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Glasilo občine Loška dolina

Janežičev mlin in žaga
Janežičeva mlinska kolesa v Vrhniki pri Ložu je voda poganjala celih štiristo let. Po Zakrajškovem, Adolfovem in Šilcovem je
bil to četrti mlin od izvira Obrha. Imeli so tudi dve žagi. V spodnjih prostorih velike stanovanjske zgradbe so se vrtela štiri
mlinska kolesa. Ob koncu druge svetovne vojne je od Janežičeve domačije ostalo pogorišče, iz katerega je bila obnovljena
le hiša. Na njenem mestu in bližnjem vodnem področju je Zavod za ribištvo Slovenije osnoval ribogojnico. (več na str.42)

Festival Plavajoči grad 2017

V dneh od 3. do 5. avgusta se je grad Snežnik z okoliškimi gozdovi
spremenil v okolje dvajsetih magičnih vizualnih prizorišč, na katerih se je
predstavilo okoli sto skupin z vsega sveta.

»Zahvalni dan«

V četrtek, 5. Oktobra, so v prostorih Kulturnega doma
v Starem trgu pri Ložu ob glasbi, slikah, poeziji in dobri
družbi nazdravili na uspešno izveden festival Plavajoči
grad 2017. Ob tem so tudi predstavili načrte za bližnjo in
daljno prihodnost.
Tekst in fotografije: Mario Žnidaršič
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Dobrodošli v Obrhu!
Od zadnje njegove številke je kljub letošnjemu sušnemu poletju preteklo že kar nekaj
vode. V tem času pa dogajanje v Loški dolini ni bilo prav nič sušno. O tem se boste lahko prepričali na naslednjih straneh, ki kot običajno prinašajo utrinke iz Loške doline in
tudi drugih krajev Slovenije ali sveta, v katere so se nekateri posamezniki iz doline odpravili kot turisti, počitnikarji, prostovoljci, romarji, ustvarjalci, tekmovalci ali športni
navdušenci … ter jih doživeli vsak na svoj poseben način. Hvala vsem, ki so se odločili,
da te svoje izkušnje, doživetja, razmišljanja delijo z bralci Obrha. Kot boste lahko brali v
člankih, pa v tem času niso v svet iz Loške doline samo odhajali, ampak so ljudje v Loško dolino iz različnih krajev in koncev sveta kot turisti, obiskovalci predstav, umetniki,
ustvarjalci, častni gostje, tekmovalci, udeleženci delavnic, nastopajoči na prireditvah …
tudi prihajali. Nekaj avgustovskih dni je bila Loška dolina celo svet v malem, za kar so
poskrbeli organizatorji festivala Plavajoči grad. V tem času sta bili v Loški dolini še dve
večji tradicionalni prireditvi, mesto sta našli na straneh foto galerije. Organizatorjem teh
prireditev in tudi ostalih dogodkov iskrene čestitke.
Iskrene čestitke si zasluži tudi šola v Iga vasi za častitljivih 110 let, ki jih s svojo svežo
podobo nikakor ne kaže – hvala vsem, ki so za to poskrbeli. Čestitke tudi prebivalcem
najbolj urejenih vasi, ki skrbijo, da je s tem ne samo njihov kraj, ampak celotna Loška
dolina lepša …
V Obrhu je predstavljenih še kar nekaj zgodb, ki si zaslužijo pohvale in čestitke, zagotovo pa si čestitke z veliko začetnico zaslužijo prejemnice in prejemniki letošnjih občinskih in županovih priznanj.
Naj bodo predstavljene zgodbe vzpodbuda za vse nas, da skupaj zapolnimo tudi strani
naslednjega Obrha.
Vabljeni!
Vsem želim prijazne jesenske dni!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 4. december 2017
Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah posameznih prispevkov ni nujno tudi
stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina. • Naklada 1500 izvodov. • Uredniški odbor: Vera Jasna
Lekan, Pavla Lavrič, Živana Meljo, Miha Razdrih, Marija Sterle, Simona Truden, Mario Žnidaršič • Odgovorni urednik:
Borut Kraševec • Naslov uredništva: Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. • E-naslov:
obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • naslovnica: Mlin v Danah • naslovnica:
Janežičev mlin in žaga • tekst na naslovnici: vir Stare slike, www.cerknica.org • fotografija na naslovnici: Borut Kraševec
• Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Borut Kraševec

Foto: Mario Žnidaršič

19. oktober praznik občine Loška dolina

Foto: Mario Žnidaršič

Župan Janez Komidar

Pred podelitvijo priznanj je čestitkam ob prazniku v nagovoru namenil nekaj besed tudi prehojeni poti zadnjega leta, v katerem je bilo,
kot je dejal, narejeno veliko in ga je ponovno zaznamoval investicijski duh. Izpostavil je problematiko pridobivanja sredstev, ki jih je
za majhne občine, kot je Loška dolina, vedno manj. Kljub temu pa
občina z nekaj že pripravljenimi projekti poskuša in računa na pridobitev sredstev iz naslova »EU financiranja«. Veliko večino v občini
potrebnih investicij pa bodo tudi v prihodnje morali investirati iz
lastnih sredstev, je dejal in poudaril, »da nam zaveza, da želimo in
hočemo delati za skupno dobro, daje ideje, moč in nam nalaga odgovornost, kajti občina niso le ceste, vodovodi, razsvetljava, igrišča
... Občina smo ljudje, ki tu živimo in delamo, ki ustvarjamo zgodbe,
ki jih bodo nadaljevali naši zanamci. Od nas je odvisno kako se bo
zgodba nadaljevala ... Če upoštevam dosežke mnogih občanov, še
posebej dosežke letošnjih nagrajencev, potem ni skrbi za prihodnost
Loške doline,« je še dejal in zaključil z mislijo Toneta Pavčka: »Ne
verjemite njim, ki vam pravijo: Življenje je trdo, trpko in težko. Ni
res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino,
enkratno in neponovljivo ... vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v
dobrem mogoče.«

O

b občinskem prazniku, ki je posvečen partizanskemu napadu
na italijansko postojanko v Ložu 19. oktobra 1941, je v starotrškem kulturnem domu tradicionalno potekala svečana seja Občinskega sveta, na kateri je Janez Komidar, župan Občine, podelil zlati
in tri srebrne grbe Občine Loška dolina ter dve županovi priznanji.
Zdenko Truden direktor Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, je skupaj s članico komisije za izbor najlepše urejene vasi dr. Petro Draškovič Pelc predstavil potek
ocenjevanja in celotno akcije Najbolj urejena vas v občini in podelil
priznanja. V kulturnem programu so z recitacijami pesmi Frana Milčinskega Ježka nastopili starotrški osnovnošolci Katja Šebenik, Ana
Mlakar in Filip Avsec. Za glasbo sta poskrbeli citrarka Tanja Zajc
Zupan in pevka Teja Saksida.

Recitatorja Ježkove poezije Filip Avsec in Ana Mlakar

Foto: Mario Žnidaršič

Foto: Mario Žnidaršič

»Naj bo to praznik nam rodne doline, v kateri bivajo zadovoljni ljudje. Ljudje, ki ne obupajo, ki so pogumni, ustvarjalni, predvsem pa
ljudje, ki čutijo in delujejo za svoj domači kraj,« je občane ob voščilu
nagovoril župan Janez Komidar.

Citrarka Tanja Zajc Zupan in pevka Teja Saksida

Priznanja najlepše urejenim vasem sta podelila
dr. Petra Draškovič Pelc in Zdenko Truden
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Jožef Gorše

prejel zlati grb Občine Loška dolina
za dolgoletno delo na področju gasilstva, zaščite in reševanja, delovanja v lokalni
skupnosti in prostovoljnem delu
Po končani osnovni šoli se je v Obrtnem kovinskem podjetju Lož izučil za orodjarja. Ob delu je
končal srednjo tehnično šolo. Do upokojitve je v Kovinoplastiki opravljal različna dela. Leta 1969 je
vstopil v Industrijsko gasilsko društvo Kovinoplastika Lož, kjer je bil poveljnik in nato še predsednik
društva. Aktivno je bil vključen v Gasilsko zvezo Cerknica. Vseskozi se je zavzemal za izobraževanje
gasilcev in modernizacijo gasilskih društev. Še vedno je dejaven kot gasilski veteran.
Ob osamosvajanju Slovenije je bil aktivno vključen v Maneversko strukturo narodne zaščite in
Civilno zaščito v Loški dolini.
Jože, kot ga kličemo, je v svojem življenju opravil še mnogo drugih pomembnih del za lokalno
skupnost in občane. Nekaj jih bomo našteli: pri izgradnji vodovoda za vasi: Iga vas, Podgora,
Kozarišče, Šmarata, Nadlesk Podcerkev in Dane; izgradnji kanalizacije v vasi Nadlesk; izgradnji
visokonapetostnega daljnovoda za Nadlesk; izgradnji telefonskega omrežja v KS Loška dolina;
agrarni skupnosti Nadlesk; komasaciji kmetijskih zemljišč v Nadlesku in Podcerkvi.
Leta 1994 je z družbenikom Francem Rokom ustanovil podjetje za tlačno litje cinka imenovano GO-RO liv d. o. o., ki se nahaja v
Industrijski coni Markovec in zaposluje 15 delavcev.
Vinko Bavec in skupina volivcev

Bogomir Komidar

prejel srebrni grb Občine Loška dolina
za dolgoletno uspešno prostovoljsko delo na društvenem in družbenem področju
V naši občini je veliko dobrih ljudi, veliko je takih, ki so se pripravljeni nesebično razdajati
tako za določeno organizacijo, društvo kot za posameznika. In če se veličina človeka meri po
njegovih dobrih delih, po njegovem razdajanju za druge, potem lahko tej osebi mirno rečemo
Človek z veliko začetnico. Tak je tudi naš Mirko ali Mirče, kot mu rečemo vsi, ki ga poznamo.
Športno društvo Nadlesk je bilo ustanovljeno leta 1999. Pobudnik ustanovitve je bil prav Mirko,
ki je okoli sebe zbral še nekaj somišljenikov, ki so nato skupaj začeli pisati eno najlepših zgodb na
področju delovanja društev v naši občini. Začetki so bili težki, vendar pa so člani ŠD Nadlesk v
prvi vrsti z Mirkovo voljo, entuziazmom in idejami v zelo kratkem času ustvarili zgledno urejen
športni park na Nadleškem polju, ki je pri športnikih in ostalih krajanih zelo priljubljena točka
za preživljanje prostega časa. Poleg vsega je ŠD Nadlesk eno najbolje organiziranih in vodenih
društev v Loški dolini. Pri vsem tem pa ima Mirko levji delež, saj je njegov tajnik, gonilna sila
in duša društva že od same ustanovitve. Mirko je tudi eden redkih posameznikov, ki zelo zaupa
današnji mladini in jih pri vsaki prireditvi ali akciji ali preprosto košenju igrišča postopoma vključuje v delo v društvu in s tem tudi v
družbeno koristno delo. Igre za otroke s posebnimi potrebami, Cicikros, dolgoletno vodenje občinske nogometne lige za osnovnošolce so
le nekatere aktivnosti, pri katerih Mirko in mladi sodelujejo z roko v roki.
Mirkov doprinos k celotnemu dogajanju v Nadlesku in širši družbeni skupnosti je ravno tako neprecenljiv. Njegovo delovanje v vaški
skupnosti je nesebično, požrtvovalno in hvale vredno. Težko si zamislimo prireditev ali kakšen drug dogodek v vasi, v katerega ne bi bil
Mirko vključen z dušo in telesom. Če se samo spomnimo lanske zelo uspešne in odlično organizirane prireditve Ob košnji, ki je bila v
Nadlesku, potem smo res lahko veseli in ponosni, da imamo takega človeka med nami. Tudi letos, ko je bila prireditev na Babnem Polju,
je takoj pristopil k organizaciji iger. Nič mu ni bilo težko. Nobenih izgovorov ni iskal, ampak je z veseljem, lahko bi rekli z navdušenjem,
sprejel tudi ta izziv.
Poleg vsega je Mirko že vrsto let zaprisežen gasilec, ki ob dogodkih, kjer je potrebna pomoč naših gasilcev, nesebično žrtvuje svoj prosti
čas, svoje znanje in svoje delo za druge, pomoči potrebne. Vaščani Nadleska bodo temu zagotovo pritrdili ob spominu na žledolom leta
2014, ko je tudi s pomočjo društvenega agregata z elektriko oskrboval številne vaščane in jim tudi tako lajšal neprijetne trenutke. Ali pa
katastrofalne poplave istega leta, ko je bil tudi Mirko eden številnih gasilcev, ki so ogroženim prebivalcem nesebično pomagali.
Vsi, ki z Mirkom živimo in delamo, ga poznamo kot nesebičnega, dobrega in preprostega človeka, prijatelja, vaščana, ki velikokrat potrebe
društva, vasi in posameznika postavi pred svoje lastne potrebe in obveznosti. Človeka prostovoljca, za katerega je največje priznanje
nasmejan obraz zadovoljnega udeleženca prireditve, ki jo skupaj s prijatelji organizira, ali pa skromna beseda zahvale in pohvale,
izgovorjena iz ust ljudi, ki jim je in jim še nesebično pomaga. Ravno zato sem prepričan, da je Mirko res Človek z veliko začetnico in prava
oseba za prejem občinskega priznanja srebrni grb.
Zdenko Truden, občinski svetnik

Foto: Borut Kraševec

Prejemniki občinskih priznanj:
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Marija Antončič

prejela srebrni grb Občine Loška dolina
za dolgoletno delo na področju humanitarnih in prostovoljnih dejavnosti
Marija Antončič se je s humanitarnim in prostovoljnim delom intenzivno spoprijela leta 1996, ko
je bilo tudi z njeno pomočjo ustanovljeno Društvo Sožitje Cerknica, društvo za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju, ki s svojo dejavnostjo pokriva tudi občino Loška dolina.
Že v prvem mandatu po ustanovitvi društva je dejavno sodelovala pri aktivnostih za izgradnjo enote
varstveno delovnega centra (VDC) Postojna v Cerknici, med drugim tudi kot članica Sveta VDC
Postojna.
Od ustanovitve društva pred več kot dvajsetimi leti pa vse do danes Marija v društvu opravlja vsa
blagajniška in druga finančna opravila, spremlja zakonodajo ter pripravlja vsa potrebna poročila za
različne organe in institucije.
Marija je bila vsa leta in je še vedno članica Izvršnega odbora Društva Sožitje Cerknica.
V prvih letih je sodelovala pri delovanju t. i. kluba OMDR, v katerem so se osebe z motnjo v duševnem
razvoju pred izgradnjo VDC-ja enkrat tedensko srečevale na delavnicah, sodelovala pa je tudi pri
organizaciji t. i. kluba staršev, ki je deloval kot skupina za samopomoč.
Od ustanovitve društva je aktivna tudi pri organizaciji seminarjev za družine, programov vseživljenjskega učenja za osebe z motnjami v
duševnem razvoju in pri pridobivanju prostovoljcev. Sodeluje tudi pri organizaciji dogodkov, kot so športne igre, poletni piknik, novoletno
obdarovanje in številnih drugih.
Marija vse našteto opravlja z veliko mero srčnosti in predanosti, obenem pa zelo odgovorno in strokovno. Njeno dosedanje delovanje je
pustilo pomemben pečat pri tem, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju omogočeno dnevno varstvo in dobivajo svoje mesto v
družbi tudi na področju občine Loška dolina.
Zaradi svojega predanega dela pa ima zasluge tudi pri tem, da nas sobivanje z osebami z motnjami v duševnem razvoju bogati in nam
pomaga razumeti, kaj daje življenju vrednost. Pri tem nam je Marija s svojim sinom Tomažem svetel zgled.
Majda Šraj Mihelčič, občinska svetnica

Janja Urbiha

prejela srebrni grb Občine Loška dolina
za prispevek k promociji Loške doline, njenih naravnih lepot ter kulture prejšnjih in sedanjih
rodov
Janja Urbiha se je z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo ukvarjala že dalj časa, aktivneje pa po izgubi
redne zaposlitve. Videla je priložnost, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in idejami prispeva k
izboljšanju turistične podobe naše občine in tudi regije, k ohranjanju starih običajev, zapisu dogodkov
iz zgodovine, k povezovanju različnih lokalnih akterjev in posameznikov, v zadnjih nekaj letih pa tudi
k vseživljenjskemu učenju občanov.
K ohranjanju starih običajev v Loški dolini je Janja aktivno pristopila pred več kot dvema desetletjema,
ko se je pridružila Društvu za ohranjanje starih običajev. K zapisom dogodkov iz zgodovine je pod
psevdonimom Janja Kozarka prispevala z aktivnim sodelovanjem v projektu »stare slike«. Znotraj
projekta je z več kot 200 zapisi na podlagi ustnega izročila obudila številne zgodbe malih ljudi.
Že dolga leta je tudi turistična vodnica. V turistično dejavnost integrira tudi ranljive skupine. Poudariti
je potrebno, da je Janja vrelec različnih idej, kako Loško dolino čim bolj privlačno predstaviti gostom,
ena od zadnjih je npr. vodenje po grajskem drevoredu.
Janja je aktivna tudi v številnih društvih, v Društvu žena in deklet na podeželju Ostrnice, v Društvu ljubiteljev narave, konj in tradicije
Lovrenc, v Društvu ljubiteljev gradu Snežnik in v Zavodu Rihtarjeva domačija ter Zavodu Ars Viva.
V zadnjih letih pa je izpostavljeno predvsem njeno angažiranje pri organizaciji mednarodnega festivala Plavajoči grad, ki postaja vedno
bolj odmeven dogodek v poletnih mesecih.
Zaradi svoje zvedavosti ter želje po učenju in prenosu znanja je Janja na Andragoškem centru Slovenije zaključila temeljno usposabljanje
za mentorico študijskih krožkov. Do sedaj je izpeljala 19 študijskih krožkov z različnih področij (zgodovina, turizem, tuji jeziki, kmetijstvo
…) in vedno poskrbela za njihovo promocijo preko organizacije različnih dogodkov, razstav, objav na socialnih omrežjih idr. Za svoje delo
na omenjenem področju je Janja prejela tudi priznanje Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2016.
Poleg vseh navedenih dejavnosti je potrebno omeniti, da Janja lokalno okolje in projekte, s katerimi se je doslej ukvarjala, širši javnosti
promovira preko različnih kanalov, vse z informativno-izobraževalnim namenom. Največ člankov objavlja v časopisu Obrh.
Janja vse navedene dejavnosti opravlja z veliko mero entuziazma in inovativnosti in jih kot mama šestih otrok uspešno usklajuje z
družinskimi obveznostmi. Z dejavnostmi je doslej povezala delovanje številnih društev in občanov, obenem pa pomembno prispevala k
promociji Loške doline, njenih naravnih in drugih lepot, pa tudi posebnosti okolja, v katerem živimo.
Janja Sterle, občinska svetnica
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Prejemniki županovega priznanja:
Članice Ženskega pevskega društva Kr'snice
prejele županovo priznanje

Letošnje leto je za Žensko pevsko društvo K'rsnice posebno
leto. Večini nam je poznano, da je zbor letos zabeležil peto
obletnico delovanja s koncertom v Podcerkvi. Nekoliko manj
pa vemo o udeležbi Kr'snic na Festivalu Slovenija na Ohridu,
ki je potekal v času med 23. in 27. junijem 2017. V družbi 15
skupin iz Slovenije s približno 500 udeleženci so članice ženskega pevskega zbora Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič obogatile dogajanje na festivalu ter za svoj nastop prejele

vse pohvale organizatorjev festivala. Z nastopom so si prislužile tudi
povabilo izvršnega direktorja festivala za nastop na božičnem koncertu v Radečah ter povabilo k nadaljnjem sodelovanju na festivalih v organizaciji festivalnega odbora Festivala Slovenija na Ohridu.
Največja in najbolj opazna pa je njihova vloga v promociji Slovenije
in Občine Loška dolina izven meja občine in domovine, za kar si
zaslužijo županovo priznanje.

Župnik Boštjan Modic

prejel županovo priznanje
Ko je pred petimi leti prišel službovat v našo faro, v našo občino, je prišel med
njemu tuje ljudi. Pa vendar ni trajalo dolgo, ko je župnik Boštjan Modic s svojim delom in srčnostjo dokazal, da mu ni vseeno za te ljudi in ta kraj. Zelo
odločno se je lotil nekaterih investicij ter organizacij raznih dogodkov, ki so
obogatili dogajanje v občini. Poleg izvedbe živih jaslic ga lahko najbolj prepoznamo po prireditvah za otroke in mladino. Organizacije vsakoletnih Oratorijev so v počitniškem času vsako leto povezale več kot 150 otrok in mladih, ki so
skupaj na njim primeren način ustvarjali na različnih področjih ter v različnih
delavnicah. Organizacija letošnjega Pasijona pa je nedvomno presežek kulturnega dogajanja v župniji in občini. Priprava takega dogodka je zalogaj, ki bi
marsikomu povzročil tudi kakšen nepotreben glavobol. In tudi župnik Boštjan
Modic v temu pogledu ni bil izjema. Vendar je s svojim znanjem zasnoval in
postavil celoten gledališki prostor, na katerem je več kot 50 domačih igralcev
odigralo prizore iz Jezusovega trpljenja in smrti. To je bila letos največja gledališka predstava v občini Loška dolina, za kar si župnik Boštjan Modic nedvomno zasluži županovo priznanje. 
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Javni zavod Snežnik, Romana Nared

Naj vas občine Loška dolina

V

arhiv: Javni zavod Snežnik

organizaciji Javnega zavoda Snežnik
je tudi letos potekal izbor za najlepše
urejeno vas v občini Loška dolina. Člani
ocenjevalne komisije so bili Tamara Klepac
Sterle kot predstavnica strokovne javnosti,
Nenad Škarič v vlogi predstavnika lokalne
skupnosti in dr. Petra Draškovič Pelc »s pogledom zunanjega opazovalca«. Ogled vseh
21 vasi je bil v soboto, 19. avgusta 2017.
Ocene članov komisije so dale
sledečo razvrstitev:

1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.

Vasi Babno Polje in Babna Polica sta dobili
največ glasov tudi preko glasovanja na facebooku. Posebna priznanja letos niso podeljena.
Splošen zaključek je bil, da imamo zelo lepo
občino. Seveda se še najdejo stvari, ki jih je
potrebno urediti (posamezne zgradbe, zelenice, …), vendar je zavedanje občanov o urejenosti, ne samo zasebnih prostorov, temveč
vasi kot celote, vedno večja. To je pokazala
tudi letošnja akcija, saj so nas sami vaščani
prosili, naj pogledamo, kaj so na novo uredili.
In to je tisto, kar akciji oz. ocenjevanju daje
dodaten pomen.

Dolenje Poljane
arhiv: Javni zavod Snežnik

5.

Babno Polje
Babna Polica
Dolenje Poljane
Vrh
Markovec
Podcerkev
Nadlesk
Dane
Knežja Njiva
Sveta Ana
Stari trg pri Ložu
Vrhnika pri Ložu
Lož
Podgora pri Ložu
Kozarišče
Šmarata
Viševek
Pudob
Podlož
Iga vas
Klance

Vrh
V dvanajstih letih, kolikor poteka ocenjevanje, so bile najlepše urejene vasi:
leto

1. mesto

2. mesto

3. mesto

2006

Babna Polica

Ograde

Smelijevo naselje

2007

Babna Polica

Vrhnika

Pudob

2008

Babna Polica

Knežja Njiva

Markovec

2009

Kozarišče

Pudob

Podgora

2010

Viševek

Babno Polje

Šmarata

2011

Babno Polje

Babna Polica

Viševek

2012

Podgora

Babno Polje

Kozarišče

2013

Babno Polje

Dane

Babna Polica

2014

Babno Polje

Podgora, Pudob

2015

Babno Polje

Markovec

Šmarata

2016

Babna Polica

Babno Polje

Vrh

2017

Babno Polje

Babna Polica

Dolenje Poljane, Vrh
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foto: Mario Žnidaršič

V letih od 2007 do 2013 se je podeljevalo nagrado tudi najlepše urejenemu naselju. Nesporni zmagovalec je bil Pudob – novi del. Podeljevala so se tudi priznanja individualnim hišam in posebna priznanja. Do letos jih je bilo skupaj sedemnajst.

foto: Mario Žnidaršič

Priznanja se najbolje uvrščenim vasem podeli na slavnostni prireditvi ob prazniku Občine Loška dolina 19. oktobra. 

