – »trpljenje«) je
uprizoritev Jezusovega trpljenja in
smrti. Na Slovenskem ima bogato
tradicijo, saj so ga po nekaterih
virih prvič uprizorili že leta 1617 v
Ljubljani.
Zvečer po končanih velikonočnih
obredih letošnjega velikega
petka so Pasijon premierno
uprizorili tudi v župniji Stari
trg pri Ložu. Sodelovalo je več
kot 60 domačinov, ki so prikaz
Jezusovega trpljenja ponovili še na
velikonočni ponedeljek in večer
pred farnim žegnanjem. Starotrški
župnik Boštjan Modic, pobudnik,
organizator in režiser, je s
pasijonom želel faranom polepšati
velikonočne praznike ter na ta
način še bolj približati sporočilo
velike noči, kar mu je tudi uspelo.
Dejal je, da je idejo in željo po
uprizoritvi v sebi nosil že vse od
prihoda v Stari trg pred petimi
leti. Pasijon so odigrali že med
njegovim službovanjem v Višnji
Gori in od tam je imel pripravljene
kostume, opremo …

foto: Borut Kraševec

Prizorišče Pasijona je bilo na
prostem za župniščem v Starem
trgu. Tam so že vse od začetka
leta potekale priprave in urejanje
scene, ki je s svojo razgibanostjo že
pred časom narejenega terasastega
terena, skupaj s svetlobno in
avdio tehniko pripomoglo, da je
dogajanje na prizorišču zadnje
večerje, pred templjem, pri Herodovi
palači, na Oljski gori, Golgoti …
prišlo še bolj do izraza. 
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Filip Avsec, Neutrudljivi ris

Skavti iz Loške doline, praznujemo 25-letnico obstoja
Kot je zapisano v naslovu, smo skavti
iz Loške doline v mesecu aprilu 2017
praznovali 25-letnico ustanovitve
stega Jamskega medveda.
Praznovanja se je udeležilo veliko naših bivših aktivnih članov in skavtov iz ostalih
stegov, ki so popestrili dogajanje. Na začetku
smo imeli v farni cerkvi skavtsko mašo, kjer
smo k sodelovanju povabili tudi naše bivše
stegovodje, ki so začeli pisati našo zgodovino. Po maši si je lahko v spomin na 25-letnico vsak vzel kakšno izmed barvnih gumijastih zapestnic, domače pecivo, trzalico z
grbom stega ter broške.
Vsi skavti smo se potem tudi zbrali v kvadratu (to je nekakšen kvadrat, ki ga sestavljajo
skavti in v njem običajno na taborih začnemo dan kot nekakšen postroj po skavtsko),
dvignili zastavo ter prisluhnili nekaterim
prigodam bivših voditeljev.
Kot se spodobi za praznovanje, smo razrezali tudi torto ter ponudili razne aktivnosti, kot
so: skavtska igra »roverček«, vrtiljak zgrajen

iz lesa in vrvi, pripravljena fotoorientacija ter nagradna igra z
vprašanjem: »Koliko kg papirja smo skavti iz LD1 (Loške doline)
zbrali v letošnjem letu?«.
Če vas zanima, kako izgleda igra roverček, vam lahko povem, da
je to igra z dvema skupinama, ki imata vsaka svojega lovilca, roverček pa je tudi tako imenovan obroček, spleten iz vrvi, s približnim premerom 25 cm. Roverčka skupine mečejo na palice svojega lovilca, nasprotna ekipa pa ji mora to
preprečiti.

arhiv: Steg Jamskega medveda

ega stega v Loški
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Skavtski moto »norost,
ki deluje!« zagotovo
še vedno deluje!
Če vas je to poročilo
pritegnilo, se nam
lahko na skavtski
poti
pridružite,
le da morate biti
starejši od 10 let
(in mlajši od 30
let).
Do takrat pa razmislite, ker se vam
splača biti del tako
velike
skavtske
družine. ■
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Sanja Ivić

Točka moči tudi v Loški dolini
Brezplačne ponavljajoče se aktivnosti v centru:
• jutranja vadba
• vsak torek se družimo ob čaju
• vsak torek se učimo francoščino
• ob sredah je na voljo igralnica za druženje z mamicami in malčki
• medgeneracijske skupine
• vsako sredo so na sporedu družabne igre

K sodelovanju vabimo tudi prostovoljce

Medgeneracijska skupina v Babnem Polju (arhiv: MGC Gaber)

Če bi radi pridobili pestre delovne izkušnje, nova znanja, veščine in
poznanstva, vas vabimo, da se nam pridružite pri izvajanju aktivnosti
in soustvarjanju aktivnosti Točke moči v Loški dolini. K sodelovanju
ste vabljeni vsi, ki menite, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami,
vedenjem prispevate v skupno dobro.
Prijavo nam pošljite na sanja.vgc@gmail.com in povabili vas bomo
na uvodni razgovor.
Veselimo se sodelovanja z vami – verjamemo, da lahko skupaj naredimo veliko dobrega!
V maju pripravljamo:
• Sreda, 3. 5., ob 16.30 uri – Kulinarična delavnica z Društvom
ostrnice (enolončnica, bunka in pehtranovi štruklji)
• Petek, 5. 5., ob 17. uri – Afriška plesno glasbena urica
• Petek, 12. 5., ob 19. uri – Predavanje: Manjko prebavnih sokov,
povzročitelj sodobnih bolezni (Mitja Fajdiga)
• Ponedeljek, 22. 5., ob 17. uri – Delavnica Presne sladice
• Torek, 23. 5., ob 19. uri – Predavanje Pomen zdrave prehrane
(Mihaela Logar)

Osnovnošolski prostovoljci na obisku (arhiv: MGC Gaber)
Javni zavod Snežnik je v začetku letošnjega leta postal partner v projektu TOČKE MOČI, večgeneracijski centri Primorsko-notranjske
regije. Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad in za Loško dolino
Občina Loška dolina.
Namen projekta je celovito opolnomočiti ranljive skupine za boljše
in kvalitetnejše življenje. Točke moči so razporejene po celotni regiji:
Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Bloke in
predstavljajo lokalne točke, kamor uporabniki pridejo po novo moč,
pa naj si bo to dobra družba, po informacije, znanje, oporo ali podporo in pa motivacijo. To je točka v lokalni skupnosti, ki združuje in
kamor se ljudje radi vračajo.

Vseslovenska akcija Dan za spremembe – Bodi sprememba,
podari objem (arhiv: MGC Gaber)

Točka moči

Točka moči deluje v Medgeneracijskem centru Gaber v Starem trgu
pri Ložu in je odprta za uporabnike ob torkih in sredah med 8. in
14. uro. Projekt v Loški dolini koordinira in vodi Sanja Ivić. V okviru centra se bodo odvijale dejavnosti in aktivnosti s področja zdravja,
zmanjševanja stresa, medgeneracijskega povezovanja, tujih jezikov,
študijskih krožkov, gospodinjskih delavnic, počitniških aktivnosti ipd.
Vabimo vas, da nas spremljate na Facebook strani Mgc Gaber Loška
dolina, dosegljivi pa smo tudi v času, ko je center odprt, in po elektronski pošti na naslov sanja.vgc@gmail.com. V maju bo zaživela
tudi spletna stran tockemoci.si, kjer boste lahko spremljali aktualne
dogodke v lokalnem okolju in v regiji.

