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Glasilo občine Loška dolina

Belmalenski mlin in žaga
Mlin ob Obrhu v Markovcu je prvič omenjen v urbarju iz leta 1606. V Loški dolini je bil to prvi mlin s kamnom
za belo moko in po njem je dobil tudi ime. Pred drugo sv. vojno je bila na posestvu belega malna tudi
gostilna. Ob mlinu je dolga leta delovala žaga venecijanka, ki jo je poganjalo vodno kolo.

Fran Milčinski,
150-letnica rojstva.
Prireditev v starotrškem Kulturnem domu in odkritje spominske
table Slovenska pisateljska pot – Fran Milčinski pri rojstni hiši v
Ložu. 1. december 2017. (članek na strani 15.)
foto: Borut Kraševec
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Mlin časa
Drage bralke in bralci. Tudi za Obrh, se izteka leto, ki je imelo kot običajno za vse nas
odmerjeno enako dni, tednov in mesecev. Obrh ga je v vseh petih številkah poskušal v
tem odmerjenem času kar najbolje izkoristiti. Leto smo z mlinom na naslovnici pričeli
in ga tako tudi zaključujemo. Vsi predstavljeni mlini že dolgo ne meljejo več, čas pa se
vrti naprej. Slovenski pesnik in pripovednik Rudi Kerševan je zapisal: »Mlin melje žito,
čas življenje.« Nekaj tega, kar je namlel čas kraju, posameznikom, društvom in skupinam, je v besedi in sliki shranjeno tudi na naslednjih straneh. Zahvaljujem se vsem, ki so
poskrbeli, da niso ostale prazne, in se trenutki nekega časa ne bodo izgubili v pozabo ...
Vabim vas, da jih prelistate. Verjamem, da boste med zapisanim našli kaj zanimivega
tudi za branje ali pa vas bo pritegnil kateri izmed receptov in bo tudi pri vas zadišalo po
prazničnem pecivu. Če si boste čas preganjali z reševanjem križanke in jo odposlali, vam
želim veliko sreče pri žrebu. Hvala vsem, ki so za križanke v letošnjem letu prispevali
nagrade. Hvala tudi vsem, ki ste s svojimi konstruktivnimi mnenji in predlogi pomagali
oblikovati podobo Obrha, in vsem, ki ga radi prebirate, z željo, da bi dobro sodelovali
še naprej.
Mlinsko kolesje časa se vrti dalje v naslednje leto, za katerega vsem v imenu uredniškega
odbora želim, da bi namlelo kar največ srečnih trenutkov, ki bi jih znali opaziti in deliti
med seboj.
Želim vam blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu 2018.
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 22. februar 2018
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: Belmalenski mlin in žaga
• tekst in fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Leto 2017 zaznamoval investicijski duh

T

ako kot vsako leto se tudi letošnje hitro poslavlja od nas in odstopa svoje mesto prihajajočemu novemu letu 2018. Leto 2017
je bilo spet posebno leto, tako kot vsa leta poprej in verjetno bodo
posebna tudi leta, ki prihajajo, tudi leto 2018. Pa vendar menim, da
je prav, da se najprej na kratko oriše dogajanje v iztekajočem letu.
Kot vsa leta je tudi leto 2017 zaznamoval investicijski duh. Nismo
pozabili niti na vse tiste zakonsko določene obveznosti, ki nam jih
nalaga država. Pa vendar. Največji občinski projekti in investicije so
namenjeni neposredno nam občanom. Te investicije so bolj merljive
in imajo za občane direktno dobrobit. Izpostaviti želim le nekatere
finančno bolj zahtevne projekte, za katere pa občanke in občani tako
veste. Gradnja fekalne kanalizacije v naseljih, ki je še nimajo, je prioriteta in zaveza občine. Projekt, ki se trenutno izvaja v Pudobu in
Iga vasi, se bo nadaljeval. Sicer bi si želeli, da bi dela hitreje potekala,
pa kljub temu smo zadovoljni, da po vseh zapletih potekajo tako, da
lahko računamo na zaključek projekta nekje konec leta 2018 oziroma
na začetku leta 2019. V pripravi oziroma v izdelavi pa je tudi že projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacijskega omrežja v Babnem
Polju. Vem, da si ga Babnopoljci zelo želijo, vendar žal pri načrtovanju takih projektov ni levega prehitevalnega pasu. V največji meri so
vsi taki projekti močno pogojeni s pridobivanji potrebnih soglasij in
seveda s financami.
Naj za iztekajoče leto posebej izpostavim tudi obnovo fasade na po-

družnični osnovni šoli v Iga vasi. Šola je v preteklih letih doživela kar
nekaj obnov, z obnovo zunanjosti pa je dobesedno zasijala. Menim,
da je to sedaj eden od najlepših občinskih objektov v občini. In ko
sem že pri urejanju prostorov, v katerih veliko časa preživijo naši najmlajši, je prav, da se dotaknem še ene investicije, ki pa je neposredno
povezana z varnostjo otrok. V teh dneh se zaključuje projekt povezovalne ceste za osnovno šolo, katere namen je ravno v povečanju varnosti v prometu z velikim poudarkom na varnosti otrok. Verjamem,
da bomo vozniki po tem, ko bo cesta dana v uporabo, znali pravilno
ravnati in voziti po predpisih. Pri tem računamo tudi na pomoč policije in medobčinskih redarjev, ki bodo s svojo prisotnostjo na območju šole pazili na otroke ter nadzirali promet, da bo sprememba
prometne ureditve čim prej spremenila naše trenutne navade.
Načrti za prihajajoče leto so v večini že začrtani in zastavljeni. Upam,
da bomo brez večjih pretresov izpeljali vse, kar je planirano, v zavedanju, da vse, kar nam uspe narediti, je za dobrobit naših občanov.
Pa ne samo zdajšnjih, ampak tudi bodočih občanov, ki bodo nekoč
ocenjevali naše delo.
Ob koncu leta je navada, da si izmenjamo lepe želje in voščila. Ob tej
priložnosti Vam, drage občanke in občani, tudi jaz želim blagoslovljen božič, v novem letu pa veliko srečnih trenutkov ter izpolnitev
vseh osebnih želja. 

Drage občanke in občani!
Mineva 27 let od razglasitve izidov plebiscita o
samostojnosti Slovenije.
Takrat smo se Slovenci enotno odločili
za lastno državo.
Želim, da bi bili ponosni na svojo domovino
in da bi vedno znali stopiti skupaj,
kot takrat, pred sedemindvajsetimi leti.
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti
vam iskreno čestitam!
župan Janez Komidar

Spoštovane občanke in občani!
Kot bi trenil, je leto naokrog in
letošnje že podaja roko letu 2018.
Že se kujejo novi načrti in postavljajo
se novi cilji. Želim Vam, da bi uspešno
in z dobro voljo uresničevali svoje
načrte. Da nas v teh dneh ne bi zaslepil blišč
prazničnih luči in naglica vsakdana,
da bomo opazili bližnje – ljudi, s katerimi
se vsakodnevno srečujemo, in da si bomo znali
z roko v roki vsak trenutek, vsak dan in celo
leto narediti lepše.
Lepe praznike, v novem letu 2018
pa zdravja, sreče in zadovoljstva vam želimo
župan Janez Komidar s sodelavci
ter članice in člani
Občinskega sveta Občine Loška dolina
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Miha Razdrih

Intervju: Jožef Gorše,
prejemnik zlatega grba Občine Loška dolina
Po domače ste Ribenčanov Jože, kajne?
Ja, Jože mi rečejo vsi. Stari oče je prišel iz
Ribnice. Ko je postal kvalificiran mizar, je
odšel, kot so takrat rekli, na »rajžo«, s trebuhom za kruhom. Tukaj se je poročil in kupil
hišo leta 1888. Delal je tudi okna in ostala
mizarska dela pri gradu Snežnik, zato je graščak po požaru v Nadlesku leta '31 dal 4 vozove lesa za lažjo obnovo, čeprav je bil stari
oče takrat že mrtev. No, mi smo pa še danes
Ribenčanovi.
Kakšni so Vaši spomini na otroštvo,
mladost in delo?
Rojen sem v začetku vojne leta '42, tako, da
se je ne spominjam kaj dosti. Potem pa je
bila vsesplošna kriza, pomanjkanje materialnih dobrin. Otroci smo se igrali s tem, kar
smo pač našli ležati naokoli. Potem sem šel
v osnovno šolo v Stari trg. Hodili smo peš,
prva štiri leta v osnovno šolo, potem pa v
nižjo gimnazijo. Po koncu sem šel za vajenca
v Kovinoplastiko Lož, kjer smo imeli tri leta
praktični del, teoretičnega pa v Metalurški
industrijski šoli v Štorah. Izučil sem se za
orodjarja. V Kovinoplastiko sem tako prišel
leta '57. Po končanem šolanju smo postali
pomočniki, začel sem delati v orodjarni, na
področju livarstva. V Markovcu smo obnovili bivšo Špetnakovo žago, ki je pogorela
leta '46, in tam začeli z delom. Prvo stavbno
okovje iz medenine, kasneje iz cinkove zlitine. Prvi stroj je imel še ročno krmiljenje.
Tudi prvi polirni stroj je deloval na silo padca vode. Vse smo naredili sami, improvizirali smo. Dejavnost se je razvila do te mere,
da je na koncu, že v Ložu, proizvajala do
2500 ton odlitkov na leto. V Ložu smo prvi
moderni stroj kupili leta '71. Delal je 2 leti
nepretrgoma. S plastiko, ki se je takrat ravno
začela uvajati, smo začeli leta '59. Iz Korletove hiše v Pudobu smo v Nadlesk preselili bike, da smo dobili prostor za stroje. Kar
se je potrebovalo, smo poizkušali narediti
sami. Prvo smo plastiko brizgali kar ročno,
po dva hkrati sta pritiskala, a nista bila dovolj močna. Predelali smo črpalke, ki smo jih
dobili s Hrvaške in naredili enostavne stroje
s katerimi smo lahko normalno delali. Količina izdelkov je bila kar velika, od različnih
pokrovčkov do embalaže za medicino. Kasneje sem delal tudi na področju gradnje in
razvoja strojev in opremljanja oddelkov za
proizvodnjo. Po 40 letih dela sem zaključil
v investicijski službi na področju infrastrukture. Ukvarjal sem se z energetiko, z vodo,
cestami, telefonijo, tudi internetom in tako

Jožef Gorše (foto: Borut Kraševec)
dalje ... Potem sem se bližal upokojitvi in
sem rabil nov izziv. S sodelavcem sva pri nas
doma, kar v skednju, začela še s svojim livarskim podjetjem. Počasi, stroj po stroj, kot
nekoč v Kovinoplastiki. Delal sem še nekaj
let, zdaj pa ga v Markovcu, kamor smo se
preselili, uspešno vodi sin Marko. Sem kar
ponosen, kako se je razvilo do danes. Ravnokar smo razvili nov stroj, prvi livarski stroj
brez hidravlike, samo na elektriko.
Kako danes gledate na Kovinoplastiko?
Moje mnenje je, da je osnova, da so lastniki od tu. Ustanovitelji podjetja po vojni
res niso bili najbolj izobraženi, a bili so
zelo vztrajni in spretni. Generacije ljudi so
ustvarjale to podjetje. Moški in ženske, ki so
delale vse, tudi upravljale stroje. Mislim, da,
če so podjetje sposobni voditi tujci, smo ga

tudi ložanje oziroma ljudje s tega področja.
Odločili so se drugače, prodali smo ga v tujino, kamor bo zdaj z njim odšla tudi večina
denarja, ki ga bo ustvarilo.
Poznamo Vas tudi kot aktivnega
prostovoljnega gasilca ...
V Ložu sem delal tudi na področju vzdrževanja, takratni loški gasilci pa so imeli
res staro opremo. Večina te pa je bila tudi
uničena med vojno, ko so Italijani zažgali
gasilni dom. Po vojni je bila kriza, denarja
ni bilo in so pač krpali kolikor se je dalo. Po
ustanovitvi gasilskega društva Kovinoplastike Lož leta '64 sem jim začel pomagati pri
nabavi opreme, da smo zadostili potrebam
lokalne skupnosti. V Jugoslaviji gasilske
opreme praktično nihče ni proizvajal, zato
smo jo morali kupovati za devize, ki so jih
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morali odobriti v Beogradu. Preko podjetja
je bilo to lažje in sem pomagal. Začeli smo
z nakupom črpalk, saj je od takratnih treh
delovala le ena. Potem pa počasi ostala oprema in kasneje še vozila. Udeleževali smo se
tudi številnih tečajev in usposabljanj. Redno
so me prigovarjali, naj se vključim, leta '69
sem se potem končno vključil in potem
postal predsednik društva, pa poveljnik, sodeloval v organih zveze, ki je bila takrat še
v Cerknici, bil sem pomočnik in dolgo tudi
poveljnik občinske gasilske zveze, kjer sem
tudi zaključil z aktivnim delom. Zdaj sem
veteran. Lani sem še vodil ekipo na državnem tekmovanju, kjer smo bili 30. med 1400
enotami. Ja, veliko je bilo dela na področju
zaščite in reševanja, še več pa sestankovanja
in organiziranja. Gasilstvo se je v tem času
zelo razvilo. Takrat nismo bili niti na 10 %
današnjih zmogljivosti. Sodelovanje med
društvi , občino in ostalimi organi pa je bilo
vedno dobro. Delali smo za isti cilj – zagotoviti varnost ljudi.
Ste tudi eden začetnikov demokracije v
Loški dolini.
Deloval sem že v različnih organih bivše
občine Cerknice, še ko je bila samoupravna
interesna skupnost. Štiri leta sem bil tudi de-
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legat v občinski skupščini v Cerknici. Vodil
sem tudi agrarno skupnost v Nadlesku, ki je
bila sicer ustanovljena že pred 180 leti. Leta
'59 so gradili hleve in nacionalizirali pašnike
na nadleškem polju. Po osamosvojitvi je prišlo do denacionalizacije in tako smo začeli
s postopki za vrnitev zemlje. Bili smo ena
redkih skupnosti, ki se je uspela dogovoriti.
Gre za zapleten postopek, trajalo je celih 10
let. V tem času je bilo le 6 mesecev, ko so
bili prisotni vsi pristojni, da nam je uspelo.
Ena gospa celo v Nemčiji ... No, potem pa
sem se na prigovarjanje prijateljev in drugih občanov odločil, da kandidiram in postal sem drugi župan v Loški dolini. Takrat
smo začeli graditi šolo. Projekte je zastavil
že Jernej Zabukovec, prvi župan, a v tistem
času se je ravno spreminjala zakonodaja, bili
so zastareli in smo jih morali pripraviti na
novo. Precej dela je bilo tudi s to nesrečno
vodo o kateri se še danes govori. Sam sicer
razmišljam malo drugače od tega, kar se
uradno govori. Že v času službe v Kovinoplastiki sem govoril, da je treba ločiti vodo
za potrebe tehnologije od pitne vode. Najel
sem geologe, ki so iskali primerno lokacijo
za nove vrtine. Stanje je bilo slabo. Leta '94
smo v Ložu naredili prvo za potrebe tehnologije, saj izvir v Ložu ni več zadoščal. Iskali
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smo tudi drugje, po celi dolini. Po nekaj prepričevanja, saj so stroški vrtanja kar visoki,
sem uspel prepričati pristojne, da poizkusimo. Našli smo zelo kvalitetno vodo. Zdaj
pravijo, da vir ne zadošča več, a mislim, da
je vode dovolj, le preveč jo izginja v sistemu.
Pripravljali smo tudi projekte o ureditvi in
upravljanju kompleksa gradu Snežnik. V večini so bili kasneje, s pomočjo države, tudi
izvedeni. Ko gre za samo ureditev objektov
sem sicer zadovoljen, upravljanje me pa kar
malo moti. Glede na potencial, ki ga park in
kompleks imata, sem pričakoval, da bo bolj
zaživelo vse skupaj. Kar znatna sredstva so
bila namenjena za prenovo, zato sem pričakoval več. Gre za res izredno interesantno
lokacijo.
Kaj vam pomeni visoka občinska
nagrada in kakšne so želje v novem
letu?
Po gasilski liniji imam že kipec Matevža Haceta, eno najvišjih priznanj v gasilstvu, pa
medaljo reda dela s srebrnim vencem še iz
časov Jugoslavije in še kar nekaj drugih ...
A to občinsko priznanje zelo spoštujem, saj
pomeni, da ljudje cenijo tvoje delo. Želim si
pa le, da bi bili zdravi in srečni še naprej. 

Borut Kraševec

»Za to, kar delamo, moramo biti med sabo prijatelji«
Pogovor s Franjem Bukovcem, predsednikom PGD Stari trg pri Ložu
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Stari trg
pri Ložu bo v letu 2018 praznovalo 130-letnico svojega obstoja. V njem so v vseh teh
letih delovali mnogi gasilci. Eden izmed njih
je tudi Franjo Bukovec, ki se jim je pridružil
leta 1995. Društvo kot predsednik že deset let
uspešno vodi. Ob izteku drugega mandata se
z zadovoljstvom ozira na prehojeno pot z željo za gasilstvo narediti še več, zato svoje poslanstvo v prihodnje vidi v vlogi predsednika
Gasilske zveze Loška dolina.
Katera je bila vaša prva naloga, ko ste prevzeli funkcijo predsednika PGD Stari trg
pri Ložu?
Ko sem leta 2008 sprejel funkcijo predsednika, je bila prva naloga, ki sem jo dobil
od mojega predhodnika Marka Goršeta, potreba po sanaciji strehe na gasilskem domu.
Začetek je bil težak, bil sem aktiven gasilec,
sprejeti to funkcijo ni bilo lahko, to delo je
bilo zame nekaj novega. Zavedal sem se, da,
če sem to sprejel, bom moral delati. Začele
so se moje vizije, načrti in želja, da naredimo čim več in čim bolje. Seveda pa je vse

povezano z denarjem, ki ga gasilci na žalost
nimamo. Odvisni smo od pomoči občanov,
od ostalih donatorjev, odvisni smo od občine, ki nam tudi stoji ob strani. Tako je bilo
tudi pri obnovi strehe. S pomočjo donacij
občanov smo pridobili leseno konstrukcijo
od GG Postojna (Marof). Pri nakupu kritine
nam je pomagal naš prijatelj Boris Koren, zidarstvo s. p., in tako smo streho s skupnimi
močmi sanirali.
Ko ste spravili gasilni dom pod novo streho, so vas najbrž čakali že novi projekti?
Ena od nalog našega društva je tudi prevoz
pitne vode. Za ta namen smo imeli 37 let staro cisterno, ki se ji je pokvarila črpalka. Nova
bi bila 11.000 €, sam kamion pa ni bil vreden
več kot 3.500 €. Zato smo morali razmišljati o nabavi novega vozila s cisterno, saj je za
našo kategorijo bilo to nujno potrebno. Za
gasilsko društvo smo s pomočjo občine, ki je
prispevala 100.000 €, prišli do sredstev, s katerimi smo kupili vozilo MAN TG 350, kar
nas je z nadgradnjo stalo približno 145.000
€. Od plačila tega vozila smo dobili povrnjen
davek, kar nam je zadostovalo še za nakup
kombija znamke citroen, s katerim smo nadomestili stari obstoječi »tamček«, ki smo

ga prodali našemu gasilcu Kristjanu Opeki.
Nov kombi je bil bele barve, zato smo ga za
1200 € dali oblepiti s posebno rdečo folijo,
odporno na temperaturo 300 oC, kar je bilo
polovico ceneje, kot če bi ga v rdeče prebarvali.
Kako pa je bilo s prostori, ali so bili dovolj
veliki za vse vaše potrebe?
Takrat je v stavbi gasilnega doma imel v najemu prostore Smučarski klub (SK). Prostori, ki smo jih imeli v uporabi sami, niso več
zadoščali našim potrebam, zato smo se s SK
dogovorili, da nam te prostore vrne. V prostorih, ki jih sedaj uporabljamo za sestanke,
je bilo nekoč orodišče, ki smo ga začasno
preselili v vrnjene prostore. Izkazalo se je, da
nimamo dovolj prostora tudi za avtomobile.
S skupnimi močmi z občino, smo pridobili
dovoljenje za dozidavo garaže, kar nam je
omogočilo, da smo začasno orodišče preselili tja, na njegovem mestu pa smo uredili
kuhinjo. Vsak gasilec, ki pride s terena, je
potreben kakšnega čaja, tako da nam ta kuhinja pride prav. Smo pa v tem desetletnem
obdobju nabavili različno opremo, tudi
agregate, kompresorje, ki jih potrebujemo
kot društvo, da nismo odvisni od drugih.