Za Babno Polico je priznanje prevzel Iztok Mihelčič
arhiv: Javni zavod Snežnik

Prevzemniki priznanj: Berta Janež za Babno Polje,
Bojan Baraga za Dolenje Poljana in Tadeja Antončič za Vrh.

Babno Polje

Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta – 16. in 17. redna seja

V

četrtek, 21. 9. 2017, so se člani Občinskega sveta občine Loška dolina
sestali na svoji 16. redni seji.
Na seji so člani občinskega sveta obravnavali spremembe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju občine Loška
dolina. Iz odloka so se črtala nekatera
opuščena vodna zajetja.
V nadaljevanju je občinski svet sprejel
sklep o določitvi cen programov v vrtcu Polhek. Novi izračuni so bili narejeni
predvsem zaradi nove strukture oddelkov v vrtcu ter zaradi sprememb, ki jih
prinaša Aneks h Kolektivni pogodbi za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS.
Tako nova cena za prvo starostno obdobje znaša 446 EUR na otroka, za drugo
starostno obdobje 316 EUR ter za kombinirani oddelek 361 EUR.
Pri točki »Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2017« so se svetnice in
svetniki strinjali, da se priznanje »zlati
grb Občine Loška dolina« podeli Jožefu
Goršetu iz Nadleska. Odločili so se tudi,
da se podeli tri priznanja »srebrni grb
Občine Loška dolina«, in sicer Bogomir-

ju Komidarju iz Nadleska, Mariji Antončič z
Vrha in Janji Urbiha iz Kozarišč.
Največ razprave je bilo pri obravnavi poročila o napakah na vodovodnem sistemu Stari
trg–Lož v letu 2017. Zaradi izredno sušnega
poletja ter velikega števila okvar na vodovodnem omrežju so bila gospodinjstva večkrat
brez vode. Člani občinskega sveta so razpravljali o morebitnih ukrepih, ki bi omogočali, da do tovrstnih težav v prihodnje ne bo
prihajalo.
Že na pretekli seji je občinski svet sklenil, da
občina pristopi k projektu »Sistema grozd«,
ki bo omogočal, da se v občini zagotovi institucionalno varstvo za starejše. Eden od
pogojev javnega razpisa za podelitev koncesije je, da kandidat razpolaga s primerno lokacijo, zato je občinski svet sprejel sklep, da
se podeli stavbna pravica za namen gradnje
doma upokojencev.
Nazadnje je občinski svet obravnaval predlog za imenovanje izvedenca v zvezi z
nadzorom nad izvedbo javnega naročila in
izvedbo gradnje gozdne ceste v Stene. Večina članov občinskega sveta je glasovala proti
predlogu, zato izvedenec ni bil imenovan.

V četrtek, 12.10.2017, pa je potekala 17.
redna seja. Ker bodo konec novembra
potekale splošne volitve v državni svet, je
bilo na seji potrebno izvoliti predstavnika v volilno telo in določiti kandidata za
člana državnega sveta. Tako je bil v volilno telo za volitve članov državnega sveta
izvoljen Franjo Bukovec, kot kandidat za
člana državnega sveta pa je občinski svet
določil Janeza Komidarja. V nadaljevanju seje so svetnice in svetniki imenovali
Klemna Žagarja kot predstavnika komunale v Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Novega predstavnika
je bilo potrebno imenovati, ker se je dosedanji predstavnik komunale upokojil.
Nazadnje je občinski svet sprejel sklep, da
se svetnika Borisa Hribarja zaradi daljše
odsotnosti razreši z mesta predsednika
in člana Komisije za komunalo, prostor
in varstvo okolja ter z mesta člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Valétov Jože

Srečanje igovskih
prvošolčkov iz davnega
šolskega leta 1957/58

I

deja se je porodila že pred več kot desetimi leti, saj je naša zlata
obletnica vstopa v prvi razred sovpadala s stoto obletnico igavaške
šole. A glej ga zlomka, kot nalašč, spiska našega letnika ni bilo najti,
potem pa se na hitro ni dalo nič več pametnega narediti. Človeški
spomin je sicer krasna zadeva, vendar časovnega zaporedja ne shranjuje prav natančno. V nekaterih vaseh se niso mogli odločiti, kdo
je bil dotičnega leta v prvem razredu, saj je bil npr. naslednje leto
spet v prvem razredu s čisto drugimi sošolci. Zahvala vsem, ki ste se
potrudili in naredili (upajmo da) popoln spisek omenjenega letnika:
30 malih osebic, ki jih je združila skupna letnica rojstva in ki se niso
v takem sestavu pozneje nikoli več srečale. Ko so zbrani še naslovi, je
90 odstotkov dela opravljenega. Težko je dobiti vse naslove, posebno
hudo pa je, če nekdo naslova sploh nima: Našli smo ga tako, da smo
v občini, kjer so ga pred leti nazadnje videli, po telefonskem imeniku klicali od številke do številke, od hiše do hiše, prijazne in manj
prijazne ljudi, dokler ni nekdo rekel: »Ne vem, če mu je tako ime,
ma oštja, govori pa anke vi. Če je še tlele, ga bomo poiskali.« In našli
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so ga in pripeljali na srečanje. Hvala vam, Primorci, dobri ljudje! In
končni izplen je bil: 7 pokojnih, 4 upravičeno odsotni, 19 pa se nas je
častitljive obletnice osebno udeležilo.
Srečanje smo začeli s sveto mašo pri Materi Božji v Viševku, saj je
na tamkajšnjem pokopališču našla svoj zadnji dom večina naših rajnih sošolcev in naših bližnjih, ki so že odšli v večnost. Vseh smo se
spomnili, pa tudi zase smo molili in za svoje še živeče drage, otroke,
vnuke … Nič ne moremo; iz tistih malčkov, ki smo šli takrat v prvi
razred, postajamo častitljivi starci; seveda častitljivi, saj smo obhajali
častitljivo obletnico.
Nadaljevali smo pred gostiščem in pozneje na večerji pri Mlakarju
v Markovcu. Preden smo šli na večerjo, smo se nekateri zunaj spoznavali kot pred 60 leti. Po spoznavanju pa smo pustili prosto pot
spominom. Mnogo listov bi morali Obrhu dodati, če bi hoteli narediti samo povzetek. Bili smo zadnja generacija, ki je še sedela v enainpetdeset let starih šolskih klopeh in zadnji, ki smo bili v razredu
lahko še bosi: v drugem razredu smo že morali obuti copate, čeprav
smo prišli bosi v šolo. Obstajala je bojazen, da si kdo v boso nogico
na starem grčavem podu zabode kakšno špico; v resnici pa so med
počitnicami z neko temno lazuro prebarvali stari pod in se je od vrat
v razredu do vsake klopi vila bela sled bosih nogic. O kakem asfaltu
takrat v Loški dolini ni bilo še ne duha ne sluha. September je že mesec, ki vsebuje »r« in v takih mesecih naj bi ne hodili bosi, toda če je
bilo toplo, smo šli še lahko bosi v šolo, pod nobenim pogojem pa ne
bi smeli hoditi po vodi. Pa kaj je lepšega, kot brazdati po vodi, saj so

Borut Kraševec

Praznik šole v Iga vasi

V

isok jubilej 110 let šole v Iga vasi je bil
razlog, da je bila 11. septembra pod
šotorom na šolskem parkirišču praznična
prireditev, kjer so pripravili kulturni program na katerem so nastopili otroci iz vrtca Polhek in učenci PŠ Iga vas ter folklorna
skupina starejših otrok devetletke. Zbrane so
nagovorili ravnateljica Osnovne šole heroja
Janeza Hribarja Sonja Jozelj, župan občine
Loška dolina Janez Komidar in častni gost
predsednik republike Borut Pahor, ki je vodji podružnične šole Nataši Vesel Plos v spomin podaril Slovensko zastavo.
Podružnično šolo v Iga vasi je občina v zadnjih letih temeljito prenovila. Zamenjali so
streho in okna, uredili notranjost, letošnje
poletje pa je šola dobila še novo fasado, kar
je jubilej šole še dodatno obogatilo.
Šola je bila zgrajena v času Avstro-ogrske, kot
jubilejska šola postavljena ob šestdesetletnici vladanja presvetlega cesarja Franca Jožefa
leta 1908. Šolsko poslopje je imelo 5 učilnic,
pisarno, kabinet za učila, zbornico in učiteljsko stanovanje. V šolskem letu 1908/09 je bil
šolski upravitelj Maks Bajc, razredničarka pa
Justina Modic. Prvi oddelek je obiskovalo 74
učencev, drugi oddelek pa le 23 učencev. V
šolskem letu 1920/21, je bila šola razširjena v

Obnovljena zunanja podoba šole v Iga vasi (foto: Borut Kraševec)
petrazrednico. V tem letu je šolo obiskovalo
rekordno število in sicer 219 dečkov in 221
deklic, skupaj 440. Do leta 1930 so dekleta
in fantje sedeli strogo ločeno. V šolskem letu
1963/64 je šola Iga vas postala podružnica
starotrške šole. Še vedno v tej stavbi deluje
Podružnična šola Iga vas, kjer pouk od 1. do
3 . razreda letos obiskuje 51 učencev. V preteklih letih sta bila v prostorih šole tudi dva
oddelka vrtca, ki so jih letos zaradi premajhnega števila otrok ukinili.

Poleg običajnih učilnic, prostorov vrtca,
telovadnice in knjižnice se v igavaški šoli
lahko pohvalijo z učilnico, ki je opremljena
z lesenimi klopmi, starinskim katedrom in
tablo ter drugimi predmeti, ki spominjajo
na čase, ko je bila šola zgrajena. V tej učilnici lahko učenci doživijo tudi, kako je bil
pouk pred toliko leti drugačen od današnjega. Utrinek takratnega pouka so z učiteljico
Barbaro Turk preoblečeno v starinska oblačila, prikazali tudi na prireditvi. 
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bili potoki in jarki v našem
koncu poleti večinoma
suhi. Da nas čiste noge ne
bi izdale, smo si jih potem
mokre posuli s prahom.
Včasih je zaleglo. Pot v šolo
je, razen za Poličane in Poljance, trajala do pol ure, a
iz šole domov večkrat po
več ur. To je bil pravi dopolnilni pouk v naravi. Za
kaj vse so prikrajšani današnji »mulci«, ki se morajo
v šolo voziti z avtobusom!
Noben »plejstejšn« teh doživetij ne odtehta. Bili smo
tudi zadnja generacija, ki
je jeseni še pasla krave po
bližnjih ogradah. Pridelki
so bili večinoma pobrani
in krave so se znale same
pasti. Ni čudno, da nam
je stari MA (v vsaki vasi
je bil kakšen tak) s smrtno
kaznijo zagrozil, če bo ena
sama krava stopila v njegovo deteljo. Pa pravijo, da
včasih nismo živeli v stresu. Kaj pa je živeti pod tako grožnjo drugega kot stres: samo tega
izraza nismo poznali, pa zdaj mislimo, da stresa ni bilo, tako kot dandanašnji nekateri Boga ne poznajo, pa mislijo, da ga ni. Seveda smo
se tudi zmerjali in tepli, ampak smo vse zamere takoj sami poravnali.
Sramota je bila, če se je vmešal starejši brat ali sestra. Staršem pa o
tem ni bilo treba vedeti ničesar. Bog varuj, da so zvedeli, da si moral v
šoli stati v kotu ali bil celo tepen; takoj je še doma padlo nekaj vzgojnih. Nikoli se nihče od staršev ni šel kregat v šolo. Učitelj je bil spoštovana oseba in njegova odločitev vedno dokončna. Bili smo generacije, kjer smo bili vsi enaki med enakimi, sploh dokler nismo prišli
v starotrško šolo in se kot južni bratje in sestre srečali z mestno in
predmestno elito. Ne da nismo bili prijatelji, celo zelo dobri prijatelji
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smo bili, vendar se razlika nikoli ni popolnoma zabrisala. Toda to ne
spada več k obletnici vstopa v prvi razred: tu se začno že spomini na
valeto, ki pa so prežeti že z drugačnim dogajanjem in čustvovanjem.
Praznovanje obletnic je vedno nekaj posebnega, prazničnega, pa naj
bo to obletnica valete, mature, rojstnega dneva ali poroke. Obletnica prvega razreda pa je zaenkrat še nekaj nenavadnega a zelo prisrčnega. Čeprav ni bilo nobene veselice, ne píjanke, samo preprosto
prijateljsko pogovarjanje, ki je trajalo le nekaj ur, smo odšli domov
prepolni nenavadno prijetnih čustev, ki do zdaj še niso popustila.
Obljubili smo si, da se bomo odslej srečevali v tem sestavu vsake tri
leta, dokler ne bosta na zadnje srečanje tam nekje po letu 2050 prišla
samo še zadnja dva. Poizkusite še vi. Se splača. 

Marko Smole in Janja Urbiha

Tudi zidovi skrivajo svoje zgodbe
Stavbna dediščina Kozarišč

Na povabilo Študijskega krožka »Pod vaško lipo« je v sredo, 16. 8.
2017, našo vas Kozarišče obiskala skupina raziskovalcev, ki se je udeležila letošnje etnološke raziskovalne delavnice.
To je delavnica, ki jo že enajstič zapored organizira Etnološka zbirka
Palčava šiša, kot soorganizator pa je že nekaj let poleg tudi Slovensko
etnološko društvo (SED). Letošnje raziskovanje je obsegalo precej
široko območje med dvema, nekoč pomembnima žitnima trgoma
– Brod Moravicami in Ložem. Čeprav je bilo težišče raziskovanja v
naseljih nad in ob Kolpi, preko katerih so potekale tovorniške poti,
so raziskovalci letos obiskali tudi dve vasi v Loški dolini in sicer Kozarišče in Gorenje Poljane.
V Kozarščah smo spoznavali vas, njene prebivalce, njihove dejavnosti ter stavbe, v katerih so nekoč živeli. Vse to tudi s pomočjo domačina Jožeta Ovsca z domačije pri Mihovih (Kozarišče 34). Njihova
stara hiša je bila z veliko »hišo« na ulični strani tipičen predstavnik

dolinske stavbe premožnejšega kmeta z vežno črno kuhinjo, čisto
hišo s krušno pečjo na eni strani in dvoetažnim shrambnim delom
s kamro in kletjo na drugi strani veže. Zanimiva je bila primerjava
te hiše s kajžarsko Janeščevo hišo (Kozarišče 4), zgrajeno verjetno še
v 18. stoletju. Tu so se prostori skrčili na najmanjše možno število.
Vhodno vežo je zamenjal nadstrešek, kuhinja je bila obenem shramba in drvarnica, hiša s krušno pečjo je ob uveljavitvi krompirja dobila
kar pod podom naknadno vkopano, skozi odprtino v podu dostopno kletno jamo. Gospodarsko poslopje je bilo ločeno že leta 1824,
podobno kot pri ostalih kmetijah.
Veliko presenečenje pa je bila za vse raziskovalce ambiciozno in za
te kraje precej nenavadno zastavljena hiša Trudnova hiša (Kozarišče 38). Hiša, verjetno zgrajena že pred risanjem Franciscejskega
katastra 1824. leta, se je v zunanjosti izgleda morala držati širine
ostalih stavb, zato pa je poleg križno obokanih kleti, ki z velikimi
razponi že same izdajajo veščega graditelja, dobila pravi protipožarni
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oklep na podstrehi. Tako njena posebnost ni bivanjsko nadstropje
s sobama (hišo in veliko kamro) na prvo in zadnjo stran, temveč
ognjiščna kuhinja, ki je imela nekdaj obok nad kuriščem, dvignjen
v podstreho (kasneje je bil strop znižan). Poleg tega pa še obokana
podstrešna veža in oba velika, obokana prostora na straneh. Je šlo za
kašči premožnega kmeta ali je vsaj ena služila tudi za sobo – to lahko
le ugibamo. Izredno vešče zastavljen objekt, ki v začetku morda niti
ni imel še dimnika. Ali pa morda prvega v vasi? Tudi bobrovec na
strehi priča o posebnem statusu lastnika, saj so bile ostale večinoma
krite s slamo ali redke s skodlami oz. deskami. Prvotni zunanji vhod
po dvoramnem kamnitem stopnišču je bil nekoč kasneje dodatno
nadkrit s »kukrlom«, kar se še vidi v zidu. Hvala Janezu in Mariu za
vodstvo, bilo bi škoda, da se o hiši ne bi kaj več vedelo.
Za raziskovalce je bila zanimiva tudi zgodba male »Čejšәnčave«
hiše (Kozarišče 45 ), ki so nam jo Meletovi z veseljem odprli. Hiša je
pripadala manjšemu kmetu. Prvotna majhna lesena pritlična stavba
s središčno vežo s črno kuhinjo, hišo na eni strani in shrambo na
drugi, je z desetletji v 19. stoletju dobivala kamnite stene in dodatne
sobe. Iz kašče je dobila še drugo hišo – vežno kamro na zadnji strani,
kjer stoji stara krušna peč. Zadnji stanujoči, župnik (???) pa si je uredil tudi strešne sobe, kjer je za njim ostalo kar nekaj zanimivih pevskih knjig in not. Že v začetku je imela hiša tudi manjše gospodarsko
poslopje za kravico ali dve, ki se verjetno ni kaj dosti spreminjalo.
Podobno zasnovo, ki se je z desetletji in stoletji dopolnjevala, smo
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odkrivali in merili tudi na Gorenjih Poljanah v eni od zapuščenih
hiš. Iz njene arhitekture se lepo razbira, da je bila kljub velikosti v
osnovi skromnejša od tistih v dolini, globoko klet za krompir, ki je
postal pomembnejši po zadnjih lakotah šele v 20-ih letih 19. stoletja, je dobila šele ob dozidavah. Pomembno mesto pri predstavitvi
življenja v naselju ima etnografska zbirka pri Hostovih, ki smo si jo z
veseljem ogledali ob vodstvu Jureta Kordiša. Ta premore marsikatero
pripoved o življenju svojih prednikov.
Raziskovalno ekipo Palčave šiše in SED je vodil Marko Smole z udeleženimi študenti in raziskovalci. Material bo uporabljen za katero
od naslednjih knjig o stavbni dediščini na nekdanjih tovorniških poteh, ki jih že nekaj let izdajajo v Etnološki zbirki Plačava šiša. 

Zanimiva mala »Čejšәnčava« hiša (arhiv: Janja Urbiha)

Kozarišče je obiskala skupina raziskovalcev, ki se je udeležila
letošnje etnološke raziskovalne delavnice. V Kozarščah so
spoznavali vas, njene prebivalce, njihove dejavnosti ter stavbe,
v katerih so nekoč živeli. Vse to tudi s pomočjo domačina
Jožeta Ovsec Mihovega (prvi z leve)

id
Foto: Mario Žn

šir
aršič, Nenad Ko

(arhiv: Janja Urbiha)

Križno obokana klet v Trudnovi hiši (arhiv: Janja Urbiha)

Delovna akcija v Kozariščah,
30. september 2017
– Kozarci so sončno soboto v dobrobit svojega kraja izkoristili
za družabno koristno delo in s skupnimi močmi uredili cerkveni zvonik, zafugirali kamnito ograjo okrog cerkve, postavili označevalne table po vasi in obnovili avtobusno postajališče.
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Janja Urbiha

Tudi letos smo se podali k Novi Štifti

K

Foto: Borut Kraševec

Foto: Borut Kraševec

ozarci se vsako leto v avgustu odpravimo k Novi Štifti. Tja gremo na različne
načine, tako z avtomobili, kolesi, včasih smo
tja odhajali celo z avtobusom. Nemalokateri pa se na pot poda tudi peš. Tudi letos je
razdaljo 20 km prehodilo kar 70 oseb. Vse je
hodilo, mlado in staro.
In kaj so tisti, ki se na pot podajo peš? Pohodniki ali romarji? Kar pogosta dilema. Resda ima zadeva vse elemente pohoda, saj gre
za hojo večje skupine ljudi pod vodstvom na
večjo razdaljo z določenim namenom. Ampak bolj točno in bolj definirano je le te imenovati romarji, saj se vsi udeležijo romanja.
Zakaj tako? Res je, da se na cilj pri Novi Štifti
odpravijo peš. In res, da ima pot vse elemente pohoda. Ampak pri poimenovanju romanje ni bistvenega pomena način potovanja.
Pomemben je cilj oz. namen potovanja.
Kajti beseda »romanje«, ki izhaja iz italijanske besede Roma, Rim, pomeni potovanje v
versko pomemben kraj. In za nas Kozarce je
Nova Štifta prav to, versko pomemben kraj.
Potovanje k Novi Štifti je zelo stara zaobljuba, ki jo izpolnjujemo prav vsako leto že od
leta 1855 dalje. In v bistvu pomeni zahvalo
vaščanov Kozarišče za Božjo pomoč v veliki
stiski, ki je naše prednike pestila zaradi kolere. In hkrati zahvala naših prednikov, da
so se uspeli izogniti grabežljivim krempljem
kolere.
Letos je romanje uspešno za nami, naslednje
leto pa spet na romanje ali na »božjo pot«,
kot je še drugi izraz za romanje. 
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Andrija Topić

Obnovljene stopnice pri cerkvi sv. Petra v Ložu
Zadovoljen sem, da so na sestanku vaškega
odbora vaščani Loža podprli mojo pobudo,
da obnovimo dotrajane stopnice, ki vodijo do
cerkve sv. Petra v Ložu. Vaščani in vaščanke
so bili nad zamislijo navdušeni in tudi obljubili svojo pomoč pri obnovitvenih delih. Z
obnovo smo pričeli 10. junija. Z dotrajanimi
stopnicami smo se spopadli Andrija, Boštjan,
Janez, Franci in Jože, peterica »loških mušketirjev«, ki smo 23. junija, dan pred farnim že-

gnanjem, nalogo tudi uspešno zaključili.
Rad bi se zahvalil občinski upravi in še posebej županu Janezu Komidarju, ki je pobudo
pozdravil in s strani občine priskrbel material za obnovo. Zahvaljujem se tudi gospe
Nadji, ki nam je nesebično prinašala okrepčilo, da smo pri delu lažje vzdržali.
Dela so uspešno potekala, bi bila pa zaključena še veliko prej, če bi se v obnovo vključili tudi ostali Ložani, predvsem tisti, ki so

»obljubili« svojo pomoč. Verjamem, da bo
priložnosti za aktivno sodelovanje pri urejanju kraja še veliko.
Vesel bom, če se bodo takšne vaške iniciative
za obnovo kraja večkrat zgodile, zato upam,
da bodo Ložani in Ložanke stopili do vaškega odbora, lahko pa kontaktirajo tudi mene
osebno na telefonsko število 031 358 548, da
bomo skupaj lahko naredili še veliko dobrega za naš kraj. 

Stopnice pred obnovo

»Loški mušketirji« med delom

Stopnice po izvedeni obnovi

Romali smo skupaj z Italijani in Bolgari v organizaciji italijanske ustanove Unitalsi.
Eno od priporočil organizatorja in duhovnega vodje g. Mira Šlibarja je bilo tudi, naj med
osebno prtljago pustimo prostor za POTRPLJENJE, ki ga bomo potrebovali tako med
vožnjo z vlakom kot med bivanjem v hotelu.
Potrpljenje nam bo v korist, saj nas bo ogromna množica ljudi silila k TOČNOSTI in
REDU pri bogoslužju, molitvenih srečanjih,
kosilu … Vendar pa sem že ob samem prihodu na zbirno mesto, kjer smo v prijetnem
klepetu, mirnosti in velikem pričakovanju
počakali na prihod avtobusa, spoznala, da
je skrb, ali bom premogla dovolj potrpljenja,
odveč. Vsa ta mirnost, potrpežljivost in sproščenost se je nadaljevala vso pot do Vidma,
kjer smo se namestili na vlak, nato pa vse do
prihoda v Lurd. Tam se je vse to pokazalo še
v večji meri. Na tisoče ljudi, pa vendar spet en
sam MIR, POTRPEŽLJIVOST, SLOŽNOST,
DISCIPLINA. Vseh teh občutkov se ne da
opisati, preprosto jih moraš doživeti. Noben
podarjen nasmeh, objem, stisk roke ne ostane
brez odziva, vsaka še tako majhna pozornost
je takoj poplačana.
Invalidi in bolniki so v vlaku romali v bolnišničnem vagonu. Med njimi je bil tudi g. Anton, kateremu sem bila osebna spremljevalka.
Med vožnjo z vlakom sem se mu občasno
pridružila in pomagala skupaj z medicinskim
osebjem. V tem vagonu ne glede na stanje

bolnikov (priklopljeni na kisikovo bombo,
umetno hranjenje, nepokretnost …) ni bilo
pritoževanja … Obrazi so bili kljub trpljenju in ne ravno udobnim razmeram prekriti
z nasmehom, oči pa so govorile: »Romam k
Lurški Mariji, ki čaka, da me sprejme v svoje naročje takšnega, kot sem, z vsemi križi in
težavami, ki jih prinašam s seboj, da me potolaži in da moči za nadaljnje prenašanje križa,
ki mi je naložen.« Vsak moj nasmeh, ampak
res prav vsak, ki sem ga namenila bolnikom,
je bil vrnjen, vsak objem ali samo nežen dotik
dlani je bil podarjen nazaj. Kljub temu da je
bila bolnikova roka zaradi bolezni utrujena,
težka ali celo hroma, pa vendarle se me je dotaknila, tako kot se me je dotaknila vdanost,
potrpljenje vseh teh bolnikov in invalidov, ki
z vero, upanjem in ljubeznijo prenašajo križ,
ki jim je naložen.
Ob vsem doživetem, sem spoznala, da se
sama nimam nad ničemer pritoževati, ampak
moram biti Bogu in Mariji hvaležna za vse,
kar imam, predvsem zdravje, družino, službo
… Hvaležna sem vsem spremljevalcem, pomočnikom, g. Šlibarju in vsem ostalim romarjem za nepozabno in doživeto romanje.
Pred Lurško votlino sem imela priložnost
doživete skupne molitve z nadškofom g. Uranom, kar se me je še posebej dotaknilo.
Če Bog da, še kdaj poromam in svoje noge in
roke ponudim tistim, ki jih zaradi bolezni ali
invalidnosti ne morejo več uporabljati. 