S prostovoljci smo podarjali objeme in marsikomu polepšali dan
(arhiv: MGC Gaber)
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Barbara Piber – Javni zavod Snežnik

Javni zavod za turizem, kulturo in medgeneracijsko
sodelovanje Snežnik
Napovednik prihajajočih dogodkov
v Loški dolini
•

•
•

Promocija Loške doline na sejmu Natour Alpe Adria na GR v Ljubljani
(arhiv: Javni zavod Snežnik)

J

avni zavod za turizem, kulturo in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik je v
letošnjem letu uspešno začel z izpeljavo
programa, ki si ga je bil začrtal. Sodelovanje na sejmu Natour Alpe Adria se je znova
pokazalo kot dobra priložnost za promocijo
Loške doline in njene turistične ponudbe. K
nam smo pripeljali eno izmed zvezd Špas teatra Ranka Babiča z njegovo monokomedijo
Moška copata, nato pa prevzeli še organizacijsko plat iskrive komedije Ma oštja čuj.
Obe predstavi, odigrani v KD Stari trg, sta
našemu občinstvu postregli z obilo smeha.
V Medgeneracijskem centru smo postavili
fotografsko razstavo Iztoka Snoja – Pogovori z goro, ki nas je napeljala na razmišljanje
o zavestnem doživljanju narave, sodelovali
smo pri izpeljavi izbranih nastopov v okviru
Grajskega abonmaja ter pripravili že tradicionalni Velikonočni sejem, ki smo mu tokrat
priključili tudi izmenjavo semen. Solidarni
smo bili z vključenostjo v organizacijo dobrodelne akcije za domačina Antona Bavca.
Vseskozi ob začetku glavne turistične sezone pa vse bolj intenzivno delamo na promociji turističnega produkta Opazovanje
rjavega medveda v naravnem okolju; sedaj
tudi z novim promocijskim materialom in
z učinkovitejšo, večjezično promocijo prek
socialnih omrežij. Promocijo Loške doline
dopolnjujemo z novim promocijskim materialom v slovenščini in angleščini, osvežujemo in bogatimo tudi našo spletno stran, da
bi tako pritegnili večji krog domačih in tujih
gostov. Oživljanje Loškega gradu smo pričeli s čistilno akcijo, nadaljevali pa ga bomo z
izvedbo (Z)godba na Loškem gradu ob zaključku slikarsko-kiparskega Ex-tempora

Dežela ostrnic, ki se bo letos odvijal v Ložu.
Oba dogodka, kot tudi večino drugih, bomo
letos posvetili 540-letnici dodelitve mestnih
pravic Ložu ter 150-obletnici rojstva našega velikega kulturnika Frana Milčinskega.
Lotevamo se tudi urejanja poti okoli Loške
doline ter označevanja poti na Križno goro
in Loški grad. Z zadovoljstvom ugotavljamo,
da se pritok domačih in tujih gostov, ki bodo
pomenili dodano vrednost za celotno občino spričo delovanja Javnega zavoda Snežnik
in Društva ljubiteljev gradu Snežnik v njegovih Pristavah že pozna. To nas navdihuje k še
večji predanosti skupnim ciljem, zato smo že
zavihali rokave za pripravo dogodkov v prihajajočih mesecih:

•

•
•

•

•
•

Petek, 19. maj, ob 17. uri:
Notranjske veščine – Delavnica klepanja
kose in uporabe starega kmečkega
orodja, Babna Polica
Sobota, 27. maj 2017, ob 9.30 uri:
IV. Tradicionalni slikarsko-kiparski Extempore DEŽELA OSTRNIC v Ložu
Sobota, 27. maj, ob 19.30 uri:
(Z)godba na Loškem gradu –
Koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož z recitalom iz del
Frana Milčinskega
Četrtek, 8. junij, ob 20. uri:
Koncert SLOVENSKO-DALMATINSKI
VEČER pred gradom Snežnik – citrarka
Tanja Zajc Zupan z gosti
Petek, 9. junij
Pohod ob polni luni na Križno goro
Petek, 16. junij (do nedelje, 23. julija)
Razstava Tradicionalna kmečka ženska
noša ob koncu 19. stoletja v Loški dolini
(izdelki študijskega krožka Oblačilna
dediščina)
Sobota, 17. junij (do nedelje, 23. julija):
Odprtje razstave umetniških del IV.
Tradicionalnega slikarsko-kiparskega
Ex-tempora v gradu Snežnik
Nedelja, 18. junij:
V deželi ostrnic – Ob košnji
Nedelja, 9. julij
Pohod ob polni luni na Križno goro

Udeleženci čistilne akcije na Loškem gradu (arhiv: Javni zavod Snežnik)
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Lidija Bavec

Za dan žena v Opatijo

O

d 10. do 12. marca smo se udeležili organiziranega praznovanja
dneva žena v Opatiji s turistično organizacijo RELAX v sodelovanju z MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke. Bili smo iz vse Slovenije, saj nas je bilo 5 avtobusov.

V petek zvečer, 10. 3., smo imeli po programu Radio Štajerski val
in RELAX ples z živo glasbo in animacijami. Vse udeleženke smo
ob prihodu dobile nagelj in čestitko. V soboto so nekateri odšli na
izlet na Krk, večina nas je ostala v Opatiji in dan smo izkoristili za
sprehode, saj je bilo lepo sončno vreme, kopanje v bazenu in uživanje
v savnah. Zvečer pa je bil veliki gala večer z divo slovenske glasbe Heleno Blagne in vokalno skupino Melos iz Ptuja ter glasbeno skupino,
ki nas je kar dobro ogrela tja do polnoči.

PGD Iga vas

Odgovorno do okolja

arhiv: MDI

Opatija že več kot 170 let zaseda posebno mesto na evropskem turističnem zemljevidu. Blaga sredozemska klima, veliko sonca, raznolike plaže – vse to blagodejno vpliva na telo in duha tudi izven glavne
sezone. Nastanjeni smo bili v hotelu Admiral s štirimi zvezdicami.
Nahaja se skoraj v centru Opatije, neposredno ob obali ima tudi lastno marino. Hotel nudi obilo različnih užitkov – notranji bazeni,
savne, fitnes. Sobe so lepo opremljene z velikimi ogledali po celi steni
(optična prevara). S »cimro« sva imeli zaradi ogledal veliko orientacijsko težavo. Bilo je veliko smeha na ta račun.

V nedeljo dopoldne se nas je en avtobus potnikov odločil, da si
ogledamo še Reko s Trsatom. Čas nas je priganjal, kajti imeli smo
dogovorjen čas za odhod proti domu. Ta izlet in vse dogajanje nam
bo ostalo še dolgo v spominu, zato se v svojem imenu in v imenu
udeležencev zahvaljujem organizatorjem. Hvala tudi MDI Cerknica
– Loška dolina – Bloke. ■

»N

arave nismo dobili v dar od naših
dedov, temveč smo si jo sposodili
od naših vnukov.« Naša dolžnost je, da
si prizadevamo ohraniti čisto in urejeno
okolje, saj se posledice človekovega
delovanja na okolju vedno bolj kažejo in
vplivajo na kvaliteto našega življenja.

arhiv: PGD Iga vas

Tudi v PGD Iga vas se zavedamo moralne
odgovornosti do okolja in tako smo tudi
letos organizirali čistilno akcijo. Čistilna
akcija je potekala v soboto, 29. 4. 2017,
ko se nas je zbralo nekaj članov in članic
našega društva, predvsem pa smo bili veseli
sodelovanja mladih gasilk in gasilcev. V
akciji smo očistili površine ob poteh in
cestah ter napolnili kar nekaj vreč za smeti.
Opazili smo, da se je količina odvrženih
odpadkov ob poteh in cestah med vasmi v
primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, kar
kaže na večjo osveščenost prebivalcev. Še
vedno pa se očitno najdejo posamezniki,
ki jim za okolje ni mar in odmetavajo
odpadke skozi okna svojih avtomobilov.
Ob cestah Podgora – Babno Polje in
Podgora – Babna Polica smo namreč
našli ogromno odvrženih pločevink in
steklenic.