7

LJUDJE IN KRAJI

december, 2017

ma samo gradili, veliko denarja smo vložili
v te zidove, obnovo, zamenjavo avtomobilov.
V letošnjem letu smo po teh desetih letih
zaključili z gradnjo. Naredili smo vse, kar
smo imeli v načrtu in še veliko več. Novemu
vodstvu ne bo več potrebno misliti o gradnji,
seveda pa bo vzdrževanje še vedno. V prihodnje se bodo lahko lažje usmerili v nabavo
opreme, v izpopolnjevanje tistega, kar je bilo
do sedaj nekoliko zapostavljeno oz. se je izvajalo v manjšem obsegu. 10 let je kar hitro
minilo, veliko je bilo pogovorov, dogovorov,
veliko smo predebatirali, vedno smo našli
skupno rešitev.

Franjo Bukovec (foto: Borut Kraševec)
Poleg dihalnih aparatov smo morali stalno
iskati izvajalca. Kovinoplastika Lož nam je
takrat veliko pomagala, včasih pa tudi Gasilska poklicna enota Postojna. Tako da smo se
odločili in šli sami v nabavo tega kompresorja, ki je bil 4.600 €. To je velik denar, ampak
če imaš željo in vizijo, se vse zgodi. Moraš
samo vztrajati, kajti če ne vztrajaš, ni nič.
Kako vam je uspevalo izpeljati vse te projekte?
Za sabo sem imel tako ekipo, ki mi je pomagala, ker sam bi vse to težko ali sploh ne bi
izpeljal. Veliko so mi pomagali, za kar se jim
tudi zahvaljujem. Veliko pa je bilo tudi pomoči sponzorjev. Poleg že omenjenih nam
je na primer podjetje As-Primus z različnim
gradbenim materialom veliko pomagalo pri
izgradnji garaže. Ker so bila vrata zastarela,
niso dovolj tesnila in je toplota uhajala ven,
smo se odločili, da zamenjamo tudi vsa garažna vrata z novimi rolo dvižnimi. Pri tej investiciji sta na pomoč priskočila Go-ro liv in
Kovica d. o. o., ki nam je pomagala tudi pri
nabavi defibrilatorja in jeklenk za kisik. Po
njihovi zaslugi imamo v društvu kar nekaj te
opreme, ki smo jo in jo še potrebujemo – na
žalost zelo pogosto.
Veliko nam pomaga tudi to, ko ob novem
letu občanom nosimo koledarje, s katerimi
pridobimo veliko sredstev. S temi sredstvi

kupimo stvari, ki nam jih občina ne more
financirat, vzdržujemo dom, vso opremo, ki
jo imamo. Žal denarja ni nikoli dovolj in ga
tudi ne bo … vsak dan so namreč neke nove
potrebe in zahteve po sodobni opremi. Boljše je, da gasilec ne gre na teren brez ustrezne opreme, kakor da se mu kaj zgodi. Tu so
tudi inšpekcije, ki zahtevajo, da je oprema po
predpisih in da ni prestara, zato vsako leto
nekaj dokupimo, da zadostimo standardom
in predpisom.
Kaj pa osebna oprema za gasilce?
Poskrbeli smo tudi za obleke. Normalno je,
da vsak gasilec, ki je pripaden društvu, želi,
da je tudi oblečen. Imel sem neko prepričanje, ne vem, od kod, da od nobenega gasilca
ne moreš nekaj zahtevati, če mu nisi nekaj
dal. Tako smo se v društvu odločili in vsem
članom operative kupili svečane obleke, srajce, kravate, plašče in čevlje.
Pri gozdnih požarih imamo čevlje, ki so tipizirani, ampak to cel dan nositi je nemogoče,
tako da smo se odločili in kupili vsem operativcem še vojaške škornje.
Skrbimo, da smo gasilci primerno oblečeni
svoji funkciji, svojemu delu in svoji nalogi …
Kako bi ocenili desetletno obdobje vaših
dveh mandatov?
Teh 10 let je bilo res težkih, ker smo večino-

Kako občani gledajo na delo gasilcev, ali
vas podpirajo pri vašem delu? Prej ste
omenili koledarje. Kakšne so izkušnje?
Kolikor vidimo na terenu, nas občani spoštujejo. Vidijo, da se trudimo, pomagamo
vsakemu, ki pomoč potrebuje, ne gledamo
ne na vero, politično prepričanje … vsakemu pomagamo, to je tudi naše poslanstvo in
dolžnost.
S koledarji je pa tako. Ko smo s tem začeli,
je bilo tako mišljenje: »Spet nekaj prosijo.«
Vendar pa so se v letih ljudje navadili in sedaj je tako, da, če ne prineseš koledarja, že
sprašujejo: »Kje pa ste? Kdaj boste prišli?«
Tako, da čutijo mogoče neko odgovornost,
da nam pomagajo. Tudi sami vidijo lahko, da
denar, ki ga dobimo, namenimo za potrebne
stvari in je pravilno porabljen. Že na gasilnem domu se vidi, kam smo denar namenili. Tudi sami se zavedamo, da moramo vsa
sredstva pravilno uporabiti. Upam, da bodo
ljudje še naprej tako dobri in prijazni in nam
bodo tudi v prihodnje pomagali.
Ali sodelujete tudi z ostalimi društvi?
Gasilci PGD Stari trg smo bili pobudniki in
smo delali na tem, da se je občina leta 2015
pobratila z gradom Lepoglava. Naše društvo
pa se je takrat pobratilo z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom DVD Višnjica, tam je
moj rojstni kraj. Srečujemo se z gasilci teh
pobratenih krajev in tudi na nivoju občine.
Zakaj in kdaj ste se odločili, da postanete
gasilec?
Leta 1991 sem prišel v Loško dolino. V društvo
pa sem se včlanil 1995. leta. Pred tem nisem
niti razmišljal, da bi postal gasilec. Veliko sem
se selil iz enega kraja v drugega in nisem niti
imel te možnosti. Ko sem prišel v Loško dolino, sem sam pri sebi čutil neko potrebo, da
se vključim nekam, kjer bom lahko pomagal
ljudem. Po naravi sem zelo humanitaren človek, rad pomagam in zato sem se v to društvo
vpisal. Upam, da bom v njem še dolgo ostal.
Kako vaše gasilstvo sprejema družina?
Lahko se pohvalim, da so v moji družini vsi
gasilci. Oba sinova sta gasilca. Tudi hčerka je
bila. Letos se je vpisala tudi žena. Je pa res,
da sem kot gasilec in kot predsednik veliko
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ko kljub pomoči niste uspeli npr. rešit življenja?
Take stvari pridejo za tabo. Začneš razmišljati, zakaj se to dogaja. Življenje je tako.
Imeli smo tudi primer, ko smo morali v gozd
po obešenca. To je velika travma za gasilce.
Marsikateri gasilec tega ne prenese. Nismo
bili za to usposobljeni. V takih primerih bi
potrebovali pomoč strokovnjakov, da ti pomagajo prebroditi tisto psihično krizo. To so
težke stvari.

Pred gasilskim domom PGD Stari trg pri Ložu (foto: Borut Kraševec)
odsoten, veliko je obveznosti. V prejšnjem
mandatu sem bil tudi predsednik mladinske
komisije za notranjsko regijo. To je bil petletni mandat, takrat sem bil res zelo veliko odsoten, bilo je veliko izobraževanj, seminarjev.
Če imaš voljo, željo in podporo, se da vse. V
tistem obdobju, ko sem imel to funkcijo, sem
dosegel, da smo imeli v Loški dolini Orientacijo Gasilske zveze Slovenije in srečanje mladine med Hrvaško in Slovenijo. Tako, da sem
tudi na tem področju poskušal nekaj narediti
za prepoznavnost naših krajev.
Kako pa je sicer s podmladkom v gasilskih
vrstah oz. konkretno v starotrškem društvu?
O tem veliko premišljujem. Na žalost opažam, da mladi danes nimajo v sebi tistega
čuta, danes je preveč računalnikov in igric.
Mladina se zelo malo odloča za gasilstvo,
vsaj na našem področju. Trudimo se po vseh
svojih močeh – sodelujemo s šolo, pošiljamo
vabila, kljub temu je podmladka premalo.
Srečni smo, če nam vsaj en gasilec ostane od
posamezne generacije. Mi se tudi staramo,
tudi nas bo moral nekdo zamenjati, upam, da
se bo to s časom kaj popravilo. Vseh članov v
društvu je sicer 120, od tega 36 operativnih
članov. Ti so najbolj usposobljeni. V operativni enoti morajo biti ljudje, ki so resni, ki
hočejo delati in znajo delati. Veliko je tudi
odrekanja. Potrebno se je veliko izobraževati.
Prosim vse tiste, ki razmišljajo o tem, ki želijo
to delati, naj pridejo v društvo in bodo videli,
da smo ena resna organizacija. Za to, kar delamo, moramo biti prijatelji med sabo, drug
drugemu moramo zaupati, saj nosimo glave
naprodaj. Marsikdaj riskiraš svoje življenje,
zato moraš imeti kolega ob sebi.
Ste bili že kdaj v situaciji, da ste se zbali za
svoje življenje ali za življenje nekoga ob
sebi?
Vse te naše akcije so nevarne, vse in vedno
se lahko kaj zgodi. Pa vendar sem bil v eni
situaciji, ki je bila še posebej nevarna, ko je

gorela vas v Loškem Potoku. Imel sem kamion parkiran med hišami in ogenj se je
razširil tako, da smo bili obkoljeni z ognjem.
Takrat sem se bal za svoje življenje in za premoženje. Res je, da avtomobil se lahko kupi,
življenja se ne more. Ko greš na intervencijo,
ne smeš razmišljati, kaj se ti lahko zgodi, če
bi to razmišljal, ne bi nikoli šel. Vedno pazimo in se trudimo, da ne pride do kakšnih
nesreč.
Gasilci ste prisotni pri vseh mogočih intervencijah. Ste praktično nepogrešljivi pri
požaru, prometni nesreči, neurju in še kje.
Obvladovati morate različna znanja. Kako
zmorete vse to?
Res je, vse moramo početi, zato hodimo veliko na izobraževanja in imamo veliko vaj,
da se sproti učimo in obnavljamo znanje.
Moramo strehe prekrivati, mačke spravljati s
strehe, ptiče, ose, ne vem, kaj vse. V zadnjem
času je tudi veliko reševanj ponesrečenih in
oživljanja. Za to imamo usposobljeno ekipo, ki ima narejeno prvo pomoč, imamo
defibrilator, s katerim lahko priskočimo
na pomoč pri oživljanju. Žal vedno nismo
uspešni. Pred kratkim nam pri intervenciji v Markovcu ni uspelo z oživljanjem in je
oseba žal umrla. Tako se tudi naše akcije
marsikdaj ne zaključijo uspešno. Ko enkrat
slišite gasilsko sireno, vedite, da ne gremo na
piknik, takrat gremo pomagat. Pomagamo,
kolikor je v naših močeh, trudimo se, žal pa
so tudi posledice. Od intervencij je največ
požarov. Najobsežnejša akcija je bila v času
poplav in žledoloma, ko smo bili na terenu
po cele dneve. V svoji opremi imamo tudi
opremo za vlamljanje, da pomagamo ljudem, ki ne morejo v stanovanje. Ali če je v
stanovanju oseba, ki ne more odpreti vrat in
nas pokliče policija. Vse kar delamo, delamo
zastonj, brez plačila.
Kadar je akcija uspešno zaključena, se
reši življenje, verjetno občutite nekakšno
zadoščenje. Kako pa je v takem primeru,

Mandat predsednika zaključujete, kakšni
so načrti za naprej?
Kandidirati nameravam za predsednika Gasilske zveze Loška dolina in če bom izbran,
se bom v celoti posvetil tej funkciji. Ker
želim delo dobro opravljati, ne bom sprejel
nobene druge funkcije v matičnem društvu,
bom pa v društvu po svojih močeh in z izkušnjami, ki sem si jih pridobil v teh desetih
letih, z veseljem pomagal, če bo potrebno.
Naslednje leto imate visok jubilej vašega
društva. Ali načrtujete kakšen poseben
dogodek?
Društvo je bilo ustanovljeno 29. junija 1888
tako, da bo naslednje leto 130-letnica društva.
Za to obletnici pripravljamo praznovanje –
proslavo, takrat bomo ob gasilskem domu
postavili šotor. Za ta dogodek je potrebno
veliko organizacije. Priprave so se že intenzivno pričele. 130-letnica društva ni majhna
stvar.
Ali bi bralcem in občanom želeli še kaj
sporočiti?
Rad bi se zahvalil vsem svojim sodelavcem,
ki so z mano v teh desetih letih vztrajali, da
smo društvo pripeljali do tega nivoja. Brez
sodelavcev sam ne bi naredil nič. Zahvaljujem se tudi vsem občanom in občankam
našega požarnega območja, zahvaljujem se
vsem sponzorjem društva, zahvaljujem se
občini, da so nam stali ob strani, da so nam
pomagali, da danes imamo ta naš dom, na
katerega smo lahko ponosni, ne samo kot
gasilci, ampak tudi kot občani tega požarnega območja. Upam in verjamem v to, da se
bo ta pot tudi nadaljevala, da bo lahko vsak
občan s ponosom rekel »Glejte to je pa naš
gasilni dom«. Danes imamo na gasilskem
domu narisano zastavo. Mogoče marsikdo
ne ve, kaj ta zastava predstavlja. To je zastava
Gasilske zveze Slovenije in predstavlja gasilce Slovenije, katere člani smo tudi mi.
Mi se trudimo in se bomo naprej trudili. Pomagali bomo občanom in vsem, ki bi našo
pomoč potreboval.
Čisto na koncu pa vsem občankam in občanom občine Loška dolina želim vesele
božične praznike, veliko zdravja v novem
letu 2018, vsem gasilcem pa mirno leto. Če
bo tako, bomo srečni.
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Društvo upokojencev Loška dolina – sekcija za humanitarne
in dobrodelne dejavnosti

Naši jubilanti
Starost
Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno
ne razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš, da spet začenjaš ljubiti, upati, hrepeneti,
da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in
neizrekljivim, vse tja do zvezd.
(Rainer Maria Rilke)

ALI STE VEDELI,
• da ima Društvo upokojencev Loška dolina v letu 2017:
- 25 članov, starih 80 let
- 10 članov, starih 90 let
• da vse obiščemo in jim izročimo skromno darilo.
• da obiščemo tudi ostarele po domovih za novoletne praznike in jih prav tako obdarimo.
Vera Sterle

90-letnica
gospe Ane Janež

80-letnica
gospe Ane Starc
V Ložu smo obiskali
gospo Ano Starc, ki je
dopolnila 80 let. Kako
lepo je videti starejše
ljudi, ki si naklonijo
pozornost, se začutijo in
si povedo vse tisto, kar
jim je bilo v življenju
lepo. Njej so napisani
naslednji verzi.
Mama ana

Ana Starc (foto
:M

ario Žnidaršič)

Se v Podklancu je rodila
majhna, drobna deklica,
v šolo rada je hodila
in se pridno je učila.

Križanke je reševala,
rožice je vse poznala,
pa še kuhala veselo,
da je večkrat kaj kipelo.

Ko odrasla je v dekle,
je postala dekla mlada,
se v gostilni zaposlila
in se tam tudi zaljubila.

Da se ni prav zapustila,
s štirimi Anami je hodila
na izlete in zabave,
za vse godove proslave.

Mlad ji policaj je dvoril,
njeno si srce pridobil,
kmalu je postala žena,
mamica otrokoma dvema.

Njene misli zdaj krasijo,
vnučki in pravnučki zlati,
ji polepšajo življenje
s petjem, plesom in objemom.

Nežno jih je pestovala
in prav vse za njiju dala,
zraven še moža ljubila,
ki nadvse ga je cenila.

Danes je še vedno mlada
in še vedno kuha rada,
še stoji na nogah svojih
in še vedno si želi,
poleteti v sončne dni.
(H.S.)

Sta si hišico zgradila
in se vanjo naselila,
s trudom in dobroto njeno,
teklo je življenje smelo.

Meseca novembra je svoj 90. rojstni
dan praznovala Ana Janež iz Babnega
Polja. Iz društva upokojencev Loška
dolina smo jo na njen praznik obiskali, ji čestitali in ji zaželeli vse lepo. V
svoji kuhinji nas je pričakala s širokim
nasmeškom na obrazu. Ob tej priložnosti smo jo povprašali, ali bi z nami
delila skrivni recept za taka zavidljiva
leta. Kljub temu da je na torti zagorela
že 90. svečka, njena energija in nasmeh
še vedno žarita. Ob našem vprašanju
se je seveda najprej nasmejala, potem
pa nam povedala, da je skromnost lepa
čednost in da je zdravje naše največje
bogastvo. Lahko omenimo tudi to, da
energijo črpa tudi od svojih vnukov in
pravnukov, največ sreče pa ji prinaša
njen najmlajši pravnuk, s katerim veliko
časa preživita skupaj.

Ana Janež (foto: družinski

arhiv)
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Majda Obreza Špeh, Narodni muzej Slovenije, enota Muzej grad Snežnik

SNEŽNIŠKA GARTROŽA
(Rosa x alba »Snežniška«)

V

drugi polovici 19. stoletja, ko je bil grad
Snežnik s pripadajočim obširnim posestvom v lasti knežje družine Schönburg Waldenburg, je bila v grajski pristavi osnovana
zgledno urejena vrtnarija.
Grajski vrtnar Janez Gerl je v njej prideloval
zelenjavo in hkrati vzgajal okrasne rastline.
Ena izmed posebnosti vrtnarije je bila vzgoja
visokostebelnih vrtnic, oblikovanih v krošnjo,
belih venčnih listov in izrazito močnega a prijetnega vonja. Potomci nekdanjih grajskih
uslužbencev so vrtnico imenovali z dvema
izrazoma: snežniška gartroža in vrtnica velikanka. Njihova vzgoja je bila zahtevna in
dolgotrajna. S skrbno vzgojenimi vrtnicami
je vrtnar oblikoval razkošen drevored v vrtnariji. Zaradi vpadljive lepote so bile v ponos
tako vrtnarju kot graščini.

Grajski vrtnar se je upokojil, v Podcerkvi
kupil hišo z vrtom ter se izselil iz grajske pristave. V svojem vrtu je postavil čebelnjak in
sušilnico sadja, iz nekdanje grajske vrtnarije
pa je prenesel tudi snežniško vrtnico. Zanjo je
skrbel še dolga leta, njene sadike je po ustnem
pričevanju občasno tudi prodajal.

Z odhodom zadnjega upravitelja snežniškega posestva Leona Schaute po koncu druge
svetovne vojne je s parkovnimi površinami,
sadovnjakoma in vrtnarijo začela upravljati Ekonomija Izvršnega sveta. V nekdanjih
grajskih hlevih in konjušnici so zelo povečali število goveje živine, posledično se je zato
povečala potreba po hrani za prehrano živali.
Večinski del sadovnjakov je bil tako rekoč čez
noč spremenjen v travnike, opuščena je bila
tudi nekdaj zelo uspešna vrtnarska dejavnost.
Na mestu nekdanjih steklenjakov za gojenje
zelenjave so zgradili stavbo, ki je bila namenjena mletju žitaric za živalsko krmo in vzgojo perutnine.