(foto: Andrija Topić)

(foto: Andrija Topić)

Marija Forjanič

Moje romanje
v Lurd

L

ansko pomlad se je v meni prebudila želja, da bi z bolniki in invalidi poromala v
Lurd. Želja se mi je izpolnila letos in tako sem
se 16. 7. 2017 romanja v Lurd udeležila kot
osebna spremljevalka gospodu, ki ima težave
pri gibanju. Na romanju sem se pridružila 43
Slovencem, ki so romali z vlakom, in 18 ostalim, ki so se na pot podali drugi dan z letalom.

(foto: Andrija Topić)

Foto: Marija Forjanič
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SIMONA TRUDEN

V Istanbul na ogled finalne tekme
evropskega prvenstva v košarki

S

pomnim se nekega popoldneva, ko sem
bila še v osnovni šoli. Moj oče (tudi velik ljubitelj košarke) je prišel do mene in me
vprašal, ali bi šla gledat kakšno košarkarsko
tekmo Evrolige v dvorano Tivoli. Pa sva šla
in ostala zvesta navijača Uniona Olimpije z
vsakoletnimi sezonskimi vstopnicami skoraj deset let. Škoda denarja, časa in poti do
Ljubljane, bi kdo rekel. Pa naj. Zame je bila
to naložba v znanje, doživetje in pripadnost.
Začela sem se ukvarjati s športom, hodila na
krožek košarke v osnovni šoli, nadaljevala z
enoletnim treniranjem v Košarkarskem klubu Ježica v Ljubljani, kasneje bila prostovoljka na Eurobasketu 2013 … Košarka je ostala
del mene. Prav zato sem si želela letos odpotovati v Istanbul in si ogledati finale evropskega prvenstva med Slovenijo in Srbijo.
Na Facebooku sem v petek pred finalom
okoli 13. ure videla sporočilo Grosupeljčanke Natalije, ki je organizirala avtobus do Istanbula (120 € za avtobus in 55 € za karto).
Kdaj, če ne zdaj, sem si mislila. Hitro sem ji
pisala in jo prosila, naj me šteje kot udeleženko. Že naslednji dan, v soboto zjutraj, ko
sem s prijateljico Kristino sedela na avtobusu, polnem navijačev, nisem mogla verjeti,
kam grem. Vožnja je bila dolga, a smo si jo
popestrili s petjem, harmoniko in spoznavanjem drug drugega. S postanki je trajala 22
ur in končno smo prek Hrvaške, Srbije in
Bolgarije v nedeljo zjutraj prispeli v Turčijo.
Pred tekmo smo imeli na razpolago cel dan,
da si ogledamo Istanbul, ki me je – kolikor
sem ga uspela videti – enostavno navdušil.
V popoldanskih urah smo se odpravili v

»slovensko vas«, v del mesta, kjer je bil »slovenski lokal«, poln Slovencev. Tudi lokali
v bližini so bili polni Slovencev, navijanja,
veselja. Kakšno vzdušje, kakšna pripadnost
in nacionalna zavest se je čutila. Peš smo se
odpravili približno dva kilometra proč do
dvorane Sinan Erdem Dome in se dve uri
pred tekmo začeli oblačiti v slovenske drese,
barvati obraze, jemati navijaške rekvizite iz
avtobusa in se seveda fotografirati.
V dvorani je bilo po oceni medijev okoli
7000 Slovencev, nekateri so si ogledali vse
tekme slovenske reprezentance, najprej na
Finskem, potem pa pripotovali še v Istanbul.
Kamor koli si obrnil pogled, si videl zeleno
barvo. Preglasili smo Srbe, preglasili bi tudi
celoten Istanbul tisti večer, če bi se dalo. Prvi
dve četrtini sem še uspela navijati, potem
pa mi je začelo zmanjkovati glasu. Vse sem
podoživljala za nazaj. Vsako tekmo, od prve
do zadnje, ko sem sedela doma pred televizorjem in stiskala pesti za naše. Gledati
predstave usklajene, povezane, talentirane
slovenske reprezentance je bilo doživetje.
Vsa utrujenost in 22 ur avtobusa izginejo v
trenutku in tam si s 7000 Slovenci, ki čutijo
isto, ki so ponosni, da so, kar so in se veselijo
uspehov ekipe.
Tekma je bila napeta, prvič na celotnem
prvenstvu sem imela občutek, da lahko dejansko izgubimo. Dve minuti pred koncem
tekme je bil rezultat še izenačen, poškodoval se je čudežni deček Luka Dončić, Goran
Dragić zaradi krčev v nogah v drugem polčasu ni bil natančen. Oslabljena reprezen-

lno tekmo z novimi prijatelji
Pohajkovanje po Istanbulu pred fina Truden)
na
Simo
:
(osebni arhiv

Dobro uro pred tekmo
v dvorani Sinan Erdem Dome
(osebni arhiv : Simona Truden)

tanca dveh košarkarjev, ki sta bila po tekmi
razglašena v najboljšo peterko prvenstva,
se ni dala. Zmago si je priborila s pomočjo
vrhunskega Klemna Prepeliča, natančnega
Anthonyja Randolpha, odličnega Gašperja
Vidmarja, borbenega Jaka Blažiča in ostalih.
Srbi na tribunah so se ogreli, začeli še močneje navijati, a se jim nismo dali. Premoč
Slovencev je bila tako na igrišču kot izven
njega. Ob zmagi sem se sesedla in samo
opazovala vzdušje. Ljudje so fotografirali,
snemali, pošiljali sporočila, jaz pa sem želela v živo podoživeti zgodovinski trenutek in
ga brez telefona shraniti med svoje spomine
(kar je tudi zame nekaj novega). To je reprezentanca z veliko začetnico, kjer vsi dihajo
eden za drugega.
Po tekmi smo se odpravili domov. Želela bi
si ostati vsaj še kakšne tri ure in proslaviti z
vsemi navijači v Istanbulu in z reprezentanco, pa nič zato. Glavni dogodek sem podoživela, bila sem del pravljice, čeprav samo za
finalno tekmo, in večno si bom hvaležna, da
sem se za to odločila. Zatekli gležnji, prehlad
in boleče grlo se lahko skrijejo pred občutki,
ki jih je tokrat narekovalo srce. 
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Lara Ravšelj

Madagaskar – otok otrok, veselja in glasbe

R

avno pred letom dni sem med pogovorom s prijateljicami prvič slišala za program mednarodnega prostovoljstva - Pota.
Program širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje raznolike ljudi po svetu. Z
mednarodnim prostovoljstvom omogoča, da
prostovoljci, gostitelji in ljudje, s katerimi stopajo v stik, sodelujejo, se učijo drug od drugega in gradijo skupnost. Vsako leto se preko
omenjenega programa organizira 6–9 projektov. Sprva so se vsi izvajali v tujini, sčasoma
pa so udeleženci po vrnitvi domov želeli pridobljene izkušnje uporabiti tudi v domačem
okolju. Zato se sedaj eden od projektov, delo z
romskimi otroki, izvaja v Sloveniji.
Prepričala me je že sama ideja organizacije
in takoj sem vedela, da bom letos tudi sama
sodelovala v enem izmed projektov. Uvodno
srečanje smo imeli januarja, ko so se nam
predstavile vse skupine. Projekti se izvajajo v
Braziliji, Boliviji, Indiji, Mjanmaru, Kazahstanu, Mozambiku, Zambiji, na Madagaskarju
in že v prej omenjeni Sloveniji. Že med poslušanjem predstavitve mi je občutek intuicije
govoril, da bom poletje preživela v Afriki, v
začetku februarja pa sem izvedela, da sem res
sprejeta na projekt Pota Madagaskar.
Aktivnosti znotraj projekta potekajo od uvodnega srečanja v januarja in vse do zaključnega srečanja, ki bo 22. oktobra. Priprave
vključujejo pripravljalno fazo, ki temelji na
usposabljanju prostovoljcev preko vsebin,
potrebnih za takšno medkulturno izkušnjo.
Poudarek je na tem, da smo se kot skupina prostovoljcev dobro spoznali in skušali
graditi na medsebojnih odnosih, saj je to
temeljni pogoj za kasnejše dobro opravljeno
delo. Tekom priprav smo skušali zbrati čim
več finančne in materialne pomoči za centre,
na katere smo se odpravljali. Stroške transporta, zavarovanja, vize in cepljenja smo
prostovoljci krili sami.

Z izvedbeno fazo smo začeli 5. julija, ko smo
se na Brniku poslovili od domačih in se odpravili na dolgo pot proti Madagaskarju. Mislila sem, da sem na mojo afriško doživetje
dobro pripravljena, vendar sem kljub temu v
prvih dneh doživela pravi kulturni šok. Pred
odhodom sem o Madagaskarju prebrala kar
nekaj člankov, pogledala nekaj dokumentarcev in ves čas z zanimanjem poslušala navdušene prostovoljce, ki so Madagaskar obiskali prejšnja leta. Virtualnost in pripovedi
ti ne morejo dovolj dobro približati vseh
občutkov, ki jih lahko občutiš šele potem,
ko vse to doživiš v živo. Razmere, v katerih
živijo ljudje, so me šokirale. Poleg tega me je
prve dni dajala neminljiva utrujenost, ki jo
težko pripisujem ''jet-lagu'', saj so na Madagaskarju le eno uro pred nami.
Prve tri dni smo preživeli v mestecu Akamasoa, v katerem deluje misijonar Pedro
Opeka. Akamasoa (Dobri prijatelj) je umetno narejeno predmestje glavnega mesta
Antananarivo, ki ga je zgradil Pedro v sodelovanju z brezdomci in tako imenovanimi ''smetiščarji'' (ljudje, ki zaradi revščine
živijo na smetiščih glavnega mesta in iščejo
stvari, ki jih lahko nekako predelajo in v
mestu prodajo, da si kupijo hrano). Pedra
je namreč pred 27 leti ganilo dejstvo, da
so ljudje zaradi revščine povsem razčlovečeni in ujeti v miselnosti, da je življenje v
takšnem pomankanju njihova usoda, ki jo
morajo enostavno sprejeti. Veliko energije
je vložil že v to, da se jim je približal. Sprva
mu niso zaupali – med drugim tudi zato,
ker je belec. Vztrajal je in jih začel dnevno
obiskovati na smetiščih ter jih spodbujal,
naj se začnejo boriti za svoje dostojanstvo.
Tako so skupaj začeli s čudovito zgodbo
Akamasoe, ki je danes že pravo združenje.
Misijonarji večkrat poudarjajo: ''Malgaši so
čudovit narod, ki jim je hrbet obrnila tako
država kot tudi cerkev!''

Sama sem prvo
prelomnico doživela prvo nedeljo, ko smo cel dan
preživeli s Pedrom.
Energija, ki sem jo začutila med druženjem
z njim in njegovimi prebivalci Akamasoe, mi
je v trenutku odgovorila na vprašanje, zakaj
sem se sploh odločila za ta podvig. Od tega
dneva naprej sem se povsem prepustila malgaškemu toku življenja. V nedeljo dopoldne
smo odšli k njegovi maši, ki jo vsak teden
obišče od 8.000 do 10.000 ljudi. To je bila –
brez pretiravanja – najlepša maša, ki sem jo
doživela v svojih 23 letih. Tri ure veselja, petja, pozitivizma in neopisljive energije. Med
kosilom svojih občutkov Pedru sploh nismo
mogli ubesediti. Z nasmehom nam je povedal, da nas razume in preprosto rekel: ''Veste,
pri nas prevladuje posebna energija, ki je drugim nevidna!''
V ponedeljek smo se odpravili proti JV delu
otoka, kjer delujejo ostali slovenski misijonarji. V ta del otoka kot turist ne moreš, saj
spada v rdečo cono, kar pomeni, da je prenevarno, da bi tam lahko počitnikoval. V
mesto Vangaidrano, ki je od Akamasoe oddaljen 800 km, smo zaradi slabih cest (kar na
otoku ni redkost) prispeli po 22-ih urah vožnje. Vangaindrano je misijonsko središče –
tu so nas pričakali misijonarji, ki so nas vsak
s svojim Miva jeepom odpeljali do njihovih
vasic. Pot do krajev, kjer delujejo, so precej
blatne in neurejene. Še posebej adrenalinska
je bila pot do Befotake, kjer živi misijonar
Tone Kerin, ki pravi, da živi na koncu sveta
pa še malo desno. Blatna in vlažna pot poskrbi, da se med vožnjo večkrat zakoplješ in
se nato na različne načine poskušaš izkopati
ven. Dolge in naporne poti so bile poplačane
s čudovitimi, ''breathtaking'' razgledi, ki so
se nam odpirali za vsakim ovinkom.

Arhiv: Lara Ravšelj

Poleg Toneta Kerina, smo obiskali tudi Janeza Krmelja v Ampitafaju, Janija Mesca v
Manambondru ter Jožeta Adamiča v Manofarihyu. Skupaj smo izvedli kar 6 oratorijev,
udeležilo pa se jih je približno 2000 otrok.
Otroci so bili neizmerno veseli, da so se lahko
udeležili oratorijev. Po njihovi zaslugi smo jih
dobro izpeljali, saj so poskrbeli za sproščeno
vzdušje, dobro voljo in veselje. Delavnice smo
imeli v prostorih šole, ki so v zelo slabem stanju ali pa kar na prostem. V dopoldanskem
času smo jih skozi zgodbo o izgubljenem sinu
veliko naučili, vendar veliko več pa so oni s
svojo iskrenostjo naučili nas.
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Po navadi smo imeli po kosilu dobri dve uri
prostega časa, ki smo ga izkoristili za raziskovanje najbolj skritih kotičkov sveta. Ob tem
so se nam hitro pridružili še otroci, ki so opazili našo ''evropsko neiznajdljivost'' in nam
pomagali pri prečkanju naravnih ovir.
Popoldne smo nadaljevali v športnem duhu
in izvajali štafetne ali druge igre. Zabavali
smo se vsi – otroci, ki so sodelovali, otroci, ki
so navijali za svoje prijatelje, in mi, ki smo igre
organizirali in opazovali nasmejane obraze.
Z delom z ljudmi imam že kar nekaj izkušenj
in vedno znova ugotavljam, da so najbolj bogate tiste, ki ti jih dajo najbolj revni ljudje. Na
žalost ne najdem besed, ki bi dobro ubesedile,
koliko lepega so nam Malgaši dali – zaradi
njih sem odkrila, kdo pravzaprav sem in kje
so moje osebne meje, pa naj se sliši še tako
klišejsko. Naučili so me, kako se je treba znajti
v novem in tujem okolju, kako živeti in delati z ljudmi iz ranljivejšega okolja, kako smo
kljub različnim kulturam v bistvu vsi enaki
in vsi samo ljudje, kako malo je potrebno, da
prisluhnemo potrebam sočloveka in mu tako
polepšamo dan, za kar ti je neizmerno hvaležen in ti to tudi večkrat pove. Stvari, ki so
mi bile prej pomembne, se mi zdaj zdijo butaste. Razžalostilo me je tudi dejstvo, ko sem
ugotovila, kakšni sužnji smo virtualnemu
svetu preobilja. Dovolili smo, da je že zdavnaj zasenčil človeško pristnost, ki jo v Evropi
sploh ne poznamo več. Neprecenljivi so bili
trenutki, ko smo bili brez signala, kar nam je
omogočalo, da se povsem odklopimo in uživamo v preprostosti in skromnosti afriškega življenja. Občutke, ki sem jih ob tem doživljala, mi je
pomagal ubesediti misijonar Jože Adamič, ki mi
je rekel: ''Vem o čem govoriš. Ravno ta človeška
pristnost me tako vztrajno vleče na Madagaskar!''
Tamkajšnje misijonarje preprosto občudujem. Globoko hvaležna sem, da sem jih lahko
osebno spoznala. Neverjetno je, koliko lepega
so za malgaški narod že naredili. Zaradi politike in zakoreninjene miselnosti so napredki
zelo počasni in majhni. Ves čas se sprašujem,
od kod jim toliko moči, vztrajnosti in energije, da jih ne prevzame občutek malodušja?
Misijonarji so precej odprte osebe, ki s svojo
močno avtoriteto vzbujajo spoštovanje med
Malgaši. Glede izvajanja pomoči so enotni –
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izbrati moraš pravilen način in biti ob tem zelo
previden. Najlažje je dobiti denar in takoj nekaj zgraditi, vendar je to seveda kratkotrajen in
skromno dosežen cilj. Trudijo se, da čim bolj
intenzivno vključujejo Malgaše, saj tako tudi
oni pridobijo nova znanja, ki jih lahko uporabljajo tudi vnaprej in poleg tega prevzamejo
občutek soodgovornosti. Za misijonarje je to
težka naloga, saj veliko časa porabijo za to, da
jih motivirajo in spodbudijo za delo.
Večere so nam misijonarji popestrili s pripovedmi o številnih dogodivščinah, ki so jih
doživeli v svojem poklicu na Madagaskarju.
Pri pripovedovanju so bili odprti in iskreni in
nas tako obogatili s številnimi zanimivostmi
o malgaškemu življenju. Tudi njihove maše so
bile zanimive in nabite s pozitivno energijo.
Velikokrat so pridigo povzeli v slovenščini,
da smo jo razumeli tudi mi. Vsebina pridig
se nas je dotaknila, saj je bila sestavljena iz življenjsko bogatega sporočila in črpana iz njihovih dolgoletnih izkušenj. Poleg tega pa je
maša tudi pri njih podkrepljena z melodično,
malgaško glasbo in petjem.
Zadnji teden smo preživeli na zahodni obali
otoka in obiskali še nekaj turističnih krajev.
Bilo je sicer lepo, vendar smo vsi začutili grenak priokus – zavedati smo se začeli, da se
počasi vračamo v realnost. Hotel pri hotelu,
povsod polno dopustnikov, ki so s telefoni
in tablicami zakrivali lepe razglede in bili
obremenjeni s tem, na katerih fotografijah
dobro izgledajo, da jih bodo lahko objavili
na družbenih omrežjih in dobili čim več ''lajkov'', ter vse drugo preobilje bogatih turistov,
ki nas je začelo spominjati na evropski svet.
Komaj smo čakali konec tedna, saj smo se za
tri dni vrnili v Akamasoo k Pedru in še nekaj časa preživeli z njim in njegovimi otroki.
15. avgusta smo sodelovali pri njegovi maši v
kamnolomu, za katerega pravi, da je njihova
''katedrala''. Še eno čarobno doživetje in dokaz, da je manj več. Bilo je res lepo v pravem
pomenu besede. Začutila sem močno kohezivnost med nami, otroki in ostalimi Malgaši
in si zaželela, da bi šel čas veliko bolj počasi,
naš odhod domov pa se prestavil za kakšen
mesec ali dva.
Madagaskar sem doživljala na trenutke kot
pravljico, na trenutke kot grozljivko. O svetli

plati te afriške zgodbe sem napisala že dovolj.
Bili so tudi trenutki, ko sem se počutila tako
zelo majhno in nemočno. To sem občutila
predvsem v trenutkih, ko sem videla, da veliko malgaških otroki nima zagotovljenih
osnovnih potreb, kot so hrana, voda, potreba
po varnosti, skrbnosti staršev in še in še. Poleg tega so precej prikrajšani tudi materialno.
V teh stvareh smo mi res bogatejši, vendar se
tega prepogosto ne zavedamo in jih zato tudi
tako malo cenimo. Zdijo se nam nekaj povsem samoumevnega in ves čas hrepenimo po
nekaj več. To pa je mišljenje, ki nas po drugi
strani dela tako nezadovoljne in revne.
Vse prijetne občutke, ki sem jih začutila med
Malgaši, težko opišem. To moraš enostavno
doživeti. Zelo sem hvaležna, da sem bila lahko šest tednov del te zgodbe.
Po vrnitvi domov s projektom še nismo zaključili. Sedaj smo v evalvacijski fazi, ko kot
skupina ovrednotimo svojo izkušnjo in pripravljamo predstavitve, ki bodo potekale po
različnih krajih Slovenije.
Na koncu bi se rada zahvalila gospodu župniku Boštjanu Modicu, ki nam je dovolil,
da smo pri obeh nedeljskih mašah predstavili
svoj projekt, vsem župljanom za darove, ki
smo jih v celoti odnesli misijonarjem. Samo v
Loški dolini smo namreč zbrali 791,46€!
Iskrena hvala Urši Šepec, ki je z dobro voljo
grafično oblikovala naš logo in pomagala pri
pripravi za tiskanje majic in pri tem upoštevala vse naše želje, ki jih ni bilo malo. 
Hvala tudi Marku Kordišu, ki mi je dal super
idejo in predlagal, naj se za izdelavo lesenih
križkov z napisom Oratorium 2017 obrnem
na podjetje Lesgam – Mlakar Anton s. p.,
ki so se na prošnjo takoj odzvali in nam brez
problemov zastonj izdelali kar 2100 križkov!
Veselje otrok, misijonarjev in organizatorjev
oratorijev, ko so križke dobili, je neopisljivo
in so vam, tako kot tudi mi, globoko hvaležni!
''Če skrbiš za druge, drugi skrbijo zate!'' (P. Opeka)
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Pavla Lavrič

Spomenik vsem žrtvam vojn
etos sredi julija je bil na Kongresnem trgu
sredi Ljubljane odkrit spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Na
slovesnosti odkritja nisem bila. Že vse od takrat,
ko se je začelo govoriti o takem spomeniku, je
bilo izrečenih mnogo besed ZA in PROTI, a naročnica država je vztrajala in spomenik postavila. Iz fotografij v različnih občilih sem si težko
predstavljala, kakšen spomenik pravzaprav to
je, zato sem si rekla, da prvič, ko bom šla v Ljubljano, si moram ta spomenik ogledati.
To se je nedavno tega tudi zgodilo. Ne boste
verjeli. Pridem na Kongresni trg, spomenika
nikjer. Oziram se na vse strani, a spomenika
ni. Že odhajam, ko čez cesto med Kozino in
brazilsko restavracijo zagledam dva, bi rekla,
da več kot deset metrov visoka kvadrasta stebra, ki s prehodom med sabo kipita v zrak iz
skupnih betonskih tal. Ko nemo strmim v ta
dva stebra, se mi pogled razširi na celoten
prostor. Na dveh mestih zagledam vihrati po
troje državnih zastav. To bo to, si rečem. Pa

Barbara Piber

FC Loška dolina

M

alce pred Zahvalnim dnem šele postaja jasno, da so bili festivalski vtisi tako
zgoščeni, da jih še ni bilo moč na novo strniti. Ta celota morda pride z Zahvalo. Ko bodo
kapljice izpod Snežnika že začele zmrzovati.
Prišla je tudi z Resničnimi barvami, kjer se je
znova čutil duh povezanosti ustvarjalcev, pričevalcev in še koga izmed tistih, ki so doživeli
harmonijo glasbenikov brez meja – od glave
do peta. Z besedami Matije Solceta ... v nastajanju je 'Loški underground', enovita enota,
ki bo utripala v prizadevanju za vrednote in
stvari, ki so v marsikaterem vsakdanjiku odrinjene.
Plavajoči grad bi se letos lahko preimenoval
tudi v lebdečega, takšnega, ki leti in pluje
hkrati; ko čas ne teče in beži, ampak pluje
skupaj z nami. Površino Plavajočega gradu je
scela poplavila uglašenost, harmonija in zavezanost višjim ciljem in smotrom. To so nam
nekaj dni nudili glasbeniki, ki so nas uspeli
ponesti v višave lastne magije resničnih barv
Dog's life

(arhiv Barbara Piber)

sem le našla, kar sem iskala. V ozadju je celoten prostor od Kazine do restavracije zamejen
z belim zidom, okrašenim z zelenjem, ki raste
iz tal. Navsezadnje gre za velik objekt, ki stoji
bolj kot na Kongresnem trgu ob Kongresnem
trgu, skoraj neopazen. Tudi napis z Župančičevimi verzi: »DOMOVINA JE ENA, NAM
VSEM DODELJENA, IN ENO ŽIVLJENJE
IN ENA SMRT« na spodnjem robu tega
objekta je malo težje opaziti.