Našo Dolino lahko ohranimo čisto samo s skupnim zavedanjem in prizadevanjem. Potrudimo se.
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Jane Weber, Tajnik LD Babno Polje

Člani LD Babno Polje smo
obiskali voljero z divjimi
petelini v Prezidu

Č

lani LD Babno Polje smo se v začetku marca podali na ekskurzijo v sosednji Prezid in si
ogledali vzrejno središče za divjega petelina, ki ga
vodi don dr. Ivica Križ in v njem v okviru Zadruge za zaščito živali vzreja kebčke divjega petelina. Že v
Divji petelin Pajo poje in
samo izdelavo voljere je vložil veliko dela, saj je ta zapleše v voljeri v Prezidu
ščitena pred plenilci, glodalci in podobnim. O projektu
(foto: J. Weber)
Ohranitev divjega petelina na območju zahodnih Dinaridov je navzočim govoril naš član Janez Škrlj, operativni predstavnik slovenskega partnerja v
projektu Lovske zveze Slovenije. Marsikdo izmed članov naše LD je prvič v živo videl divjega
petelina, ki izginja iz naših lovišč – Častni član Anton Mestnik se je spomnil, da je petelina
zadnjič videl v našem lovišču v sedemdesetih letih – za nameček pa je petelin Pajo celo zapel
in nam predstavil svoj veličasten ples. Končni cilj projekta je izdelava velikega središča za
vzrejo divjega petelina na Farjevem lazu blizu Lividrage, kjer je njega dni lovil tudi Josip Broz
- Tito. Tam bodo na površini 9.452 m² zgradili veliko kletko, visoko 6 metrov, v kateri bo 15
mladih divjih petelinov, ki jih bodo pripravili na preživetje v naravi in jih spustili v gozd. Člani LD Babno Polje na čelu s starešino Draganom Vasiljevičem smo se Križu, ki je v prvi vrsti
naravovarstvenik, a je tudi član LD Tetrijeb iz Čabra in častni član naše LD, zahvalili za gostoljubje in poučne besede ter mu podarili nekaj knjig iz naše Zlatorogove lovske knjižnice. V
LD Babno Polje, ki šteje 20 članov, smo sredi načrtov, kmalu bomo v vasi začeli graditi lovski
dom, podobnih izobraževanj, kot je bila ta ekskurzija, pa si le še želimo. Za ogled vzrejnega
središča v Prezidu se zanimajo gozdarji, ki so pomemben partner pri projektu, in drugi lovci
z obeh strani meje. Ivica Križ si pri svojem delu vsekakor zasluži pomoč. ■

JAGODE V
POMLADNEM
SNEGU
SESTAVINE ZA PIŠKOTE:
150 g moke
100 g mascarpone sira
60 g sladkorja v prahu
250 ml olja
četrt žličke sode bikarbone
pol jajca
pol zavitka vanilijevega sladkorja, sol,
sok in lupinica pol limone
SESTAVINE ZA KREMO:
3 beljaki
150 g sladkorja
100 ml vode
malo vanilije, sok pol limone
SESTAVINE ZA PRELIV:
100 g temne čokolade
malo rastlinske masti
od 15 do 20 svežih jagod

Člani LD Babno Polje smo obiskali prezidansko voljero z divjimi petelini
(foto: J. Weber)

Za testo zamešamo vse sestavine, naredimo okrogle piškote z manjšim modelom za krofe in jih spečemo na 180 °C,
da rahlo porjavijo (približno 15 minut).
Ohladimo.
Za kremo iz vode in sladkorja skuhamo
gost sirup, ki naj vre vsaj 7 minut (do
120 °C). Ves čas mešamo. Če nimamo
termometra, pihamo sirup skozi vilice,
dokler se ne naredijo mehurčki.
V skledo za stepanje damo beljake, ki
jih stepamo do penastega. Dodamo sok
limone in med hitrim mešanjem dodamo vroč sladkorni sirup. Stepamo tako
dolgo, da dobimo svetlečo gosto kremo,
ki dela trdne rožičke, ko dvignemo metlico. (približno 10 minut)
Na piškote s stopljeno čokolado prilepimo jagode. Ko se krema ohladi, jo nadevamo v dresirno vrečko in nabrizgamo na posamezni piškot okoli jagode.
Preliv prelijemo preko snežene kreme.
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Dr. Peter Kozmus, Strokovni vodja rejskega programa za kranjsko čebelo

Čebele in opraševanje

O

praševanje rastlin je v preteklosti potekalo spontano in brez posredovanja
ljudi. Na poljščine, ki potrebujejo opraševanje, so opraševalci prihajali iz bližnjih habitatov (mejic). Z intenziviranjem kmetijstva
so se najprej povečale velikosti posameznih
sejanih poljščin, nato pa tudi mejne površine, ki so s tem postale manj primerne za
bivanje opraševalcev, poleg tega jim niso več
nudile zadostnega vira primerne hrane. Na
nekaterih območjih se je zaradi odsotnosti
teh opraševalcev močno povečala potreba
po vzpostavitvi načrtovanega opraševanja
poljščin, predvsem z dovozi čebel in čmrljev.
Od opraševanja je odvisno ogromno število
rastlin. Od približno 240.000 cvetočih vrst
rastlin, je kar 220.000 takšnih, ki jih oprašujejo opraševalci. Ostale vrste oprašuje bodisi veter ali voda. V primeru, da govorimo o
gospodarskih rastlinah, je kar ¾ poljščin, ki
imajo koristi od opraševanja. Med njimi je
veliko sadja – jabolka, hruške, češnje, melone, jagode …, nekatera poživila, kot sta kava
in kakav ..., poleg tega je opraševanje potrebno tudi za pridelavo semena za večino zelenjave, zelišč in začimb. Končno je potrebno
opraševanje tudi za proizvodnjo vlaken, kot
so bombaž in lan. Skupna globalna vrednost opraševanja rastlin je zato ocenjena
na 218–530 milijard € na leto.
V zadnjem obdobju se pomena čebel in
opraševalcev zavedamo veliko bolje kot
pred časom. Pozornost javnosti je tema pridobila predvsem zaradi množičnega izginjanja čebel, kateremu so bile priča najprej
Združene države Amerike, nato pa delno
tudi Evropa. Poleg tega so bili v zadnjem
obdobju pogosti primeri visoki padci čebe-

ljih družin preko zime zaradi različnih in
ne povsem razjasnjenih vzrokov. Te spremembe so imele široko odmevnost in so
nas opominjale na krhkost ekosistema, v
katerem živimo in od katerega smo zelo odvisni. Bolj kot kdajkoli smo pričeli razmišljati o posledicah, ki bi nas doletele, če bi
opraševalci izumrli nenazadnje na svetu že
obstajajo področja, kjer je potrebno opraševalce v času svetenja rastlin na površine načrtovano vnašati in na ta način zagotavljati
servis opraševanje, ki je pred tem potekal
spontano in brez naše pozornosti.

Organizacija združenih narodov (OZN)
je za Evropo zapisala, da se število čebel
zmanjšuje že od leta 1965. Posamezni čebelarji pa predvsem od leta 1998 poročajo o
neobičajni šibkosti in umiranju čebel, zlasti
konec zime in v začetku pomladi.
Pomena opraševanja se zelo dobro zavedamo tudi na Čebelarski zvezi Slovenije, zato
v zadnjem obdobju vse bolj delujemo tudi
v smeri, da bi zagotovili čim boljše pogoje za preživetje čebel in ostalih opraševalcev. Zato smo podali že mnoge pobude in
izpeljali številne projekte. Tudi pobuda, da
20. maj postane svetovni dan čebel je posledica razmišljanja, da je na globalni ravni
pomembno, da se ljudje čim bolj zavedamo
pomena čebel in okolja, v katerem živimo,
in da ga poskušamo vsi skupaj na različne
načine izboljšati. Veseli dejstvo, da je predlog do sedaj bil vsepovsod soglasno sprejet in potrjen in da bodo Združeni narodi
(ZN) verjetno že v letošnjem letu pobudo
potrdili. S tem se bomo Slovenci zapisali
v zgodovino kot narod, ki si prizadeva za
ohranitev narave, čebel in ostalih opraševalcev ne le doma, ampak na celem svetu.
Več o pobudi si lahko preberete na novi
spletni strani: http://worldbeeday.org/si/ ■
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(komunikacije) z drugo osebo, ampak nasprotno – poglobiti ga mora.

Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
BORBA SVETOV – znotraj in zunaj nas

K

o se odločimo za pot učenja spoznati
SEBE, je to istočasno tudi pot spoznavanja sveta okrog sebe.
Najprej se naučimo, kaj ni dobro, kaj je slabo za nas, kdo in zakaj ima slab vpliv na
nas … naučimo se reči vsemu temu NE. Ta
NE pomeni DA za vse dobro, za vse tisto,
kar plemeniti naš (človeški) značaj. Odločitev reči NE neumnostim, zlu, verbalnemu in fizičnemu nasilju, lažem, koristoljubju, pohlepu, karierizmu ..., pomeni DA
za pravičnost, dobrosrčnost, spoštovanje
drugačnosti in različnosti, da za RESNICO,
za sodelovanje in pomoč. Raziskovanje,
kakšne lastnosti nosimo v sebi in kako se
bomo v življenju odločali, vodi v spoznanje
in željo biti ČLOVEK.
Biti človek v tem svetu, je zapletena pot.
Ko se človek odloči živeti SMISELNO, se
mora zavedati, da se »odpira« v svetu, ki
je iracionalen (nerazumen), da se odpira v
proti življenju orientirani civilizaciji.
Ko se odloči živeti svoje življenje bolj polno
in čutiti radost in srečo življenja, se mora
zavedati, da bo tudi bolečino čutil bolj izrazito. Če sprejme človek ta rizik, omogoči
sebi, da prepozna svoje PRAVE občutke in
emocionalno ter osebnostno raste. To pomeni, da načrtuje svoje življenje s spoštovanjem do svoje notranje skladnosti, išče prave individualne cilje. Ti so v skladu s tistim,
kar človeka navdihuje in vodi in so tudi v
skladu z vrednotami Človeka, Človeštva.
Bistvo človekovega bivanja, na tem Planetu,
je izkusiti in ozavestiti SMISEL življenja. To
vsekakor ni destrukcija živih bitij in planeta
samega. Smisel je sodelovanje, ustvarjanje
pogojev, da lahko človek razvije vrline do
popolnosti. V razmislek: del politike odklanja pomoč beguncem v stiski. To prikriva
s plehkostjo populizma »najprej zase –
potem za druge«. Kaj manjka nam (zase)?
Manjka nam sočutje, preprosta ljubezen do
bližnjega v stiski. Tista in taka ljubezen, ko
je revež dal še svoj zadnji kos kruha in zadnje »gate« še večjemu revežu od sebe. Takih sočutnih revežev ni več, so le še »intelektualni reveži«. Sočutja ni več. Ostajata le
strah in nevednost, ki sta premagala razum.
Vedno imamo možnost izbire!
Osnove človečnosti so spoštovanje življenja, svoboda in dostojanstvo. Vse, kar to
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ogroža, je zločin. Izbira (v življenju) enega
od dveh svetov (prejšnji Obrh) je skladna
z našim »notranjim svetom«, z našim karakterjem, z našo osebnostjo, ki jo gradimo
skozi življenje. Samozaupanje raste v raziskovanju samega sebe, v spoznavanju svojih vrednot. Toda – brez naslednjega koraka
TO ŽIVETI, je to znanje ali vedenje mrtvo,
je lahko celo ovira življenju samemu. Kakršnokoli znanje, sposobnosti, kot tudi
sposobnost razumevanja, spoštovanja (to je
ljubezni), ki ni živeto sleherni trenutek – je
prazna slama! Kaj nas ovira, da bi to v resnici živeli, da bi delovali iz svoje prave biti?
Večinoma želimo razviti racio (razum),
kontrolo in mišljenje. Želimo »obvladovati« sebe in okolje, kjer živimo – skratka ne
imeti problemov v življenju. Toda problem
je v tem, da jim ne moremo ubežati; nekateri jih negirajo celo življenje. Probleme
imamo zato, ker nismo razvili sposobnosti
komunikacije. Nimamo stika (komunikacije) ne s sabo ne z drugo osebo, ne s svetom.
Izkušnje kažejo, da so največje ovire v razvijanju sposobnosti komunikacije – neozaveščene emocije. Katere emocije, kako jih
ozavestiti? Najbolj pogosto uporabljene besede pri že zelo majhnih otrocih so: »Fantki ne jokajo, punčke ne besnijo.« Kaj sledi
temu: »Fantki postanejo agresivni, punčke
jokave, sentimentalne.« Paradoks oz. rezultat tega je, da postane to kasneje celo nekakšna vrednota in tak moški je »mačo«, takšna ženska pa nežna, ljubeča. In še en tak
»vzgojni« prijem: »Če ne narediš tega, me
nimaš rad(a).« Na perfiden način vzbujen
občutek krivde. Še in še bi lahko naštevali take biserčke, ki se stopnjujejo v okviru
vzgoje, kulturne sredine, religije ... Represivna vzgoja ustvari v ljudeh oklep, masko,
ki preprečuje spontano, svobodno izražanje
svojih pravih emocij. S tem je onemogočen
pristen stik s samim seboj in z drugimi. Ta
oklep, ta maska se oblikuje na telesnem nivoju kot mišična tenzija, na področju psihe
pa kot karakterni oklep. Funkcija oklepa je,
da ščiti potisnjene emocije in da prepreči njihovo izražanje. Cilj osebnostne rasti,
spoznavanja samega sebe je – priti do teh
emocij in jih izraziti z besedami. Torej –
reči to, kar mislimo; čutiti to, kar govorimo
in govoriti to, kar čutimo. »Osvoboditev«
teh emocij z besedami ustvari sprostitev
energije (moči, s katero smo v sebi zadrževali neizrečeno), ta pa ne sme porušiti stika