V letu 2008 sva ob srečanju z gospo Majdo
Cejan iz Pudoba v pogovoru izvedela, da ima
na svojem domu v Pudobu belo cvetočo vrtnico, ki jo je kot mlado dekle kupila pri grajskem vrtnarju v Podcerkvi. Na podlagi opisa
in stare fotografije sva ugotovila, da bi lahko
šlo za iskano vrtnico. V času presajanja nama
je podarila dve sadiki, ki sta ob letu, v drugi
polovici meseca junija lepo zacveteli in pognali številne nove poganjke. Z Ministrstvom
za kulturo, Zavodom za kulturno dediščino
Slovenije in Arboretumom Volčji Potok smo
se dogovorili, da bo nadaljnjo skrb za vzgojo
in ponovno razširitev Snežniške gartrože prevzel slednji, kot državni javni zavod.

Pred desetletjem sva zaposlena na gradu prišla v osebni stik s hčerko grajskega vrtnarja,
Ivanko Božič, ki je sicer živela v Ljubljani,
še vedno pa je bila lastnica hiše v Podcerkvi.
Vrtnico, ki jo je vzgajal njen oče, je natančno
opisala, a v njenem vrtu se ni več ohranila. Po
poizvedovanju pri družinah nekdanjih grajskih uslužbencev je bila v pogovorih vrtnica
pogosto izpostavljena, vendar je veljala za izgubljeno.

ice
niške vrtn
Cvet snež a Obreza Špeh)
ajd
(arhiv : M

S prvimi cepiči je bil
že pred leti pripravljen
matični nasad za zasaditve, tako pri gradu
kot za prodajo. Ker so se v letošnjem letu še
izvajala arheološka izkopavanja na področju
vrtnarije, zasaditev vrtnic na njihovo prvotno
mesto ni bilo izvedljivo, so pa postale prodajna uspešnica v muzejski trgovinici v gradu.
Do sredine letošnjega poletja se je prodala celotna, do sedaj vzgojena zaloga sadik. K uspešni prodaji so pripomogli mediji, ki so zlasti s
pisnimi članki enega največjih strokovnjakov
in poznavalcev vrtnic v Sloveniji, dendrologa
Matjaža Mastnaka, predstavili širši pogled na
kraljice rož – vrtnice, tudi »snežniško«, ki jo
uvrščamo med bele rože. Po vsej verjetnosti
je bil njen izvor v Nemčiji, kjer pa se po poizvedovanju ni ohranila. Snežniška gartroža

Znamka z motivom Snežniške
gartrože - Pošta Slovenije, marec 2017
je bila prepoznana kot živa priča ohranjene
naravne dediščine, na kar smo lahko ponosni.
V mesecu marcu letošnjega leta nas je prijetno presenetila Pošta Slovenije, saj je v vsakoletni seriji priložnostnih poštnih znamk Rastlinstvo izdala štiri znamke z motivi vrtnic,
med njimi tudi znamko za 1 evro z motivom
Snežniške gartrože. Za to izdajo so strokovnjaki izbrali vrtnice, ki so imele pomembno
vlogo v življenju naših prednikov oziroma na
področju slovenske hortikulture. Svoje mesto
je Snežniška gartroža dobila tudi v rozariju
Arboretuma Volčji Potok, ki je letos v mesecu
juniju gostil regionalni kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic.
Ob koncu letošnjega poletja je Arboretum namnožil nove sadike, ki pa se bodo morale čez
pretežni del prihodnjega leta dobro ukoreniniti. Na jesen leta 2018 jih znova pričakujemo
v gradu, saj po njih povprašujejo domačini in
obiskovalci gradu.

Vrtnarjeva otroka med visokostebelnimi snežniškimi vrtnicami drevored iz Snežniške gartrože v vrtnariji gradu (arhiv: družina Obreza Špeh)

Želimo si, da se lepa zgodba širi naprej ter z
obliko, barvo, vonjem in okusom v obliki čaja
iz cvetnih listov prelije v skodelice zdravja, ne
samo za oči in dušo, temveč tudi za telo. ■
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Nataša Mele

Kozarišče – delovna akcija,
oznake ulic in odprta kuhinja

K

ozarci so v soboto, 30. septembra, zopet pokazali svojo povezanost,
delavnost in pripadnost kraju, saj so izkoristili lepo sončno
soboto za delovno akcijo in s skupnimi močmi uredili cerkveni zvonik,
zafugirali kamnito ograjo okrog cerkve, postavili označevalne table
z imeni ulic, postavili prevrnjene kamne pri »rantah« in obnovili
avtobusno postajališče.

kih ulic
zi kozars
a
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Dogodek v organizaciji vaške skupnosti Kozarišče, katere predsednik je
Bogdan Avsec, je prinesel posebno dodano vrednost z označevalnimi
tablami ulic v Kozariščah, katerih imena so bila skoraj že pozabljena,
s postavljenimi oznakami pa so se zopet začela uporabljati in
prinesla kraju neko izvirno zanimivost.

a
(foto: Mih

Popoldne je sledilo druženje na vasi, ko so se Kozarci zopet izkazali na
edinstven način, saj je vsaka ulica v odprti kuhinji pripravila svojo jed.
Absolutnega zmagovalca ni bilo, saj so bile na koncu vse posode prazne.
Veselo druženje ob glasbi in plesu je trajalo pozno v noč, igrali in
peli pa so, kot se za Kozarišče spodobi, domači glasbeniki – Kozarci.
Vse pohvale vaškemu odboru in vaščanom za uspešno izvedeno
delovno akcijo in prijeten družaben dogodek.

Tudi otroci pomagajo
(foto: Janja Urbiha)

Kuharja z Blatne gase (foto: Nataša Mele)

Druženje Kozarcev
(foto: Nataša Mele)

Pri rantah (foto: Miha Baraga)

Delovna akcija (foto: Miha Baraga)

Baraga)
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Mario Žnidaršič

Lili Kandare

Obisk sv. Miklavža
v Loški dolini

Peš po Loški dolini

K

foto: Mario Žnidaršič

ot vsako leto je tudi letos sveti Miklavž v spremstvu svojih zvestih pomočnikov angelov in parkljev obiskal farno cerkev sv.
Jurija v Starem trgu, kjer ga je nestrpno pričakala množica otrok s
svojimi starši. Pred Miklavževim prihodom je bila uprizorjena poučna igrica.
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V

nedeljo, 15. oktobra 2017, je Javni zavod za kulturo, turizem in
medgeneracijsko sodelovanje Snežnik v sklopu obeleževanja
občinskega praznika uspešno organiziral in izvedel že sedmi Pohod
po Loški dolini. V čudovitem jesenskem jutru se je na startnem mestu pred Kovinoplastiko Lož zbrala pisana množica ljubiteljev hoje v
naravi. Izbirali so lahko med celotno, 20 km dolgo potjo, ali krajšo
različico, ki je bila dolga 9,5 km. Nekateri izmed njih so odšli na pot
sami, večina pa se jih je pridružila organiziranim skupinam z lokalnim turističnim vodnikom. Ti so svoje skupine popeljali po označeni trasi in jih seznanjali z bogato kulturno in naravno dediščino ter
zanimivimi zgodbami, ki jih je v teh krajih pisalo in jih še piše življenje. V posameznih vaseh so pohodnike prijazno sprejeli domačini in
jim postregli z okusnimi domačimi dobrotami, za konec pa se je na
cilju vsak udeleženec pohoda lahko okrepčal z našo tradicionalno
enolončnico – kauro.
Pohoda se je letos udeležilo več kot štiristo pohodnikov najrazličnejših starosti. Kot zanimivost naj navedemo, da je letošnji najstarejši
udeleženec pohoda štel kar 86 pomladi.
Ob zaključku pohoda smo dobili številne pohvalne komentarje glede
organizacije in izvedbe letošnjega pohoda, kar nam daje vedeti, da
s svojim delom »sledimo pravi poti«, ki se je vsako leto udeležuje
čedalje večje število obiskovalcev od blizu in daleč.
Ob tej priložnosti se še enkrat lepo zahvaljujemo vsem, ki so nam na
kakršen koli način pomagali pri organizaciji in izvedbi našega tradicionalnega Pohoda po Loški dolini. Vse ljubitelje hoje in gibanja
v naravi pa že sedaj vabimo na osmi tradicionalni pohod, ki bo v
nedeljo, 14. oktobra naslednje leto. ■
foto: Mario Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

ISKRENA zahvala Valetovemu Jožetu

za ves trud in organizacijo prisrčnega srečanja nekdanjih igavaških prvošolcev.
Zelo smo ti hvaležni za to neponovljivo izkušnjo.
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Andreja Špeh

Riževe terase, piščančji kremplji in še kaj
»Kitajska – hkrati jo obožuješ in sovražiš,«
so bile besede nemške sopotnice, ko smo se
sprehodili mimo zavrženih plastenk na Velikem kitajskemu zidu. Mislim, da je ustrezno
ubesedila moja občutja in tudi občutja večine evropskih turistov, s katerimi sem spregovorila. Sama sem na vprašanja prebivalcev,
kakšna se mi zdi Kitajska, navadno preudarno odgovarjala, da zelo zanimiva. Odgovor
na to vprašanje je namreč precej bolj zapleten, kot preprosta »da« ali »ne«.
Kitajska me je izredno pozitivno presenetila
s prečudovito naravo, ki sicer navadno ni ena
izmed prvih asociacij ob omembi te države.
Riževe terase, ki se razprostirajo po pravljičnih zelenih gričkih, ne pustijo ravnodušnega
nobenega obiskovalca. Teh spominov (skorajda) ne pokvarijo niti breznogi plazilci, ki
se skrivajo med riževimi bilkami in čakajo,
da mi močno zvišajo srčni utrip. Čarobnosti
riževih polj se močno približajo tudi narodni parki z unikatno kraško pokrajino. Na
potovanjih pa so mi po navadi najbolj zanimivi ljudje, njihove navade in kultura.
Na tem področju pa stvari začnejo postajati … zanimive. Po eni strani Kitajci nad
belopoltimi Evropejci izkazujejo silno navdušenje in pretirano prijaznost. Bela polt
jim predstavlja simbol lepote in tudi sami si
močno prizadevajo, da se čim bolj zaščitijo
pred posledicami sončnih žarkov. V močni
vročini je tako popolnoma normalno, da
vidimo ženske v rokavicah, ki segajo čez
njihove komolce, oblečene v dolge kavbojke, v rokah pa držijo dežnik z ultravijolično
zaščito pred soncem. Tudi dežni plašči služijo dvema namenoma, zaščiti pred dežnimi
kapljami in utripajočim soncem. Posledično
se tisti Kitajci, ki zberejo dovolj poguma, z
blaženim veseljem slikajo z belopoltimi turisti ali pa vsaj iz daljave ovekovečijo njihovo
podobo na svojih mobilnih

Terasasta riževa polja so zaradi svoje specifične oblike dobila poimenovanje
»zmajeva hrbtenica«. (arhiv: Andreja Špeh)
telefonih. Vso to pozornost različni ljudje
sprejemamo različno. S polnim trebuhom in
plastenko zelenega Matcha čaja v rokah me
te stvari ne motijo oziroma včasih celo prijetno zabavajo. Ves smisel za humor pa hitro
izgine na 20-urni poti z nočnim vlakom, na
kateri dedek s sosednje postelje skorajda ne
umakne oči z mojega hrbta.
Po drugi strani pa, gledano skozi evropske
oči, Kitajci precej izstopajo s svojo neolikanostjo. Mlaskanje in srkanje hrane, pljuvanje
ter izpuščanje telesnih plinov v javnosti so
povsem običajne navade, medtem ko brisanje nosu velja za zelo nesramno dejanje.
Praktično nihče si ne obriše svojega nosu v
javnosti. Med pogovorom o tej temi ti povedo, da moraš svojo tekočino vleči gor, ne
pa izprazniti v robček. Ko ti po licih polzijo
solze od pekoče hrane, pa zna biti »vlečenje
gor« prevelik zalogaj. Tako smo bili drug do
drugega včasih malo nesramni.

V parku Zhangjiajie se prosto sprehajajo opice.
(arhiv: Andreja Špeh)

Tudi pri opazovanju številnih
vsakdanjih stvari sem opazila,
da naša in kitajska logika nimata veliko vzporednic. Pravzaprav se velikokrat sekata, in
sicer kar pod pravim kotom.
Ena izmed posebnih stvari je
prav gotovo kitajski promet,
kjer velja le eno pravilo – pravilo najmočnejšega. Bolj kot
si pogumen in glasen, več kot
prehitevaš in izsiljuješ, dlje
boš prišel. Na njihovi verziji
hitrih cest lahko, prehitevajoč po levem in desnem
pasu, vidiš avtobuse, tovornjake, avtomobile, skuterje,

tuk tuke, kolesa ter številne hibride vseh navedenih vozil. Najbolj univerzalno (in tudi
družinsko) prevozno sredstvo je skuter. Povsem običajen prizor je, da se na njem peljejo
štirje ljudje, uporabljajo pa ga tudi za prevoz
praktično vseh stvari – živih gosk, psov in
pujsov, plinskih jeklenk, jogijev ter toaletnih
školjk. Pri tem seveda nihče ne nosi čelade.
Kljub temu pa, če odidete v večji supermarket, lahko vidite, da imajo vsi prodajalci, ki
zlagajo stvari na najvišje police, vedno na
glavah čelade. Tudi avtošole (vsaj v manjših krajih) niso obvezne, prebivalci se lahko prijavijo neposredno na glavno vožnjo.
Kljub temu večina ljudi še vedno vozi brez
izpita. V avtomobilih ni nihče privezan, na
avtobusnih postajah pa so zaposleni uslužbenci, ki pregledujejo ali so potniki na avtobusih, ki zapuščajo postajališče, privezani.
Od »dodatne opreme«, kot so recimo čelade,
vozni pasovi in smerni kazalniki uporabljajo zgolj trobljo. Kot tujec si postaviš za izziv
razvozlati vsa implicitna pravila trobljenja,
vendar je meni uspelo razbrati le dve. Preden zapelješ v nepregleden ovinek, zatrobi,
da na drugi strani vedo, da se jim približuje
vozilo. Prav tako potrobi vsakič, ko prehitiš
vozilo. Žal ti dve pravili pokrijeta le manjši
delež zvokov na cesti. Izvedela sem, da tisti
peščici, ki obiskuje šolo vožnje, svetujejo, da
med vožnjo vsake toliko potrobijo in s tem
opozorijo nase. To znanje so očitno vestno
prenesli tudi na vse ostale, ki avtošole niso
obiskovali.
Ko pišem o podeželju, seveda mislim podeželje v kitajskih okvirjih. Gre predvsem za
kraja Yangjiang in Yangchun, ki imata dva
oziroma pol milijona prebivalcev. Kljub velikemu številu ljudi, pa tujec tam še vedno

14

LJUDJE IN KRAJI

december, 2017

metanje frizbija ... Ob tem so vsi dobre volje
in pripravljeni, da tudi tebe naučijo novih
spretnosti.

Nočno življenje v Hong Kongu (foto: Andreja Špeh)
hitro opazi majhnost. V kraju Yangchun je
namreč zadnja pol leta živelo pet tujcev, ki
jih vsi poznajo – Poljak, poročen s Kitajko,
Avstralka zaposlena v srednji šoli, ukrajinska go-go plesalka in Rusinja ter Slovenka,
ki sta prišli otroke v vrtcih učit angleščino.
Zadnja je bila tudi razlog za moj obisk. Poudariti moram, da se različni predeli med seboj močno razlikujejo glede navad, podnebja, življenjskega standarda, higiene in tudi
hrane. Ja, jedo tudi mačke in pse, ampak ne,
povsod ne jedo mačk in psov.
Precej strogi so pri tem, da se kosilo je ob
12 h, večerjo pa ob 18 h. Brez izjeme. Tako
za zajtrk, kosilo in večerjo se skoraj vedno
je riž ali rezance. Prav posebne hrane za zajtrk ne poznajo. Tipičnemu zahodnjaškemu
zajtrku se najbolj približajo kruhove štručke,
ki so sladke in velikokrat polnjene z mesom,
zelenjavo ali rižem. Pravzaprav so nekakšen
jajček presenečenja, saj kot oseba brez znanja kitajščine nikoli ne veš, kaj točno kupiš.
To pravzaprav velja za precej velik del hrane,
ki jo naročiš. Včasih si popolnoma prepričan, da kupuješ posušen mango, in sicer si
narediš kar manjšo zalogo, ko pa svoj nakup
razpakiraš, ugotoviš, da si kupil fižol.
Ključne sestavine kitajske kuhinje, glede na
moje zaznave, so riž, meso, soja in sladkor.
Skoraj vse stvari so sladke – kruh, meso, tudi
krompir karamelizirajo. Na stojnicah s hrano lažje najdeš kandirano kot navadno sadje.
Pri mesu omejitev ne poznajo. Prašičja koža,
račje glave in piščančji kremplji so jedi, ki te
lahko presenetijo na krožniku. Veliko verjetneje, če ne govoriš kitajsko. Resnično radi
imajo piščančje kremplje, ki jih prodajajo
tudi na stojnicah ter vakuumsko pakirane v trgovinah, že pripravljene za uživanje.
Kljub zgražanju mojih sorodnikov in zatrditvah, da bi na Kitajskem vsi izgubili precej
kilogramov, pa tem besedam ne gre preveč
verjeti. Kot prvo je hrana izredno kalorična
– veliko je mastne, sladke in zelo nasitne hrane – podnebje pa nič kaj prijazno športnim

aktivnostim. Kitajci pa so prav gotovo eni
izmed najboljših pri pripravi riža in različnih
vrst rezancev. Številnim variacijam omak kar
ni konca in prepričana sem, da lahko vsakdo
najde okus zase. Prav tako nas ta država razvaja s številnimi vrstami tropskega sadja. Hitro se zgodi, da se znajdeš v ho(s)telski sobi,
kjer kljub rahli slabosti še vedno z žlico napadaš svojo polovico lubenice.
Seveda pa imajo Kitajci tudi ogromno unikatnih navad, ki bi jih z veseljem prenesla v Slovenijo. Ena izmed njih je gotovo vsakodnevna
rekreacija v parkih. Zjutraj in zvečer mestne
trge in parke preplavijo starejši prebivalci.
Najpogostejša oblika športne aktivnosti je
mešanica aerobike in plesa. Večinoma so vse
rekreacije brezplačne in se jim lahko pridruži
vsakdo. Navadno je na enem trgu več skupin,
ki telovadijo, razlikujejo se po težavnosti in
pripomočkih, ki jih uporabljajo – krila, teniški loparji, žoge, sulice, plastične lutke (te
služijo kot vadbeni element, ki ga kasneje zamenjajo s pravimi otroki) … Poleg različnih
vrst počasne aerobike se udeležujejo tudi v
drugih oblikah športne aktivnosti: ping pong,
posebna vrsta badmintona z dvema loparjema, nogometno brcanje badminton žogice,