Foto: Pavla Lavrič
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A besede predsednika države v slavnostnem
nagovoru ob odkritju spomenika so bile povsem v nasprotju z mojimi občutji. Navajam:
»Nagovarjal nas bo k sožitju, razumevanju,
odpuščanju, sodelovanju, miru in spravi.«
Po mojem globokem prepričanju brez resnice
ne bo šlo. Nekaj se je bo zagotovo spet od-

strlo, ko bo, če bo, kdaj na spomeniku zapisano, komu vse je ta spomenik namenjen. A
za vse našteto v predsednikovem nagovoru,
komu je spomenik namenjen, se bo verjetno
že samo to, na katerem mestu naj bi bilo vse
našteto napisano, težko dogovoriti. Lepo bi
bilo, da bi bilo zapisano po istem vrstnem
redu, kot je bilo našteto v predsednikovem
nagovoru ob odkritju spomenika. Še mnogo
lepše in najbolj osvobajajoče pa bi bilo, da bi
svojci žrtev izvedeli, kje so se končala mlada
življenja med in po vojni pobitih, za katerimi
je še naprej zabrisana vsaka sled. 

in tonov bivanja; bivanja skupaj z drevesi in
vsemi nevidnimi telesi, ki so gorela v objemu
njihovega vročega sonca. In vročega srca vseh
ostalih, sodelujočih, ki jim bo posvečen Zahvalni dan. Vere in predanosti ljubezenskemu
objemu izvabljanja in privabljanja sozvočja iz
posameznika kot inštrumenta. Iz posameznikovega inštrumenta in čete inštrumentov, ki
rajajo znotraj enega srca. Množice obrazov in
izrazov glasbenika, ki se mora uglasiti s celo
paleto hrepenenja in hvaležnosti poslušalca;
tako soustvarjata ...
Ta kuhinja je šla čez robove in šive, kolikor
je premogla goriva ... Lačen in žejen je lahko
ostal le mrtvec ... In tisti, ki si je namenil, da
mu ni namenjena ta čudovita zgodba, ki izganja demone medčloveških vojn, vojne človeka
z naravo, vojne s samim seboj ... Snežnik je
gorel ... Hranil nas je z radostjo in sanjami,
da se vse skupaj nikoli ne konča. Nečloveške
in nadčloveške priče tega dogajanja utripajo
v razpravljanju o tem, da se je zgodilo nekaj
posebnega, nekaj, kar nahrani lačnega. Uteši
neutešljivo žejo s kapljico tega dragocenega
opoja. Kot dodana vrednost človeškega kapitala, ki izstopa iz okvirov ekonomskega sveta,
saj na sebi ne nosi ekonomičnega delovanja
in naboja, pač pa nabor resničnega znanja, ki
kreira in vlada. Resničnega delovanja. Delovanja onkraj samozadostnih, samozadovoljnih vzgibov, takšnega, ki igra na vse strune in
odpre vse pore; ki pretvarja drevesa v ušesa
članov društva ljubiteljev ... Tistih, ki ljubijo
ali pa se vsaj ljubeznivo vedejo. Takšno delovanje je nekako ... kulturno. Toliko si je treba

priznati, četudi kdaj ni mogoče prepoznati
presežnega. Kot tistega z vaškega trga, ko so
se grozeči oblaki ponižno uklanjali vetru valovanja orkestra vse do post festivalskega rajanja in priklanjanja soncu Dežele ostrnic. Bil
je cel svet. In bila sva midva.
Zahvalnosti do plavanja s temi valovi ni lahko
prevesti v besede, lažje je potovati naprej s to
silo in zanosom, ki sta pripeljala v Kozarišče
naše med(ved)narodne umetnike. Več sredstev in širše zastavljena podpora bi bila najprej odraz spoštovanja do njih … Izraz spoštovanja do gibljivega, upogljivega sveta, ki
izstopa iz Pasjega življenja. Izstopi iz dolgega
časa, ki počasi izsrka vrednost in slast življenja ter vsega živega. Iz času in okoliščinam
časa podrejenega strahu, izključevalnosti in
arhaičnega koncepta borbe za preživetje kot
temelja umiranja, ne prerajanja; prerajanja
zgodovine, kreiranja pesmi živjenja …
Naša site-specific scena je bila z izjemo tistih
elementov, ki jim je botroval obseg dogajanja z ozirom na kapacitete, dovršena. Sploh
z ozirom na količino izkušenj, znanja, časa
– denarja ... Zaradi zanesenjaštva ni nikogar
zaneslo. Morda zgolj poneslo v svet v nastajanju, kjer človek skladno s krščanskimi vrednotami ljubi bližnjega. In je ta bližnji nekdo,
ki pride blizu, se približa, stopi zraven. Ni
definiran, omejen z mejami lastnega praga; je
živ in radosten, da lahko deli izkušnjo življenja in pesmi življenja tudi z drugimi, drugačnimi, komplementarnimi. S člani, udeleženci,
enega orkestra. In enega dirigenta. Naj živi
Sol(n)ce! 

Počutim se čudno razdvojeno. Kaj mi govorijo ti goli stebri? Molk, še vedno en sam molk.
Tako kot je bilo, tako bo tudi ostalo, je bil moj
zaključek ob zapuščanju tega prizorišča.
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Borut Kraševec

Slikarstvo, povezano z motivi domače zemlje
Foto: Borut Kraševec

Retrospektivna razstava ob 70-letnici
slikarja Ludvika Šraja
V kletni galeriji gradu Snežnik so bila od
1. septembra do 1. oktobra na ogled slikarska dela, ki jih je na pobudo in v organizaciji Javnega zavoda za kulturo, turizem in
medgeneracijsko sodelovanje Snežnik ter v
sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije ob svoji 70-letnici razstavil slikar samouk
Ludvik Šraj.
Razstavo je odprl Janez Komidar župan Loške doline. Na dogodku so ob spremljavi kitare zapeli slikarjeva hči Marija ter člani nečakove družine Vida, Katja in Enej Truden.

Foto: Borut Kraševec

Drobce iz življenja slikarja Ludvika Šraja je
na otvoritvi nanizala Milena Ožbolt, nekaj
let tudi njegova sošolka v osnovnošolskih
klopeh, ki se spominja, da je že takrat kazal
svoj talent in željo po likovnem ustvarjanju,
ki se je skozi leta samo še stopnjevala …
Pri 13 letih mu je sestra podarila prve oljne
barve, do takrat pa je ustvarjal z ogljem in
svinčnikom.
Svoje slikarsko znanje je izpopolnjeval pri
različnih mentorjih in deloval kot član likovnega društva Kačji pastir. Kruh si je služil
kot voznik tovornjaka, nato avtobusa, med
tem pa je med skopo odmerjenim časom tri
mesece obiskoval večerno izobraževanje na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.
Razpetost med vožnjo, delom doma, družino je nudila kaj malo časa za njegovo slikarsko izražanje. Želja, da bi si za slikarstvo

lahko privoščil več časa, se mu je v celoti izpolnila šele z upokojitvijo.
Razstavljene slike v tehniki olje na platnu so
plod daljšega obdobja slikarjevega ustvarjanja, v katerem se je srečeval z različnimi motivi, povezanimi z domačo zemljo in kmečkimi opravili.
»Šrajeve slike vzbujajo občutja na neke spo-

mine, ki jih je doživel v otroštvu, mladosti, v
družini, zato je tudi simbolika posameznih
elementov na slikah posebna. Osovnik, ostrnice, lilije, pleten koš, žanjice, hribi, voda,
narava, ki nas obdaja … Ravno zaradi tega
so si ga domačini vzeli k srcu in ga nekako
osvojili …« je na otvoritvi dejala Karmen Bajec, akademska slikarka, magistra umetnosti,
ki je Šrajevo likovno ustvarjanje predstavila
tudi v katalogu del – knjižici, ki so jo ob tej
priložnosti izdali v Javnem zavodu Snežnik.
V njej je zapisala: »V slikarstvu Ludvika Šraja se pojavljajo mnogi motivi, med katerimi
eden še posebej razvija svojo spreminjajočo
se naravo. Konstanta priljubljenega motiva ostrnic se pod podrobnejšim pogledom
razkrije v pahljačo spreminjajočih se sil
narave in pred nami razvije svoje življenje.
Pri tem se lahko sprašujemo, ali slike tako
živijo svoje življenje v vseh oblikah naravnih
sprememb, nizajočih se pred nami? Je uspelo slikarju oživiti svoje delo? Odgovor lahko
poiščemo v misli na minljivost vsega živečega, torej tudi na zaključen krog ostrnic, ki
enkrat zaživi, se spreminja in mineva.
Ostrnice so se ljudem vtisnile v spomin, v
kosti njihovih prednikov po potrebi preživetja. Vitalnost v njihovi pokončni obliki sledi
naravni zakonitosti odtekanja vode. Naravna danost življenja z njimi vzbuja v avtorju
plovbo po zanesljivi poti med čermi svojega
življenja.« ■
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Butalci
razstava knjižnih izdaj ob 150-letnici
rojstva Frana Milčinskega

3.

arhiv:kjuc

decembra 2017 bo minilo 150 let, odkar se je v Ložu rodil Fran Milčinski,
avtor Butalcev, ki jim »nič ne manjka, le pameti nimajo prave«. Prve zgodbe o Butalcih
je Milčinski objavil leta 1917 v zbirki kratke proze Tolovaj Mataj in druge slovenske
pravljice. Kot samostojna knjiga z naslovom
Butalci je izšla pri založbi Mladinska knjiga
šele leta 1949, sedemnajst let po avtorjevi
smrti. Milčinski, o katerem je pesnik Andrej Rozman Roza zapisal, da je »škoda, da
ni dlje živel in da je en sam«, tega ni dočakal. Od takrat se je zvrstilo še dvajset izdaj
pri različnih založbah. Neokrnjena izdaja z
vsemi dvainštiridesetimi zgodbami je izšla
šele leta 2015 v zbirki Kondor založbe Mladinska knjiga. Stoletje branosti je obdobje,
ki potrjuje kakovost nekega besedila, zato so
Butalci z izdajo v zbirki Kondor upravičeno
uvrščeni med slovenske klasike.
Besedilo Butalcev je brezčasno, namenjeno
kar najširšemu krogu bralcev. Glede na prvotne izdaje pa so zgodbe zagotovo nastajale kot zgodbe za mladino. Ravno to dejstvo
je vedno begalo literarne kritike: Zakaj so
Butalci lahko berilo za otroke in izhajajo v
slikanicah, hkrati pa so ostra satira družbe
in brezčasna uspešnica, ki je ni načel niti
zob časa niti družbene spremembe, pa teh
na Slovenskem ni bilo malo v celem stoletju? Odgovor se skriva v dejstvu, da so nam
Butalci podobni in so, kot navaja Niko Gra-
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fenauer, naš svet v ukrivljenem ogledalu. V
vsakem od nas je kakšen kos Butalca, vsakega izmed nas se kdaj polasti moralistična
drža, da je samo naš svet pravi in najboljši od
vseh možnih, pri tem pa priznavamo le svojo resnico za edino merodajno. Kar nam je
najbolj privlačno pri Butalcih, je predvsem
to, da so prisrčni, neposredni, odkriti in
preprosti. Imajo se za pametne in pomembne, čeprav so v resnici omejeni. Poosebljajo
človeške slabosti: pohlep, ošabnost, zagledanost vase, zaničevanje drugih, domišljavost, tekmovalnost, častihlepnost. Vse, kar
se dogaja Butalcem, se dogaja tudi nam. Z
inteligentnim humorjem nas vseskozi opozarjajo na posledice človeške ozkoglednosti
in nerazgledanosti. Zato so nam blizu in zato
jih beremo že sto let. Pojem »butalski« se je
tako prijel, da celo Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja samostalnik »butalec«
kot »zelo neumnega človeka«, poleg tega pa
še pridevnik »butalski«. Tudi to je dokaz,
kako brezčasni in dolgoživi so Butalci. Fran
Milčinski je ime »Butalec« izpeljal iz zmerljivke »butec«, nato pa še krajevno ime »Butale«. Nasprotniki Butalcev »Tepanci ali Tepančani« so izpeljani iz zmerljivke »tepec«.
Prvotni zapis imen se je kasneje spremenil v
»Tepanjce ali Tepanjčane«, v kakršni obliki
poznamo imeni do danes.
Vse knjižne izdaje Butalcev, od prvih zgodb,
objavljenih v zbirki Tolovaj Mataj leta 1917,
do leta 2016, so bile postavljene na ogled do 6.
oktobra 2017 v Enoti Maričke Žnidaršič Stari
trg pri Ložu.
Do konca leta načrtujemo, poleg butalskih
pravljičnih uric, še dva večja dogodka.
20. oktobra 2017 bo otvoritev razstave ilustracij avtorice Ane Razpotnik Donati, ki je za založbo Sanje upodobila Butalce v
slikanicah Frana Milčinskega.
1. decembra 2017 bomo pred pisateljevo rojstno hišo v Ložu odkrili spominsko tablo Slovenske
pisateljske poti, s čimer bo pisatelj, humorist in satirik Milčinski
dobil svojo 69. postajo na zemljevidu literarnih pokrajin Slovenije. Slovenska pisateljska pot
(SPP) je projekt Društva slovenskih pisateljev, ki kot transverzala povezuje rojstne domačije in
hiše, v katerih so živeli in delali
slovenski pisatelji, spominska
obeležja in središča kulturno literarnih dogajanj.
Viri:
Grafenauer, N. (1990/1991). Bútalci – svet v ukrivljenem ogledalu.
Slovensko mladinsko gledališče, 1,
[9–10]. Milčinski, F. (2015). Butalci.
Ljubljana, Mladinska knjiga.
Simoniti, B. (2015). Spremna beseda. V F. Milčinski, Butalci (str. 147–
271). Ljubljana, Mladinska knjiga.
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BUTALSKI
ČUDEŽ*

uli smo, kriva vera je razsajala po Butalah in bahato so se z njo ponašali Butalci. Imeli so pridigarja iz tuje dežele in jim je
bil všeč, ker je znal in tako grmel s prižnice,
da so kar šipe šklefetale v oknih. Ob nedeljah
in praznikih pa je uganjal nezaslišane kaprijole in miraklje; Butalci so zijali in so kimali,
kakšni so to čudeži.
Glas o čudodelnem tem pridigarju je kmalu
dosegel tudi Tepance, pa so Tepančani poslali prekanjenega berača Matevža, da gre
gledat v Butale, ali bo zopet kaj čudeža.
Bilo je neko nedeljo, pa predno se je tja napotil, se je za ves dan najedel: ta hiša mu je
dala kislega mleka, ona surovih češpelj, tretja kislega zelja, in je bil berač Matevž sit na
prečudne viže.
Šel je in dospel, ponižno se je potuhnil v butalsko cerkev in na obe ušesi poslušal viharno grmenje vnetega pridigarja. Pa se mu je
počasi še v trebuhu zasukala nevihta, kislo
mleko se je spoprijelo s suhimi češpljami, zelje pa kar z obojim, vsi trije pa so si skočili v
lase, grmelo je in treskalo in so drug drugega
pehali venkaj iz skupnega prostora. Taka reč
se ne spodobi nikoder, najmanj pa v cerkvi.
Žalila je tudi vernim Butalcem ušesa in nos
in nazadnje še oči, fej te bodi! – pa so zavreščali: »Tepančan je, cerkev nam je prišel
skrunit, dehor nagnusni, kar po njem!« in so
navalili nanj s palicami.
Berač Matevž pa je bil vseh muh poln in si je
hitro izmislil, kar bo zanj prav in bo všeč Butalcem: »Nikarite!« je dejal. »Možje iz Butal,
predno udarite, prej me poslušajte! Že štiri
tedne sem bil zapečen in ni šel od mene, oh,
ne kozji bobek! Pa sem nesrečno svoje črevo
obljubil semkaj v Butale. Težko sem hodil,
komaj sem prišel, bal sem se, da me bo razneslo. Ko sem pa prišel in sedel v tale kot,
tačas mi je odleglo kar na mah – srečni vi
možje, ki ste temu priče!«
Možje iz Butal so osupnili in odnehali.
Slišal ga je tudi mežnar in mu ukazal: »Pujs,
hodi v žagred!« V žagredu mu je velel: »Pujs,
sleči bregeše!« Pa je berač Matevž ubogal in
je mežnar prijel bregeše z dvema prstoma
leve roke, z drugo roko si je tiščal nos in je
stopil k pridigarju. Pridigar ga je hitro razumel, bistro se je zasukal na prižnici: »Preljubi
moji Butalci! Od nekdaj so naše vrle Butale Tepančanom v zasmeh, strela božja jih je
zadela! Pa se je po zasluženju naših Butal
in v očitno znamenje zgodilo pravkar tole:
Živel je trdovraten Tepančan in mu je nebo
poslalo kazen: osem tednov je bil zapečen,
ne kozjega bobka ni dal od sebe in mu ni
pomagala nobena reč, ne sirova ne kuhana, ne zaužita, ne duhana. Pa se je v krutih
stiskah grešnik zanikrni skesal in je obljubil
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zapečena svoja čreva semkaj v Butale. Storil
je po svoji obljubi, v velikih mukah je hodil,
komaj je prišel, bal se je, da ga bo razneslo.
Ko pa je prišel semkaj in skesano sedel v [...
klop, se mu je zapečeno črevo odprlo, da se
je spraznil v obilni ...] in bogati meri — eto
vam dokaza!«
In je pridigar čez prižnico razgrnil bregeše.
In pripovedujejo, da so Butalci kar tulili od
navdušenja in so spravili bregeše v dragocen
spomin, berač Matevž pa je dobil nove hlače.

KULTURA
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Slovarček

Barbara Piber

RESNIČNE BARVE

bister – sposoben hitro dojemati, prodorno
misliti; hiter, uren, živahen
bregeše – narečno široke hlače iz domačega
platna
bobek – okrogel, trd iztrebek; kozji bobek
dehor – starinsko dihur
grmeti – ekspresivno razvneto, ogorčeno govoriti
kapriola – knjižno kozolec, poskok
mirakel(j) – redko čudežna stvar
predno – starinsko preden
sirov – starinsko surov
šklefetati – narečno šklepetati
viža – starinsko način: na vse viže se je trudil
na prečudne viže – zelo čudno
zapeka, zaprtje – nenormalno redko, težavno iztrebljanje
žagred – zakristija

Njen skelet,
nov okvir,
lesketanja
– barv skeletanja.
Mosta tolmun,
stapljanje slapov,
resničnostne barve,
turkizne rečne mavrice,
ognjene naplavine.
Ogrodje zvezd spomina,
pogled neusahljivega,
dež življenja
– nje lebdenja.
Biljka žarenja v solzi,
napev mavrice poletja
– v osvobojeni belini luči.

*Zgodbo Butalski čudež sem izbrala, ker je bila
objavljena le v mesečniku Žika 1931/32, potem
pa šele leta 2015 pri založbi Mladinska knjiga.
V edini objavi zgodbe Butalski čudež v reviji
Žika 1930/31 manjka ubeseditev poglavitnega
nečednega dejanja – zaradi domnevne tiskovne napake, ki jo urednica dr. Barbara Simoniti
v integralni izdaji nakaže v oglatem oklepaju,
ker se zaradi »tiskarskega škrata« ni ohranila.

Razgrinjanja platna življenja,
v novem odsevu znova
– v novi mesečini.
Božji most,
onkraj zastora,
tihega zaodrja,
turkizna luč,
prek valov
– do biserov.

Dagmar

V petek, 29. septembra 2017, smo v pristavah gradu Snežnik odprli slikarsko razstavo
Resnične barve slikarke DagMar. Program
je povezoval Miha Razdrih, pesem resnične barve je posebej za ta dogodek spesnila
Barbara Piber, glasbeni del pa sta prispevala
Blaž Albreht in Filip Fratina.

Mar
foto: Dag

Razstava slikarke DagMar

Do morskih zvezd,
ta ples,
na gugalnici dna hrepenenja
– zlitje njunega neba.
Galeba v letu,
brodolomca,
žareč opoj cveta,
v noči,
na poti do pristana,
kjer se pot začne
– in konča.

E,
JE RESNIC
BARVAN ana tehnika,
kombinir 50 x 50 cm, 2017
platno
ij
galer sko

Grom in strela,
- mavrica!
Melodija,
na barviti lestvi jutra.
V odtenku življenja,
prek nevidnega otoka,
do pristana,
– ogenj in morska deklica.
Platno in sveža resnica,
terasa v mesečini,
klečanje v njeni modrini.

Barbara Piber, Nataša Mele, DagMar, Blaž Albreht,
Filip Fratina, Miha Razdrih
(foto: Mario Žnidaršič)

Lesket njene popolnosti,
skelet
– resničnih barv opojnosti.
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Bok

26. avgusta so v gradu Snežnik Ljoba Jenče, Marjana Benčina in Ivan
Peternelj s pripovedovanjem, petjem in recitiranjem predstavili poetiko srednjega veka.
Iz dela, ki obsega šestnajst knjig, so za pripoved izbrali vsebino knjige
III o otroštvu Parzivala, junaka najpomembnejšega evropskega epa.
Gre za prvo literarno delo o človeku, ki se spopada z mladostniškimi
napakami.
»Parzival je mladenič plemenite krvi, odrasel v gozdu z ovdovelo
mamo stran od ljudi in zato neveden o življenju tam zunaj. V nerodnih oblačilih norčka odide v svet in na poti zvesto sledi navodilom
mame in učitelja v želji, da bi postal vitez, a povzroči nič koliko trpljenja. Ko prispe na grad svetega Grala, zgreši namen in ne postavi
ključnega vprašanja bolnemu kralju Ribiču Anfortasu o vzroku njegovih bolečin. Njegovo sočutje bi odrešilo vse kraljestvo in postal bi
naslednik Grala. Po dolgi odisejadi in duhovnih očiščenjih se lahko
na grad k Anfortasu vrne in postane gralov kralj.«
Srednjeveški ep Parzival je v 24600 verzih v prvi polovici 13. stoletja
ustvaril Wolfram von Eschenbach (1170–1212).
Ljoba Jenče od leta 2012 nosi iniciativo za prevod tega srednjeveškega epa v slovenski jezik. Umetniškemu prevajanju se je posvetila
nemcistka Marjana Benčina. Ivan Peternelj, slovenski dramski igra-

evec
foto: Borut Kraš

Parzival v gradu Snežnik

lec, se je skupini pripovedovalcev pridružil z odličnimi recitacijami
fragmentarno prevedenih delov knjige v verzih.
Zanimivost za Cerknico in širše področje Notranjske je iz obdobja
nastanka Parzivala, ok. 1212, ohranjeno najstarejše slovensko razpelo. Nastalo je pod oglejskim patriarhatom. Danes ga hrani Narodna
galerija v Ljubljani. Cerkniška cerkev je veljala za eno najlepših tedanjega časa. ■

AV

Razstava del Tabora ljubiteljskih slikarjev
in fotografov Slovenije

O

tvoritev slikarskih in fotografskih del je
bila 22. septembra v Galeriji »Štala« v
Podcerkvi.
Na otvoritvi je zbrane nagovoril predsednik
Zveze likovnih društev Slovenije (ZLDS)
Branko Železnik. V kulturnem programu je
nastopila skupina Potrica v zasedbi Rebeka

Hren Dragolič, Mateja Klavžar in Tone Rot.
Tabor je projekt Zveze likovnih društev Slovenije in je v osnovi namenjen vsem ljubiteljem
slikanja in fotografiranja. S tem projektom
želi ZLDS vključiti tudi tisti del umetnikov, ki
zaradi najrazličnejših razlogov niso vključeni
v likovna društva ali sekcije.