V tem procesu učenja in spoznavanje sebe
(preko sebe pa svet), ki lahko traja nekaj let
ali celo življenje, imamo priložnost razčistiti in preseči: predsodke, nezavedne projekcije in potlačene travme. To je proces
osebnostne rasti in namen je povezanost z
Naravo, Univerzumom – to predstavlja pravo kreativnost. Glede na pot (preizkušnje,
način spoznavanja), ki nam je bila dana, se
lahko človek popolnoma odmakne iz sveta
– to je pot askeze ali ostane aktiven v svetu
in si prizadeva za načela, pravico, resnico,
nenasilje ali da prispevek s svojo kreativnostjo v področjih, ki omogočajo ljudem
boljše življenje.
Bistvo, namen, smisel življenja in bivanja
tukaj je samorealizacija. Pot do tega je namenjena vsakemu izmed nas prav na svojstven način. Vse, kar potrebujemo na tej
poti, je prizanesljivost in potrpežljivost do
sebe in drugih. Bistvo je širjenje zavesti in
»pot ljubezni«. Kaj je ta pot? To je sposobnost, da z ljubeznijo reagiramo v različnih
življenjskih situacijah in relacijah z različnimi ljudmi. Ljubezen deluje le takrat, ko
smo predhodno ozavestili negativne emocije. Spoznati samega sebe in sprejemati
odgovorne odločitve je delo za celo življenje. Ni lahko, je pa pestro, saj na poti srečujemo različne »iskalce« smisla življenja.
Začnemo se zavedati odgovornosti posledic odločitev, zato odločitve in posledice
sprejemamo z mirno vestjo. Malo hudomušen, a zelo moder je rek o različnosti ljudi
in njihovem sobivanju: »Na tem svetu niti
svetniki ne morejo živeti z drugimi svetniki brez muke, brez nekaj bolečine – zaradi
razlik med njimi samimi.« Take modrosti
z nekaj besedami ali stavki povedo več kot
mnogo razprav, na mnogih straneh. Ta rek
pa vzpodbuja »delo na sebi«: »Človeka ne
naredijo podedovani geni, ampak način, na
katerega sprejema in živi življenje.«
Nestrpnost in koristoljubje sta grožnja za
svobodo. Ja, zaradi tega je sedaj ogrožena
svoboda in ne zaradi ljudi, ki bežijo pred
raznimi katastrofami. Vsi predsodki imajo
korenine v strahu in nevednosti. To dvoje
je orožje populizma in oba sta seme nestrpnosti! Vemo, da postane laž resnica LE,
če hočemo verjeti vanjo. Zato je pomembno znanje, izobraževanje o samem sebi, da
lažje razumemo druge. Duha, ki razume in
spoštuje svet, se ne more zasužnjiti z lažmi.
In ni res, da težke razmere okrepijo značaj.
Težke razmere razkrijejo značaj!
Spoznavanje samega sebe prinaša lepa in
manj lepa spoznanja, kot tudi bolj ali manj
grenka. Eno izmed grenkih je, da vidimo
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stvari, ljudi in situacije zgolj take, kot
so in ne take, kot bi si jih želeli. Takrat
se spremeni vse, ne le »iskalec« sam.
Takrat moramo paziti, da se ne »zlomimo«, ker ne moremo obdržati vseh
prijateljev.
Naj povem še zgodbo, ki mi je za vedno
ostala v srcu. Ko je moj oče »odhajal«,
sva s sestro srečali, v preddverju UKC,
mlajšo prijateljico – športnico. Kaj pa
vedve tukaj? Kaj pa ti tukaj? In Andreja pove, da »odhaja« njena 12-letna
hčerkica. Brez besed stojimo, objete.
In Andreja izreče te besede: »Ampak
življenje je kljub temu lepo.« Ko to pišem, me boli vse telo, ker ne zmorem
razumeti neumnosti in trpljenja, ki jih
človek privošči in povzroči drugemu,
laži, s katerimi blati druge ... In tega
tudi nočem razumeti. Naj jim bo odpuščeno, ne glede na to, ali se zavedajo
takih dejanj ali ne.
Dragi moji, veselo v raziskovanje sebe
– Življenje je kljub vsemu lepo! Hvala,
Andreja.
Da je človek sposoben velike spremembe svojega notranjega sveta, svojih vrednot dokazuje življenje luteranskega pastorja Martina Niemollerja
(1892–1984). Sprva je bil Hitlerjev
podpornik, prepričan nacionalist in
antisemit. Ko je spregledal bistvo nacizma in njegov genocidni načrt, je
imel pogum spremeniti svoja prepričanja. Zaradi molka, brezbrižnosti,
ravnodušnosti, brezčutnosti nemške
inteligence med vzponom nacizma
in njegovim nasiljem se je temu javno
uprl in bil zaradi tega interniran od
leta 1938 do 1945. Njegovo opozorilo
je njegova dediščina civilizaciji, kaj se
zgodi, ko molčimo ob trpljenju drugih: »Najprej so prišli po socialiste in
sem molčal, ker nisem socialist, potem so prišli po sindikaliste, potem po
Jude ..., in sem molčal, ker nisem ne
sindikalist ne Jud, in potem so prišli
pome in nikogar več ni bilo, ki bi ugovarjal in se postavil v moj bran.«
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Tjaša Jerman, dr. med.
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Program Svit

rešuje življenja

Občina Loška dolina in ZD Cerknica sta 14. aprila na prostoru pred ZD Stari trg
organizirali Svitov dogodek, na katerem so se obiskovalci lahko sprehodili skozi napihljiv
model debelega črevesa in si ogledali kako zgleda zdravo črevo, različne bolezenske
spremembe v črevesju ter ob vodeni predstavitvi svitovih strokovnjakinj dobili vse
potrebne informacije. (foto: Divna Klanfar)
Svit je državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Poteka od leta 2010 in
že kaže lepe rezultate: število obolelih, ki je
prej dolga leta naraščalo, se je začelo zmanjševati, saj odkrijemo in odstranimo že predrakave spremembe.
V Program Svit, ki je brezplačen, so vabljeni vsi prebivalci stari od 50 do 74 let.
Postopek sodelovanja je precej preprost:
po pošti prejmete pribor za odvzem dveh
vzorcev blata, ki ju tudi vrnete po pošti.
V laboratoriju nato ugotavljajo prisotnost
krvi v blatu. Za veliko večino sodelujočih
je s tem 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. Pri približno 6 % pa je v blatu ugotovljena kri in 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). Leta 2016 je bil rak
odkrit pri 3 % kolonoskopij, predrakave
spremembe (polipi) pa pri 63 %.
S Programom Svit vsako leto preprečimo
najmanj 200 smrti. Zato je pomembno, da
ljudje izkoristijo možnost sodelovanja v programu. Lani se je na Svitova vabila odzvalo
68 % vabljenih občanov Blok in le 60 % vabljenih občanov Loške doline.
Poskrbimo za svoje zdravje tudi s tem, da
sodelujemo v Programu Svit!

Milijoni so molčali in gledali stran.
Nič videti, nič slišati, nič reči – nič odgovornosti!
Nič novega.
foto: Borut Kraševec

Viri:
dr. L. Klisić, Telesna psihoterapija
V. E. Frankl: Preslišani krik po smislu
(Psihoterapija in humanizem)
dr. G. G. Jampolsky: Teach Only Love
lastni zapiski
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Dr. Franci M. Kolenec,prof. in mag. def., svetnik

Zgodnje preprečevanje govorno-jezikovnih
motenj je nujno – ne zamudite zgodnje obravnave
pri logopedu – 1. del
Uspeh je nenehno uresničevanje vsega,
kar ste želeli postati in delati.
(Ron Jenson)
Logopedija je veda o terapiji govorno-jezikovnih motenj (govornih napak) in odpravljanje le teh. Ukvarja se z diagnostiko
in terapijo. Ugotavlja prisotnost govorno-jezikovnih motenj, vzroke in posledice
njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in odpravljanja (Steiner,
Keršič, 2000). Logopedija spada v področje
medicinske, pedagoške, psihološke in socialne službe, zato je zelo pomembno, da med
seboj sodelujemo in s tem dosegamo najboljše rezultate.
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so
skupina otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/
ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno
sporazumevanje in učenje. Posledice motenj
se odražajo na otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju
že v predšolskem obdobju. V šolskem obdobju se motnje odražajo tudi pri usvajanju in
izkazovanju šolskih znanj in veščin, medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. Pri
otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami
praviloma obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi sposobnostmi, pri čemer
so nebesedne sposobnosti običajno boljše od
besednih.
Govorno-jezikovno motnjo opredeli logoped v skladu s strokovnimi standardi po
kriterijih za opredelitev motnje. Motnje se
pojavljajo na kontinuumu od lažje do težke
motnje na enem ali več področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora.
Pomemben dejavnik za opredelitev govorno-jezikovne motnje je ugotovitev, da govorno-jezikovna motnja pomembno vpliva
na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe
in njegovo delovanje ter uspešnost v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Govorno-jezikovne motnje se lahko pojavljajo samostojno kot primarne motnje,

sekundarne motnje (kot posledica drugih
motenj) ali kot pridružene motnje hkrati z
drugimi motnjami, če so ugotovljena odstopanja v skladu s strokovnimi standardi po
kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne
motnje.

•

ki so dvo- ali večjezični in pri katerih se
odstopanja na področju govorno- jezikovnega razumevanja in izražanja pojavljajo le v razumevanju in uporabi enega
jezika, v drugem jeziku pa se te motnje
ne pojavljajo.

V skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami NE uvrščamo otrok:
• s težavami na govorno-jezikovnem področju, ki same po sebi ne zmanjšujejo
zmožnosti otrokovega sporazumevanja in ne vplivajo na njegovo socialno
vključevanje in proces učenja ter pri katerih zadostuje ambulantna logopedska
obravnava,
• z odstopanji na področju komunikacije,
govora in jezika, ki se pojavljajo v sklopu ugotovljenega globalnega razvojnega
zaostanka predšolskega otroka in jih ne
moremo opredeliti v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev
govorno-jezikovne motnje,
• z motnjami v duševnem razvoju, z izjemo otrok z motnjo v duševnem razvoju,
pri katerih poleg pomembno znižanega
splošnega intelektualnega funkcioniranja ugotavljamo še dodatno pomembno
večje odstopanje na področju govorno-jezikovnega razumevanja in izražanja,
kot je običajno za opredeljeno motnjo v
duševnem razvoju,
• z izgubo sluha, večjo od 30 dB, ki sama
po sebi povzroča zaostanek v razvoju govorno-jezikovne komunikacije,
• s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
z odstopanji na področju govorno-jezikovne komunikacije, ki jih ne moremo
opredeliti v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne motnje, npr. selektivni mutizem,
• z motnjami aktivnosti in pozornosti
(ADHD – otrok ima težave s pozornostjo in je pretirano motorično dejaven),
pri katerih težave v govorno-jezikovni
komunikaciji (težave s slušno pozornostjo, sledenjem navodilom, prekomernim govorjenjem ipd.) niso posledica
odstopanj na področju govorno-jezikovnega razumevanja in izražanja, ki bi jih
lahko opredelili v skladu s strokovnimi
standardi po kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne motnje,

Kriteriji:
Glede na govorno-jezikovne motnje razlikujemo otroke z lažjimi, zmernimi, težjimi in
težkimi govorno-jezikovnimi motnjami.
a) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi
motnjami
Otrokova govorno-jezikovna komunikacija odstopa od povprečja kronološko enako
starih otrok vsaj na enem od teh področij:
pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija,
artikulacija in fluentnost govora.
Razumevanje jezika je v skladu s kronološko
starostjo otroka. Razumljivost otrokovega
govora je lahko zmanjšana zaradi nadomeščanja, popačenja in izpuščanja več glasov,
neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora. Otrok s pomočjo govora pretežno učinkovito prenaša informacije, pri tem pa potrebuje več spodbud in pomoči kot vrstniki.
V predšolskem obdobju gre pri otroku lahko za takšen zaostanek v razvoju govora in
jezika, da vpliva na otrokovo socialno vključevanje.
V šolskem obdobju potrebuje predvsem
podporo in prilagoditve pri učenju zahtevnejših jezikovnih vsebin, pri usvajanju učnih
vsebin in izkazovanju znanja.
b)Otroci z zmernimi
govorno-jezikovnimi motnjami
Otrokova govorno-jezikovna komunikacija
pomembno odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok na več področjih:
pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija,
artikulacija in fluentnost.
Zmožnost razumevanja jezika je lahko
zmanjšana predvsem na višjih jezikovnih
ravneh. Razumljivost otrokovega govora je
zmanjšana zaradi ene ali več motenj, kot so
nadomeščanje, popačenje in izpuščanje več
glasov ali zlogov, neustrezna raba ali izpuščanje besed, skromnejše besedišče, neustrezna sintaksa, krajša povprečna dolžina
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distorzija – nepravilna, popačena izgovorjava glasov ali skupinskih glasov),
akustična diferenciacija,
sinonimi, natonimi, homonimi, mentomimi
motnje ritma in tempa govora
fonacija motnje glasu
jezikovne motnje
lateralnost
inspekcija ustne votline Scering test
(pregled sluha)

Kako poteka delo z otrokom z
govorno-jezikovno motnjo?

povedi, zaostanek v fonološkem razvoju,
neustrezni ritem, tempo in hitrost govora ter
podobno. Otrok s pomočjo govora učinkovito komunicira le z znanimi ljudmi.
Otrok tako v predšolskem kot v šolskem
obdobju potrebuje sistematično pomoč in
podporo pri usvajanju, razumevanju, izražanju in/ali smiselni rabi govora, jezika in komunikacije. Lahko si pomaga z dopolnilno
ali nadomestno komunikacijo.
V šolskem obdobju potrebuje sistematično
pomoč in podporo pri usvajanju, utrjevanju
in izkazovanju znanja. Lahko ima težave na
področju priklica besed, zapomnitve novih
izrazov, tvorbe povedi, z besednim redom,
besedno morfologijo, uporabo abstraktnih
besed, fonologijo.
Govorno-jezikovne motnje pomembno
vplivajo na usvajanje veščin branja in pisanja ter posledično na celotno otrokovo učno
uspešnost.
c) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi
motnjami
Otrokova govorno-jezikovna komunikacija
je glede na otroke enake kronološke starosti
zelo omejena. Otrok se v omejenem obsegu
učinkovito sporazumeva pretežno z osebami
iz ožje okolice. Sporazumeva se z gestami,
posameznimi glasovi, besedami in kratkimi
povedmi.
Otrokovo razumevanje jezika je lahko slabo
razvito, zato potrebuje prilagojen način podajanja informacij in uporabo konkretnih
vizualnih pripomočkov. Razumljivost njegovega govora je bistveno zmanjšana zaradi
slabše razvitih sociopragmatičnih veščin,
nadomeščanja, popačenja in izpuščanja več
glasov in zlogov, neustrezne rabe ali izpuščanja vsebinskih besed, težav s priklicem besed
in siromašnega besedišča, težav v motorični

realizaciji govora, neustrezne sintakse, poenostavljenih in okrnjenih povedi, zaostanka
v fonološkem razvoju, neustreznega ritma,
tempa in hitrosti govora ter podobno. Tempo usvajanja jezika je pri otroku bistveno
okrnjen in potrebuje sistematično logopedsko obravnavo tako v predšolskem kot v šolskem obdobju.
Sposoben je uporabljati dopolnilno in nadomestno komunikacijo. V šolskem obdobju
je otrokova učna uspešnost zelo zmanjšana.
d) Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi
motnjami
Učinkovitost otrokove komunikacije je
glede na otroke enake kronološke starosti
pomembno zmanjšana. Otrok izraža velik
zaostanek ali težke motnje funkcionalne komunikacije z vrstniki in odraslimi. Večinoma so moteni vsi vidiki govora in jezika ter
komunikacije: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost.
Otrokovo razumevanje jezika je lahko omejeno na razumevanje znanih besed in fraz v
znanih okoliščinah, ki jih uporabljajo osebe
iz ožje okolice. Otrok za sprejemanje jezika in ustvarjanje jezikovnih konceptov potrebuje veliko konkretnih pripomočkov in
skrajno poenostavljen način govora. Otrok
se govorno ne izraža ali pa je njegov govor
za okolico nerazumljiv. Lahko ima težave pri
prenašanju pomena s kretnjo.
Otrok potrebuje logopedsko pomoč pri sistematičnem učenju uporabe enostavne nadomestne in dopolnilne komunikacije, ki
podpira komunikacijo v ponavljajoči se vsakodnevni komunikaciji.
Kako poteka delo logopeda?
Prvo, pregled govora pri otroku, ki vsebuje:
• artikulacija: omisija – opustitev ali tiha
izvedba ene ali več glasov, substitucija
– zamenjava ene ali več glasov v drugo,