Občudovati gre tudi kitajsko disciplino postavljanja v vrste ter izredno hitrega premikanje
iz prevoznih sredstev. Tu velja priznati, da gre
najbrž za evolucijsko prirojeno sposobnost,
ki omogoča preživetje med milijoni »sovaščanov«. Pohvaliti gre tudi javna stranišča na
vsakem vogalu in pogoste prometne povezave med vsemi kraji (če le uspeš razvozlati
vozne rede). Obenem so tudi mojstri pri tem,
da znajo najti dela oziroma včasih ker celotna delovna mesta, kjer jih povprečen Evropejec zelo težko opazi. V to kategorijo spada
lepljenje nalepk z očmi na sadje v trgovinah,
oblikovanje kompleksnih piramid iz sadja,
deljenje brezplačnih časopisov, podajanje časopisov glavnemu delivcu časopisov, pa tudi
entuziastično naznanjanje pred trgovinami,
da tisti dan nudijo razprodaje.
Četudi so moje besede pogosto nekoliko kritične, se mi Kitajska vsekakor zdi dežela, ki
jo je vredno obiskati. Ponuja nam ogromno
stvari, na katerih si lahko spočijemo svoje oči – izredno lepo urejeni parki v večjih
mestih, čudovita kraška pokrajina, številna
jezera, pa tudi ogromna velemesta s svojim
utripom. Prav tako tovrstna potovanja omogočajo, da bolje spoznaš samega sebe. Na Kitajskem lahko gotovo razviješ svoje sposobnosti pantomime, odkriješ, do kod sega tvoj
gurmanski pogum in se naučiš prepustiti
njihovemu ritmu življenja. Ob tem spoznaš,
da pri nas pa le ni tako slabo. Hitro se naučiš
ceniti našo čisto, zeleno in urejeno Slovenijo
z menjajočimi letnimi časi. Prav tako postaneš hvaležen, da skorajda vsak govori nekaj
besed angleščine, da lahko brez težav dobiš
nesladek kruh in izobilje mlečnih izdelkov.
Gotovo pa je tudi lepo, da imajo vsa stranišča školjko, vrata in stene ter ni možnosti,
da bi s straniščnim sosedom čepe vzpostavil
očesni stik. ■

Vodena jutranja rekreacija v parku (foto: Andreja Špeh)
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Anđelka Pogorilić

Fran Milčinski: 69. postaja Slovenske pisateljske poti

Nastop MPZ OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (foto: Borut Kraševec)

V

Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu smo pripravili vrsto je navzoče nagovoril župan Občine Loška dolina Janez Komidar. Naprireditev v spomin na pisatelja in sodnika Frana Milčinskega ob glasil je pomen Milčinskega in njegovih del, ki so zgovorna še danes.
njegovi 150-letnici rojstva. Častitljivi jubilej smo obeležili z razstavami, Direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Marija Hribar je v svojem nagovoru poudarila predvsem vlogo, ki jo je Fran Milčinski odigral na
s pravljičnimi urami in pedagoškimi programi.
V izvedbo sklepne slovesnosti, ki je potekala 1. decembra 2017, je bilo področju književnosti in literarnega ustvarjanja. Priložnostne misli je
vključenih več nosilcev dogajanja – mentorji in učenci Osnovne šole ob odkritju spominske table izrekel Igor Likar, vodja projekta Slovenheroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Javni zavod Snežnik, pev- ska pisateljska pot, ki je v svojem nagovoru poudaril predvsem misel,
ska skupina, ki deluje v okviru Kulturne sekcije Društva upokojencev naj ne bo spominska tabla le navadno obeležje, ampak kulturna smerLoška dolina in Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu in Občina nica, po kateri se bo nadgrajeval muzej na prostem v okviru projekLoška dolina. S skupnimi močmi smo izoblikovali pester, raznolik in ta. Slovenska pisateljska pot (SPP) kot transverzala namreč povezuje
domačije in hiše, v katerih so živeli in delali slovenski pisatelji, spoprivlačen kulturni program, ki se je začel v kulturnem domu.
Zbrane je nagovorila knjižničarka Anđelka Pogorilić, ki je navzočim minska obeležja in središča kulturno-literarnih dogajanj, od Istre do
Prekmurja in od Koroške do Bele krapredstavila pisatelja Milčinskega kot človeka, ki je
jine. Sto šest postaj v sto štirih slovenv času, ko je bil upravitelj Deželnega gledališča,
skih krajih (štirje tudi na avstrijskem
odprl vrata kulturnega hrama tudi preprostim
Koroškem) je bilo doslej združenih v
ljudem in ne le občinstvu, ki je bilo zaradi višjega
Slovensko pisateljsko pot, ki je nastasocialnega statusa in višje izobrazbe kos zahtevjajoč literarni muzej na prostem, pa
nejšim delom. Z izjavo, da je gledališče namenjetudi najdaljša pot pri nas. Po dolžini je
no občinstvu in da je najslabše tisto, ki je prazno,
namreč prekosila slovensko planinsko
je razburkal literarno srenjo. Poudarila je, da je
transverzalo, dolgo 599 kilometrov. S
imel Milčinski do gledališča tak odnos, kakor katočko 69 na Slovenski pisateljski poti
sneje do svoje literature. Mislil je, deloval in pisal
je Loška dolina del razvejane mreže
z zdravo pametjo. Ni pisal ne za literarne kritike
obeležij in središč kulturno-literarnih
ne za založnike. Pisal je zaradi sebe, ker ga je veSlovesnosti se je udeležil tudi vnuk Frana
prizorišč. ■
selilo, in pisal je za tiste ljudi, ki so ga z veseljem
Milčinskega Matija Milčinski
brali. Bil je vedno brez ideološkega predznaka,
ustvarjalno ni bil vezan na nobenega avtorja in ni
pripadal nobenemu literarnemu gibanju, zato je
bil povsod in vedno dobrodošel, kar uspe le redkim v našem ideološko
razklanem političnem prostoru.
Sledil je kulturni del slovesnosti s sprehodom skozi pisateljevo življenje in delo, ki so ga pripravili mentorji in učenci šole iz Starega trga.
Popotovanje skozi njegovo življenje je bilo prepleteno z glasbo, poezijo in doživeto interpretacijo odlomkov iz njegovih humoresk. Pevci
mladinskega pevskega zbora so se ob spremljavi harmonikarja Jake
Poroka uglasili na pesmi iz Ježkove zakladnice. Učenci 6. razreda so se
predstavili z radijsko igro o Butalcih. Tako so se poklonili Milčinskemu
tudi kot radijskemu voditelju, ki se je radiu zapisal takoj, ko je začel v
Spominsko tablo so odkrili župan Občine Loška dolina Janez
Ljubljani z rednim oddajanjem in je postal prva slovenska medijska
Komidar, direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Marija Hribar
zvezda. Skoraj sto nastopajočih učencev je prisotne navdušilo in poin Igor Likar, vodja projekta Slovenska pisateljska pot
želo močan aplavz.
(foto: Borut Kraševec)
Dogajanje se je nato preselilo v Lož, pred pisateljevo rojstno hišo, kjer
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Anđelka Pogorilić

Butalci
Razstava ilustracij ob 150-letnici rojstva
Frana Milčinskega

V

Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri
Ložu smo 20. oktobra 2017 odprli razstavo slovenske slikarke Ane Razpotnik
Donati, ki živi in dela v Perugii v Italiji. Ena
najodličnejših slovenskih ilustratork mlajše
generacije se je predstavila z izvirnimi ilustracijami zgodb Frana Milčinskega – Butalski
policaj in Cefizelj, Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan, Kako so si Butalci omislili
pamet in V Butalah sejejo sol. Slikanice so
izšle pri založbi Sanje in so prava uspešnica
med najmlajšimi, saj igrive in šaljive ilustracije odlično dopolnjujejo besedilo. Predstavnik založbe Sanje Rok Zavrtanik je predstavil
serijo duhovitih slikanic o prigodah Butalcev
in spregovoril o skrbni izbiri ilustratorke, ki s
hudomušnimi podrobnostmi še posebej nagovarja mlade bralce.
Profesorica za didaktiko slovenščine in slovensko književnost na Pedagoški fakulteti dr.
Milena Mileva Blažić se znanstveno ukvarja
s področjem mladinske literature in pravljičarstva. Poudarila je, da Butalci sodijo v
antologijo slovenske pa tudi svetovne književnosti. Pojasnila je, zakaj imamo do del
Frana Milčinskega ambivalenten odnos, ki je
neupravičen. Izpostavila je, da se je Milčinski
v slovensko književnost zapisal tudi kot pisec
pravljic, ki jih je hotel dati lastnim otrokom in
slovenski mladini. Ker je pravljice posodabljal
in jim dodajal nove elemente, jim je omogočil
novo eksistenco; če tega ne bi počel, bi odmrle. V knjigarnah takrat ni bilo mogoče dobiti
slovenskih ljudskih pravljic ali sploh pravljic v
slovenščini. Da je to samoumevno, je ena od

zaslug Milčinskega. Hudomušne domislice
Butalcev in odlomke iz biografske pripovedi
Življenjepis mojega življenja sta interpretirali
Taja Modic in Zala Žnidaršič, dijakinji Umetniške gimnazije Ljubljana.
Večer so nam z dramskimi utrinki iz butalskih humoresk popestrili učenci 5. razreda
OŠ heroja Janeza Hribarja ‒ Zala Plos, Zala
Mele, Neja Antončič in Martin Seljak.
Prisluhnili smo tudi glasbenim ustvarjalcem,
ki šele stopajo na plano. K živahnim, zgovornim ilustracijam sodijo živahne in nagajive
ljudske pesmi. Tina,
Manja in Nina Starc
so zapele ljudski pesmi
Stoji, stoji tu mejstu
Luož in Lejsarjev maln
s spremljajočim igranjem na kamne po interpretaciji Ljobe Jenče.
Glasbeno skupino dopolnjujeta kitarist Kevin
Ravšelj in Matej Kržič,
ki je melodijo izvabljal iz
violine.
Rdečo nit skozi literarno-glasbeno-likovno sreča-

Mario Žnidaršič

Potopisno predavanje o Jordaniji

V

sklopu prireditev Grajskega punkta je Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik v Pristavah gradu Snežnik v soboto, 4. novembra, pripravilo zanimivo potopisno predavanje o Jordaniji.
Jordanija je dežela biblijskih mest, ki je ujeta med dramatične kanjone in reke, je pravi biser Bližnjega vzhoda. V njej nas prevzameta
bogata preteklost in živahna sedanjost. Na severozahodu ima dostop
do Mrtvega morja, na jugozahodu pa do Rdečega morja. Vse, ki jo
obiščejo, navdušijo čudovita mesta, ki v sebi skrivajo številne kulturno-zgodovinske zaklade, puščave Wadi Ru, Petro …
Jordanijo sta skozi svoje oči in doživetja na tej poti predstavila oče in
sin, doktorska dvojica Dušan in Martin Baraga. Predavanja se je udeležilo veliko število občanov, ki so bili s predstavitvijo več kot navdušeni, kajti njuna pot ni bila običajna vodena turistična, ampak sta potovala v lastni režiji z ogledom najznamenitejših krajev Jordanije. ■

nje je vodila Anđelka Pogorilić, ki je navzočim malo za šalo, malo za res sporočila, da je
Lož pomembno, starodavno mesto, ki sega
skoraj do Adama v Paradižu, prav tako kot
butalski rod, kar dokazuje, da Butalci izvirajo iz naših krajev. Več dokazov obstaja za to,
zagotovo pa vsak pozna vsaj enega, če ne več
Butalcev. Med nami je danes največ takih, ki
pravijo: »Ko imamo obilno vseh drugih dobrot, ni vrag, da ne bi dobili še pameti, kolikor
treba — za denar je na prodaj vse.«
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Simona Truden

Kr'snice prejemnice srebrnega priznanja
Ameriška džezovska pevka Ella Fitzgerald je dejala, da je edina
boljša stvar od petja še več petja. Vsaka naša nadaljnja sezona je še
bolj pevsko obarvana in prinese še več nastopov. Naša prizadevanja
v kulturi in pevsko znanje pa nista ostala neopažena. V oktobru
smo se razveselile posebnega županovega priznanja za kulturno
promocijo naše občine. V novembru smo se udeležile regijskega
tekmovanja odraslih pevskih zasedb in prejele srebrno priznanje. V
decembru pa načrtujemo kar dva božična koncerta.
V novo pevsko sezono smo tokrat vstopile s pripravami na regijsko tekmovanje in dva božična koncerta. Že na Festivalu Slovenija,
ki smo se ga udeležile na makedonskem Ohridu, smo si prislužile
povabilo izvršnega direktorja festivala za nastop na božičnem koncertu v Radečah, kar je pomenilo, da bomo še toliko več vadile,
kot sicer. Z veseljem smo se odzvale povabilu, saj rade nastopamo,
poleg tega pa nam vsaka pohvala pomeni dodatno motivacijo za
naprej. Košček v mozaik k naši motivaciji je v oktobru prispevala
tudi Občina Loška dolina. Na slavnostni seji občinskega sveta ob
občinskem prazniku smo prejele posebno županovo priznanje za
kulturno promocijo naše občine, česar smo se ne samo razveselile,
temveč nam je tudi v velik ponos. Našo občino bomo z veseljem še
naprej dobro predstavljale vsepovsod, kjer nastopamo.
Bolj se je bližal november in z njim regijsko tekmovanje, bolj smo
vadile. Poleg rednih vaj smo v prijetni idili Zavoda Ars Viva v Podcerkvi izpeljale intenzivne pevske vaje. Treba je bilo misliti ne samo
na regijsko tekmovanje, temveč tudi na božična koncerta, ki sta
pred nami. Božični repertoar smo sestavile že v oktobru, ko je bilo
zunaj še lepo, sončno vreme, me pa smo že prepevale o božičnih

radostih, ki nas čakajo. Pred samim regijskim tekmovanjem je zborovodja Anemarija povabila Ano Erčulj, vodjo ene izmed najuspešnejših ženskih pevskih zasedb v Sloveniji Gallina, da z nami podeli
svoje znanje in nas še toliko bolj pripravi na tekmovanje. Po dobrih
štirih urah vaje z njo smo občutile večjo samozavest in bile še toliko
bolj pripravljene na tekmovanje, ki nas je čakalo.
V Zagorju ob Savi smo se v novembru na regijskem tekmovanju
odraslih pevskih zasedb predstavile v konkurenci 12 najboljših
pevskih zasedb iz Osrednje Slovenije. Kot najmanjša pevska zasedba smo nastopile prve in se predstavile s štirimi skladbami: ljudsko
Dobro jutro, mamica, ljubezensko Ljubim, evharistično O salutaris
hostia in Njega ni, ki jo je posebej za nas po besedilu Simona Gregorčiča uglasbil Tine Bec. Konkurenca je bila huda. Naš zbor šteje
deset članic, tekmovale pa smo proti zborom, ki so na glasbeni sceni
že vrsto let in imajo tudi do 50 pevcev. Nad razglasitvijo rezultatov
smo bile zadovoljne. S končnimi 73. točkami (zmagovalci Ljubljanski madrigalisti so jih prejeli 91) smo prejele srebrno priznanje, za
nami pa je v točkovanju ostalo kar nekaj izredno dobrih pevskih
zasedb. Kako zelo ponosne in zadovoljne smo na to priznanje. Kot
majhna pevska zasedba se moramo še toliko bolj potruditi na odru
in predstaviti naše znanje. Znanje, ki ga z veliko mero potrpežljivosti in dobro voljo z nami deli Anemarija Štefančič.
Pred nami so božično-novoletni prazniki. V ta namen prirejamo
božični koncert v cerkvi sv. Jurija v Starem trgu, in sicer v soboto,
23. decembra 2017. Pripravljamo prav poseben božični koncert,
zato ste lepo vabljeni, da se nam pridružite in še bolj obudite v
sebi božično vzdušje. ■

Prejemnice srebrnega priznanja na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb (vir: JSKD Zagorje ob Savi)
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Samostojna razstava Benjamina Žnidaršiča
v galeriji Zvonik
V galeriji v zvoniku cerkve svetega Martina v
Žireh je 12. novembra na martinovo nedeljo
v organizaciji društva ŠMAR pripravil svojo
36. samostojno slikarsko razstavo Benjamin
Žnidaršič, tetraplegik, ki umetniško ustvarja
z usti. Razstavo sta skrbno organizirala Fanči
Vidmar in njen mož. V kulturnem programu so nastopili: na kitari Mark Žakelj, vokal Tamara Humar, o avtorju je spregovoril
Frenk Stare.

Razstava je bila še posebej zanimiva, ker je
mašo pred otvoritvijo daroval ljubljanski
nadškof Stanislav Zore. Ob otvoritvi in kulturnem programu si je nadškof ogledal razstavo in se vpisal v knjigo gostov. Pohvalil je
ustvarjalnost Benjamina Žnidaršiča in invalide označil, da so s svojo vztrajnostjo lahko
zgled današnjega časa. Po besedah nadškofa
Zoreta naj nas sveti Martin spodbudi, da že

Benjamin Žnidaršič med svojimi deli na razstavi
v galeriji Zvonik (arhiv: Benjamin Žnidaršič)

doma pogledamo, če morda že v naših družinah kdo pogreša toplino, besedo, objem,
naš čas. »Največkrat so reveži ob naših nogah,« je poudaril nadškof Zore.
Umetnostna zgodovinarka Polona Škodič pa
je o Benjaminu Žnidaršiču zapisala: »Njegovo slikarstvo je dinamično, slogovno razgibano in pripovedno zgovorno. Je odličen kolorist in krajinar, globoko povezan z naravo.
Rodna Loška dolina, na katero je navezan na
prav poseben način, odzvanja na platnih kot
doživeta odslikava preteklosti in sedanjosti.
V številnih oljih se je predano poglobil v
kompozicijo, v resničnost krajinskega izreza, v osamljene znane in manj znane kotičke, v nadrobnosti, v svetlobo in senco. Na
Notranjskem pa s čopičem ni odkrival le
domače vasice in podeželja, temveč tudi čar
presihajočega Cerkniškega jezera, kjer je že
kot otrok spoznaval njegove tisočere skrivnosti. Jezero in njegovo okolico zdaj kot slikar odkriva z drugačnimi očmi in novimi
spoznanji. Iz upodobitev izžarevata notranji
temperament in energija, v nenehnem prepletanju barvitosti in poetične umirjenosti.
Realizem se tako preveša v impresionizem,
ekspresionizem pa se mestoma preliva v abstrakcijo.« ■

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Grajski punkt

Akustičen koncert – Pot na Sirij

»Glasba, zbrana z vsega sveta, je nastajala v pomladi
2017 na ulicah Ljubljane v treh intenzivnih mesecih
igranja po osem ur na dan. Kasneje so ulice zamenjali intimni domovi, kjer je tišina prevzela vlogo, ki jo je
prej opravljal hrup ... ulic. Danes se premikamo naokoli in nastopamo na prizoriščih za širšo javnost. »
Trio Pot na Sinaj
Nastopili so:
Matija Krivec: dvojni bas, kitara, mandolin, vokal
Jože Cesar: tolkala, vokal
Guillermo Escalante: flavta, kitara, tamburin, vokal

foto: Mario Žnidaršič

Pestro in zanimivo dogajanje na sobotnem Grajskem punktu 4. novembra se je zaključilo z akustičnim koncertom Pot na Sirij.
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Stanko Grl

ŽIVLJENJE

V

mrzlem sredinem večeru, 29. 11., smo se
zbrali ob topli peči v Hiši izročila v Dolenji vasi na predstavitvi ljudskega izročila z Notranjske za otroke, ki nam ga je na svoj pristen
način posredovala Ljoba Jenče, ki v svojem res
bogatem arhivu hrani tudi košček izročila za
otroke: molitvice, igrice, izštevanke …
Delavnica, ki jo je v sodelovanju z Ljobo pripravil JSKD, Območna izpostava Cerknica,
je bila namenjena zborovodkinjam otroških
in mladinskih pevskih zborov, učiteljem
glasbenega pouka, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, mentoricam otroških folklornih skupin
in vsem, ki vas zanima ohranjanje ljudskega
izročila za otroke. Delavnice so se udeležile
tudi učiteljice iz Loške doline.
Predavateljica Ljoba Jenče je med letoma
1987–2013 pri starejši generaciji posnela številne enote starega izročila, med katerimi je
otroško kar v manjšini.
Smo pa kljub temu na delavnici lahko prisluhnili dokumentarnim posnetkom izštevank, kolednic, uspavank, obrednih pesmi in
molitvic iz več notranjskih vasi. Nekatere od
njih smo tudi zapeli. Namen delavnice je bil
spoznati domačo pesem z namenom vzgoje
podmladka in seveda tudi spoštovanja ljudskega izročila.
Udeleženke so z veseljem poslušale, sodelovale in že snovale ideje, kako to izročilo vključiti
tako v redni pouk v prvi triadi kot v prostočasne dejavnosti prepevanja in folklornega plesa.
Vsi prisotni smo bili mnenja, da je to gradivo neprecenljiva vrednost za ohranjanje naše
notranjske identitete in izrazili podporo prizadevanjem Ljobe Jenče in Jožice Mlinar, da
bi to zbrano zakladnico ohranjenega otroškega izročila uspele združiti in izdati v obliki
poučnega gradiva za širšo uporabo. ■

Življenje jemlji s polno žlico,
saj vse prehitro mine čas,
prehitro šteli bomo leta,
se nam postaral bo obraz.

voščilnica, delo Milene Kraševec

Milena Kraševec

PRIJATELJICI
Kot vidite, ta grozdek pravi ni,
a vam bo vseeno dober, se mi zdi.
Saj veste, da smo pravega imeli,
a so ga bili le ptički veseli.
Vi, prijateljica, ste pa drugačna trta,
za ljudi z različnimi darovi razprta.
V vaših sadovih je vse zbrano:
žalost, veselje, duša, srce razigrano,
razumevanje, ljubezen, zmaga –
in še več je na vaši trti zaznano.
Naj vam Bog da zdravja in moči,
da bo od Vas še dušne hrane za ljudi,
kar Vam vaša prijateljica ne le danes,
ampak vsak dan želi.