Razstavo je predstavila Polona Škodič, umetnostna zgodovinarka
(foto: Borut Kraševec)

Letošnji tabor, že sedmi zapovrstjo, je potekal 2. julija v Podcerkvi pod okriljem Zavoda ARS VlVA. Vsako leto se tabora udeleži
40–50 slikarjev in fotografov. Tabor pridobiva
na pomenu in utrjuje svoje mesto v koledarju likovnih prireditev v Sloveniji – to potrjuje
tudi dejstvo, da ga je v program sofinanciranja vključil tudi JSKD.
Tabora so se udeležili in svoja dela razstavili:
Erna Acman, Dražen Poje, Dragica Benčič,
Boris Pospihalj, Marina Bertoncelj, Jože Potokar, Vinko Bogataj, Anka Rakun, Blanka
Božič, Irena Remic, Rasso Causevig, Maja
Smole Bordevič, Majda Drnovšek, Vida Soklič, Helena Dordevič Alina, Jana Strušnik,
Zvezdana Godec, Frane Šajn, Leonida Goropevšek, Martin Škobene, Julijana Juhart,
Marjeta Špec, Mira Kelemen, Ludvik Šraj,
Darinka Kralj, Cvetka Vačun, Borut Kraševec, Željko Vertelj, Desanka Kreča, Anka Vesel, Lili Lahovec, Vincenc Vipavc, Kelly Lazar,
Urška Wertl, Binca Lomšek, Branko Železnik,
Branko Lozar, Kaja Železnik, Sergej Macura,
Marjeta Železnik, Darinka Marolt, Ivan Žibert, Janez Ovsec in Benjamin Žnidaršič. ■
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Zlata paleta v Žagi

(foto: Borut Kraševec)

Zadnji tematski izbor za Zlato paleto »Iskanja«, ki ga organizira Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS), je bil organiziran s pomočjo
Zavoda ARS VIVA in Občine Loška dolina. Otvoritev razstave je bila
na izviru Veliki Obrh 22. septembra na Žagi, kjer je bilo razstavljenih
31 likovnih del. Dela je izbrala komisija v sestavi: mag. Zoran Poznič,
umetnostna zgod. Polona Škodič in mag. umetnosti Karmen Bajec.
V kratkem kulturnem programu je nastopila glasbena skupina trio
Potrica. Zbrane sta nagovorila umetnostna zgod. Polona Škodič in
predsednik ZLDS Branko Železnik, ki je ustvarjalcem podelil priznanja in certifikate. Župan Občine Loška dolina Janez Komidar pa
je razstavo odprl. ■

AV

Na piranskem
Ex-temporu

V

Piranu se je 2. septembra s
podelitvijo nagrad sklenil 52.
slikarski Ex-tempore.
Žirija je izbirala med 232 deli, ki
jih je po tednu dni ustvarjanja oddalo 254 udeležencev iz šestih držav. Najvišjo nagrado v vrednosti
2000 evrov je prejela Ulla Žibert
iz Ljubljane za delo z naslovom
Naše virtualno. Na EX – temporu
so sodelovali tudi člani Zavoda
Ars Viva: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, ki sta uvrščena
na razstavo v Monford, in Željko
Vertelj.
Žirija je 151 del izbrala za razstavi v razstavišču Monfort v
Portorožu in Mestni galeriji
Piran. V Portorožu si jih je bilo
bo mogoče ogledati do 24. septembra, v Piranu pa bodo na
ogled do 12. novembra. ■
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Zmagovalno delo
Benjamina Žnidaršiča
Kulturno društvo likovnih
ustvarjalcev GAL Rečica ob
Savinji je v petek, 29. septembra 2017, odprlo likovno
razstavo Lenartova prepletanja. Na kulturni prireditvi so
sodelujočim ustvarjalcem na
temo »Dober kot kruh« podelili priznanja in razglasili
zmagovalca.
Zmagovalec izbora je Benjamin Žnidaršič. Med ustvarjalci Zavoda Ars Viva je priznanje prejel tudi Željko Vertelj.
Letošnjo razstavo so posvetili
Lenartovemu sejmu, k sodelovanju pa povabili likovne
ustvarjalce iz širše Slovenija.
Razstava Dober kot kruh se je
rodila s spoznanjem, da kruh
ni zgolj hrana, ima izredno visoko simbolno vrednost tako
na verskem in kulturnem kot
na tradicionalnem področju.

arhiv: Ars viva

Nagovor predsednika ZLDS Branka Železnika
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Janez Kvaternik

Pokojnemu bratu
Stanetu
Kot romar si se podal na pot
v smislu, kot da kliče te Gospod,
pot, ki vodi te v Kompostelo,
tudi tam visel je križ, razpelo.
S svojim pohodom ste štirje kazali,
kako ohranja se narod mali,
v molitvi in pokori,
nekateri so mislili, da ste nori.
Prenekateri korak, eden drugemu enak,
krajšal je razdaljo to,
če bi prej vedel, si rekel,
še enkrat bi se spopadel z njo.
V letu, ko si obhajal okroglo 70,
tvoje telo je še zmoglo,
v pričevanje mladim in nam vsem
vera, upanje, ljubezen potrebna je ljudem.
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Mario Žnidaršič

Dragan Ignjić

KONCERT PINKA TOMAŽIČA

V

dolina. Krajevna organizacija je zbor na
obisk povabila ob 76. obletnici napada na
Lož in bližajočem se 19. oktobru, prazniku
Občine Loška dolina.
Občinstvo so navdušili z ubranim in udarnim zborovskim petjem. ■

foto: Mario Žnidaršič

soboto, 14. oktobra 2017, je v telovadnici osnovne šole v Starem trgu
zapel Partizanski pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta. V Loško dolino so prišli
na povabilo Krajevne organizacije Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Loška
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VRBA ŽALUJKA
Nežno so se pozibavale
veje vrbe žalujke
v tem otožnem vetru,
v tem jesenskem svetu.
Tišino je prekinil strel,
strel iz puške,
a vrba žalujka se je
pozibavala v vetru še naprej.
Drobno telo je obležalo,
življenja ni več kazalo,
le strel je še odjeknil
v slovo, v otožnost praznine.
Vrba žalujka
se je tiho skrivala v svoji
jutranji megli,
ko nežno vetriču je prepustila
svoje osušene veje,
skozi jesensko šelestenje
zadnje, o zadnje jeseni.

Janez Kvaternik

STARŠI
Stanko Grl

Dragan Ignjić

IZGUBLJENI LIST

LISTJE ZELENO

Naši starši rodili sedem so otrok,
večkrat v hiši bil je glasen jok,
moških nas je bilo kvintet,
ženske pa glasnejše, čeprav duet.

O kom sem pisal, kaj in kje,
tja na liste koščke rime,
le kaj je pravilo srcé,
tistega leta in davne zime.

O, da bil bi listje zeleno
na drevesu življenja,
skozi kraška hrepenenja,
da bi živel, ozelenel.

Rastli v skromnih smo razmerah,
pomanjkanje na vseh ravneh,
to pa nas ni vrglo iz tira,
oče in mama so povedali, kaj je manira.

Kaj je pravil prvi verz,
kaj sporočal je in komu,
mogoče o ljubezni prvi,
ali jokal je po domu?
Se ne spomnim več pisave,
pozabljen svinčnik je in list,
pozabil, ali sem list umazal
ali bil je bel in čist?
Rad bi našel tisti list,
po njem sem pisal prvikrat,
rad priklical bi nazaj,
te verze prve, kot takrát.
Kje sem izgubil list in pesem,
kakor prvi zvezek v šoli,
izgubilo se je vse, kot list,
žal, to ne vrne se nikoli.

O, da bi bil list zelen,
ki zibal se bi v burji,
ko opazoval bi ptice sveta,
a tega ni, tega nikoli ne bo.

Nisem listje zeleno,
sem osušeno listje
sredi jeseni,
ko vse oveni,
naslednjo pomlad
nikoli več ne ozeleni.

O, da bil bi listje zeleno
tam na hrastu košatem,
zibal se bi v blagi burji
sem ter tja, dosegel
nekoč tudi konec sveta ...

Ubogati, to bila je naša navada,
tepen biti, to je bila potreba,
dopusta ni bilo, ni bilo tudi morja,
za malico pa suha skorja.
Motorja ni bilo, ne kolesa,
če nisi šel k večernici, so ti navili ušesa,
ob nedeljah smo se večkrat preobuli,
da vsi smo vedeli, kaj so žulji.
Starejši so mlajše oblačili,
kaj je dobro, slabo, pozna se v sili,
iz teh otrok starejši smo postali,
z nikomer svojega stanu ne bi menjali.
Pasli krave smo po šmaraški gmajni,
s hriba po dolini pogled sijajni,
odšli so bratje, sestre v svet,
doma ostal je kmečki poet.
Kot Izraelci smo obstali,
ker vero v Boga smo spoštovali,
to nadaljuje se v dni,
ki so nam odmerjeni.
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Simona Truden

DLLL organizirala 3D državno prvenstvo
v Loški dolini

D

arhiv: DLLL

ruštvo ljubiteljev streljanja z lokom Snežniška Diana je 9. septembra 2017 organiziralo 3D državno prvenstvo v okolici gradu Snežnik. Prvenstva se je udeležilo 163 tekmovalcev, lokostrelci iz
naše občine pa so zasedli odlična mesta. V samostrelu je bil drugi
Damjan Mlakar, prav tako je bil drugi Gašper Štefančič v golem loku.
Rezultati 3d državno prvenstvo v Loški dolini:
2. mesto (samostrel): Damjan Mlakar (433 točk)
2. mesto (goli lok): Gašper Štefančič (405 točk)
4. mesto (dolgi lok): Gregor Novak (276 točk)
5. mesto (goli lok): Kajetan Sterle (252 točk)
6. mesto (goli lok): Boštjan Ovsec (346 točk)
Med 18. in 23. septembrom pa je v Franciji v Robionu potekalo svetovno prvenstvo v 3D, ki se ga je kot član slovenske reprezentance
udeležil Gašper Štefančič. Med 318 tekmovalci iz 30 držav in petih
kontinentov je zasedel 22. mesto, v izločilne boje pa se mu žal ni
uspelo uvrstiti. ■

ŠD Loška dolina Andifit
v 2. sezoni slovenske
malonogometne lige
Ekipa ŠD Loška dolina Andifit tekmuje tudi v 2. sezoni 1. slovenske
malonogometne lige na travi Lige ENA pod organizacijo Slovenske
malonogometne zveze (SMZ). Letošnji žreb jim je določil skupino C,
znotraj nje pa so se vodje ekip dogovorili za turnirski način igranja.
Prvi turnir je potekal v nedeljo, 8. oktobra 2017, v Nadlesku, kjer so
se domačini z eno zmago in enim porazom uvrstili na drugo mesto
v skupini. Drugi turnir, ki bo potekal konec oktobra na Gorenjskem,
pa bo pokazal, ali se bodo malonogometaši iz Loške doline uvrstili v
osmino finala Lige ENA.
Loška dolina je gostila prvi turnir Lige ENA, na katerem so se pomerile
ekipe NK Smola z Gorenjske, ŠD Asi – Lok orodjarstvo z Dolenjske in
domačini ŠD Loška dolina Andifit. Prva tekma je potekala med domačini in Gorenjci. Loška dolina je slavila z 2:1, strelec za domačine je
bil obakrat Rok Sterle, za goste pa Luka Zajšek. Vodja domačih Danilo
Đekić je po tekmi pohvalil vratarja nasprotne ekipe: »Že prvi polčas bi
morali voditi s 4:0, če ne bi imela Smola tako dobrega vratarja. Mi smo
se sicer borili na polno, žoga je lepo tekla napram drugim igram, vendar
vratarja za več kot dva zadetka nismo mogli premagati.«
NK Smola je izgubila tudi drugo tekmo proti ŠD Asi – Lok orodjarstvo.
Dolenjci so slavili s 6:0. Med strelce so se vpisali Jaka Črtalič (2×), Gašper Jordan, Denis Martinčič, Andraž Šepic ter Dragan Grgič iz Smole
z avtogolom. Igor Petković iz NK Smola stavi na povratni turnir pred
domačimi navijači: »Prepričani smo, da bomo na domačem igrišču pokazali, da tokratna rezultata nista odraz naše kakovosti, saj smo v Loško
dolino prišli brez nekaj pomembnih igralcev.«

foto: Mario Žnidaršič

Simona Truden

Zmagovalec prvega turnirja, ki trenutno v skupini C vodi s 6 točkami
in 2 zmagama je ekipa ŠD Asi – Lok orodjarstvo. Njihov vodja Nejc
Prašnikar je dejal, da so v Loški dolini naleteli na odpor obeh ekip ter
da bodo povratne tekme težke. Zadnjo tekmo so Dolenjci igrali proti
domačinom in zmagali s 7:5. Za domačine so bili uspešni Aleksandar
Đekić, Jure Kandare, Jan Leskovec, Suvad Okić in Nik Sterle. Za ekipo
ŠD Asi so se med strelce vpisali Andraž Šepic (4×), Jaka Črtalič in Andrej Kuhar. Dodaten zadetek so z avtogolom prispevali domačini. Danilo Đekić je po tej tekmi povedal: »Prehitro smo dobili štiri zadetke. Mi
smo se šele pri rezultatu 4:1 zbudili in lovili razliko. So bili pa v tej tekmi
nasprotniki fizično močnejši, kar pa glede na našo postavo ni peljalo.«
ŠD Loška dolina Andifit so tekmovali že v 1. sezoni Lige ENA. Takrat
so se pomerili proti NK Smola in NK Begne. Obe ekipi sta bili uspešnejši in izločili Loško dolino iz nadaljevanja Lige ENA. Danilo Đekić
glede na lansko sezono opaža napredek pri svojih igralcih in verjame v
dober izid na povratnem turnirju. ■
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Izak Hribar

Tek v Loški dolini in na Notranjskem
foto: Izak Hribar

Tekači smo pred vrhuncem sezone, saj je
konec oktobra na sporedu Ljubljanski maraton, ki se ga bodo udeležili tudi številni
tekači iz naših krajev. Veliko teh vadi tudi
na IZIŠPORT tekaških vadbah, ki potekajo
v Loški dolini in Cerknici.
Tekačice in tekači v Loški dolini lahko tečejo
v treh različnih zahtevnih skupinah. Letošnjo jesen smo začeli s programom v 10-ih
urah do 5 km neprekinjenega teka, ki poteka
v okolici gradu Snežnik. Poudarek te skupine je na počasnem (pogovornem teku), saj
začnemo s kombinacijo hoje in teka in je
tako primerna tudi za tiste, ki prej niso tekli.
Druga in tretja skupina ravno tako vadita pri
gradu Snežnik in ostalih trasah po Loški dolini. Skupnih tekaških treningov se udeležuje
med 15 in 20 tekačev, kjer se poleg napredka
ustvarjajo tudi prijateljstva in izmenjavanje
izkušenj. Tečejo tako tisti, ki so šele začeli
v zadnjih letih, kot tudi tisti, ki to počno že
vrsto let.
Loška dolina nam s svojo krajino ponuja odlične terene za tek (Cinkovec, gozdne
poti, polja in tudi občasni cestni teki nam ne
uidejo, saj nekatere ceste niso prometne).
Veliko tekačev, ki vadijo na IZIŠPORT tekaških vadbah, se je udeležilo 14. teka po
polhovih stopinjah, ki je potekal v oktobru.
Nekateri so prvič premagali 7,7 km, drugi pa
so za trening maratona odtekli 14,6 km dolgo progo, ki šteje za ELGONova Notranjski

tekaški pokal, ki se sicer končuje s tekom ob
Karlovici v Dolenji vasi pri Cerknici. Trenutno sta del pokala 2 teka, ki potekata v Loški
dolini. Poleg prej omenjenega je to tudi Tek
na Križno goro, ki poteka vsako leto v aprilu.
Z novembrom začnemo z zimsko vadbo v
dvorani, ki bo potekala vsako sredo ob 18.30
v športni dvorani v Starem trgu, primerna
pa je za vse pripravljenosti tekačev. Tekli
bomo tudi pozimi, saj mraz ni ovira, le bolje se je treba obleči. Zima je obdobje, ko je
potrebno ohraniti »bazo«, kar pomeni, da so

treningi manj intenzivni in nekoliko lažji. V
dvorani bomo delali vaje za moč, ki jih je čez
leto manj in tudi tako ohranjali kondicijsko
pripravljenost. Na splošno tek izboljšuje telesno pripravljenost, krepi srčno žilni sistem,
ohranja moč mišic. Vse to nam pomaga tudi
v vsakdanjem življenju.

večerne zabave. Zadnji večer smo organizirali tekmovanje ter prvim trem v vsaki kategoriji podelili diplome. V imenu Karate kluba Cerknica bi se za uspešno izvedbo tabora
rad zahvalil vsem udeležencem in njihovim

staršem, še posebno pa bi se rad zahvalil Maticu Iskri, ki je kljub svojemu zdravstvenemu
stanju pokazal neizmerno voljo in vztrajnost
ter nam dokazal, da je zmožen premagati
vsako oviro. OSS!!!

V novembru bomo ponovno izvedli tečaj
nordijske hoje. Informacije o teku in hoji ter
vadbi za moč dobite na 051 319 365 (Izak)
ali na www.drustvo-sovica.si. ■

Matic Jadrič

Karate tabor
Tudi letos je med 24. 6. in 1. 7. v kraju
Vantačiči na otoku Krku potekal že četrti
karate tabor, ki so se ga udeležili karateisti
iz Cerknice, Starega trga in Ilirske Bistrice. Letošnji tabor je bil glede na prejšnje
tri malo drugačen, saj tokrat na taboru
niso potekali izpiti za DAN (črne) pasove,
kljub temu pa smo za vse udeležence pripravili pester program. Pri izvedbi treningov je bilo potrebno upoštevati razlike v
starosti in stopnji pasu oz. znanja, zato smo
organizirali različne programe vadbe, ki
so se nanašale na tehnično vadbo karateja
ter njegovo vsebinsko razumevanje. Jutranji treningi so bili namenjeni pridobivanju
fizične kondicije, večerni pa treningu kata
in borbenih tehnik ter praktičnemu prikazu uporabe teh tehnik. Kljub treningom pa
nismo pozabili tudi na kopanje, sladoled in

27

IZ GOSPODARSTVA

oktober, 2017

Borut Kraševec

Srebrno priznanja GZS za inovacijo
»VRATNE ZAPORE AVTOMATIK«
inovatorjem iz Kovinoplastike Lož
Nagrajena vratna zapora Avtomatik
(arhiv: Kovinoplastika Lož)

Podelitev priznanj za najboljše inovacije v regiji GZS OZ Postojna, 13. junij 2017 v Krpanovem domu v Pivki. Samo Petrič,
Petar Tadič (četrti in peti z leve) in Igor Škrbec(drugi z desne) v družbi nagrajenih inovatorjev regije ter direktorjem GZS
Samom Hribarjem Milič na levi in direktorjem RRA Zeleni kras Boštjanom Požarjem na desni strani.
(arhiv: Kovinoplastika Lož)

V

okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije
(GZS) 27. septembra na Brdu pri Kranju že 15. podelila nacionalna
priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in
javno raziskovalnih zavodih. Priznanje GZS za najboljše inovacije na
nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom
slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji.
Podelili so12 zlatih, 1 posebno priznanje in 25 srebrnih priznanj, med
katerimi je bila tudi inovacija iz Kovinoplastike Lož.
Srebrno priznanje sta prejela Petar Tadić in Samo Petrič za inovacijo
“Vratna zapora avtomatik”. Ta inovacija je bila nagrajena tudi z zlatim
priznanjem na letošnjem 15. razpisu Območne gospodarske zbornice Postojna za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji
za leto 2017, kjer je bila iz Kovinoplastike Lož nagrajena še inovacija »Razvoj posod za pomivanje brez vmesne termične obdelave« za
katero sta srebrno priznanje prejela Igor Škrbec iz PC Orodjarna in
Peter Petrič iz PC Inox.
Posebnost nagrajene vratne zapore CLA blagovne znamke ARX je v
tem, da je v zaporo integriran sistem za avtomatsko aktiviranje elementov. Ko se vratno krilo zapre je tako v vsakem trenutku zaprto v 6
točkah. S tem se občutno izboljša tesnjenje vratnega krila, zmanjšajo

V imenu inovatorjev iz Kovinoplastike Lož je
27. septembra 2017, na Brdu pri Kranju srebrno priznanje
prevzel direktor PC Okovje Matjaž Aljančič (tretji z leve)
(arhiv: Kovinoplastika Lož)

se toplotne izgube in posledično stroški energije. Odlično tesnjenje
vrat ima za posledico tudi zmanjšano emisijo hrupa iz okolice in s
tem dvig bivanjske kvalitete. ■
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Nataša Vesel Plos
foto: Marko Plos

foto: Marko Plos

foto: Marko Plos

Podružnična šola v Iga vasi v letošnjem letu
praznuje visok jubilej – 110. obletnico, kar
sovpada tudi z njeno nedavno urejeno zunanjo podobo.
Šola je bila zgrajena v času Avstro-ogrske,
kot jubilejska šola, postavljena ob šestdesetletnici vladanja presvetlega cesarja Franca
Jožefa leta 1908.
Ob tej obletnici smo 11. 9. 2017 priredili slovesnost, katere častni gost je bil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor. V svojem
govoru je poudaril pomen podružničnih šol
ter vlogo učiteljev pri vzgoji otrok.
V zadnjih letih je stavba doživela korenito
prenovo, v letošnjem poletju pa je zasijala v
novi in lepši podobi ter z obnovljeno fasado
postala ena najlepših stavb v Loški dolini.
Prava lepotica z izjemno energijo, ki ji jo dajejo učenci, zaposleni in poseben ambient, ki
ga občutiš, ko stopiš vanjo.
Šola pa ni samo hiša, niso samo zidovi, ampak
učenci, starši in učitelji, ki gradijo skupnost.
Veliko izjemnih uspehov, izzivov, izkušenj,
spominov in zgodb se je nabralo v teh letih.
Vsa ta leta so stkala nešteto prijateljstev,
vsako obdobje je dodalo svojo barvitost.
Želimo si, da bi znanje postalo največja vrednota, s katero bi imeli zagotovljeno boljšo
in lepšo prihodnost.
Učenci in učitelji Podružnične šole Iga vas
smo ponosni, da smo del njene zgodovine.

foto: Marko Plos

foto: Miha Baraga

29

110 let naše šole
Učenci 3. b iz PŠ Iga vas so takole strnili svoje vtise ob praznovanju:

Naša šola je včeraj praznovala svoj rojstni dan. Za ta
dogodek smo pripravljali prireditev. Zjutraj smo imeli
generalko. Ni nam šlo prav dobro. Prišli so s televizije.
Posneli so nas pri pouku. Popoldne pa je bilo zares. Na
prireditvi je bil poseben gost, predsednik Borut Pahor.
Prireditev je bila lepa. Predsednik je bil prijazen, ker se
je z nami pogovarjal in fotografiral. Na koncu so odšli na
pogostitev. Vesela sem, da hodim v to šolo.

VRTEC & ŠOLA

oktober, 2017

uredila razredničarka Slavica Brus.

V ponedeljek smo imeli proslavo ob 110. obletnici šole.
Zjutraj smo imeli generalko. Popoldne smo prišli ob 16.30,
ker smo imeli vaje. Ob 17.uri je bil nastop. Na nastop je
prišel predsednik države. Predstavili smo se učenci iz Iga
vasi in otroci iz vrtca. Nastopila je tudi folklorna skupina.
Predsednik države Borut Pahor nam je prinesel darilo.
Povabil nas je v predsedniško palačo. Na koncu smo se tudi
slikali z njim. Slavnostni dogodek so posneli in ga bodo
predvajali na televiziji.

Matej Baraga

Leona Turk

V ponedeljek je bila prireditev ob stodeseti obletnici naše
šole. Prišel je tudi predsednik naše države Borut Pahor.
Voditelj je napovedal vsakega nastopajočega. Ko sem prišla
na vrsto jaz, me je zagrabila trema, ampak vse je hitro
minilo. Vsak od pomembnih ljudi je nekaj povedal. Potem
so nastopali še drugi. Na koncu smo se vsi slikali z Borutom
Pahorjem. Naš predsednik je zelo preprost in prijazen.
Prireditev mi je bila zelo všeč. Ko je bilo prireditve konec,
smo s starši odšli domov.