Delo poteka po naslednjem vrstnem redu:
Uvodni del – pridobivanje kontakta, sproščanje, osveščanje, ponavljanje že obravnavanih vaj oziroma snovi prejšnjih obravnav.
Glavni del – usposabljanje otroka z govorno-jezikovno motnjo oziroma korekcija le
te z novimi vajami.
Zaključni del – preverjanje pridobljenih
sposobnosti in njihovo utrjevanje, napotki za delo med posameznimi obravnavami
otroka oziroma njegovemu spremljevalcu
(starši, stari starši, starejši brat/sestra).
Neposredno delo z otrokom z
govorno-jezikovno motnjo:
•
•

Odkrivanje otrok z govorno-jezikovno
motnjo, zato logoped sodeluje s strokovnimi in svetovalni delavci vrtca in šole.
Ugotavljanje govornega statusa pri otroku in diagnosticiranje govorno-jezikovne motnje.
> Sigmatizem – otrok z govornojezikovno motnjo napačno izgovarja
šumnike, sičnike in afrikate
> Parasigmatizem – otrok z govornojezikovno motnjo zamenjuje šumnike in
sičnike ali jih celo zamenja z drugimi glasovi
> Etacuzam – motnja izgovora vokala E
> Rotacizem – motnja izgovora glasu R
> Lambdacizem – motnja izgovora
glasu L in LJ
> Kapacizem – motnja izgovora glasu K
> Gamacizem – motnja izgovora glasu G
> Jotacizem – motnja izgovora glasu J
> Hiticizem – motnja izgovora glasu H
> Tetacizem – motnja izgovora glasu T
> Deltacizem – motnja izgovora glasu D
> Dislalije – gre za nepravilnosti ali
nezmožnost izgovora glasov. Pri otroku
z govorno-jezikovno motnjo se pojavi
opuščanje, premeščanje, nadomeščanje
glasov in pomanjkljiva in nejasna izreka
> Disfazije – so motnje govora, ki
nastanejo zaradi celebralne poškodbe
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(odvisno od lokacije in velikosti
poškodbe možganov)

•

> Disfemije – motnja govornega ritma
> Alalia – kjer otrok ne govori
> Dizartrija – motnja izgovorjave
zaradi okvare živcev grla, ustnic, ust ali
poškodbe živčevja
> Rinolalija – govorno-jezikovna
motnja pri tvorbi glasov (noslanje)

•
•
•

Odpravljanje govorno-jezikovne motnje
ter razvijanje govora in jezika pri otroku, ki ima organske, pshio-organske
oziroma funkcionalno pogojene govorno-jezikovne motnje ter s tem oteženo
oziroma onemogočeno normalno govorno-jezikovno sporazumevanje.
Odpravljanje motenj branja in pisanja
(MBP) – legastenija
Spremljanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja po končani individualni
obravnavi do končne usposobitve.
Sledi kontrolni pregled po določenem
času.

Posredno delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo:
• Za vsakega otroka se pripravi korekcijo
za posamezno govorno-jezikovno motnjo, na podlagi diagnoze govorno-jezikovne motnje.
• Urnik individualnih obravnav z otrokom z govorno-jezikovno motnjo.

Obravnava se lahko podaljša, če je otrok
pripravljen sodelovati.
Za delo z otrokom z govorno-jezikovno motnjo se mora logoped strokovno pripravit.

Kaj obsega priprava logopeda za delo z
otrokom z govorno-jezikovno motnjo?
•
•
•

> Afonija – izguba glasu
•

•

DOBRO JE VEDETI

•

Podrobna proučitev primera govornojezikovne motnje.
Snovna in metodična priprava.
Priprava specialnih ponazoril – slik,
izbrana gradiva.
Posredovanje ugotovitev, nasvetov za
delo doma, strokovnim delavcem vrtca
in šole.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje iz leta 2012 je bilo ugotovljeno na
sistematskih pregledih, da ima 8,6 odstotka otrok v starostni skupini med 0 in 6 let
govorno-jezikovne motnje. Nekateri avtorji
navajajo, da se govorne motnje pojavljajo pri
10–12 % šoloobveznih otrok.
V Sloveniji je zaposlenih 160 logopedov, ki
delajo v centrih za sluh in govor, osnovnih
šolah in šolah s prilagojenim programom,
zdravstvenih domovih, zavodih za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, vrtcih,
bolnišnicah, univerzitetnih klinikah, inštitutu za rehabilitacijo invalidov ali v privatni
praksi (Sabina Lokar, 24. 7. 2010).
Logopedski pristopi so različni, pomembno je, da pri govorno-jezikovni obravnavi
izhajamo iz posameznika in mu ponudimo
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to, kar mu lahko olajša govor, jezik. V praksi
primanjkuje logopedov, vsak otrok bi moral imeti enkrat tedensko obravnavo in ne
bi smeli imeti logopede za »nadstandard«
vrtca, šole. V zadnjem času je čedalje večje
zanimanje za tovrstno področje dela, vendar
se moramo zavedati, da je logoped zahteven
poklic. Poleg dobre strokovne podkovanosti zahteva delo logopeda veliko vztrajnosti,
srčnosti in predanosti.
Viri:
1. Društvo logopedov Slovenije,
http://www.dlogs.si/index.php/logopedija
2. https://oligologowordpress.
com/2011/10/19/48/
3. https://www.cirius-vipava.si/terapije/
logopedija
4. https://www.edukacija.hr/tecaj/
dislalija/1316/
5. https://lingualogos.com/dislalija/
6. http.//www.rtvslo.si/dostopno/clanki/55
7. Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami uporaba od 17. 7.
2015 > IV. Otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami
8. Steiner, M. in Keršič, J. (2000). Speech
viewer: Del 1: Speech viewer pri
obravnavi otrok z artikulacijskimi
motnjami. Ljubljana, ZRSŠ.
9. Vizja Kure,T. (2010). Spodbujanje
razvoja senzorike, motorike, kognicije,
govora in jezika. Ljubljana, ZRSŠ.
10. Žnidarič, D. (1993). Otrokov govor,
Ljubljana, ZRSŠŠ.

LETNO POROČILO O PITNI VODI
Javno podjetje Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko
javno službo oskrbe s pitno vodo v občini Loška dolina, kjer
upravlja vodovodni sistem Stari trg – Lož.
Od septembra 2016 dalje sta v sistem Stari trg – Lož povezana
tudi prej samostojna sistema Babno Polje in Babna Polica.
Celotna občina Loška dolina se torej s pitno vodo oskrbuje
preko enega vodovodnega sistema. Vodni vir so vrtine v
Kozariščah, voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira s
klordioksidom.
Na omrežju je bilo v letu 2016 skupaj izvedenih 55 mikrobioloških
preiskav, v okviru katerih se ugotavlja prisotnost Escherichie
coli (E.Coli), Koliformnih bakterij in Števila kolonij pri 22°C in
37°C. Na 4 vzorcih se je analiziralo še parameter Clostridium
perfringens.
Osnovne kemijske preiskave so bile na omrežju opravljene
na 18 vzorcih. Od tega se je pri 5 vzorcih ugotavljalo tudi
prisotnost kloritov, kloratov in kloridov, ki so stranski
produktov dezinfekcije s klor dioksidom. Odvzet je bil tudi 1
vzorec za parameter aluminij.