Poglej kazalec tam na uri,
z njim leta naša nam bežijo,
zazri se v dlan in ne spreglej,
da leta brazde v njih pustijo.
Pobožaj z roko svoj obraz,
mladost je davno šla čez njega,
na njem boš našel svojo sago,
le kaj srcé ima od tega?
Se spomni slik, ne daj, da prah
prekrije vse te ure, leta,
poglej v srcé, tam jok in smeh,
kot drobna nitka se prepleta.
Na pot prehojeno se spomni,
se sliši kot šumenje reke,
ki nosi nas, se daleč zdi
in vse bolj trudne so nam veke.

foto: Mario Žnidaršič

Mario Žnidaršič

Adi Smolar napolnil
Pristave Snežnik
Da je Adi Smolar legenda slovenske glasbene scene, je vnovič dokazal
na koncertu 18. novembra v Pristavah pri gradu Snežnik. Kantavtor
se je odzval na povabilo Društva prijateljev gradu Snežnik, dogodek
pa je potekal v sklopu prireditev Grajskega punKta. Začel je z znanimi in morda nekoliko bolj poučnimi pesmimi. Čeprav mu je treba
priznati, da imajo vse njegove pesmi pomen, ki ga prenaša na poslušalce. Pesmi je Adi povezoval z zgodbami, povezanimi z njegovim
življenjem. S tem je večkrat nasmejal občinstvo ter jih pripravil do
razmišljanja o življenjskih vrednotah, morali, ljubezni ...

Kot zanimivost nam je Adi tudi zaupal, da je imel svoj prvi javni
koncert leta 1981 v Cerknici. ■

foto: Jan Prpič, besedilo: Punktarji
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Matej Petelin

Po risovih stopinjah ali kako smo na Švedskem
iskali losa, našli pa lososa

K

o smo se prijatelji in svojci sredi poletja poslavljali od Nika Trudna, perspektivnega dolinskega hokejista, nismo pričakovali, da
mu bomo ata Robert, mama Karmen in prijatelji Lara, Erik ter Matej
in Matej že čez nekaj mesecev tudi sami sledili na Švedsko.
Poleg vsega veselja ob podpisu pogodbe s švedskim klubom Avesta
BK smo bili vsi skupaj tudi malo slabe volje. Ko je Nik še igral v Slaviji, smo ga lahko videli vsak dan. Švedska pa je daleč ... In kako naj dolinec kar sede na avion, se pelje po zraku čez Alpe, preko Severnega
morja in čez nekaj dolgih ur pristane sredi velikega skandinavskega
mesta? Kaj pa žena, otroci, živina? Dolinci imamo vendar odgovornosti. Ampak ker nočemo biti zapečkarji, se včasih kar na hitro odločimo. In tako se je zgodilo tudi tokrat, ko smo v štirinajstih dnevih,
odkar smo izvedeli, da bo Avesta z Nikom na čelu igrala na domačem
terenu, preklicali vse načrte, kupili letalske karte in odfrčali na sever.
Nik Truden je hokejist z dušo in telesom. Hokej je že od prvega razreda osnovne šole del njegove identitete in nikogar ni presenetilo,
ko je iz slovenske športne scene napredoval v švedsko drugo ligo.
Še vedno pa je član ŠD Loška dolina, ker je pravi lokalpatriot in ni
pozabil na svoje korenine.
Zato nas je bil, ko smo se 16. novembra po dolgem potovanju znašli
na pragu njegovega stanovanja, iskreno vesel. Avesta leži kakšnih 150
kilometrov severno od Stockholma in se po velikosti in prebivalcih
lahko primerja z našim Kranjem, zato se je Nik ob prihodu verjetno
počutil kot doma. Večina stavb je nizkih, pritličnih, skoraj vse so pobarvane v karakteristično rdečo barvo. Kot v filmu. In ker je Avesta
tako daleč na severu, se je že okoli treh popoldne začelo temniti. Ker
je Nik odšel na trening, smo bili nekaj časa malo izgubljeni, vendar
smo kmalu našli pivo in tudi mi smo se potem počutili kot doma.
Med potovanjem na sever smo ves čas oprezali za švedsko divjadjo.
Vsi smo si želeli v živo videti losa. Je le velik jelen. Pa ga med potovanjem z avtom nismo, kar je verjetno dobro. Tudi z letala losov ni bilo
videti. Pa smo rekli, da bomo kupili vsaj kape z rogovi in takšni na
tekmi naslednji dan bolje in opazneje navijali.
No, rogov nam niso hoteli prodati. Smo pa na tekmi tako navijali, da
smo preglasili vse ostale. Je pa res, da so Skandinavci bolj tihi ljudje.
Človek bi mislil, da se igra šah. Pa je bilo na ledu kar nekaj akcije. V
prvem polčasu je Avesta popolnoma obvladovala igro in Hallstahammarju dvakrat zatresla
mrežo. Nik je imel kar nekaj napadov, vendar ni
bil nobeden uspešen. Najbližje golu je bil, ko je
streljal s sredine, ampak zadel je vratnico. Verjetno se je gnal, ker smo bili prisotni domači.
Vedno pač ne gre in mi smo še vedno zagreto
navijali. V drugem polčasu je Avesta malo popustila in nekaj minut pred koncem prejela gol,
vendar smo bili kljub temu vsi navdušeni nad
vratarjem Lucasom Johanssonom, ki je cel večer
po slabi sezoni branil izjemno. Končni rezultat
je bil ugoden z zmago Aveste [3:1]. No, Nik je že
teden po našem povratku iz Švedske na tekmi
proti Hallsbergu zabil dva gola in tako postal
najboljši strelec v klubu. Prva polovica sezone
je mimo, mi pa že težko pričakujemo, kaj se bo
dogajalo v drugi.
Lahko rečemo, da smo v Avesti postali manjša
senzacija. Očitno smo tako glasno navijali, da
so nas v športnem časopisu omenili kar dvakrat.

Nik v akciji (foto: My Gustafsson)
Tudi Nik je bil zadovoljen z nami in očitno je bilo, da je vesel, da smo
mu prišli izkazat podporo. Obljubili smo mu, da se po novem letu še
kaj oglasimo. Tretji dan smo s težkim srcem sedli na letalo in Niku
prepustili, da se posveti treningu in novim zmagam.
Je pa treba omeniti še nekaj: naše iskanje losa na Švedskem se je
končalo nepričakovano. V trgovini smo namreč našli znano švedsko
specialiteto – surströmming. Za tiste, ki vam skandinavska kuhinja
ni blizu: Surströmming je riba, ki jo pustijo fermentirati pol leta. Kakšen duh ima, si lahko predstavljate. No, pa smo si rekli, los, losos,
saj skoraj ni razlike. In smo jo nekaj pojedli. Hitro smo se je nasitili
in hrana še nekaj dni ni imela enakega okusa. Ko smo svojim novim
švedskim prijateljem povedali, kaj smo jedli, se nam niso mogli načuditi in so obljubili, da nam bodo poslali nekaj konzerv. Prosimo
vse, ki imajo željo poskusiti ribo najmočnejšega okusa in vonja, da
nam sporočijo. Konzerve oddamo zastonj. ■

Nik, družina in prijatelji (foto: My Gustafsson)
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Simona Truden

ŠD Loška dolina Andifit
v četrtfinalu Lige ENA
Ekipa ŠD Loška dolina Andifit, ki tudi letos tekmuje v 1. slovenski malonogometni ligi na travi Ligi ENA v organizaciji Slovenske malonogometne zveze (SMZ), se je po dveh turnirskih nastopih prebila v četrtfinale. Na drugem turnirju je Loška dolina v skupini C premagala ekipo
iz Šentjerneja na Dolenjskem in izgubila z domačini iz Radovljice in
se zaradi boljše gol razlike uvrstila v četrtfinale. Sedaj jih v aprilu čaka
prva četrtfinalna tekma proti aktualnim prvakom Lige ENA, ekipi ŠD
Ribno iz Ribnega pri Bledu.
Loška dolina je že v začetku oktobra gostila prvi turnir skupine C,
na katerem se je pomerila proti ekipama NK Smola iz Radovljice na
Gorenjskem in ŠD Asi – Lok orodjarstvo iz Šentjerneja na Dolenjskem. Takrat je zanesljivo premagala NK Smolo ter izgubila proti
Asom iz Dolenjske. NK Smola je bila osmoljenka prvega turnirja, saj
je namreč izgubila obe tekmi, medtem ko so Dolenjci slavili v obeh
tekmah in si tako z eno nogo že zagotovili napredovanje v četrtfinale
Lige ENA.
Drugi turnir v skupini C so konec oktobra gostili Gorenjci. NK Smola je pričakala ostali dve ekipi na zelo lepem domačem igrišču z umetno travi v Radovljici in se tudi veliko bolje pripravila, saj je morala
za napredovanje v četrtfinale pokazati bistveno več kot na prvem
turnirju. Prva tekma je potekala med NK Smolo in ŠD Asi. Presenetljivo so slavili Gorenjci s 6 : 5 (4 : 2) in že na prvi tekmi pokazali,
da si močno želijo napredovanja. Dolenjci so nekoliko podcenjevali
nasprotnika, proti katerem so na prvem turnirju gladko zmagali. NK
Smola je po prvi tekmi samozavestno odšla na počitek v upanju, da
premaga tudi Loško dolino.

Fantje so odločeni, da še niso rekli
zadnje besede
v letošnji Ligi ENA (foto: SMZ)

Ta zmaga je nekoliko prekrižala načrte domačinom in upravičeno je
bilo pričakovati, da bo zadnja tekma najbolj napeta, saj je neposredno
odločala o drugem potniku v četrtfinale iz skupine C. Loška dolina je
bila že na začetku v rahli prednosti, saj za napredovanje ni smela tekme
izgubiti z več kot 3 goli razlike. Na koncu je sicer slavila NK Smola s 6
: 4 (3 : 1), vendar pa je to pomenilo, da so domačini izpadli in da v nadaljnje tekmovanje zasluženo napredujejo naši nogometaši. Za Loško
dolino je poleg Nejca Komidarja, Jana Leskovca in Suvada Okića zadel
tudi Jure Kandare, ki je s prostega strela s polovice igrišča zadel sam
desni zgornji kot nasprotnikovih vrat in tako dosegel enega najlepših
golov v celotni ligi. Glede na to, da so na koncu vse tri ekipe imele po
šest točk, je to še en dokaz, kako kakovostne in izenačene so bile ekipe
in kakšen podvig je uspel našim nogometašem.
Fantje iz Loške doline so se zasluženo veselili, saj so prikazali dobro,
borbeno igro in dokazali, da znajo odigrati najboljše, ko je najbolj
treba. V četrtfinalu, ki se igra na izpadanje, jih aprila čaka najprej
tekma doma proti aktualnim prvakom Lige ENA, ŠD Ribno iz Ribnega pri Bledu. Ekipi bosta odigrali dve tekmi, eno doma in eno v
gosteh. Boljši iz obeh tekem bo napredoval v polfinale.

Druga tekma turnirja je potekala med ŠD Loška dolina Andifit in
ŠD Asi. Že rahlo utrujeni in od prvega poraza šokirani Dolenjci niso
zdržali pritiska motiviranih nogometašev iz Loške doline in so na
koncu morali priznati premoč z 2 : 4 (0 : 0). Naši nogometaši so z
igro navdušili in tako vsem pokazali, po kaj so prišli na Gorenjsko –
po napredovanje v četrtfinale. Za Loško dolino je dvakrat zadel Jure
Kandare, nasprotnikovo mrežo pa sta zatresla tudi Nik in Rok Sterle.

Aktualni prvaki so močna in izkušena ekipa z nekaterimi dobrimi
posamezniki, vendar pa ima Loška dolina mladost, znanje in kakovost. Za napredovanje v polfinale se bodo morali naši nogometaši
pokazati v najboljši luči. Fantje so odločeni, da še niso rekli zadnje
besede v letošnji Ligi ENA. Vsi, ki jih spremljamo, verjamemo, da
jim bo uspelo in da se bomo skupaj veselili napredovanja v polfinale
1. slovenske malonogometne lige na travi Lige ENA. ■

BŽ

V Zavodu Ars Viva v Podcerkvi se je zbralo 15 šahistov iz petih društev, ki so po uvodni predstavitvi in navodilih sodnika po švicarskem
sistemu odigrali šest kol. Za posamično partijo so imeli na voljo deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut. Rezultati so
šteli tako za ekipne kot za posamične uvrstitve.
Na črno belih poljih je v prvem krogu lige najboljše rezultate dosegla
ekipa DP Ljubljana (13,5) v sestavi Planinc, Sabljaković, Dmitrović,
na drugo mesto se je zavihtela DP Koper (11,0) v sestavi Gašperut,
Žnidaršič, Švetak, tretja je bila DP Celje (9,00) v sestavi Matić, Jeranko, Trogar, četrta DP Kranj (3,5), peta pa DP Maribor (2,5). Povemo
naj, da sta slednji ekipi imeli samo po enega šahista.
V posamični konkurenci je po pričakovanjih prvo mesto osvojil
najboljši šahist med paraplegiki Edo Planinc – LJ (6,0), drugi je bil
Jasmin Sabljakovič (4,5) tretji Vojko Gašperut – KP (4,0) in četrti
Benjamin Žniudaršič – KP (4,0).
Tudi tokratno prvo kolo je pod pokroviteljstvom GRADEX k. d. iz
Šempetra v Savinjski dolini, brez zapletov vodil arbiter Andrej Žnidarčič. Najboljše ekipe so za prva mesta v spominskem tekmovanju
prejele pokale, najboljši v posamični konkurenci pa medalje. ■

V Zavodu Ars Viva
šahisti paraplegiki odprli
tekmovalno sezono

Š

portnice in športniki pokrajinskih društev Zveze paraplegikov
Slovenije tekmujejo v šestih ligah – atletiki, košarki, kegljanju,
streljanju, ribolovu in šahu.
Sezono 2017/2018 so 12. oktobra 2017 s prvim kolom tekmovanja
odprli šahisti.
Prvo kolo so že po tradiciji pripravili šahisti Društva paraplegikov
Istre in Krasa, ki so tekmovanje posvetili tudi svojemu odličnemu
šahistu Viktorju Brezovniku.
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Načrt Zdrave šole za šolsko leto 2017/2018
Zdrava šola si je na ravni države tudi to šolsko leto zastavila rdečo nit na temo gibanje,
zdrava prehrana in duševno zdravje.
Na šoli smo med šestošolci in osmošolci izvedli anketo, s katero smo želeli izvedeti, katere so tiste teme, ki zanimajo naše učence
in področja, za katere menijo njihovi starši,

da moramo na šoli posvetiti več pozornosti.
Rezultati so pokazali, da si učenci želijo več
telesne dejavnosti in dejavnosti za zdrav način življenja (športne dejavnosti, priprava
zdrave prehrane) ter izboljšati medsebojne
odnose in komunikacijo. Po mnenju staršev
pa bi morali več pozornosti posvetit samo-

Alenka Curl

spoštovanju in pozitivni samopodobi.
Na podlagi teh odgovorov smo s člani skupine Zdrave šole in nekaterimi zaposlenimi
sestavili načrt z določenimi dejavnosti, ki jih
bomo izvajali v letošnjem šolskem letu.

AKCIJSKI NAČRT ŠOLE, KI PROMOVIRA ZDRAVJE
Namen

IZBOLJŠATI
MEDSEBOJNE
ODNOSE

POVEČATI
TELESNO
AKTIVNOST
UČENCEV

PODUČITI
O ZDRAVI
PREHRANI

Cilj

Merila uspešnosti/
kazalniki

Naloge/dejavnosti

Ključne osebe in
odgovornosti

Rok

1. Učencem predstaviti vlogo
samospoštovanja in pozitivne
samopodobe

Učenci izboljšajo
samospoštovanje in
samopodobo

Dejavnosti, pogovori in
delavnice na to temo

Sabina Breznik
razredniki

Do decembra
2017

2. Naučiti učence prijaznega
medsebojnega komuniciranja
in medsebojnega spoštovanja
(razviti komunikacijske
veščine)

Prijazni medsebojni
odnosi (v razredu,
na hodniku)

Delavnice medsebojnega
komuniciranja
(komunikacijske veščine)

Tatjana Lekan
Andreja Benčina

Do marca
2018

3. Izboljšati sodelovanje in
odnose med učitelji, učenci in
starši in spodbujati sproščeno
vzdušje na šoli

Udeležba na
roditeljskih
sestankih, govorilnih
urah, predavanjih
za starše, srečanjih,
druženjih

Organizirati aktivno
druženje učiteljic,
učencev, staršev
(pohod …), sodelovanje
z lokalnimi društvi
(aktivno druženje)

Alenka Curl
?

Do 15. 6. 2018

1. Sproščanje skozi gibanje

Zmanjšanje
napetosti pri učencih
med odmori in pri
urah

1 x tedensko
razgibavanje z vodenjem
po šolskem radiu

Kristina Komidar

Do junija 2018

Opazovanje števila
pri dejavnostih

Aktivni odmori (na
stadionu / na hodniku)

Alenka Curl

Do junija 2018

Minuta za razgibavanje
v razredu. Aktivnosti
na prostem (učilnica v
naravi)

Vsi učitelji

Do junija 2018

Priprava sadnih /
zelenjavnih nabodal
in sadno zelenjavnih
smutijev

Kristina Komidar

Do junija 2018

2. Povečanje števila učencev in
učenk pri športnih dejavnostih

1. Povečati zanimanje za zdravo
prehrano

Veliko učencev na
degustacijah
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Od starega k novemu
V sredo, 6. 12. 2017, smo imeli učenci OŠ heroja Janeza Hribarja tehniški dan – novoletne delavnice. Delo je potekalo v različnih delavnicah. Učenci smo skupaj z mentorji ustvarjali iz naravnih materialov,
nekatere predmete pa smo reciklirali. Pokazali smo veliko kreativnosti in pri delu uživali. Z izdelki bomo praznično okrasili našo šolo in
jih ponudili na decembrskem bazarju, ki bo na šoli v ponedeljek, 11.
12. 2017, in torek, 12. 12. 2017, v času popoldanskih govorilnih ur.
Vsem krajanom bomo naše izdelke ponudili tudi na Božično-novoletnem sejmu v soboto, 16. 12. 2017, na tržnem prostoru v Starem trgu.
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Nana Kočevar, 6. b, Aleks Tomac, 7. a

Učenci, ki smo se udeležili delavnice Ustvarimo praznične spomine,
smo v besedi, sliki in animaciji pričarali utrinke tehniškega dne. Fotografije, film in predstavitev si lahko ogledate na šolski televiziji in
spletni strani šole.