Tina Kraševec

Dopoldne smo imeli generalko. Ob 16.00 smo imeli zadnje
vaje. Ob 17.00 je prišel Borut Pahor. Začela se je prireditev.
Prvi je nastopil 1. razred s pesmijo Baba sede v balon.
Leeann in Nina sta povedali, kaj se je dogajalo prejšnja leta
na šoli. Nato smo imeli predstavitve vasi. Po predstavitvah
vasi je nastopil pevski zbor. Potem smo bili vabljeni na
pogostitev.

Tadej Mihelčič

Vstala sem v pričakovanju, kaj mi bo ta dan prinesel in ali
bom v redu nastopila ali ne bom. Vsa vesela sem vstala,
si umila zobe, se počesala in oblekla. Obula sem se in si
nadela torbo. Vsa vesela sem odšla na avtobus. Usedla sem
se na zadnji sedež. Avtobus je pripeljal pred šolo. Pred šolo
je stal velik bel šotor. Ko sem vstopila v šolo, je bilo skoraj
vse že pripravljeno. Pripravila sem si peresnico in v razred
je vstopila učiteljica. Ob 8. uri zjutraj smo šli vadit in se
zabavat. Ob 10. uri smo imeli generalko. Imeli smo malico
in se šli malo učit. Moj želodček je postal lačen in prispelo
je kosilo. Mami me je prišla iskat v šolo. Ob 16.30 Sem odšla
nazaj in začel se je pravi nastop. Prišel je zelo poseben
gost, predsednik borut pahor, in še nekaj drugih posebnih
gostov. Vsi smo nastopili odlično in se pri tem zelo, zelo
zabavali. Po končani prireditvi sem se slikala z borutom
pahorjem in šla na tortico. Odšli smo domov, se stuširali
in šli spat. Bil je lep in zanimiv dan. Lahko smo veseli, da
hodimo v to prečudovito šolo.

Žanin Ožbolt

Veselil sem se predstave v šoli Iga vas. V šoli nas je RTV
Slovenija snemala in pripravila prispevek o naši šoli. Na
slovesnosti je napovedovalec Borut Kraševec nagovoril
predsednika države Boruta Pahorja in župana Janeza
Komidarja. Nato je pevski zbor zapel Zdravljico in nastopal
je vrtec Polhek. Sledil je govor župana in nastop 2. razreda.
Potem je govoril Borut Pahor. Nastopil je še 3. razred s
predstavitvijo Loške doline v verzih. Borut Pahor je podaril
zastavo učiteljici Nataši. Nato so zaplesali in zaigrali
Vandrovčki in tako zaključili slovesnost.

Zjutraj smo imeli generalko. Na njej nam ni šlo. Ko sem prišla domov, sem se preoblekla in se pripravila na nastop. Šla
sem k Tini. Nekaj časa sva se igrali, dokler nisem šla domov.
Doma sem se obula in oblekla. Z očkom sva se odpeljala v
Iga vas. Šla sem do klopi in čakala, da se prireditev začne.
Prišel je predsednik republike Borut Pahor in še nekaj
pomembnih gostov. Prireditev se je začela in napovedovalec je napovedal, da bo predsednik povedal nekaj besed.
Podaril nam je zastavo naše države. Potem smo nastopili
mi. Bila sem malo živčna, a se je vse hitro zgodilo. Ko smo
se slikali s predsednikom, nas je povabil v predsedniško
palačo. Z očkom sva šla domov. Videla sem se na televiziji.

Na prireditev je kot častni gost prišel predsednik Borut
Pahor. Poslušali smo nastope. Tam sta bila tudi župan in
ravnateljica. Nastopal sem tudi jaz. Nastopali smo v velikem
šotoru. Nekaj besed je povedal tudi
Borut Pahor. Na prireditvi je bilo veliko ljudi.
Ob koncu je bila še pogostitev.

Pia Prevec

Leon Mele

Izidor Baraga
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Nataša Vesel Plos

MATIČEK V LOŠKI DOLINI
Fantiček Matiček v Loško dolino pride,
saj je slišal,
da se tukaj lahko kar na ulici z medvedom snide.
Najprej ga pot popelje v Lož,
kjer ruševine gradu dajo slutiti,
da je tu živelo nekoč veliko hrabrih mož.
V Starem trgu se posladka s sladoledom,
in sliši, kako krajani na tržnem prostoru trgujejo z medom.
Pudobu podobo most, cerkev in hotel daje,
Obrh pa od tu naprej teče še v druge dolinske kraje.
V Iga vasi mogočna stavba ga pozdravi.
To je šola, ki vrata že 110 let na široko odpira,
in mogočna kot je, v glavah učenost nabira.
V Kozariščah si grad Snežnik pozimi v ledu podobo ogleduje,
poleti pa s Plavajočim gradom pravljice snuje.
Kadar v Šmarati močno dežuje,
večina ljudi v službo in šolo s čolnom potuje.
Podgori Kucelj senco meče,
zato tam človek suknjo šele pozno spomladi sleče.
Ko dnevi so kratki, je tam sonca bolj malo,
zato na Vrh je treba po hribu navzgor, po energijo, kot za šalo.
Babna Polica nas vabi s svojo romantično podobo.
Kdor rabi mir, tišino in lepo naravo,
naj tam preizkusi, kaj je življenje pravo.
Mogočna Racna gora nad Vrhniko kraljuje,
vihrave izvire vode pod seboj varuje.
Sonce nad njo svoje prve žarke potrese
in pospremi k počitku zarje rdeče.
V Viševku so pašniki na vse strani,
ljubezen do živali pa ljudi povezuje in bogati.
V Markovcu vedno poskrbijo,
da nas vsakdanje skrbi čim manj pestijo.
Za zabavo sredi vasi vedno poskrbijo,
in z dobrodošlico pričakajo vse, ki tu ali tam živijo.
Snežnik vreme napoveduje,
dokler je gori sneg, v Dolini slana življenje narekuje.
Voda ljudi v Dolini povezuje,
sloga, moč in ljubezen do narave,
pa naj nas še dolga stoletja bogati in združuje.
Skozi Babno Polje Loško dolino in domovino zapustimo,
polni prijetnih vtisov o ljudeh, ki tukaj živijo.
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MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA
Moja najljubša knjiga ima naslov Zlato. Je zelo zanimiva in poučna.
Govori o nastanku zlata v različnih zgodbah skozi zgodovino.
Tina Kraševec, 3. b
Moja najljubša knjiga
Jeff Kinner, Dnevnik nabritega mulca
nastopajo: Glavni junak: Grega Tepež, mama, oče, brat Robi, brat Marko, prijatelj Nejc, babica, dedek, prababica ...
Knjiga opisuje vsakdanje prigode nabritega mulca, ki se
zaplete v več težav in jih poskuša rešiti eno po eno.
Pia Prevec, 3. b
Miklavž in modrosti sveta
Miklavž je svetnik. Rad pomaga uresničevati želje. Zgodba govori o
dečku Davidu, ki ga prosi za bratca ali sestrico, da bi se lahko igral.
Miklavž pa Davidu pomaga na drugačen način. Podari mu skrivnostno
knjižico, ki mu v življenju pomaga iskati nove prijatelje.
Simon Avsec, 3. b
Barbara Toft:
Popolni vodnik po svetu živali
Ta knjiga mi je zelo všeč, ker je poučna. Knjiga opisuje vrste živali, kakšne so in kje živijo.V njej piše, s čim se živali prehranjujejo in koliko
mladičev imajo.
Ana Marija Antončič, 3. b
Moja najljubša knjiga je Prihaja Božič, avtorice Carle Malerba. Knjiga
govori o pripravah na božič in kako Božičku zboli eden od njegovih
severnih jelenov. Knjiga mi je všeč zato, ker jelena nadomesti Božičkov pes Karo.
Matija Knavs, 3. b
Avtor: Primož Suhodolčan
KO BOM VELIK BOM KROMPIR
Glavna oseba: Mirko Prvi Krompirko
Zgodba mi je bila všeč, ker je bil pogumen.
Ni postal tisto, kar so drugi želeli.
Leona Turk,3. b
Moja najljubša knjiga je:
Aleksej Tolstoj:
Zlati ključek ali Ostržkove dogodivščine

Boris Kraševec, 3. b

Moja najljubša knjiga: Veveriček posebne sorte
Nastopajo: šoja, zajec, miš, mama veverica, mladički, veveriček kratkotačnik, krokar, vepra.
Knjigica mi je zelo všeč zato, ker je namenjena otrokom s cerebralno
paralizo, da jih opogumlja. Da tisti otroci, ki ne morejo skakati in se
igrati, lahko počnejo še kaj drugega. Z mojo mamico in sestricama
smo jo velikokrat prebrali.
Leon Mele, 3. b
Bela kačica s kronico –Marijana Šegula
Zgodba govori o beli kači, ki so jo hranili in to jim je povrnila z zlato
krono.
Najbolj mi je všeč to, da se otroci niso bali kače.
Žanin Ožbolt, 3.b
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EVROPSKI TEDEN ŠPORTA NA
OŠ HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU

Šport in telesna dejavnost sta pomembna
za ohranjanje in krepitev zdravja ter prispevata k aktivnemu in zdravemu življenju. Poleg tega je šport lahko sredstvo za socialno
vključevanje, širjenje sporočila strpnosti,
psihične razbremenitve in na splošno za izboljšanje počutja.
Na naši šoli smo obeležili teden športa z različnimi dejavnostmi, ki so pripomogle k aktivnejšemu preživljanju šolskega časa, razbremenitvi in sprostitvi med različnimi urami.
V torek smo izvedli 5-minutno razgibavanje
po šolskem radiu pred začetkom 4. šolske
ure. Tako so se lahko učenci razmigali, pretegnili mišice in hrbtenico ter sprostili misli.
V sredo so bili lahko aktivni na poligonu, ki je
bil postavljen po hodnikih šole in tako premagovali različne ovire.
V četrtek je bil izveden aktiven glavni odmor,
ko so se po malici odpravili na šolski stadion,
tekli ali hodili kakšen krog, se nadihali svežega zraka, med seboj poklepetali in se z bistrejšimi mislimi odpravili na nadaljevanje pouka.

Alenka Curl

arhiv: OŠ

V tednu od 23. 9. do 30. 9. poteka Evropski
teden športa, ki je pobuda Evropske komisije
za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v
Evropi. Cilj akcije je spodbuditi ljudi k telesni
dejavnosti ne le med tednom športa, temveč
vse leto.

oktober, 2017

V petek pa so se lahko razredi odpravili na
poligon, ki je bil postavljen zunaj na košarkarskem igrišču. Nekateri razredi so po
opravljenem poligonu nadaljevali s poukom
na prostem, drugi pa so se odpravili nazaj v
učilnice.
V okviru Zdrave šole bomo z razgibavanjem,
poligoni in aktivnimi odmori še nadaljevali
ob lepem vremenu, saj je koncentracija in
delo pri urah lažje, če se malo razgibamo,
nadihamo svežega zraka, povečamo prekrvavljenost po telesu ter sprostimo misli in telo.
Športni pozdrav.

Otvoritev razstave je s strokovno razlago pospremila Karmen

32

VRTEC & ŠOLA

Popotovanje od Cerknice do Zagreba
ali zgodba o uspehu

oktober, 2017

Mentorici
Helena Novak Obreza in Barbara Turk

Ponavadi se priprave na potovanje začnejo
s sanjarjenjem o krajih, ki jih želimo videti,
načrtovanjem poti in predvsem zbiranjem financ. Naša pot do uspeha se je začela malo
drugače – s prijavo na tekmovanje ŽOGARIJA, ki sva jo mentorici izpolnili, preden sva
sploh sestavili ekipe. Žogarija je mednarodni
projekt, ki že 12. leto uteleša eno najpomembnejših prepričanj – da nogomet lahko
izboljša kakovost življenja med mladimi, jim
vcepi vrednote, kot so solidarnost, poštenost, odgovornost. Osnovni namen prireditve je druženje in zabava otrok, saj želimo,
da uresničuje moto FAIR PLAY SODELUJEM in
NE TEKMUJEM.
Ker veva, da našo šolo obiskujejo učenci, ki
so uspešni na veliko področjih, ne samo na
učnem, z zbiranjem kandidatov ni bilo težav.
Dovolj je bil sprehod do šolskega igrišča, ki
je v popoldanskem času poln nadobudnih
športnikov. Nekateri seveda že trenirajo
pod budnimi očesi pravih trenerjev, drugi pa
brcajo žogo iz samega veselja ali včasih tudi
dolgčasa.

Ekipa kviza znanja (arhiv: OŠ)

Prvi cilj je bil Cerknica. V mesecu maju smo se
tam udeležili regijskega tekmovanja. Poleg
tega, da smo v dveh dneh zbrali veliko starega
papirja in ga s pomočjo prijazne mamice tudi
pripeljali na zbirno mesto, so učenci POŠ Iga
vas z mentorico Barbaro Turk sodelovali tudi
na nagradnem natečaju. Pripravili so slasten
zdrav obrok in osvojili glavno nagrado Mercatorja, izdelke BIO v vrednosti 200 €. Plesalke
in plesalca plesne skupine Plesne zvezde iz
Iga vasi pa so si za svoj nastop prislužili najglasnejši aplavz.
V Cerknico smo se odpeljali predvsem z željo,
da bi se zabavali in uživali v lepem dopoldnevu. Naši učenci so z energičnimi nastopi in boji do zadnjih atomov moči na koncu
zmagali. Nagrada ni bila samo uvrstitev v
nadaljnje tekmovanje, ampak tudi ogled nogometne tekme Slovenija - Malta v Stožicah
za vseh 25 sodelujočih učencev. Kar nekaj

Finale na Bledu (arhiv: OŠ)

nas je, ki smo si tekmo slovenske nogometne
reprezentance prvič ogledali v živo ravno ob
tej priložnosti. Zbralo se nas je za cel avtobus. Po koncu tekme smo še napol ilegalno
preizkusili nogometno zelenico in preverili,
kako veliko je nogometno igrišče v resnici.
Nepozabno.

bojih v predtekmovanju smo se z OŠ Riharda
Jakopiča iz Ljubljane v velikem finalu pomerili za skupno prvo mesto. Zmagali smo tako
v spretnostnih igrah, kvizu znanja in nogometu ter prepričljivo osvojili naslov državnih
prvakov. Za nagrado pa ogled nogometne
tekme Slovenija - Škotska.

Med počitnicami so učenci nabirali moči,
znanje in spretnosti za nastop na državnem
tekmovanju. Še preden smo se dobro ogreli
in se sprijaznili, da je mesec september res
tu, smo bili na poti na Bled. Vzdušnje na avtobusu je bilo sproščeno vse, dokler nismo
prišli na prizorišče. Tekmovati z zmagovalci
ostalih regij ni kar tako. Mentorici sva bodrili učence, da je važno predvsem sodelovati
in se za vsako tekmo potruditi po najboljših
močeh. Naši učenci so ponovno dokazali, da
se da doseči tudi nemogoče. Po zelo napetih

Še pred tem je bilo treba na najdaljšo pot, v
glavno mesto Hrvaške, Zagreb. Časa za priprave pa samo en teden. Ker z voljo zmoremo vse, smo seveda premagali tudi to oviro.
Dokumenti, prevoz, organizacija in malo
morje »malenkosti«, tudi odjava planiranega
vikend paketa ... vse za nastop na superfinalu Žogarije v Zagrebu. Nismo pozabili niti na
darila in promocijski material. Kot pravi ambasadorji Loške doline smo s pomočjo TIC-a
odšli na pot opremljeni s spominki in predstavitvenim materialom o naši lepi dolini.

V Stožicah (arhiv: OŠ)
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Dan se je začel z dežjem in zamudo avtobusa. Nihče ni niti pomislil, da nam ne bi
uspelo priti pravočasno v Zagreb. Tudi ko po
predtekmovanjih ni kazalo najbolje, se naši
učenci nikakor niso predali. Kot levi so se borili z že na pogled starejšimi nasprotniki. Po
napornem dnevu so nam čestitali za četrto
mesto. Ko gre nekaj narobe, gre narobe vse,
zato je zaradi zamude odpadel tudi obisk zagrebškega živalskega vrta. Še dobro, da smo
dobili vsaj slastno kosilo.
Ker ima laž kratke noge, so po preverjanju
podatkov ostalih ekip ugotovili, da sta dve
ekipi dejansko tekmovali s starejšimi učenci,
kot je bilo dovoljeno. To je pomenilo, da smo
v resnici osvojili drugo mesto, takoj za predstavniki OŠ Nikolaja Velimirovića iz Šabca. O
nas ste lahko prebrali tudi v časniku Ekipa.
Nagrada za ves trud pa je bil še ogled tekme
Slovenija - Škotska. Čeprav se je tekma končala z neodločenim izidom, so naši učenci
odločeni, da se je splačalo na tako dolgo pot.
To je bila zelo zanimiva, poučna, zabavna,
napeta izkušnja, ki nam bo vsem ostala za
vedno v zelo lepem spominu.
Stroške za prevoze na tekmovanja učencev
smo pokrili iz šolskega sklada. Hvala, da ste
nam omogočili to izkušnjo.
Iskrene čestitke vsem sodelujočim!
Ponosni sva na vas.

Ponosni mentorici (arhiv: OŠ)

Finale na Bledu (arhiv: OŠ)

V Stožicah (arhiv: OŠ)

Nogometna ekipa (arhiv: OŠ)

Ekipa za spretnostne igre (arhiv: OŠ)

Plesna skupina (arhiv: OŠ)

V Zagrebu (arhiv: OŠ)
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a
foto: Boris Urod

Javni zavod Snežnik

Opazovanje
rjavega medveda

J

avni zavod Snežnik se v sodelovanju z lovskima družinama Lož - Stari trg in Iga vas ob zaključku sezone
lahko pohvali z izjemnim odzivom gostov, ki so prišli k
nam na opazovanje medveda (in drugih prostoživečih
živali) v naravnem okolju. Do vključno s prvim tednom
oktobra smo izvedli okrog 115 vodenj s predhodnim
sprejemom gostov v TIC Lož, kjer smo jim predstavili
rjavega medveda in druge prostoživeče živali ter jim podali napotke za prijeten in uspešen večer na opazovalnici. Gre predvsem za tujce, letos zlasti Francoze, ki takšne možnosti doma nimajo. Navkljub nepredvidljivosti najbolj mogočnega prebivalca naših
gozdov se lahko pohvalimo z izrednim uspehom, saj so gostje na
organiziranem vodenju pod našim okriljem v veliki večini medveda
zares videli in bili nad doživetjem snežniško-javorniškega gozdnega
ambienta pristno navdušeni. Na to kažejo njihovi vtisi in odzivi, ki
so jih po obisku delili z nami:
» 17. t. m. smo prišli v vašo turistično pisarno, da bi se podali na opazovanje medveda. Radi bi se vam zahvalili za vašo ustrežljivost in potrpežljivost ...
... Tekom večera smo imeli zares izredno srečo, da smo lahko opazovali
medvedko s tremi mladiči. Neverjetno!«
Audrey in Antoine (Francija)

»... Včeraj smo imeli zares veliko srečo, da smo videli kar štiri medvede
... Radi bi se zahvalili tako vam za sprejem, kot tudi našemu vodiču, ki
je bil zelo prijazen in nam je poleg tega pojasnil še mnogo zanimivega o
medvedu ter ostalih prostoživečih živalih v Sloveniji ... «
Christel, Stéphane and Margaux (Francija)
»Hvala vam za čudovito izkušnjo!...«

družina Lieberman (Izrael)

Takšnih in podobnih odzivov smo bili letos deležni kar nekaj; ravno
to pa je tisto, kar potrjuje našo pravilno usmeritev, kot tudi uspešno promocijo našega (ekskluzivnega) turističnega produkta, ki veča
našo prepoznavnost na evropskem zemljevidu ter s tem skrbi za svež
pritok gostov iz celega sveta v naš skriti biser in neokrnjeno naravo
Loške doline. Za prihodnjo sezono opazovanja medveda in obisk ljubiteljev narave smo, kot kaže, učinkovito poskrbeli že letos! 

AV

Projekt ŠIPK
V Zavodu Ars Viva je bilo 25. septembra predstavitev rezultatov projekta z naslovom
Opremljanje Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih medijev v okviru
razpisa ŠIPK 2016–2018, ki je od junija do septembra potekal v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

arhiv: Ars viva

arhiv: Ars viva

Na srečanju so predstavili možnosti sodelovanja študentov in mentorjev iz visokošolskih ustanov s predstavniki Zavoda Ars Viva in rezultate ciljnega prepletanja njihovih
aktivnosti z namenom načrtovanja, oblikovanja, produkcije in optimizacije digitalnih
komunikacijskih kanalov (splet in družbena omrežja, avdio-video, 3D tehnologije, izobraževanje) za krepitev sporočanja in pojavnosti v lokalnem in globalnem prostoru.
Projekt je ŠIPK 2016–2018 Študentski inovativni projekti za družbeni korist financirajo
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Slovenije, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad Evropske Unije. Izvajalci
projekta se iskreno zahvaljujemo za podporo. 
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MOS – Aktivni turizem za gibalno ovirane

Na predstavitvi so poudarili, da ne obstajajo enotni mednarodni standardi za kriterij
dostopnosti. Prvi zametki dostopnega turizma so povezani z zdravilišči in predvsem
rehabilitacijo invalidnih oseb, ne pa toliko s
turistično ponudbo za invalide. Glavne skupine kriterijev so fizična dostopnost in dostopnost do informacij. Slovenija je po svoji
dostopnosti prijazna za invalide in v zadnjih
letih so bile vse nove javne zgradbe in drugi
večji poslovni in turistični objekti zgrajeni
s posluhom za ljudi z gibalnimi težavami.
Vendar smo prepričani, da je potrebno narediti še več.
Dostopni turizem zajema gibalno in senzorno ovirane, osebe z intelektualnimi in
psihičnimi ovirami, tiste, ki potujete z otroki
v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki

šič
Mario Žnidar

arhiv: Ars viva

Celje je 12. septembra 2017 z odprtjem
jubilejnega 50. sejma MOS za šest dni
postalo poslovno stičišče slovenskih in
tujih podjetnikov, obrtnikov pa tudi
politikov. Na sejmu se letos predstavlja
1.478 razstavljavcev, odprl pa ga je premier dr. Miro Cerar. V okviru sejemskih aktivnosti se je preko Slovenske
turistične organizacije predstavil Zavod Ars Viva, finalist Snovalec 2017 in
Sejalec 2017 z novim turističnim produktom – Aktivnim turizmom za gibalno ovirane osebe.

Na predstavitvi so sodelovali: Urša Telič Miler (direktorica Zavoda Ars Viva),
Anka Vesel (Zveza paraplegikov Slovenije), Benjamin Žnidaršič (ustanovitelj
Zavoda Ars Viva) in Peter Osterveršnik (direktor podjetja TOBI d. o. o.).
Pridružila sta se nam tudi župan Občine Loška dolina Janez Komidar in
direktor Regionalne razvojne agencije Zeleni Kras.
jim je turizem iz drugih zdravstvenih razlogov težje dostopen (diabetes, alergije itd.).
Posebej smo se dotaknili kolesarjenja za invalide. V ležečem svetu obstaja veliko možnosti za vse, ki bi želeli kolesariti, pa jim
zdravstvene razmere otežujejo ali onemogočajo uporabo klasičnih koles. Predvsem v

e
Nepozabne počitnic

letošnjem letu so si
v
Medobčinskem
društvu invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke
za cilj letovanja izbrali
turistično naselje Borik,
le nekaj kilometrov od
mesta Zadar in hotel Donat. Okrog 40 dobro razpoloženih Notranjcev je
uživalo tako na obali in v
morju kot tudi na izletih.
Organizacijo letovanja, ki
je potekalo v začetku meseca septembra, so zaupali
podjetju Relax Turizem. 

foto: Mario Žnidaršič

V

svetu triciklov obstajajo številne rešitve tako
za tiste, ki imajo zgolj težave z ravnotežjem
kot za vse z različnimi stopnjami invalidnosti. Kolesarijo lahko tudi tetraplegiki. Izpostavili pa so, da je varnost v cestnem prometu na tem področju še precej nedorečena. 
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Janja Urbiha

Kmetje iz Loške doline
smo se potepali po slovenski Istri
foto: Bojan Žnidaršič

tudi njihovi napori za vzpostavitev razpršenega hotela v vasi.
Po kosilu smo odšli do vasi Hrvoje. Stari,
skoraj zapuščeni istrski vasi, ki stoji skoraj
na meji s Hrvaško, je prepoznavnost povečala skupina za trajnostni razvoj vasi, ki jo
vodi Nara Petrovic. Nekaj posameznikov,
združenih v zadrugo, je na zelo zanimiv
in edinstven način obnovilo razpadajoče
župnišče ter ga preuredilo za bivanje. S posebnim zanimanjem smo si ogledali, kako
deluje suho stranišče v hiši, na vrtu zelena
čistilna naprava, in kaj na vrtu jim uspe
pridelati po načelih permakuture.
Do naslednje točke smo se čez drn in strn
podali kar peš. Po polurni hoji smo dan zaključili v vasi Abitanti. To je vas, ki je bila
v povojnem času že povsem zapuščena, danes pa se v vas počasi le vrača življenje. Trenutno imajo enega samega prebivalca. In ta
ima toliko pozitivne energije, humorja in
pozitivnih misli, da bi z njim in njegovim
odličnim vinom brez težav kar ostali.