Od vseh odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov so bil
zdravstveno neustrezni 3 vzorci na segmentu mikrobioloških
analiz. Vsi rezultati kemijskih preiskav so bili skladni.
Vodovodni
sistem

Stari trg - Lož

Babna Polica /
do sept16
Babno Polje /
do sept 16

Oskrbovana naselja

Število
vzorcev

skladnih

Babna Polica, Babno Polje,
Dane, Iga vas, Knežja Njiva,
Kozarišče, Lož, Markovec,
Nadlesk, Podcerkev,
Podgora, Podlož, Pudob,
Stari trg, Šmarata, Viševek,
Vrh in Vrhnika,

46

45

Babna Polica

2

2

Babno Polje

8

6

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za vsako
izvedeno preskušanje pitne vode izda strokovno mnenje o
zdravstveni ustreznosti glede na vrednosti parametrov, ki
so bili v vzorcu odkriti. Vse tri vzorce, ki niso bili skladni s
Pravilnikom o pitni vodi, je NLZOH ocenil kot skladne.
JP Komunala Cerknica d.o.o.
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Franc Nelec

Najlepša dolina

N

ajlepša dolina je naslov prispevka v
glasilu Obrh, ki ga je napisal gospod
Janez Komidar, župan občine Loška dolina,
kot odgovor na članek v Obrhu, št. 5/2016, z
naslovom Samo lepota ni dovolj.
Hitrost me je presenetila. Pričakoval sem, da
bom morebiten odziv na članek razbral šele
iz županovega govora ob letošnjem občinskem prazniku.
Na članek ni nobene argumentirane pripombe, kar samo potrjuje pravilnost navedb
v članku. Se pa čuti osebna prizadetost pisca, kar kaže na to, da razen svoje resnice,
ne sprejema drugih mnenj ali predlogov. Ker
nima proti argumentov, se zateče k razvrednotenju in sprenevedanju, podtika stvari,
ki jih nisem napisal, pisca pa želi prikazati
kot neverodostojnega.
Z razvrednotenjem začne že na začetku, ko
ugotovitve imenuje razmišljanja. Kar sem
napisal, ni nastalo na podlagi razmišljanja,
ampak na podlagi opazovanj in dokazljivih
dejstev. Nikoli nisem napisal ne izjavil, da
mora župan spremeniti mnenje o lepoti Loške doline, zato menim, da gre za predvolilno kampanjo, s katero želi volivcem povedati, kako odločno in možato zagovarja lepote
doline, saj v odgovoru navaja: »Meni je naša
dolina dejansko najlepša, pa vi recite ali napišite, kar želite. Jaz svojega mnenja ne bom
spreminjal in ne bom povešal glave v tla ob
vprašanju, od kot sem«.

Iz izkušenj vem, da ljudje drugod po Sloveniji ne prepoznajo Doline po njenih lepotah,
ampak po Kovinoplastiki. Ustanovil jo je
Janez Hribar – narodni heroj in vizionar, ki
mu je kljub političnim nasprotnikom uspelo
v popolnoma kmečkem okolju postavit tovarno, ki že desetletja daje kruh prebivalcem
doline. Kdor hoče krajanom in dolini tudi v
bodoče zagotoviti napredek in blagostanje,
naj mu bo zgled delo tovariša Hribarja.
Naj spomnim. Evropska in državna nepovratna sredstva se ne delijo na podlagi občinskih strategij, ampak na podlagi evropske
direktive. Na podlagi smernic direktive se
razpisujejo tudi nepovratna sredstva. Priprava te dokumentacije pa zahteva nekaj miselnega napora, ki ga zainteresirani in tisti, ki
vedo, kaj hočejo, zmorejo, drugi pa ne.
Ostale navedbe so za pisca odgovora neverodostojne, saj napiše »Navedbe izhajajo iz
nepoznavanja delovanja državne uprave in
lokalnih skupnosti in nepoznavanja načina
pridobivanja evropskih sredstev.« To pa je
udarec pod pas.
Glede poznavanja delovanja občin naj povem, da sem bil tri mandate svetnik v občini
Škofja Loka, zato delo občin in občinsko zakonodajo dobro poznam. Enako tudi delovanje in ustroj državne uprave, ker sem bil
kot republiški kmetijski inšpektor zadolžen

za nadziranje porabe republiških nepovratnih sredstev v kmetijstvo in EU sredstev
(SAPARD) za podeželje. Torej nisem ravno
nepoznavalec tega kar pišem.
Če bi bil župan dobronameren, bi informacijo, da je bila vaška skupnost Podcerkev pobudnik komasacije, v odgovoru sam napisal,
namesto da me obtoži, da sem Podceklanom
in občini storil nekakšno krivico, in s tem
onesnaži mojo iskreno čestitko Nadleščanom za izvedeno komasacijo.
Na jasno vprašanje Obrh št. 5/2016, naj občanom loške doline že enkrat jasno pove, kakšna je njegova občinska vizija in kam vodi
prava pot, odgovori takole: Kako naj vem,
kaj se dogaja v sosednji občini Cerknica, katere občan nisem. Ali to pomeni, da občina
nima razvojne vizije, kjer ni cilja, ni poti.
Na Gornjem Jezeru, ki je dolga stoletja spadalo pod loško gospostvo in občino Stari trg,
se, ker sem Ložan in še veliko Jezercev bolj
počutimo Ložane kot Cerkničane, zato bom
še napisal kakšen članek.
O stanju duha in polarizaciji v družbi v članku nisem pisal. Vem pa, da k zaupanju in sodelovanju pripomore veliko odkrita beseda.
Sem optimist in verjamem v hitrejši vsesplošni napredek doline. ■

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
V križanki, ki je bila objavljena v prvi letošnji
številki Obrha, je bil žal na delu »Tiskarski
škrat«, ki je s fotografijo, ki predstavlja rešitev
križanke, prekril del gesla in s tem onemogočil,
da bi reševalci našli pravilno rešitev. Vsem, ki
ste se trudili z rešitvijo in pri tem zaradi napake
niste uspeli, se opravičujemo. Prav tako se
opravičujemo Zavodu Rihtarjeva domačija,
ki za križanko prispeva nagrade. Ker je na
naslov uredništva prispela samo ena rešitev,
križanko ponovno objavljamo in verjamemo,
da vam reševanje tokrat ne bo delalo težav.
Prispelo rešitev iz prve številke pa bomo seveda
upoštevali.

Pravilna rešitev križanke je geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih
(če je seveda »škrat« ni ponovno zagodel). Rešitev napišite na dopisnico
in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do 23. junija 2017.
Nagrade prispeva Zavod Rihtarjeva domačija, Babno Polje 67, 1386 Stari trg
pri Ložu, mobilni telefon 041 260 985, e-pošta: info@rihtarjeva-domacija.si,
spletna stran www.rihtarjeva-domacija.si
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
Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.
uredniški odbor

KONCERT

SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER
GRAD SNEŽNIK – četrtek, 8. junij 2017, ob 20. uri
Citre so lep milozvočen slovenski instrument, privlačen in skrivnosten in ljudje mu
vedno znova radi prisluhnejo. V Sloveniji so zelo priljubljene tudi dalmatinske pesmi.
Zato vas vabimo na koncert SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER, ki bo na gradu
Snežnik, v četrtek, 8. junija 2017, ob 20. uri.
Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Volosko s Hrvaške, pevec in kitarist
Sten Vrbek ter pevka Teja Saksida. Nastopajoči obljubljajo čisto poseben večer. Mili
zvoki citer se bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo preplet vseh
nastopajočih in točka Cvetje v jeseni.

n

a
ajc Zup
Tanja Z

olosko
Klapa V

Izvajalci bodo zaigrali in zapeli slovenske ljudske in narodnozabavne pesmi,
slovenske popevke, dalmatinske pesmi in evergreene. Na primer: venček narodnih,
Avsenikov venček, Morska pravljica, Prinesi mi rože, Moj dom, Ribič, Ribič me je ujel,
Larina pesem iz filma dr. Živago … In dalmatinske pesmi, ki jih v izvirniku izvajajo
najbolj znane klape, Tereza Kesovija, Severina …: Oči boje lavande, Da te mogu
pismom zvati, Nije u šoldima sve, Dok palme njišu grane, Ružo moja crvena, Gardelin,
Sunčane fontane, Moja poslednja i prva ljubavi …
Koncerti po Sloveniji so bili odlično sprejeti, obiskovalci pa pravijo, da je to dogodek
z odlično izbrano glasbo, ki se dotakne duše, razveseljuje srce in je lepo darilo ali
presenečenje za drage osebe.
eni!
o vablj
Vljudn