Učenci in zaposleni OŠ heroja Janeza Hribarja
vam želimo vse dobro v prihajajočem letu 2018.
SREČNO!
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6. razred – Medpredmetno povezovanje (tit in šport)
Pregledali smo opremo kolesa in kolesarja ter osvajali osnove uporabe menjalnika
prestav na kolesu

Andreja Ravšelj
Alenka Curl

Pregledali smo kolesa in si pravilno
namestili čelade (arhiv: OŠ Stari trg)

Kljub hladnemu jutru, so učenci šestih razredov v petek, 22. 9. 2017, v šolo prišli s kolesi.
Tako smo tudi na naši šoli obeležili Evropski
teden mobilnosti.
Pri uri športa in tehnike in tehnologije (TIT)
smo najprej pregledali opremo kolesa in kolesarja in se podučili o pravilni uporabi menjalnika prestav pri kolesu. Drugo uro smo
menjavanje prestav še preizkusili med vožnjo
proti Knežji Njivi in nazaj. Uspešno smo premagali vse težave v urjenju vožnje v koloni.
Želimo si, da bi bila vožnja s kolesom varna
in v užitek.
Vtisi učencev:
Dan je bil zelo zanimiv, predvsem pa poučen.
Skoraj vsi smo si po pregledu kolesa prislužili
nalepko VARNO KOLO. S kolesi smo se odpeljali
proti Knežji Njivi in preizkusili pravilno menjavanje prestav. Dan se je končal imenitno, želim
pa si, da bi bila vožnja s kolesom daljša.
Rebeka Gornik, 6. b
Všeč mi je bilo, da smo si na kolesu ogledali menjalnik prestav in se podučili o njegovi pravilni
uporabi. Uživala sem v vožnji s kolesom po klancu navzgor, pa tudi navzdol. Vesela sem bila, ker
sem dobila še eno nalepko VARNO KOLO.
Julija Ponuda, 6.a
Najbolj mi je bila všeč vožnja po klancu na
Knežjo Njivo. Naučila sem se menjavati prestave. Bi pa rada kolesarila malo dlje.

Še zadnja
s kolesom navodila o varni vož
v koloni (a
nji
rhiv : OŠ St
ar

i trg)

Vika Zgonec, 6. b
Ni mi bila všeč vožnja v klanec, ker smo šli prepočasi. Ravno tako navzdol. Všeč mi je bilo, ko
smo se vozili po igrišču in se učili menjavati
prestave na kolesu.
Nejc Ožbolt, 6. b
Zelo mi je bilo všeč, ko smo se na nogometnem
igrišču učili menjavati prestave. Super je bilo,
ko smo se s kolesom spustili po klancu navzdol.
Matevž Mohar, 6. a
Meni je bilo všeč, ker sem v šolo prišel s kolesom. Najbolj pa mi je bilo všeč, da smo šli proti
Knežji Njivi. Ni pa mi bilo všeč, ker smo šli zelo
hitro in ker se nismo peljali do vrha klanca.
Mark Lenasi, 6. a

Vožnja v klanec je uspešno
premagana, poslušamo navodila
za varen spust (arhiv: OŠ Stari trg)
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Naravoslovni dan: Vodni tok Velikega
Obrha od Podgore do ribogojnice
V ponedeljek, 16. 10. 2017, smo z učenci 7. a
in 7. b razreda spoznavali vodni tok Velikega
Obrha od Podgore do ribogojnice. Na začetku
naše poti smo si ogledali podgorski studenec
in perišče Siga, kjer smo analizirali vodo. Pot
smo mimo Nartnic nadaljevali do Žage, vmes
pa pridno zbirali liste različnih dreves in občudovali rdeče mušnice.
V Žagi nas je pričakal Benjamin Žnidaršič,
ki nam je predstavil zgodovino Zakrajškovega mlina in žage ter dejavnosti, ki jih tu

izvajajo danes. Gospod Franc Kodrca pa je
demonstriral delovanje žage, ki danes deluje na električni pogon. Spoznali smo razliko
med žago venecijanko in polnojarmenikom,
se orientirali s pomočjo kompasa in zemljevida, obnovili imena vseh sedmih ponikalnic
reke Ljubljanice in določili, katere vasi so na
posameznih straneh neba. Ob izviru smo v
plastenke natočili še vzorec vode, pozirali
fotografu Edu Šegi, nato pa pot mimo Adolfovega mlina nadaljevali do vrhniškega mostu. Prešteli smo vse njegove loke in ugoto-

Krištof Istini
Demonstriral č je o ribah povedal veliko za
je tudi, kako hr
ni
anijo ribe. (arh mivega.
iv : OŠ Stari

december, 2017

Vodja naravoslovnega dne:
Andreja Ravšelj

vili, da služi svojemu namenu že 123 let, ter
pot nadaljevali do ribogojnice.
Tam nas je Krištof Istinič popeljal do bazenov, kjer so ribe ločene glede na vrsto in
starost. Predstavil je delo v ribogojnici, posamezne vrste rib in načine njihovega hranjenja. S pomočjo rastlinskega ključa smo
določili še drevesno vrsto, ki ji pripada list,
ki smo ga našli. Gospodu Istiniču smo se zahvalili za zanimivo predstavitev ribogojnice
in se odpravili proti šoli.

Benjamin Žni
daršič
zgodovino in de in Franc Kodrca sta predst
avila
lovanje žage. (fo
to: Edvard Še
ga)

trg)

Skupinska fotografija pred žago ob izviru Velikega Obrha
(foto: Edvard Šega)
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Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Polhek

Anita Veber

Za tradicionalni slovenski zajtrk,
ki je potekal 17. 11. 2017, smo
v skupini Zelenih polhkov
gostili gospoda župana Janeza
Komidarja, gospo Danico Zrim,
gospo ravnateljico Sonjo Jozelj in
predsednika čebelarskega društva
Loške doline gospoda Janeza
Žnidaršiča. Gostom smo postregli
z zajtrkom (domač kruh, med,
maslo in mleko) ter jih razveselili z
deklamacijo »Čebele«.

Imeli smo se lepo.

Tehniški dan – varno v prometu
Vransko: OGLED AZMS CENTRA VARNE
VOŽNJE in MUZEJA MOTOCIKLOV
V sredo, 18. 10. 2017, smo se učenci 8. in
9. razreda odpravili na Vransko, kjer smo
imeli tehniški dan. Ogledali smo si AMZS Center varne vožnje in Muzej motociklov. AMZS
Center obsega 15 ha zemljišča. Imajo 2,5 km
urejenih stez in 9 modelov vadbenih sklopov.
Najprej smo se razdelili v dve skupini. Prva je
odšla na teoretično predavanje. Na predavanju smo izvedeli, zakaj moramo uporabljati
čelado in zakaj je pomembno, da izberemo
pravo velikost čelade. Izvedeli smo tudi, kaj
se zgodi, če tovornjak z veliko hitrostjo trči v
osebni avtomobil. Inštruktor, ki nam je tam
predaval, je povedal, kje oz. kateri sedež v
avtomobilu je najbolj varen. Poučil nas je, da
med vožnjo ne smemo uporabljati mobilnega
telefona. Med vožnjo moramo biti osredotočeni na vsako podrobnost. Imeli smo tudi
vožnjo po poligonu. Inštruktor nas je poučil
o hitrosti in razmerah na cesti. Demonstriral
nam je napačno in pravilno reagiranje voznika pri vožnji na mokrem in spolzkem cestišču
Na posebnem simulatorju smo preizkusili,
kakšen je občutek, če se prevrneš z avtom.
Inštruktor nam je pomagal, da smo se pravilno rešili iz prevrnjenega avtomobila. Paziti smo morali, da je bil pas napet, saj ga
drugače nismo mogli odpeti. Preizkusili pa
smo tudi, kakšen je občutek, če hodiš okoli
stožcev in imaš očala, ki ti dajo občutek, da si
pijan. Očala so imela dve stopnji. Prva je bila
milejša od druge. Pri drugi stopnji že izgubiš
vozniški izpit. Na koncu smo odšli v Muzej
motociklov, kjer smo videli stare motorje,
star avtomobil BMW, nekaj čelad in nekaj vo-

Bojana Kovač, 9. a

jaških vozil. Vse motorje so našli na
Jugoslovanskem območju. Motorji
so imeli različna vzmetenja in luči.
Najprej so imeli luči na sveče, potem
pa karbidne luči.

Zahvaljujemo se Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Loška dolina,ki je
omogočil brezplačno izvedbo tega
tehniškega dne.
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Hoja s »pijanimi očali« (arhiv: OŠ Stari trg)
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Svetovni dan spomina na žrtve
prometnih nesreč 2017
V nedeljo, 19. novembra, smo v Sloveniji tradicionalno, tokrat že
enajstič zapored, obeležili in organizirali aktivnosti ob Svetovnem
dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.
Na ta dan se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.
Geslo letošnjih mednarodnih aktivnosti je bil poziv k

ZMANJŠANJU ŠTEVILA SMRTNIH ŽRTEV IN HUDO TELESNO
POŠKODOVANIH V PROMETNIH NESREČAH ZA 50 % DO LETA
2020, ki smo jih v Sloveniji izvajali pod sloganom
V POKLON ŽIVLJENJU.
Smrt ali poškodba v prometni nesreči je nenaden, silovit in travmatičen dogodek, ki ima dolgotrajen, v številnih primerih celo trajen vpliv
na življenje celotne družine. Vsako leto se številu poškodovanih in
trpečih zaradi izgube ljubljene osebe po vsem svetu prišteje več milijonov novih trpečih zaradi posledic prometnih nesreč.
Občutek žalosti in nemoči te ogromne skupine je še toliko večji, ker
je veliko število žrtev mladih in ker bi veliko število prometnih nesreč
lahko in morali preprečiti.
Tudi odnos javnosti do smrti, poškodb in žrtev prometnih nesreč povečuje občutek nemoči, saj je le-ta velikokrat nezadosten, neprimeren, neprijazen in celo krut do izgube življenja ali izgube kvalitete
življenja.

foto: Mario Žnidaršič

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je tako odgovor na
potrebo žrtev prometnih nesreč po javnem priznanju njihovega trpljenja in izgube.
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Andreja Ravšelj

K večji varnosti v prometu pa z odgovornim obnašanjem lahko pripomore prav vsak od nas:
 tako, da se prepričamo, preden prečkamo cesto,
 se ne prerivamo pri čakanju in vstopanju na avtobus,
 smo med vožnjo v avtobusu in avtomobilu pripeti,
 ne motimo voznika med vožnjo,
 ko izstopimo iz avtobusa, počakamo, da ta najprej odpelje in šele
potem prečkamo cesto,
 pri vožnji s kolesom uporabljamo kolesarsko čelado,
 pri vožnji s kolesom in rolerji ne uporabljamo slušalk in mobilnih
telefonov,
 opozorimo voznike, da ne telefonirajo, kadar vozijo,
 opozorimo voznike, da ne vozijo, če pijejo alkohol,
 pri hoji ponoči uporabljamo kresničke in odsevna telesa, le tako
nas bodo vozniki pravočasno opazili.
V ta namen so učenci naše šole v petek popoldan krajanom delili kresničke in odsevne trakove in jih ozaveščali o pomenu nošenja odsevnih teles ob zmanjšani vidljivosti.
V Loški dolini je bil organizator aktivnosti Zveza šoferjev in avtomehanikov Cerknica v sodelovanju z Občinskim svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Loška dolina in Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Svečke v spomin na žrtve prometnih nesreč smo prižgali
v soboto, 18. novembra 2017, ob 16.30 na avtobusni postaji pri
osnovni šoli, učenci osnovne šole pa so pripravili krajši program.
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Bernarda Knavs

Lepa Anka kolo vodi

L

epa Anka kolo vodi … Tako je poimenovala strokovno ekskurzijo članic Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice
Loška dolina po Beli krajini naša vodnica
Alenka Veber, članica društva Ostrnice. Bela
krajina pa ni poznana le po slovenski ljudski
pesmi Lepa Anka, ampak tudi po jurjevanju,
pisanicah, beli narodni noši, belih brezah,
številnih steljnikih …
V nedeljo, 10. septembra, smo se članice
društva skupaj z nekaj pridruženimi člani
odpravile iz deževne Loške doline na potepanje po deželi na sončni strani Gorjancev.
Že med vožnjo po Dolenjski se je zvedrilo,
na oni strani Gorjancev pa nas je pričakalo
sonce.
Prvi prijazni belokranjski pozdrav smo doživeli v gostišču Badovinac na Jugorju, kjer
so nam postregli z jutranjo kavo. Naša naslednja postaja je bila na Radovici, kjer nas je
pred Osnovno šolo Bistra buča, ki domuje v
tipični leseni belokranjski hiši iz 18. stoletja,
sprejel učitelj tovariš Jože Matekovič s palico
v roki. V starinsko opremljeni učilnici smo
sodelovali pri učni uri iz leta 1957. Strogi
učitelj nam je na zabaven, a poučen način
predstavil Belo krajino, njeno zgodovino,
naravne znamenitosti, kulturo, nošo, glasbila, tipične jedi … Ker smo lepo sodelovali in
bili disciplinirani, tovarišu ni bilo treba uporabiti palice in nam ni bilo treba klečati na
koruzi. Na koncu šolske ure smo kot dokaz,
da smo osvojili osnovno znanje o Beli krajini, prejeli »izpričevalo«.
Sledila je vožnja mimo Rosalic do Treh far,
znamenite božje poti. Romarski kompleks
sestavljajo tri gotske cerkve znotraj visokega
pokopališkega obzidja, ki je verjetno deloma še ostanek protiturškega tabora. Severna
cerkev je posvečena Žalostni Materi božji,

Pred poukom leta 1957 (arhiv Društvo Ostrnice)
srednja nosi patrocinij Glej človeka, južna pa
Lurške Matere božje. V cerkvi Žalostne Matere božje so ohranjene najstarejše baročne
orgle, izdelane v Ljubljani sredi 18. stoletja.
Daljši postanek smo imeli v Metliki, enem
večjih belokranjskih mest. Mesto pod Gorjanci, ob reki Kolpi je bilo zaradi svoje lege
naseljeno že v obdobju prazgodovine. Mestne pravice so bile Metliki potrjene leta
1365. Mesto so zelo zaznamovali Turki in
obe svetovni vojni. Največji razcvet je doživelo konec 19. stoletja, ko je bila tukaj ustanovljena prva požarna bramba na Slovenskem, prva čitalnica na Dolenjskem in v Beli
krajini, prva hranilnica in posojilnica, metliška godba … Najstarejši in najatraktivnejši
del mesta je staro mestno jedro, ki leži na
pomolu nad potokom Obrhom. Z vodnico
smo se sprehodili po središču
mesta. Na mestnem trgu smo
si ogledali farno cerkev sv. Nikolaja, ki je bila prvič omenjena že leta 1334. Ker je zaradi
turškega vpada leta 1578 zgorela, so zgradili novo, vendar
je tudi ta leta 1705 zgorela. Na
razvalinah so zgradili novo
cerkev v baročnem slogu. Na
banjastem stropu so freske,
ki jih je poslikal italijanski
mojster Domenico Fabris.
Friderik Baraga, ki je bil v
Metliki kaplan, je pri Josipu Egartnerju naročil kri-

žev pot in ga tudi plačal. Sprehodili smo se
mimo proštije (dom metliških župnikov, sedež fare), komende (dom za ostarele in onemogle), lekarne in mestne hiše. Na trgu svobode stoji mogočni grad, prvič omenjen leta
1456, verjetno pa je v svoji zasnovi precej
starejši. Skupaj z mestom je predvsem v 15.
in 16. stoletju igral ključno vlogo v obrambi
Kranjske pred turškimi vpadi. V gradu je Belokranjski muzej. Imeli smo voden ogled po
stalni zbirki, ki prikazuje življenje tukajšnjih
ljudi od prazgodovine do sredine 20. stoletja.
Pred gradom so postavljeni doprsni kipi znanih Belokranjcev. Na trgu sta tudi Slovenski
gasilski muzej ter stavba prve hranilnice in
posojilnice na Dolenjskem in v Beli krajini.
Partizanski trg se začne tam, kjer sta dohod
v mesto nekoč zapirala stolp in mestna vrata. Med stavbami izstopata Obrtni dom in
stavba nekdanje osnovne šole, v kateri je bila
med drugo svetovno vojno oficirska šola.
Iz Metlike smo se mimo steljnikov, belih
brez in vinorodnih gričkov odpeljali v vas
Drašiče, znani po 250 let stari soseski zidanici s prav posebno vinsko banko. V banki
komisija vsako leto zbere vinski mošt članov,
da si ga ti lahko po potrebi izposodijo in ga
nato z obrestmi vračajo. Na turistični kmetiji Simonič nas je prijazno sprejel gospodar
Stane in nam za dobrodošlico ponudil belokranjsko pogačo in vino. Med kosilom pa
nam je predstavil, kako domačini spoštljivo
ohranjajo tradicijo svojih prednikov, pove-
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zano s sosesko zidanico. Spoznali smo tudi
rovaš, to je stara naprava iz lesa, na kateri se
je beležil dolg pitja oziroma poraba vina vsakega posameznika.

krajine. Zaselek, kasneje pa vas in trg, se je
razvil okrog gradu Žužemberk, na terasi nad
reko Krko. Središče naselja predstavlja trg z
litoželeznim vodnjakom, ki se nahaja pred
grajskim vhodom, in okoliške nadstropne
hiše s kamnitimi portali. Z vodnico Alenko
Veber smo si ogledali mogočni grad, ki je bil
prvič omenjen leta 1295. V 14. stoletju, po
izumrtju istrske veje rodbine goriških grofov, je grad prešel v last Celjskim. V 16. stoletju so zgradili obrambne stolpe in mogočni
bastiji. Leta 1559 je grad za kratek čas zavzel
nezakonski sin Jurija Turjaškega, Gregor. S
svojo vojsko je bil v bližini Herbart Turjaški,
ki je grad pridobil nazaj, z napadalci pa kruto obračunal. Vrženi so bili čez obzidje, nato
pa so trupla odnesli v gozd zverem.

Po okusnem kosilu smo se odpeljal do vasi
Otok, kjer smo si na robu travnika ogledali
letalo Douglas DC-3 dakota, ki spominja na
partizanska letališča v Sloveniji med drugo
svetovno vojno. Z letališč na Otoku in Krasincu se je s takimi letali od septembra 1944
do aprila 1945 v svoje baze vrnilo več kot 800
rešenih zavezniških pilotov. Zavezniki so
z dakotami na varno odpeljali 2.000 otrok,
žena in starejših ljudi, v zavezniške bolnišnice v Italiji pa 1.473 ranjenih partizanov.
Pripeljali pa so hrano, oblačila, zdravila, medicinsko opremo … Letalo, ki meri v dolžino 20 metrov, razpon kril pa je 29 metrov, je
edini tovrstni ohranjeni primerek v Sloveniji
in je zato izrednega pomena za slovensko
vojaško zgodovino.
Domov smo se vračali mimo Črnomlja in
naprej skozi Suho krajino. Naša zadnja postaja je bil Žužemberk, osrednje naselje Suhe
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Pri pouku … (arhiv Društvo Ostrnice)

Postopna obnova gradu se je začela okoli
leta 1960, od leta 1996 pa v poletnem času
v njem potekajo srednjeveški dnevi in druge
kulturne prireditve.
Bela krajina, pretežno kraška pokrajina med
Gorjanci, Kočevskim rogom in Kolpo, nas je
očarala. V marsičem nas je spomnila ravno
na domačo Loško dolino. ■

Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Barvita jesen v življenju Zavoda Rihtarjeva domačija

Z

iztekajočim se letom 2017 Zavod Rihtarjeva domačija vstopa v sedmo leto
delovanja. Od ustanovitve do danes zavod
sledi začrtanim smernicam svojega delovanja. Med glavne naloge je zavod med drugim v ustanovitvenem aktu zapisal, da si bo
prizadeval za dvig kvalitete življenja tako v
domači občini Loška dolini kot tudi širše.
V šestih letih delovanja je skupaj s svojimi
člani pripravil in organiziral številne dogodke, tudi izven občinskih meja. Člani zavoda
so se udeležili številnih izobraževanj, nekateri naši člani pa so za svoje prizadevno in
trajno delo prejeli tudi priznanja, tako na
občinski kot državni ravni. Tu bi še posebej
izpostavila Janjo Urbiha, ki v okviru zavoda opravlja turistična vodenja. V letošnjem
letu pa je v Babnem Polju vodila tudi prvi
študijski krožek Druženje ob ročnih delih.
Ob zaključku redakcije glasila Obrh je zavod
vložil vso potrebno razpisno dokumentacijo
za pridobitev novih sredstev, ki jih izobraževanju odraslih namenja Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Z uspešnim
kandidiranjem bomo v Babnem Polju tako
lahko v šolskem letu 2017/2018 izvedli še tri
študijske krožke.
Naši člani prihajajo tudi od drugod, kar je
pomembno pri širjenju prepoznavnosti našega dela. S svojo pripadnostjo in delom postajajo čedalje boljši ambasadorji naše obči-

ne in regije.
V nadaljevanju v kratki besedi in pahljači fotografiji povzemamo jesenske dogodke.