Degustacija v Krkavčah

Ekskurzija in tam pridobljene informacije iz prve roke so vedno najbolj učinkovite in tudi zgovorne, včasih tudi zelo
prepričljive.

je predstavil njen pobudnik Denis Goja.
Skozi predstavitev smo se začeli zavedati,
kako pomemben člen pri razvoju vasi je
vodja z znanjem, vizijo in pozitivnim pristopom. Naše veliko zanimanje so pritegnili

A žal nas je pozna ura spomnila na povratek, ki je bil poln močnih vtisov, novih
izkušenj, novega znanja, idej, zamisli …
Skratka dan z veliko začetnico. Hvala Bojanu Žnidaršiču in Vitri iz Cerknice za organizacijo nadvse poučne ekskurzije. 
foto: Bojan Žnidaršič

Tudi letos je naša Občina Loška dolina sofinancirala praktično usposabljanje kmetov
za okrepitev njihove dejavnosti. V okviru
evropskega leta trajnostnega turizma smo
na enodnevni strokovni ekskurziji spoznavali dobre prakse slovenske Istre. Rdeča nit
ogledov je bilo trženje dediščine in izdelkov
na kmetijah za trajnostni turizem in razvoj
regije.
Septembrsko soboto smo začeli v vasi Krkavče z obiskom Živega Muzeja Krkavče
(HišaVrešje). Življenje izpred 100 let nam
je predočila Ondida Reja. In iz prve roke
smo videli, kako se naša preteklost lahko
kvalitetno trži preko dopolnilne dejavnost.
Gospa je z nami z veseljem podelila svoje
znanje in tudi izkušnje pri postavljanju in
delovanju živega muzeja.
Vas Padna, ki smo jo spoznavali izpod dežnikov, je v zadnjem desetletju doživela
turistični razcvet ob umnem pristopu (in
nekaj sreče). Odpiranje vasi turizmu nam

V vasi Abitanti
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RAZMIŠLJAMO PO SKAVTSKO – že 25 let
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Letos praznujemo 25 let od …
Skavtska »uniforma«
Kamor pospravimo stvari za na tabor
Način, s katerim združimo dve palici
Obešeno imamo okrog vratu
Oranžna srajca je v barvi Kranjske …
Ponazarja jih rumena barva na rutki
Blatna proga z ovirami
Vozel, ki se uporablja tudi v medicini
Poznamo slovensko, skavtsko, stegovsko, vodovo …
Prostor, kjer se skavti največ zadržujemo
Dogodek, kjer novinci prejmejo rutko
Visoka lesena reč za obešanje zastave
Steg se imenuje po jamskem …
Ena od barv na rutki
Skavtova vsakodnevna dolžnost: dobro …

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rešeno križanko lahko pošlješ na naslov: Cesta 19. oktobra 29, 1386
Stari trg pri Ložu in si z nagrado zagotoviš toplejše zimske dni 
Vztrajna Puma

Uvodno srečanje smo imeli 21. oktobra 2017 ob 10h,
v Šrangi pri gradu Snežnik.
Starostne skupine: od 11 do 15 let izvidniki in vodnice
od 16 do 21 let popotniki in popotnice
Za več informacij lahko pokličeš na 031 277 993 (Mirjam)
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Jasna Lekan

članom godbe Kovinoplastike Lož
Glasba je prijetna in pomembna spremljevalka ljudi skozi življenje. Je posebna govorica
čustev, ki jih vznemiri, razveseli in razžalosti.
Skozi zgodovino so pri nas dobile svoje mesto borbene – partizanske pesmi. Izvajajo se
na različna glasbila. Te pesmi so se dobro ohranile skozi čas.
Ni lepšega kot prireditev, ki sloni na temi NOB in so prisotne borbene pesmi, bodisi
zapete ali zaigrane melodije. Člani godbe Kovinoplastike Lož pod vodstvom g. Jermana
so sredi vročega julija nastopili na spominski slovesnosti – 75. obletnici požiga Starega
Kota in Novega Kota.
Prav izvedba nekaterih borbenih pesmi je donela daleč, daleč, morda do tistih, ki so
ostali v taboriščih smrti. Kakorkoli že, taka prireditev obudi še poseben spomin na
težko preteklost.
Glasba je na svoj način ključna za opredeljevanje, kdo smo. Je sestavni del naše identitete.
HVALA vsem nastopajočim članom godbe Kovinoplastike Lož za udeležbo v Novem
Kotu. Ostanite ustvarjalni še naprej in s svojimi nastopi razveseljujte občinstvo.
Lepi ste!
KO ZZB za vrednote NOB – Draga
Toni Cimprič

SMEŠKOTI
SESTAVINE:
120 g sladkorja
140 g moke
3 jajca
1 žlica kakava
1 žlica ruma
ščepec soli
pariška krema
kokosova moka
PRIPRAVA:
Jajca, sladkor in sol penasto
zmešamo. Primešamo moko.
V manjši del mase damo rum
in kakav. Na papir za peko
nabrizgamo z brizgalno vrečko
svetlo maso v obliki
krogcev. V drugo brizgalno vrečko
damo kakavovo maso in na bele
krogce narišemo oči, nos in usta.
Pečemo na 180 stopinjah približno
12 minut. Piškotke ohladimo in
po dva zlepimo s pariško kremo.
Kremo nanesemo tudi okrog
piškotkov, te pa potem povaljamo
v kokosovi moki.
PARIŠKA KREMA
250 ml sladke smetane zavremo,
dodamo 50 g margarine ali masla
in 200 g črne čokolade. Mešamo,
da se čokolada stopi. Ohladimo v
hladilniku in stepemo.
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Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
VODA
Brez zraka zdrži človek nekaj sekund ali
minut, brez vode nekaj dni. Brez njiju ni
mogoče naše življenje ne obstoj živalskih in
rastlinskih »bitij«. Brez njiju je naš planet
mrtev. Ne zavedamo se tega, ker je bilo obojega v izobilju in vsem brezplačno dostopno.
Z obema ravnamo neodgovorno, nerazumno in s tem uničujemo sami sebe, človeštvo in naš dom – Zemljo.
Voda ni nujno potrebna le za življenje ljudi,
živali in rastlin, za delovanje kmetijstva in
industrije, je tudi klimatski dejavnik globalnega pomena. Z neodgovornim odnosom
do gozdov in vodotokov zanesljivo pospešujemo erozijo, ustvarjamo neplodna polja,
ustvarjamo puščavo in s tem posledično
velike klimatske spremembe. Te se kažejo
kot poplave, orkani in druge naravne nesreče, ki zahtevajo človeška življenja in veliko
materialno škodo. Take razmere v svetu niso
slučajne. Da bi zmanjšali pogostost naravnih
nesreč in skušali vzpostaviti ekološko ravnovesje – bi morali biti bolj odgovorni do vode
in gozda, med katerima je tesna povezava.
»Žeja na izviru«
Dve (2) milijardi ljudi nima dostopa do
vode.
ZN so leta 2003 želeli opozoriti na pomen
vode ter proglasiti naslednje desetletje za
»Desetletje vode«. Z »Deklaracijo tisočletja« je bil zastavljen cilj, da do leta 2015 (!!)
zmanjšajo za polovico (50 %) število tistih
ljudi, ki nimajo možnosti dostopa do pitne
vode in sanitarij.
Predvideva se, da bo do leta 2054 živelo na
našem planetu 12 milijard ljudi. Tako število
bo (pri današnji nepravični delitvi dobrin)
potrošilo vse zaloge pitne vode in hrane.
Dejstvo je, da je čiste, pitne in dostopne vode
vse manj na svetu. Glavni vzroki temu so ekstremno hitro naraščanje števila prebivalcev,
s tem vse večje onesnaževanje površinskih
in podzemnih voda, klimatske spremembe,
neenaka in nepravična razdelitev vode ...
Pozabljamo, da je vse to le posledica večstoletnega človeškega »truda«, pohlepa, usmerjenega na brezumno kopičenje materialnega
bogastva.
PRIVATIZACIJA VODNIH VIROV JE
PRAVZAPRAV EDINA RESNA NEVARNOST, KI BI LAHKO USTVARILA NAŠ
PLANET ŽEJEN.
Živimo v dobi krize vode. Vendar ne zato,
ker je ni dovolj za naše potrebe, ampak zato,
ker smo to krizo ustvarili mi sami s slabim
upravljanjem oz. odnosom do vode. Posledice občutijo milijoni ljudi kot tudi okolica,

narava, Zemlja sama. Polovica svetovnih rek
je onesnažena zaradi človeškega faktorja.
Predvideva se, da bo v tem stoletju (v najslabšem primeru!) 60 držav občutilo pomanjkanje vode in približno 7 milijard ljudi;
žejo pa bo v (najboljšem primeru!) trpelo
48 držav in 2 milijardi ljudi. V bližnji prihodnosti bodo »manjko« vode občutile države Sredozemlja, J Evrope, severne Afrike,
Bližnjega Vzhoda, predeli Kitajske, saharske
Afrike ter predeli S in J Amerike.
Medtem ko Zahod dobesedno potratno razsipa vodo, je nimajo revne afriške države
dovolj niti za minimalno oskrbo. Že samo
v letu 1989 je moralo 25 milijonov ljudi
zapustiti svoje domove zaradi onesnaženja
in izsušitve vodnih zajetij. In prav v revnih
deželah kaže kriza vode svoj pravi obraz. Zaradi pomanjkanja vode umre letno v Afriki
več kot 5 milijonov ljudi in (poleg tega) še 5
milijonov otrok v svetu zaradi bolezni, ki so
posledica nečiste vode.
Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo je
izračunala da 100 turistov porabi v 55 dneh
toliko vode, ki bi zadostovala 100 domačim
ljudem za proizvodnjo riža za dobo 15 let; in
še oseba v Gambiji (Afrika) porabi dnevno
4,5 litra vode, v Ameriki do 300 l, v Sloveniji
150 l dnevno.
»Črni humor«
Ne glede na tako neuravnoteženo porabo,
kriza vode ne bo prizadela razvite oz. finančno močne države, ampak revne, ki so
prezadolžene.
Bogate države so se v zadnjih letih lotile pospravljanja svojih »dvorišč«. Reka Temza, ki
je bila najbolj onesnažena evropska reka, je
postopno očiščena tako kot večina drugih
rek Evrope. Toda – nekdanje kolonialne države so začele odlagati svoje »smeti« v svoje
bivše kolonije. Razvite države so v sklopu
»Agende 21« (to naj bi bil program za 21.
stol.) prevzele odgovornost, da iz svojega
BDP-ja prispevajo 0,72 % za te cilje. Le nekaj let kasneje se je izkazalo, da se »bogati«
ne bodo držali teh dogovorov. Dogovor so
spoštovale samo Danska, Švedska, Norveška
in Nizozemska. Da bi se popolnoma rešile
obveznosti tega dogovora so tiste »bogate«
države leta 2003 v Kyotu preložile to breme,
odgovornost na PRIVATNI sektor. Ta naj bi
nudil vso potrebno pomoč državam v razvoju. SEVEDA PA želi ta privatni sektor, ki
temelji na ekstra profitu, dobiti vložen denar
ekspresno hitro nazaj. Tako svetovne korporacije že danes oskrbujejo 20 % prebivalcev
mest v deželah v razvoju. Mestni reveži pla-

čujejo nerazumno visoke cene vode – v višini polovice njihovega dohodka.
Voda je bila vedno javno dobro in njena
dostopnost ljudem ni bila nikoli vprašljiva.
Zanjo so bile vedno odgovorne in zanjo so
vedno (do današnjih dni) skrbele državne
ustanove in lokalne skupnosti.
Danes omogoča (vsepovsod prisotna WTO,
svetovna trgovinska organizacija – world
trade organization) multinacionalnim korporacijam, da kupujejo in prodajajo pravico
do vode v katerikoli državi hočejo!! Cilj tega
sporazuma je brisanje – izničenje socialne
vloge države in odstranitev države iz upravljanja na področjih posebnega pomena, kot
so: zdravstvo, šolstvo, oskrba z energijo in
gospodarjenje z vodo!! ZATO je potrebno
biti ODLOČNO PROTI privatizaciji naštetega, saj pri tem ne gre za dobrobit človeka,
ampak zgolj in le za kopičenje še več kapitala
korporacijam, ki stoje kot »dobrotniki« za
tem.
Danes postavlja vsa pravila WTO in njen
cilj je jasen: ukinitev vseh tako imenovanih
trgovinskih meja in vzpostavitev odprtega
svetovnega trga »trga, ki je neobremenjen
s kulturno, politično tradicijo, s socialnimi
pravicami in varstvom okolja«!!
»Posel stekleničenja vode«
V novo nastali »svobodni privatizaciji« vodnih zalog so še posebno dejavne in hitre
korporacije, ki se ukvarjajo s črpanjem in
stekleničenjem vode. Nič čudnega, ker je
znano, da je ta industrija, trenutno vredna
22 milijard USD, njena rast pa se še predvideva za 30 %.
Skupina Perrier v lasti Nestle-ja je prva (in
kar dvakrat večja od druge) v verigi korporacij stekleničenja vode. Nestle ima v lasti
približno 30 % celotnega tržišča stekleničenja vode; Danone kontrolira 15 %, sledita
jima Pepsi in Coca-Cola. Nestle ima, n. pr., v
lasti 68 podjetij za črpanje vode. Črpa jo tudi
iz jezera Michigan v ZDA in pri tem DNEVNO ustvari cca 1,8 milijonov USD prometa. 65 % te vode izvaža po vsem svetu. Voda
se tako prevaža v oddaljena mesta, n. pr. iz
Ženevskega jezera v Španijo; Urad za izvoz
vode na Aljaski je prejel ponudbo za prevoz
ledenikov v Savdsko Arabijo ...
Industrija, ki se ukvarja s stekleničenjem
vode za prodajo, počne vse to VEDNO na
škodo okolja, in sicer na dva načina: že s samim črpanjem vode in s plastično embalažo,
ki je žalostna zgodba sama po sebi. Črpanje
vode izsušuje izvire, uničuje naselbine, ogroža ekosistem in izčrpava nahajališča, zaloge
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podzemnih voda. Posledice prekomernega
izčrpavanja podzemnih voda so: zmanjšani
pritoki vodotokov, ogrožena so močvirna
področja ter prodor slane vode v vodna zajetja. Nezmerno izčrpavanje globokih podzemnih voda pomeni tudi nevarnost izgube
teh voda, če se je izčrpa več, kot se jo lahko
naravno obnovi. Vedno pa obstaja tudi možnost trajnega onesnaženja!
Raziskave kažejo, da je 25 % stekleničene vode v svetu navadna voda iz pipe, testi
(Am. Sveta za zaščito naravnih bogastev
NRCD) kažejo, da 25 % stekleničene vode
NI v skladu s predpisanimi standardi in presegajo dovoljene meje. Tako je bilo odkrito,
da je bila voda »Dasani« (flaširala jo je Coca-Cola in jo reklamirala kot čisto izvirsko
vodo!) le voda iz predmestnega vodovoda
in je vsebovala 2-krat (!) več rakotvornih
kemikalij od dovoljene meje! Takoj je bila
izločena iz prodaje.
»Vojne za vodo«
Izviri rek, kot so Nil, Amazonka in Donava
bi lahko postali bojna polja za vodo v bližnji
prihodnosti (Poročilo am. ministrstva za
obrambo) To le potrjuje mišljenja številnih
analitikov, da se boj za prevlado nad vodo že
vodi in to z vsemi možnimi sredstvi.
Časopis »Fortune«, maj 2000: »Voda bo v 21.
stol. to, kar je bila nafta v 20. stol – dragoceno
blago, ki določa bogastvo naroda.«
Svetovna banka predvideva za 21. stol. vojne za vodo, ZN imajo že scenarije spopadov
na 300-tih mestih na planetu. Udeleženci
stockholmske mednarodne konference o
vodi (2004) so opozorili na mogoče največji
problem, ki bi lahko pripeljal do takih vojnih
zapletov zaradi vode in to je – NEZNANJE
in SAMOVŠEČNOST bogatih držav. Prof.
William Mitsch (Univerza Ohio) je to takole
komentiral: »Ne vem, kaj bi lahko te države
potegnilo iz samovšečnosti, v katero so padle,
razen morda suše, kuge in vojne, ki bodo izbruhnile zaradi borbe za pravico do vode.«
Tudi ZN so se odločno uprli vse bolj pogostim in agresivnim izpadom korporacij za
svetovno vodno bogastvo. Januarja 2002 je
dana deklaracija, da je »voda osnova za življenje in zdravje in je zato socialna in kulturna
dobrina in NE ekonomska kategorija.« No,
naš parlament je končno uspel to deklaracijo
zapisati v ustavo. Le nekateri poslanci so imeli
»ekonomske« pripombe, kot za privatizacijo
šolstva in zdravstva.
Privatizacija vode poteka v zadnjih letih
praviloma v državah z visokimi zunanjimi
dolgovi ali pa v tistih, ki so odvisne od tujih
kreditov. Mednarodne finančne institucije
pogojujejo kredite s spremembami zakonov,
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ki odpirajo vrata velikemu kapitalu za pravice
upravljanja z vodo. Ti dogovori potekajo največkrat v tajnosti. To je dejansko korupcija!
»Voda je neodtujljiva pravica vsakega
živega bitja«
Odnos velikih korporacij o privatizaciji vode
je odkrito povedal Nestle: »Voda mora imeti svojo ekonomsko ceno zato, da bi se iz te
cene financirali ekološki projekti.« Le kdo še
nasede takemu populizmu, sprenevedanju
… Ta, tako imenovana ekonomska cena, se
brezpogojno in nenamensko troši.
Danes se v svetu krepi gibanje, da se končno
tudi formalno prizna človekova neodtujljiva
pravica do vode, kot ima vsak človek pravico
do zdravstvenega varstva in izobraževanja.
Pravica in dostop do teh osnovnih dobrin ne
sme biti stvar izbire, še manj pa kupne moči.
Ne obstaja moralno opravičena »ekonomska
cena vode«. Poleg prej zapisane deklaracije
ZN o vodi je pomemben še naslednji zapis:
»Da voda ni komercialni proizvod kot nekateri drugi, AMPAK je dediščina, ki jo je treba čuvati, zaščititi, spoštovati in v skladu s
tem postopati.«
Vir: Nexus, št. 15, Žeja na izviru, fra. B. Vuleta, Frančiškanski Institut za kulturo miru, Split
Lastniki dežja
Kako neobvladljivo pohlepni so apetiti privatnih podjetij kaže primer kmeta iz Velike
Britanije, ki je bil prisiljen vodo, čeprav jo je
črpal iz lastnega, starega vodnjaka, plačati.
Pojasnilo oblasti: »Dež, ki polni vodnjak, bi
namesto tega polnil vodovodni sistem, zato
mora kmet plačati odškodnino.« (No, tudi
pri nas je nekaj podobnega.)
Velika Britanija je država, ki je šla najdlje v
procesu privatizacije vode. Vodovodni sistem je bil privatiziran v 80-ih letih, v času
vlade M. Thatcer. Anglija – zibelka kapitalizma – je vodo temeljito privatizirala. Večinoma se privatizirajo dela ali dajejo koncesije za izkoriščanje izvirov. Toda v Angliji
so vodna bogastva v celoti v privatnih rokah.
Od takrat so se cene vode zvišale za 67 %, s
posameznimi podražitvami tudi do 450 %!
To divjanje cen je povzročilo, da si več tisoč ljudi ni moglo privoščiti vode in zaradi
splošnega pomanjkanja pitne vode se je za
6-krat povečala pogostost diareje. Privatizacijo vode je obsodilo tudi britansko medicinsko združenje. Čeprav je čudno slišati
in še težje razumeti, pa »kraja« dežja ni tako
redek primer. V Avstraliji so lokalne oblasti
prepovedale zbiranje deževnice in celo očiščevanje in uporabo kalne vode v naravi (!),
v Boliviji se je bila prava ulična bitka zaradi
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vode. Zakaj? V mestu Cochabambi je ameriška korporacija Bechtel (oz. njena hčerinska
družba) kupila pravico za distribucijo vode.
To pravico so kupili za 20.000 USD, TODA
takoj po nakupu je koncesionar določil, da
bo ceno vode podvojil, kasneje pa še potrojil! Prišlo je do stavk in protestov. (Bolivija je
najrevnejša država v J Ameriki). V 4 mesecih
so bile oblasti prisiljene popustiti, Bechtel je
moral oditi. Primer je na sodišču.
Primer J Afrike – Ko prehaja pravica do
vode v privatne roke, torej v roke korporacij
je posledica tega, da mnogi (in to so vedno
najbolj revni ljudje ali skupnosti) ne zmorejo plačevati nerazumno visokih stroškov te
osnovne dobrine, te pravice za preživetje. V
J Afriki, kjer je revščina vedno tudi vprašanje rasizma, je privatizacija vode povzročila
humanitarno in zdravstveno katastrofo. Zaradi visokih cen in posledično nezmožnosti
plačila je izključenih iz sistemov za oskrbo z
vodo več kot 10 milijonov revnih! Posledica
te izključitve – najhujša epidemija kolere v
tej državi.
Problem oskrbe s pitno vodo ni le zdravstveni problem. Primer Gana: tradicija družine
je, da ženska skrbi za vodo v domu. Zaradi
številnih izključitev družin/domov iz vodovodnih sistemov morajo ženske/dekleta
hoditi po vodo v oddaljene kraje. Namesto v
šolo, po vodo za preživetje. Posledično pada
izobrazba deklet.
V takih državah je privatizacija vode sprožila ekološko katastrofo. Ko postane voda
tržno blago jo, tako lastniki kot distributerji
smatrajo zgolj kot proizvod, ki ga je treba
dobro vnovčiti in večati proizvodnjo. Navadno se istočasno z privatizacijo vode privatizira tudi kanalizacijski sistem! (Vse jasno,
kajne?) Potem pa lastniki obeh višajo stroške
na sistemih čiščenja! (Tudi to ni nič novega).
V ameriški državi Michigan teče sodni spor
med lokalno skupnostjo in Nestle-jevo podružnico Ice Mountain Spring Water, ki črpa
skoraj 40.ooo l vode na uro! In s tem uničuje
tamkajšnja jezera in mokrišča. Ta zgodba je
zastrašujoča slika 21. stol, zastrašujoča slika
močnega in brezobzirnega sistema, ki izčrpava okolje do uničenja ZGOLJ in LE zato,
da privilegiranim proda zadnjo preostalo
dragocenost Zemlje – pravico do življenja.
Ali nam bo uspelo to dragocenost obvarovati? Mora nam uspeti!! To ni le naše lastno
bogastvo, ampak pripada vsemu svetu – našemu Planetu.
Vir:
M. Zec, Creative Ccommons License, Megazin 2004,(Nexus, št. 15)
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Nasveti voznikom in staršem
Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok,
ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje varnosti
otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, ki prvič
stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko
srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po
dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise
si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni
hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti
predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.

Hitrost ubija:
Za varnost šolarjev in otrok na cesti smo odgovorni
vsi vozniki, zato so naše obveznosti:
• nikoli ne ovirajte pešcev in kolesarjev, ki so že na
prehodu za pešce
• svetujemo vam, da vozite zmerno in strpno
• v kolikor vidite ob prehodu za pešce otroke, starejše ljudi, invalide in druge osebe, vedno ustavite
in jih pustite mimo
• po cesti, kjer so luže, prilagodite vožnjo tako, da ne
škropite pešcev in kolesarjev
• nikoli ne prekinjajte poti skupine otrok ali drugega org. sprevoda, ki se premika po vozišču
• z vozilom ne smete zapeljati na zaznamovan prehod za pešce, kadar je očitno, da bi morali na njem
ustaviti

VEDNO ZMANJŠAJTE HITROST:
• ko pripeljete do kraja, kjer je postavljen prometni
znak »otroci na cesti«
• pred zaznamovanim prehodom za pešce
• na delu ceste, po katerem hodi veliko pešcev, še
posebej, če so na cesti otroci, invalidi, starejše slabotne osebe
Vir: www.policija.si
Mario Žnidaršič

TUDI V
LOŠKI DOLINI
POLNILNICA ZA
ELEKTRIČNE
AVTOMOBILE
V začetku oktobra so
polnilnico za električne
avtomobile postavili tudi v
Starem trgu na parkirnem
prostoru pri tržnici.
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Anita Manfreda

Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

1939 Vrhnika- Mlin in žaga

pogosteje ga je pekla iz mešanice pšenične in ječmenove moke. Belega so imeli le ob velikih praznikih. Krofe so naredili v pustnih dneh,
rozinove, rožičeve ter orehove potice pa za veliko noč.
Nekaj žita je dozorelo še na domačih njivah in ob žetvi je vsaka žanjica domov odnesla manjši hlebček kruha.
Fotograf se moral kar precej oddaljiti, da je v posnetek ujel dobršen del Janežičeve domačije z mlinom, žago in na razrez čakajočimi
hlodi. Na njih stoji gospa Ana Janežič, takrat verjetno že poročena
Tomec. Ozadje zapolnjuje rahlo zasneženo pobočje Racne gore, iz
katerega silijo slabo vidne razmejitve ograd z zelenim plotom in
cesta, ki se vzpenja proti že zaraslemu vrhu.
Mlinar Andrej Janežič je ob začetku prve svetovne vojne moral
vstopiti v vojaške vrste in domačijo z mlinom in žago prepustil ženi
Ivani. Njegove vrnitve družina ni dočakala, saj je leta 1916 ob rojstvu najmlajše Ane ostal pogrešan na bojiščih Albanije.
Vsakdanja kmečka, mlinarska in žagarska opravila so klicala veliko
rok, zato so brez premišljanja za delo morali poprijeti tudi vsi otroci, tudi najmlajši, večkrat namesto igre med vrstniki. Gospa Ana
Tomec še pri njenih 96-ih letih ni mogla pozabiti, ko so z vrstniki
kozo bili (otroška igra), pa jo je s konca dvorišča poklicala mama:
“Žajmanje skladat!” Zapustiti je morala družbo in igro ter doma
zložit ves kup narezanih odrezkov.
V hlevu so redili dve kravi, dva konja, vzredili šest prašičev, od katerih je mama štiri prodala, dva sta pa le morala ostati za družino.
Tudi plemenska svinja je bila nekaj časa v svinjaku, vendar to delo
je postalo obremenjujoče in so jo oddali.
V spodnjih prostorih te velike Janeževe stanovanjske zgradbe so se
vrtela štiri mlinska kolesa: za koruzo, oblodo (otrobi) ter črno in belo
moko.

Močan pretok Obrha je dovoljeval neprestano delovanje žage. Vodenje žage je že v mladosti prevzel odraščajoči sin Andrej.
Za veliko pomembnih del na domačiji je še vedno skrbela mama
Ivana. Pri domačih zidarjih se je dogovorila za zidavo jezu, ki še vedno kljubuje vodi Obrha. Med hišo in žago je stal most, po katerem
so pogosto vozili tudi Kotarji (del vasi), zato je bil potreben obnove.
Poskrbela je tudi za to in v zameno pri delu je dobila del gozda, iz
katerega je dala posekati les za popravilo mostu.

V neposredni bližini je stala tudi ločena stavba na stebrih, kjer so
stale stope za phanje prosene in ječmenove kaše.

Ob koncu vojne je od Janežičeve domačije ostalo le pogorišče, iz
katerega je bila obnovljena le hiša. Na njenem mestu in bližnjem
vodnem področju si je Zavod za ribištvo Slovenije osnoval ribogojnico za domorodne salmonidne vrste rib.

Glavno besedo v mlinu je imela mama Ivana. Stranke mletja niso
plačevale z denarjem. Mama Ivana si je za poplačilo vzela merico
moke. Ko jo je zaslužila dovolj, je z njo napolnila mentrgo, ki je stala
pod vežnimi stopnicami in iz nje zamesila toliko hlebčkov, da so pri
vzhajanju v peharjih zapolnili celo družinsko hrastovo mizo. Po peki
v krušni peči pa jih je bila polna stalaža (regal) v špajzu (shrambi).
Kajle (kosa) kruha je bil deležen vsak, ki je v mlin pripeljal žito. Naj-

Kraj: Vrhnika
Datum: 1939
Avtor: Lojze Tomec
Zbirka: Andreja Tomec
Skenirano: 15. 11. 2012
Oblika: fotografija

Viri:
• Ana Tomec
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1941 Vrhnika – Otroci na hlodih
je bilo preskakovanje velika otroška zabava. Nekateri hlodi na razrez
čakajo kar že nekaj časa, saj so jih že začelo preraščati bogastvo trav,
posamičnih rož in predvsem kopriv.

Janežičeva mlinska kolesa v Vrhniki je voda poganjala celih štiristo
let. Po Zakrajškovem, Adolfovem in Šilcovem je bil to četrti mlin od
izvira Obrha. Imeli so tudi žago in to celo dve. Po pridobitvi venecijanke na dve rezili je starejša, enojna služila le še kot rezerva. Vedno
zadostne količine vode Obrha so žago poganjale noč in dan.
Njeno delovanje in ravno tako delovanje mlina je ustavila le huda
zima leta 1929. Ob tako hudem mrazu so družini pošle vse zaloge
drv in za nekaj časa jih je grel edini čoln, ki so ga bili primorani
razrezati.
Janežičeva mama Ivana je po izgubi moža Andreja ostala sama s šestimi otroci, kmetijo, mlinom in žago. Ko je malce odrasel, je vodenje žage prevzel sin Andrej.

Pri Janežičevih so imeli deklo Micko. To je ženska v temni obleki na
levem delu izreza. Ana Tomec je v vozičku pripeljala svojo malčico Andrejo. V belem krilu in svetli bluzi je Anina sestra Zora, ki je
krajši čas medvojnega obdobja poučevala v Starem trgu. Na hlodih
sedeča in nekaj zamišljenega pogleda je Štefanova Nežka iz Kota,
njeni otroci so pa našli zabavo v preskakovanju hlodov.

Za dodaten zaslužek je skrbela z vožnjo desk iz Milanovega vrha na
železniško postajo na Rakek. Na vožnje se je podajal hišni hlapec s
konjema, ki sta morala biti dobro nakrmljena. Za njiju sta bili posejani dve njivi ovsa in detelje. Ana Tomec se spominja, kako je bil
hlapec hud na mamo, če je kravama pred molžo primaknila šopek
detelje, ki je bila namenjena le konjema. Konja sta bila vajena vsakodnevne vožnje. Ob vračanju sta znala kar sama ustavit v obcestni
furmanski gostilni na Perkusu. Proti večeru sta pred domači hlev
pripeljala voz in od vožnje ter gostilne utrujenega hlapca. Mama Ivana ju je razširala, spravila v hlev, spečega hlapca pa v hišo.
Po vojni si je omenjeni hlapec poiskal zaposlitev v oddaljenem kraju,
ampak so ga lepi spomini še enkrat pripeljali v Loško dolino. Obiskal je Ano Tomec in ji priznal hvaležnost njeni mami, saj je del njegovega plačila, zasluženega pri Janežičevih, nakazovala na hranilno
knjižico. Le tako mu obcestne gostilne niso pobrale prav vsega.
Tukaj najdemo pravo posebnost, ko je fotograf na posnetek ujel
drugega fotografa. Slednji je ravno v pripravah, da fotografira žensko, ki v naročju drži otroka. Najbrž je to Janežičeva mama Ivana
z vnukom. Pred nakrito kopo desk je Andrej Janežič in v ospredju
izreza na hlodih Ivanka Janežič, poročena Lavrenčič v Cerknico ter
njeni trije otroci Vera, Lidija in Janez.
Janežičevi so imeli dve hiši. V ozadju je njihova novejša. Tja se je
družina preselila zaradi pomanjkanja prostora v starejši hiši, kjer je
bil tudi mlin. Obe hiši sta bili leta 1942 požgani, po vojni je bila
obnovljena le starejša.Vse naokoli ležijo razloženi hlodi, po katerih

Slovarček:
• razširala: odpela in
odstranila konjsko
vprego
Viri:
• Ana Tomec

Kraj: Vrhnika
Datum: 1941
Avtor: Lojze Tomec
Zbirka: Andreja Tomec
Skenirano: 18. 3. 2012
Oblika: fotografija
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Milena Ožbolt

NEKOČ V JERMENDOLU
Zakaj se kraju, kjer je nekoč stala Jermendulcova hiša, reče Jermendol, obstajajo
vsaj tri razlage. Poleg tiste o jermenu, ki so
ga furmani na vrhu klanca lahko dali dol,
ko so po forajtanju odpeli priprego, imajo
Babnopoljci še drugačno: v njihovem govoru predmetu, ki je rumen, rečejo da je remen in na tistem kraju, ki se mu zdaj pravi
Jermendol, je nekoč raslo veliko rumeno
cvetočega rastlinja, zato so ga poimenovali
najprej Remen dol, iz tega pa je nastal Jermendol, kakor se je po izročilu imenovalo
tudi prvotno naselje na današnjih Zavodih,
ki so ga do tal požgali Turki ...
(Glej tudi: stareslikeCerknica.org , prispevek
1967 Jermendol – Na poti na Gornje Poljane).
Na vrhu Tarjavga klanca ob državni cesti, ki pelje proti Babnemu Polju in naprej
na Hrvaško, je stala Jermendulcova hiša.
Pred sabo severovzhodno na hribu je imela Dolenje Poljane s kapelo Žalostne matere božje, malo desno in še više Gorenje
Poljane s cerkvijo sv. Andreja, za hrbtom
pa Babno Polico s svetim Antonom. Tu je
popolna samota, okoli in okoli je gozd in le
toliko čistine, da si posadiš krompir in prerediš živinče in prašiča. Tukaj so imeli košenine Viševljani in med njimi tudi Jernusova družina. Z gradnjo te zanimive hiše
je začel ded zadnjega gospodarja okoli leta
1910, pomagala pa je vsa družina. Zgradili so hišo do podstrehe, a se je Josip Plos
potem vanjo vselil šele leta 1920. Vmes
je bila prva svetovna vojna, v kateri je bil
udeležen tudi on kot avstroogrski vojak in
pozneje ruski ujetnik. Ali je postal tudi ruski vojak, ni znano, a v nekdanjem Muzeju
ljudske revolucije v Ložu je bila razstavljena fotografija, na kateri je bil slikan v ruski vojaški uniformi. Bil je tudi dve leti in
pol v Ameriki, a nihče več ne ve, kje in kaj
je delal. Pozneje si je poškodoval hrbtenico
in postal invalid. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je dobival invalidnino, ki je
znašala natanko toliko kot njegovi stroški
za cigarete v štirinajstih dneh …
No, Josipu so še pred vselitvijo poiskali
tudi nadvse delavno in sposobno ženo –
in posel z gostilno, kmetijo in gozdom je
lahko stekel. Jermendulcova mama je bila
ena od tistih žena, ki so podpirale tri hišne
vogale in še četrtega pol ... Lačni in žejni
furmani, ki so malodane v procesiji tovorili hlodovino iz bližnjih in daljnih gozdov
ter rezan les z Milanovega vrha proti žele-

Velika in trdna hiša je to nekoč bila, zdaj pa že nekaj let ni več sledu o njej.
Ta posnetek, ki ga hrani Milan Troha z Babne Police, je najbrž nastal nekje v
šestdesetih letih, saj je na njem tudi moped tedanjega gospodarja, pred vrati
v pritličju pa manjši voz s hrbtí za prevažanje gnoja in okopavin za skuho. Za
boljšo orientacijo živine namenjena bela obroba vrat v pritličju namiguje, da
je bil tam najbrž hlev ... Ob skednju slonijo ostrnice, drevesa pa so olistana. Je
slika nastala spomladi, ko so vozili gnoj ali na jesen, ko so šli s hrbti na njivo
po peso, repo in korenje?

znici na Rakeku, so se radi ustavljali tam,
če drugega ne, vsaj na geruš, ob nedeljah in
praznikih pa so prihajali gostje iz bližnjih
vasi. Za binkošti se je v Jermendolu vsako
leto plesalo, pilo in praznovalo za nikdar
pozabit. Temu se je reklo lcenc v Jermendolu. Tam je bilo na praznične dni zbirališče mladine z Babne Police, obojih Poljan,
Babnega Polja in še od kje.
(Glej StareslikeCerknica.org, prispevek 1938
Jermendol – O »vinkeštah«).
Koliko dela so imeli graditelji tiste čase v
Jermendolu, da so nakopali in navozili pesek, posekali les, nakopali kamenje, pripeljali opeko in apno, postavili hišo, pozneje
napravili še njivico, gredo in vrt ... Prej tam
ni bilo ničesar, saj je šla stara poštna pot
čez Babno Polico, ker je bilo bolj na odprtem in ne tako vabljivo za cestne razbojnike in roparje kot tukaj ... Ta lokacija pa
je z novo cesto postala res strateška: točno
na sedlu, ko se pot iz Loške doline na koncu klanca zravna proti Babnemu Polju in

točno na križišču poti med Gornjimi Poljanami in Babno Polico na drugi strani.
Te hribovske vasi so bile nekdaj še kako
vitalne, vse drugače kot danes.
Jermendol, ki je nosil hišno številko Podgora 28, po drugi svetovni vojni pa 30, čeprav je nekaj kilometrov stran od Podgore,
je tudi skorajda edina točka, iz katere je
mogoče videti Dolenje Poljane – in obratno.
Nepoučenemu se zdi nenavadno, da Jermendulcova hiša med drugo svetovno
vojno ni bila požgana kot oboje Poljane in
Babna Polica. Jo je otel status javnega prostora, kar je kot gostilna nedvomno bila, in
pa lega ob državni cesti, kar je pomenilo
izpostavljenost in lažji nadzor ali to, da so
se njeni prebivalci za nekaj časa umaknili
v Viševek in je bila prazna?
Hiše ni več, samo nekaj sadnih dreves še
stoji in nekoč obdelane njivice so postale
travniki …

IZ ZGODOVINE

45

oktober, 2017

Za binkošti leta 1938 so se v Jermendolu slikali fantje in dekleta z
Babne Police, Poljan, Šmarate in še od kod, ki so tja prišli plesat in
se poveselit. Ne vemo, kdo je avtor fotografije, poznamo pa skoraj
vsa imena fotografiranih fantov in deklet:
Prvi z leve sedi na tleh Stanko Grbec, Novakov z Dolenjih Poljan,
rojen leta 1921. Med vojno, o kateri v času na tej sliki še ni ničesar
vedel, je bil v Štirinajsti diviziji, potem, ko je bila družina pregnana
v Pudob in hiša požgana (Glej: stareslike.cerknica.org, prispevek: 1943
Pudob – po vrnitvi iz taborišča).
Izučen je bil za čevljarja, a je čevljaril bolj v slabem vremenu, v lepem pa kmetoval … Težkemu življenju navkljub je Stanko dočakal
krepko preko devetdeset let.
Poleg njega je fant, ki so mu rekli Hajne Almajer (Heine Allmayer?); živel je Na šrangi v Kozariščah, še pred drugo svetovno vojno pa je odšel na delo v Italijo, se tam poročil in ostal do smrti.
Naslednji je Stankov sovaščan z Dolenjih Poljan, po domače Mežnarjev. V drugi vrsti je prvi na levi Lojze Levec, Bazizlov iz
Viševka, poleg pa Tastarih Francka z Babne Police. Sledi še eden od Mežnarjevih s Poljan, mogoče Karol. Čez rame ga drži Janez
Špeh, Gržetov iz Podgore. Janez je drugo roko položil na ramo Novakovi Micki, Stankovi sestri z Dolenjih Poljan (Glej: stareslie.
cerknica.org, prispevek 1939 Dolenje Poljane: Cvet Poljancev), z druge strani pa jo čez rame drži mladenič iz Loškega Potoka, čigar
ime se ni ohranilo. Poleg njega je Mežnarjevo dekle s Poljan, mogoče Rezka. Zadnji na desni je Jernejčkov Feliks, Truden iz Šmarate, kot je tudi njega skrbno zapisala Fani Truden po spominih svoje mame.
Dan, ko so se slikali, je moral biti res lep in razpoloženje nadvse praznično. Oblekli so najboljše poletne obleke, privezali kravate,
pripeli ali prijeli v roke šopke … Ravno je cvetela in dišala jerebika in vsak je dobil vejico v roke.
Še ena slika, ki je bila posneta v Jermendolu, se je ohranila, tokrat iz leta 1937 in tudi ta je nastala o vinkeštah, ko je bil gostilni
Josipa Plosa lcenc. (Glej tudi: stareslike.cerknica.org, prispevek 1939 Jermendol – Fantovske poti)

Prvi levo spredaj čepi Drvoljev Jože iz Viševka, drugega, tretjega in
četrtega ne poznamo, stojijo pa od leve: Plos iz Jermendola in natakarica Knausova Vera iz Podcerkve. Tretjega ne poznamo, poleg
njega stojijo Tastarih Francka s Police, Županov iz Kozarišč, Andrejev Janez iz Kozarišč, sedma je Rezka Šumrada – Tastarih s Police, poleg Gašperčev France z Vrha, devetega pa tudi ne poznamo.
A ker je na sliki še dan, ne bomo nikoli vedeli, ali so nekateri od
njih tudi tokrat ponedeljkali ali ne …

Čeprav je bila Loška dolina polna gostiln,
so fantje imeli svoje navade. Morda bi bili v
kateri od številnih gostiln po dolini preveč
na očeh s svojimi domislicami ali pa so bile
v bolj odmaknjenih vaseh lepša dekleta –
kdo ve, kaj jih je vodilo, da so se ob nedeljah
podali iz doline najprej na Babno Polico.
Tja so pogosto zahajali tudi obziranti s Kostelskega s svojo robo, ki so jo nosili na posebej narejenem lesenem pladnju oziroma
košari z naramnicami in predalčki ter tako
ponujali turški med, pisane cukrene fajfe
in palčke, špajgučke, glouničke, kampeljčke,
špange in zapienčke, poceni brzlete, kolaudrce in broške, kar je bila lepa priložnost za
fante, da so se z drobnimi darili prikupili
izbranemu dekletu ...
Ko so se naveličali Police, so tamkajšnja
dekleta povabili s seboj v Jermendol. Če
jim še ni bilo dovolj plesa, pijače in zabave, so se odpravili naprej, navzgor, na Dolenje Poljane h Knausovim . Šele, kdo ve
kdaj, pozno ponoči ali celo v ponedeljek

zjutraj so se vrnili v dolino ... Če so imeli s seboj muzikanta, jim je morda zagodel
tisto posebno melodijo, ob kateri so ljudje
spoznali, za kaj gre in rekli: »Aha, pondajlkarje griedo damu! Pondajlkale so!« Tako je
razložil pokojni ljudski godec iz Loške doline Tone Šumrada – Jagrov na Drugi godbi
pred desetletji v Križankah. Čeprav pravega
pondajlkajna takrat ni bilo več, je še zaigral
melodijo, ki ga jo je naučil njegov oče, Jager
starejši.
Pozneje, ko so fantje s slike morda delali v
tovarnah, se je izostanku z dela zaradi podaljšanega nedeljskega veseljačenja reklo
»plavi ponedeljek« in je praviloma prinesel
s sabo vsaj opomin, če že ne kazni ...
----------------------forajtanje – vožnja v klanec z dvema paroma
živine, priprega
geruš – merica žganja ali žganje nasploh
za nikdar pozabit – nepozabno

lcenc – prireditev s plesom
vinkešte – binkošti
hrbti – voz s stranicami iz desk
skuha – krma za prašiče
obziranti – potujoči prodajalci drobnarij s
Kostela in Kočevskega
cukrena fajfa – ukrivljena sladkorna paličica
špajugček – ogledalce
glouniček – glavniček
kampeljček – okrasni glavniček
španga – lasnica
zapienček – zaponka
frkieta – večja lasnica
brzlet – zapestnica
kolaudrca – ogrlica
Aha, pondajlkarje griedo damu! Pondajlkale
so! – Aha, ponedeljkarji gredo domov! Ponedeljkali so!
Podatke ob slikah je po maminih spominih
zapisala Fani Truden, podatke o Jermendolu pa sta dopolnili Sonja Lipovec in njena
mama Marija Škrbec. Zgodbo Hajneja Almajerja je povedala Valerija Kandare. Lastnik slike hiše v Jermendolu je Milan Troha,
ostalih dveh pa Fani Truden.

NAGRADNA KRIŽANKA
Komedija Trio
v kulturnem domu Cerknica,
23.12. 2017.

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v juliju 2017 je bilo:
VRAŽJE NOTRANJKE
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali štiri:
Špela Tkavc, Glonarjeva 4, 1000 Ljubljan prejme
1 x ličenje v vrednosti 40 €, ki ga podarja - Madekas,
organizacija dogodkov, Tjaša Sterle s. p., Cerknica.
Marija Kolman, Rusjanov trg 10, 1000 Ljubljana
prejme 1x bon v vrednosti 20 €, ki ga podarja Trgovina pri Darji, Lekšan d.o.o., Bloška polica.
Ivanka Jankovič, Ulica miru 17, 1119 Ljubljana,
prejme 1x terapevtsko masažo hrbta 25 min, ki jo
podarja - Andifit & Welness Svarog, Andreja Sterle
Podobnik s. p., Cerknica.
Nik Pantar, Ograde 12, 1386 Stari trg pri Ložu
prejme 1 x fen frizuro, ki jo podarja - Frizerski salon
Taši, Nataša Ule Mišič s. p., Stari trg pri Ložu.
Čestitamo!
O prevzemu oz. koriščenju nagrad bodo nagrajenci
obveščeni po pošti.

Tudi tokrat je pravilna rešitev
križanke geslo, ki ga boste
dobili na osenčenih poljih.

NOVEMBER 2017

Rešitev napišite na dopisnico
in jo pošljite na naslov
uredništva Obrh
do 6. decembra 2017.
Nagrade tokrat prispeva
Kulturni dom Cerknica.
Dvema izmed izžrebancev bodo
podarili po eno vstopnico za
komedijo Trio v izvedbi gledališča
Koper, ki bo v Kulturnem domu
Cerknica na sporedu v soboto,
23.12, ob 20.uri.

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

5. 11.
NED

17.00 / Družinski
animirani film

JEŽEK IN VRAN NA
SIROVI DIRKI
11. 11.
SOB

20.00 / Koncert
Vlada Kreslina

POJEZIJE

18. 11. 20.00 / Gledališka
SOB
predstava KUD
ABONMA

25. 11. 20.00 / Koncert vokalne
SOB skupine Jazzva

GLASBENO
POPOTOVANJE Z
JAZZVO

26. 11. 20.00 /
NED Dokumentarni film

LP FILM BULDOŽER PLJUNI ISTINI U OČI

Transformator

KJE SEM OSTALA

www.kd-cerknica.si

Tek po polhovih stopinjah - polharska noč
36. Polharska noč v organizaciji Turističnega društva Loška dolina in 14. tek po
polhovih stopinjah v organizaciji Športno rekreativnega društva Snežnik – Kozarišče.
Zagradne njive pri gradu Snežnik, 7. oktober 2017.
Na fotografijah: Tek po polhovih stopinjah, kuhanje dobrodelne kavre, prikaz
nastavljanja pasti za polhe, nastop Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož in
Pihalnega orkestra mesta Čabar.
tekst in fotografije: Borut Kraševec

POHOD PO LOŠKI DOLINI
15. 10. 2017

Letošnji pohod je bil sedmi po vrsti. Javni zavod Snežnik ga prireja v počastitev praznika občine Loška dolina.
Krožna pot, ki pohodnike vodi po poti dediščine Loške doline, se je začela v Ložu. Udeleženci so imeli možnost izvedeti
največ, če so se pridružili skupinam, ki so jih vodili lokalni turistični vodiči. Organizator je pripravil dve različici poti,
osnovna je bila dolga 20 km, krajša, primerna tudi za družine z mlajšimi otroki, pa 9,5 km.
tekst in fotografije: Mario Žnidaršič