Priden kot čebela

Konec avgusta je mentorica študijskih krožkov Alenka Veber v večnamenskem objektu
v Babnem Polju pripravila predstavitveno
srečanje študijskega krožka Priden kot čebela. S študijskim krožkom bomo zaradi zasedenosti mentorice nadaljevali predvidoma v
šolskem letu 2018/2019.
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V študijskem krožku Priden kot čebela bomo spoznavali čebelarsko
kulturno dediščino (foto Alenka Veber)
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Čar starih dokumentov

Vrh letošnjega delovanja zavoda je bila prireditev Stoji tam beli gradi, ki smo jo pripravili v poročni sobi v gradu Snežnik. Osrednji gostje so bili zgodovinar prof. dr. Stane
Granda, citrarka mag. Damjana Praprotnik
in amaterski igralec Beno Peček v vlogi
grajskega pisarja. Rdeča nit dogodka je bila

Amaterski igralec Beno Peček
v vlogi grajskega pisarja.
(foto: Alenka Veber)
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200-letnica ohranjenega dokumenta, ki ga
je Alenka Veber našla na podstrešju Rihtarjeve domačije v Babnem Polju in s tem tudi
200-letnica rodbine Troha.
Prof. Stane Granda je ob vmesni spremljavi
citer in prebiranju nekaterih dokumentov v
zanimivem zgodovinskem duhu osvetlil pomen ohranjanja rokopisne dediščine. Katere
čare vse še skrivajo dokumenti, bo razkril
čas. Poleg najstarejšega dokumenta z lepo
ohranjenim pečatom grofa Volfganga grofa
Lichtenberga, kupnega pisma, je podstrešje
desetletje dolgo nemo skrivalo dragoceno
dediščino. Dediščino, ki ni pomembna samo
za posamezno družino ali rodbino, temveč
ta dediščina odkriva pomembne liste zgodovine naših prednikov na Notranjskem.
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Citrarka mag. Damjana Praprotnik

Prof. dr. Stane Granda

(foto: Alenka Veber)

(foto: Alenka Veber)

Voda od mita do arhitekture

Zavod Rihtarjeva domačije že od leta 2013
aktivno sodeluje v okviru Dnevov evropske
kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine. Letošnja tema je bila posvečena vodi,
zato se je odločil, da svoj dogodek posveti
reki sedmerih imen – Ljubljanici.
K sodelovanju smo pritegnili tudi Doživljajski center Moja Ljubljanica na Vrhniki, kjer
smo odkrivanje slikovite kraške reke tudi začeli, končali pa na prvem izviru – Trbuhovici
v sosednjem Prezidu.
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Zgodbo o reki sedmerih imen smo začeli spoznavati na koncu njene poti v
Doživljajskem centru Moja Ljubljanica na Vrhniki (foto: Alenka Veber)

Reka Ljubljanica skrivnostno povezuje kraška
polja, vse do Planinskega polja (foto: Alenka Veber)
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Zvenim kot pesem,
donim kot gora

Že drugič pa smo v Babnem Polju gostili
pevko in prekaljeno pedagoginjo Matejo
Gorjup, ki vrsto let izvaja različne glasbene
delavnice (Lunin med) in raznolike koncerte. Tokratni obisk je bil namenjen najmlajšim. Zanje je Mateja pripravila glasbeno
delavnico, ki je lepo število otrok popeljala
v svet glasbe in zvokov. Skupaj z njo so otroci lahko razširili svoje obzorje v dojemanju
glasbe in lastne muzikalnosti.

Mateja Gorjup, pevka
in pedagoginja, med
delavnico Zvenim kot pesem,
donim kot gora
(foto: Alenka Veber)

Nedeljski otroški živžav
v Babnem Polju
(foto: Alenka Veber)

Predsednica Društva žena
in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina
in Frančiška Veber po domače
Rihtarjeva Francka, ki na
Rihtarjevi domačiji sprejemata
radovedne goste.
(foto: Alenka Veber)

Ob zaključku leta

V okviru Zavoda Rihtarjeva domačija smo v
iztekajočem se letu 2017 po Primorsko-notranjski regiji in tudi širše popeljali številni
goste, ki prek različnih stanovskih društev
odkrivajo prelesti naše domovine. Kot predavateljica je Alenka Veber gostovala v številnih javnih ustanovah ter se udeležila tudi
nekaj izobraževanj.
Zavod se pretežno financira z lastnimi sredstvi ter s sredstvi, ki jih pridobi na različnih
razpisih.
V letu 2017 je delovanja zavoda in nekatere
programe (predavanje svetovnih alpinistov
Nives Meroi in Romana Beneta, prireditev
v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in glasbeno delavnico Zvenim kot pesem
donim kot gora) podprla tudi Občina Loška
dolina, za kar se ji na tem mestu iskreno zahvaljujem.
Prav tako se zavod zahvaljuje vsem, ki že
vrsto let prostovoljno pomagate pri našem
delu in zaupate v naše delo, ki je usmerjeno
predvsem trajnostno. Težko bi izpostavila
samo enega ali dva, zato moja zahvala velja
vsem.
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Barbara Lah

Tradicionalni zaključek leta
Božično-novoletni koncert
pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož
Pihalni orkester Kovinoplastike Lož zaključuje leto 2017 s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom, ki bo ponovno postregel s
pestrim programom.
Med poletnimi počitnicami orkester ni počival, saj smo člani sodelovali na številnih dogodkih tako v domačem okolju kot tudi v bližnji
okolici. Igrali smo na gasilskih prireditvah v Grahovem in v Cajnarjah, na spominskem obeležju v Novem Kotu, sodelovali na festivalu
Plavajoči grad … Jesenski del je bil malce manj izpostavljen nastopom. Skupaj z mestno godbo Čabar smo sodelovali na 36. Polharski
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noči ter teden dni kasneje igrali še na občinskem prazniku v Starem
trgu. V septembru smo se godbeniki skupaj pozabavali tudi na že
tradicionalnem godbenemu pikniku v Nadlesku, kjer ni zmanjkalo
dobre hrane in pijače.
Člani orkestra pa smo se pod okriljem dirigenta Tadeja Jermana zadnje mesece intenzivno pripravljali na letošnji božično-novoletni
koncert. V mesecu decembru smo vaje povečali iz dvakrat na trikrat
tedensko, med 15. in 17. decembrom smo bili tudi na intenzivnih
pripravah v Radencih ob Kolpi. Program je letos še bolj zanimiv, med
drugim bo možno slišati tudi melodije filmske uspešnice Gospodar
prstanov. Letošnji gost koncerta pa bo a capella skupina Bassless iz
Ljubljane, ki deluje od leta 2013, njeni člani pa so sami izvrstni glasbeniki, ki sodelujejo tudi v poznanih glasbenih zasedbah v Sloveniji.
Letošnji koncert bo torej še ena poslastica za vse, saj bo postregla z
različnimi žanri, v katerih se bo našel vsak. Zato vas vsi godbeniki
vabimo na božično-novoletni koncert, ki bo 26. decembra ob 19. uri
v športni dvorani OŠ Stari trg. Prodaja vstopnic poteka od 13. decembra dalje v TIC Lož. Želimo si, da bi tudi letos dvorano napolnili
do zadnjega kotička, kot nam je to uspelo zadnja leta. Predvsem pa
si želimo, da bi vam z našim koncertom še bolj pričarali praznične
občutke v teh najlepših dneh v letu.

Nastop na prireditvi Polharska noč
(foto: Mario Žnidaršič)

Romana Nared, Za Javni zavod Snežnik

Ples, glasba in druženje za konec leta

V

koledarju dogodkov na spletni strani www.loskadolina.info, kjer
poskušamo redno objavljati obvestila o javnih prireditvah v občini Loška dolina, je bilo v letu 2017 zabeleženih natanko 250 dogodkov. Če k temu prištejemo še športno-rekreativne dogodke in vadbe,
različne društvene dogodke, tedenska ali mesečna srečanja posebnih ciljnih skupin in drugo, pa ta številka zdrsne močno čez tisoč.
Opažamo, da je dogodkov največ aprila, maja in v začetku junija ter
seveda decembra.
Večina letošnjih decembrskih prireditev je že za nami, vendar nam
v zadnjem tednu leta 2017 ostajajo še nekatere prireditve, ki že vrsto
let privabljajo številno publiko. To sta koncerta ženskega pevskega
zbora Kr'snice in Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, Dobrodelni
tek in hoja ter tik pred iztekom leta novoletne zabave pod šotorom.

Letos se šotor iz središča Starega trga seli na parkirišče Kovinoplastike Lož. V petek, 29. decembra, bodo na oder stopili člani skupine
Gadi. Anže, David in Primož že od leta 2008 navdušujejo slovensko
publiko; ženski del prepričajo že s svojim stasom, vse pa zagotovo
tudi z glasom, kar potrjujejo številne nagrade, ki so jih prejeli na festivalih narodno-zabavne glasbe. V soboto, 30. decembra, pa bo zasijala zvezda stalnica slovenske zabavne glasbe, skupina Pop Design.
Legendarni sestav je po več kot tridesetih letih turbulentnega delovanja še vedno udaren, energičen s prepoznavnim vokalom Mirana
Rudana. Obe zabavi se bosta začeli ob 20. uri. V petek, 30. decembra
med 14. in 16.30 uro bodo pod šotorom imeli svojo novoletno zabavo tudi otroci. Zanje pripravljamo pester animacijski program s plesom in glasbo, delavnicami, slastnimi palačinkami in če bodo pridni
... nas obišče še dedek Mraz. Pa vesele praznike!
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Sanja Ivić

Utrip Točke moči

C
arhiv : MG

krajane občine Loška dolina in vse ostale
ljudi vseh starosti, da nas obiščete in aktivno sodelujete pri nadaljnjem razvoju
centra. Naše aktivnosti in urnik lahko spremljate tudi na facebook strani
Medgeneracijskega centra ali na spletni
strani tockemoci.si.
Vsem krajanom želim lepe božične
praznike in veliko zdravja ter druženja v prihajajočem letu.
ber
arhiv: MGC Ga

Gaber

Bliža se konec leta in mineva že skoraj eno
leto, odkar je v Medgeneracijskem centru
Gaber zaživel projekt Točka moči – Večgeneracijski centri Primorsko-notranjske regije.
Opažamo zelo pozitiven trend razvoja in
odziv uporabnikov. V skoraj enem letu delovanja projekta smo zabeležili več kot 300
novih uporabnic in uporabnikov, od katerih
je večina žensk. Pri izbiri aktivnosti ves čas
sledimo željam in potrebam uporabnikov.
Največji interes so uporabniki pokazali za
program dnevnega druženja, jutranje telovadbe in torkove popoldanske telovadbe
za starejše. Sledijo tuji jeziki, kreativne delavnice in počitniške dejavnosti za otroke. S
septembrom je v centru zaživela tudi učna
pomoč za otroke z učnimi težavami, ki jih
vodi prostovoljec centra.
Zelo lepo je razvito tudi sodelovanje z
Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja in
vrtcem Polhek – Stari trg pri Ložu. Za uporabnike dnevnega druženja vrtčevski otroci
enkrat mesečno pripravijo program in ga
predstavijo ob obisku našega centra, ravno
tako nas mesečno obiščejo učenci prostovoljci. V okviru projekta učenci osnovne šole
in uporabniki centra v veselem medgeneracijskem vzdušju urijo miselne sposobnosti. S
podporo mentorjev so učenci skupaj z uporabniki centra izpeljali tudi druge uspešne
dogodke, na primer Pohod treh generacij,
ki smo ga izvedli v oktobru. V novembru
pa smo z uporabniki obiskali tretješolce in
predstavili, kako so otroštvo preživljali nekoč.
Z različnimi strokovnimi predavanji spodbujamo vseživljenjsko učenje in ponudimo
možnost pridobivanja aktualnih informacij
z različnih področij življenja. Tako smo imeli kar nekaj predavanj s področja stresa in
sproščanja, zdravstvenih predavanj o homeopatiji, raku, zdravi prehrani, demenci ipd.
Večino programov izpeljejo strokovno usposobljeni prostovoljci, katerih delo povezuje
koordinatorka dnevnih aktivnosti. Uporabnice in uporabniki v centru tako ustvarjalno
preživljajo skupni čas in prenašajo znanja
drug na drugega – pa tudi na druge, zunaj
centra. S tem namenom tudi obiskujemo
ali gostimo sorodne centre zunaj občine
(Večgeneracijski center Bloke, DEOS Cerknica).
Dragi uporabniki in izvajalci, hvala za vse
dosedanje trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Veselim se novih. Vabimo tudi ostale

arhiv: MGC Gaber

Točka moči v Medgeneracijskem
centru Gaber Loška dolina
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Saša Knaus

Martinovanje na Vipavskem
Pršu je, pršu sveti Martin,
on ga je krstil, jest ga bom pil.

č
o Mihelči
foto: Vink

Martinovo je priljubljen ljudski praznik, saj se takrat zaključi jesensko
delo na polju. Praznik je tesno povezan z vinom:

V opoldanskem času smo zapustili našo dolino in se odpeljali na Vipavsko. Z lokalnim vodičem smo si ogledali nekaj znamenitosti.
Skozi Vipavo teče reka Vipava, ki ima tri izvire. Zaradi številnosti
izvirov so prebivalci zgradili 25 mostov; najimenitnejši in najstarejši
je most za Lanthierjevo graščino. Prav zaradi mnogih mostov pravijo
kraju tudi male oziroma slovenske Benetke. Domačini in prebivalci
okoliških vasi pa Vipavi še danes radi rečejo kar trg.
Nad Vipavo se bohoti Nanos, ki skriva marsikatero lepoto in znamenitost.

Potepanje po Vipavi smo končali z ogledom egipčanskih sarkofagov
in pot nato nadaljevali strmo v breg do gostilne Ferjančič, kjer nas je
čakala domača hrana in seveda pokušina vina.

foto: Vinko Mihelčič

Zanimivo je bilo slišati, da so imeli v Vipavi tudi rudnik, ki so ga
zaradi slabe kvalitete rude kmalu zaprli in tako vsaj malo obvarovali
zdravje tamkajšnjih ljudi.

V večernih urah smo se dobre volje vrnili v domačo Loško dolino.

Grajski punKt, Društvo ljubiteljev gradu Snežnik

PEKA ŽUPNEKA – POPRTNIKA
foto: Mario Žnidaršič

Pristave Snežnik, 1. december 2017 – Študijski krožek Recepti naših babic: Peka župnәka
– poprtnika. Krožek je potekal pod strokovnim vodstvom mentorice Janje Urbiha in z
neprecenljivim kuharskim znanjem in izkušnjami Ane Zakrajšek. Moko za to priložnost je podarila ekološka kmetija Krpan iz
Cerknice.
Župnәk – poprtnik je tradicionalen, bogato
okrašen božični kruh iz bele moke, ki je včasih na mizi ostal vse do svetih treh kraljev.

nidaršič
foto: Mario Ž
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Janez Žnidaršič

Čebelarska maša

Otroci, ki obiskujejo čebelarski krožek, so izdelali tudi panjske končnice, s katerimi so popestrili prostor pred oltarjem
(foto: Mario Žnidaršič)

Č

ebelarsko društvo Loška dolina se je faranom župnije Stari trg pri Ložu predstavilo že četrtič na god svetega Ambroža, svetnika, učitelja, škofa in zaščitnika čebelarjev.
Rodil se je leta 339 v Trieru, v današnji Nemčiji, živel je do leta 397. Zanimiva je anekdota,
ki pripoveduje o njegovem otroštvu: Ambrožu se je še kot dojenčku, spečemu v zibelki na
domačem dvorišču, na glavo usedel roj čebel.
Pestunja, ki ga je varovala, je začela kričati in
klicati na pomoč. Ambrožev oče, izkušen čebelar, je ukazal, naj pustijo otroka na miru, in
tako se je roj čez čas dvignil, ne da bi otroka
pičila ena sama čebela. Po tem dogodku je oče
dal otroku ime Ambrozij. Ambrozija je grški
izraz za mano, ki naj bi bila hrana za bogove
in je dajala večno mladost in nesmrtnost.
Čebelarska zveza Slovenije si skupaj s kme-

tijskim ministrstvom že več kot tri leta prizadeva za razglasitev svetovnega dneva čebel.
Obeta se, da bo letos, sredi decembra, sprejet
na plenarnem zasedanju generalne skupščine
Organizacije združenih narodov v New Yorku. Po razglasitvi svetovnega dne čebel bodo
čebelarji s prapori sprejeli delegacijo, ki bo zastopala Slovenijo, na letališču Jožeta Pučnika
ter tudi v palači predsednika države.
Čebelarsko društvo Loška dolina je eno izmed redkih, ki imajo status društva v javnem
interesu na področju kmetijstva. Društvu, ki
je v javnem interesu, lahko donirate del dohodnine z izpolnjenim zahtevkom, ki je oddan
do zadnjega decembra za tekoče leto. Donatorjem dela dohodnine se za zaupanje najlepše zahvaljujem.

Praporščaki čebelarskih društev iz Loške doline
in sosednjih občin (foto: Mario Žnidaršič)

Posebej se za mašo zahvaljujemo gospodu
župniku Boštjanu Modicu, za pripravo in
sodelovanje pri čebelarski sveti maši pa pevcem MePZ sv. Jurij in cerkvenemu otroškemu
zboru, sodelujočim praporščakom, posebno
iz sosednjih društev, krožkarjem za okrasitev
s panjskimi končnicami. Posebna zahvala gre
gospodinjam za napečene dobrote, ki so jih
pripravile za druženje po končani maši, ko je
sledilo druženje in pokušina čebelarskih dobrot.
Ob koncu leta vam želimo blagoslovljene božične praznike, v prihajajočem novem letu pa
obilo zadovoljstva, sreče ter miru doma in v
svetu.
Čebelarski pozdrav, »naj medi!«

Po maši je zbrane nagovoril predsednik Čebelarskega
društva Loška dolina Janez Žnidaršič (foto: Mario Žnidaršič)
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Mario Žnidaršič

AV

Delovanje MDI Cerknica
– Loška dolina – Bloke

Turizem za vse –
pot drug k drugemu

V petek, 8. decembra 2017, so se člani izvršnega nadzornega odbora
Medobčinskega društva invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke z
veseljem odzvali vabilu predsednice Olge Otoničar na 8. sejo društva.
Na sestanku, ki je bil v sejni sobi društva v Cerknici, so pregledali
delo v četrtem četrtletju in potrdili program in delovanje društva za
leto 2018. Nadaljevali bodo z dosedanjim delom, pripravljajo razne
delavnice in izobraževanja. Prav tako bodo organizirali izlete, letovanja in praznovanja po planu, ki ga imajo na koledarju za 2018. Hkrati
so obeležili Mednarodni dan invalidov z letošnjim geslom: »Smo državljani EU.«

Na konferenci je svojo izkušnjo ter vizijo Kulturnega centra
Ars Viva predstavil tudi Benjamin Žnidaršič
(arhiv: Ars Viva)

Slovenija je bila med prvimi državami, ki so v EU ratificirali Konvencijo o pravicah invalidov, kjer jasno piše, da je treba invalidom
zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Med ključnimi pravicami je tudi pravica biti
vključen in pravica do dela.

Od 29. november do 1. december 2017 se je v Termah Čatež, v organizaciji Fakultete za turizem, Univerze v Mariboru, Brežice, Slovenija
in v sodelovanju s: Fakulteto za šport in turizem – TIMS, EDUCONS
Univerza, Novi Sad, Srbija in Libertas Business School, Univerza
Libertas, Zagreb, Hrvaška odvijala mednarodna 4. letna konferenca Turizem in razvoj 2017 na temo Aktivni in športni turizem, ki je
vključevala tudi dostopni turizem. Na konferenci je svojo izkušnjo
predstavil tudi Benjamin Žnidaršič in predstavil vizijo Kulturnega
centra Ars Viva.

Po seji je bila predstavitev defibrilatorja (naprave, ki nam pomaga v
primeru zastoja srca oživljati človeka). Člani PGD Cerknica so izvedli krajšo vajo – prikaz uporabe defibrilatorja in prvo pomoč pri oživljanju obolele osebe. Naprava ne pomaga, če sami najprej pravilno
ne oživljamo človeka. Pomembno je ugotoviti, kdaj gre za zastoj srca
in kdaj za kakšno drugo težavo.
Novoletno voščilo predsednice vsem
članicam in članom društva:

JOČE LETO
NAJ IMA PRIHAJA
I,
TOPLE MODRE OČ
EBO,
NAJ V NJIH STA N
A VSE LJUDI.
SANJE IN SREČA Z
foto: Mario Žnidaršič

Globalno pomembnost dostopnega turizma je že v uvodu prvi dan
predstavila Dolores Kores, Premiki, Slovenija. Ker se turistične prakse
vedno bolj širijo, da bi zagotovile vse bolj raznoliko paleto senzacionalne ponudbe, je vse bolj izpostavljena vizualna izkušnja. V ospredje
zanimanja pa so prišli tudi občutki dotika, vonja, zvoka in gibanja. Danes ljudje ne želijo samo počitnic, želijo pa avanturo. Fokus turističnih
izdelkov se je premaknil iz zagotavljanja sproščujočega prostega časa
za ljudi na njihovih počitnicah, v zagotovitvi razburljive dejavnosti v
celem času turistovega dopusta. Mihaela Škrlj Brglez in Barbara Izlakar sta predstavili Multi senzorni turistični program za slepe in slabovidne osebe kot del usposabljanja turističnih vodnikov na primeru
izleta slepih in slabovidnih v Mariboru.
Če je bil čas dopusta včasih namenjen počivanju, druženju ob čezmernem pitju, si ljudje danes želijo drugačno vseobsegajočo ponudbo; all-inclusive pustolovščine, spoznavanje novih krajev, ljudi ali poglobljene izkušnje.
Benjamin Žnidaršič je izpostavil velik potencial podeželja za dostopni
turizem s svojo prilagodljivostjo in naravnim okoljem. Ter kako hostel Ars Viva lahko vpliva na socializacijo družbenega in kulturnega
okolja. Najbolj pomembna pa je v Sloveniji za turizem komunikacija
med invalidskimi organizacijami, turističnimi ponudniki in Slovensko
turistično organizacijo.
V razpravi je prof. Tanja Lešnik Štuhec Ph. D. poudarila, da je potrebno v pripravo turistične ponudbe vključiti tudi invalide in za uresničitev različnih potreb all-inclusive pustolovščin prilagoditi standardom
in zahtevam ljudi različnih življenjskih slogov in življenjskih pogojev.
Odgovorni in trajnostni turizem mora upoštevati raznolikost turistov
glede starosti, mobilnosti, senzoričnih okvar, intelektualne invalidnosti ali zdravstvenega stanja in s tem spodbujati univerzalno dostopnost
– turizem, ki ga lahko vsi uživajo, ne glede na svoje sposobnosti.
S povečevanjem povpraševanja po avanturističnem turizmu je bilo na
področju aktivnega turizma vedno več raziskav. Prizadevamo si razširiti to zanimivo in namensko raziskavo s posebno pozornostjo, namenjeno vprašanjem dostopnosti in socialne vključenosti.
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Jasna Lekan

las Notranjska

Zgodbe rok in krajev – vabilo
k sodelovanju
Rokodelstvo predstavlja del narodne identitete in kulturne dediščine, hkrati pa je dobra
poslovna priložnost, tega se zavedamo tudi
na LAS Notranjska, ki združuje občine Bloke,
Cerknica in Loška dolina.
Iz navedenih razlogov smo pristopili k projektu sodelovanja Zgodbe rok in krajev, v
katerem pod vodstvom LAS srce Slovenije
sodeluje 11 partnerjev. Projekt nudi odgovor
za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev,
omogoča vključevanje sodobnega dizajna in
dodano vrednost turizmu, predstavlja možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve identitete in razvoja območij.
Rokodelci bodo pridobili ustrezna strokovna znanja in nove izkušnje, sodelovali bodo
z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo
njihovi izdelki še bolj kvalitetni, s tem pa
uspešnejši na trgu. Temeljni del projekta je izobraževanje. Rokodelci lahko pridobijo nova
znanja za razvoj izdelkov, veščine javnega nastopanja in osebnega komuniciranja, urejanja

stojnic in prodajnega prostora, promocijo izdelkov itd.
V okviru projekta bodo izbrane tudi zgodbe
– legende občin, ki so vključene v LAS Notranjska, izdelana bo knjiga z istoimenskim
naslovom projekta «Zgodbe rok in krajev«.
Poleg novih znanj se bodo rokodelci vključevali v turizem s prikazom mojstrskih znanj in
veščin.
Prijazno vabljeni vsi rokodelci z območja LAS
Notranjska, da se vključite v projekt in razpoznate priložnosti in možnosti za lastni razvoj
ter razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji.
Za več informacij smo vam na razpolago
na sedežu LAS Notranjska, Prečna ulica 1,
tel. št. 05 721 22 42 ali nam pišite na
naslov info@rra-zk.si

TESTO:
12,5 dag margarine
25 dag moke
6 dag sladkorja
ščepec soli
1 jajce
2 rumenjaka

Izkazan interes za vključitev v projekt
»Zgodbe rok in krajev« pričakujemo
do 12. 1. 2018.

ZA DEKORACIJO: LED
1 beljak
12,5 dag sladkorja v prahu

Jani Strle

Športno-ustvarjalne
jesenske počitnice

arhiv: Jani Sterle

arhiv: Jani Sterle

Tudi med zimskimi počitnicami bodo
projektni partnerji organizirali tovrstne
brezplačne počitniške dejavnosti, zato
otroci vabljeni, da aktivno preživite svoj
prosti čas.

Sterle
arhiv : Jani

Zavod ORON, Športna zveza Loška dolina, Zavod Ars Viva, Javni zavod Snežnik,
Zavod Jezerski hram in Šahovski klub
Loška dolina so med jesenskimi počitnicami organizirali brezplačne športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice v osnovnih šolah v Starem trgu pri Ložu, Novi
vasi in Grahovem. Otroci so se udeležili
različnih športnih panog. Ustvarjalne delavnice pa so potekale na temo pravljice o
medvedu, kjer so se preizkusili v izdelavi
papirnatih lutk, snemanju zvočnih efektov in uprizoritve pravljice.
Izvedba aktivnosti poteka v okviru LAS
Notranjska, operacije Aktivacija ustvarjalne družbe. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

BOŽIČKOVI
ŠKORENJCI

Margarino, sladkor, sol in jajce
zmešamo, dodamo moko in
zgnetemo v testo. Zavijemo ga v folijo
in ga damo za eno uro v hladilnik.
Testo razvaljamo na pol cm tanko
plast. Na papir narišemo obliko
škorenjčka in ga izrežemo. Papirnato
šablono položimo na testo in
izrežemo 6 škorenjčkov.
Tri kose peki papirja zmečkamo,
namastimo in jih zvijemo tako, da
je namaščeni del na zunanji strani.
Zvitek papirja namestimo na
zgornji del škorenjčka, nanj pa
položimo drugi škorenjček. Robove
namažemo z rumenjakom in jih
rahlo stisnemo. Iz preostalega testa
naredimo majhne piškotke in jih
položimo zraven škorenjčkov.
Pečemo 15 minut na 180 stopinj C.
Beljak in sladkor v prahu stepemo
in dodamo rdečo jedilno barvo.
Nekaj belega ledu shranimo za
zgornji del škorenjčka. Spodnji del
pa namažemo z rdečim ledom. V
odprtino, iz katere smo vzeli papir,
položimo majhne piškotke.
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Čebelarska zveza Slovenije

Medena potica za božič
Zima je čas, ko narava leže k počitku, ljudje pa se zatekamo k toplemu
ognjišču in pogosto posegamo po medu in ostalih čebeljih pridelkih,
ki so v tem letnem času nepogrešljivi. Med pogosto uživamo na kosu
kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo, pogosto pa zaide tudi v
kuhinjo, kjer ga dodajamo tako mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko-pekovskemu
pecivu … V tem predprazničnem času smo za bralce pripravili recept
Medena potica za božič.
Še prej pa nekaj zanimivosti o izvoru in razvoju potice:
Prve slovenske potice so bile sadne, z nadevom iz stolčenega suhega
sadja in medu. Suho sadje za potice so na peči ali v peči posušili in
nato v možnarjih ali v mlinskih stopah stolkli v moko. Sladkali so z
medom, ki je bil stoletja edino sladilo. Poleg sadja so kot nadev uporabljali še orehe, lešnike, bučne peške in pehtran. Rozine so na kmete prišle zelo pozno. Nadev je bil lahko tudi slan. Potico je v pisnih
virih prvi omenil Janez Vajkard Valvazor, in sicer v Slavi vojvodine
Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila prva potica nadevana z orehi
in medom, ponekod s skuto. Včasih so jih zvijali na poseben način.
Testo so razvaljali v obliki kroga in ga po vsej površini namazali z
nadevom. V sredini so zarezali križ, katerega kraki so bili dolgi 12
cm. Potico so začeli zvijati iz sredine proti zunanjemu robu, vsak trikotnik zase. Nastal je dolg tanek zvitek, ki so ga prerezali in polagali
v model v obliki kače, zvitek na zvitek. Potica je na toplem vzhajala,
nato pa se je pekla v krušni peči. Že od nekdaj so jo povezovali z
božičem.
Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije
SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g pšenične bele moke, 70 g sladkorja, 30 g kvasa,
60 g masla, 4–5 jajčnih rumenjakov, 2–3 dl mlačnega mleka, ščep
soli, 1 jušna žlica sladkorja, 1 jušna žlica tekočega medu.
Medeno-orehov nadev: 150 g tekočega medu, 600 g mletih orehov,
1–2 dl mlačnega mleka, 2 jajci, ščep mletega cimeta, ščep mletih
klinčkov, ščep stolčenih nageljnovih žbic, vaniljev sladkor, naribana
limonina lupina, ½ dl ruma za aromo. Premaz: mleko in jajce.

PRIPRAVA
Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni temperaturi, dodamo rumenjake, sladkor, stopljen med in rum. Mleko segrejemo in raztopimo
maslo. Dodamo mešanico soli, mleka in kvasa. Zmešamo srednje gosto testo, ga zgnetemo, pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč.
Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni kopeli. Ko je stopljen, ga
odstavimo, primešamo maslo in približno polovico mletih orehov (ki
jih lahko nadomestimo s piškotnimi ali kruhovimi drobtinami). Vse
skupaj zalijemo z mlekom. Na koncu dodamo še začimbe in jajci.
Priprava na peko: Tradicionalno se je potico peklo v okroglih lončenih modelih. Dolžino razvaljanega testa določimo tako, da izmerimo
premer modela in pomnožimo z dva. Testo, ki je počivalo čez noč,
zjutraj še enkrat premesimo, tanko razvaljamo, nanj namažemo medeni nadev in potresemo s preostankom mletih orehov. Testo tesno
zvijemo, položimo v namaščen modelček in ga postavimo na toplo,
da še enkrat vzhaja. Medena potica je težja in vzhaja počasneje. Pred
peko kolač premažemo z zmesjo mleka in jajc. Pečemo v pečici, ogreti
na 175 °C, pribl. 45 min.
Avtorica recepta: mag. Urška Intihar

Odličen in zdrav zajtrk, malica ... pripravljen po receptu naših babic

Ječmenov močnik, tudi knajpov močnik
Sestavine:
ječmenova moka, mleko, voda, sol
2,5 litra vode (lahko tudi pol mleka,
pol vode), rahlo osolimo
in zavremo.
Počasi vsipamo ječmenovo moko
(0,5 l) in ob sprotnem mešanju z
metlico zgostimo do želene gostote.
Kuhamo 10-12 min ob stalnem
mešanju.

Postrežemo lahko z zabeljenimi
drobtinicami ali ponudimo z
mlekom ali pa ga sladkamo z medom
in cimetom ... Pa dober tek.

Jêčmen je zelo staro, že nekoliko pozabljeno
žito, vendar se mu pišejo boljši časi. Zaradi
njegovih izjemnih prehrambenih in zdravilnih
lastnosti se ga spet pogosteje uporablja.

Močnik je preprosta zakuha iz
različnih vrst moke. Spada med
najstarejše jedi na svetu. Močniku se v
starih slovenskih kuharicah reče tudi
vsukanec.

Recept smo pripravili in za vas preizkusili na
študijskem krožku Kuharski recepti naših
babic pod mentorstvom Janje Urbiha in v
organizaciji Društva ljubiteljev gradu Snežnik.
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Obiskovalcem naših prireditev, uporabnikom
Medgeneracijskega centra Gaber ter vsem
prebivalcem občine Loška dolina želimo
sodelavci Javnega zavoda Snežnik
prijetne praznične dni ter veselo, zdravo
in srečno novo leto 2018.
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Uroš Bonšek, CNVOS

Podprite
občinska
društva, ker
vas nič ne stane

V vaši občini je 12 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako
pomagate pri njihovih prizadevanjih.
Če se za to ne odločite, gre vaših pol
odstotka nazaj v proračun. Tam vsako
leto ostane več kot 4 milijone evrov
neporabljenih, čeprav verjamemo, da
bi jih ravno občinska društva znala
najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni
prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž
vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje
najljubše občinsko društvo, tudi njim
lahko podarite svojih pol odstotka. Če
bi radi pol odstotka razdelili med več
društev, lahko storite tudi to – izberete
jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki
ali se pozanimate pri društvih samih.
Lahko pa obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam
vseh društev iz vaše občine – poiščete
jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec
in ga do konca leta odnesite ali pošljite
na finančni urad. Vaša odločitev velja
do preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos,
da bo že naslednje leto tudi zaradi vas
življenje v vaši občini še lepše, boljše,
varnejše. Hvala.

Mario Žnidaršič

Otvoritev
Cvetličarne Nina
Za praznične decembrske dni nas je v Loški
dolini presenetila dobra novica o otvoritvi
nove Cvetličarne Nina, Pot na Ulako 7a, v
Starem trgu pri Ložu.

december, 2017

Cvetličarna bo odprta od ponedeljka do
petka, od 8. do 18. ure, ob sobotah pa od 8.
do 12. ure. Za vas bosta poskrbeli Andreja
in Bojana. Nudili nam bosta vse vrste rezanega cvetja, lončnice in v spomladanskem
času vse za balkon in vrt. V trgovini bomo
našli tudi ideje za darilo.
V sklopu trgovine deluje tudi vinotoč. Točijo
teran in kraško belo vino.

Kolektiv Cvetličarne Nina se priporoča za obisk.
foto: Mario Žnidaršič

Društveno dogajanje je pomemben
del življenja v vaši občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo,
da je vsakdan v vaši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino,
lahko društvom še dodatno pomaga,
tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni
pa veliko.
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PISMA BRALCEV
Uredništvu glasila Obrh
Spoštovani!
Živim v Ljubljani, doma sem iz
Babnega Polja, šolo sem več let
obiskovala tudi v Iga vasi in Starem
trgu. Večina mojega sorodstva živi v
Loški dolini.
Z veseljem sprejemam vse novice
iz mojih krajev in vesela sem tudi
vašega glasila, kadar pridem do
njega. Ker sem zasledila, da ga
pošiljate tudi na naslove izven loške
doline, se toplo priporočam, če ga
lahko pošiljate tudi meni.
Iskreno vam moram čestitati za
tako vsebinsko bogato glasilo! Kaj
vse nudite! Kaj vse se dogaja v tej
prelepi dolini! Koliko zanimivosti je
v njej, z vsemi zvrstmi umetnosti,
športa, dogajanja, načrtov! Tudi
če ne živiš tam, začutiš utrip kraja
in ljudi. Pa koliko se je spremenilo
v dolini! Na vseh področjih. Vesela
sem vaših uspehov. Z glasilom in
vsebino pa le še tako naprej! Res je
pravo bogastvo vsebin.
Upam, da bom prišla na vaš seznam
bralcev in z veseljem pričakujem
vaše glasilo na moj naslov!
Lepo pozdravljeni!
Ivanka Curk roj. Bajec
Ljubljana, 10. 11. 2017

Kraševec Milena,
(Vrhnika 24.7.2017)

V priznanje
g. županu Janezu Komidarju!
Sram me je lahko,
da mi je moral svetovati nekdo,
naj od g. župana kaj napišem,
na kar niti pomislila nisem.
Gre namreč za osebo samo,
katere dovolj ceniti ne znamo,
čeprav mu malokdo seže do kolena,
zna pa mu pod noge metati polena.
On se pa na vso moč trudi,
da vsakemu občanu vse potrebno nudi
in prizadeva se za blagor vseh,
hvaležnost pa težko najdeš pri ljudeh.
Hvaležnost je pač taka reč,
da jo je nekomu priznati odveč,
čeprav on mnogokrat ne spi
zaradi problemov, ki jih malo ni.
Ljudje si pa predstavljajo drugače,
zato mu marsikdo v škodo skače,
hvala bogu, da se on braniti zna,
da v glavi visoko ograjo ima.
Večina pa nas je le na njegovi strani,
ker so njegovi načrti vedno pravi,
saj takšnega župana v dolini še ni bilo
in če bo pripravljen še kandidirati,
zagotovo izvoljen bo.
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Milena Ožbolt

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

Mlinsko kolo v
Belem malnu

ENODNEVNICE
Med enodnevnic pali smo oblak:
povsod, od belih mlinov, sivih žag
se zbirajo na kratek, kratek ples:
glej, rojstvo – smrt, en pomišljaj je vmes.
En pomišljaj samo, ena minuta,
da naglo vzklije cvet opojne nade,
ljubezni, bolečine in naslade:
en pomišljaj – čaroba je osuta.
V nebo so se vzvijale kot kadilo
za enodneven dar, življenju užgan;
in mi? Izteka tednov se število,
gledam nazaj – in vse je kot en dan.

Del mlina “Bel maln”, Slavko Petrič, Markovec 28 piše na fotografiji iz Slovenskega
etnološkega muzeja, ki jo je leta 1962 posnela Fanči Šarf. Posnetek je narejen z mostu
pred mlinom, čigava je hiša v ozadju pred
pobočjem Racne gore, pa nisem še ugotovila.
Tega kolesa se zelo dobro spomnim, saj sem
večkrat kot začarana strmela vanj, ko se je vrtelo in je voda štropotala z njegovih lopatic.
Bilo je kot muzika in voda, ki se je penila, je
uprizarjala pravo predstavo. Zadaj se vidijo
zapornice, za njimi pa je bila lesena brv, po
kateri se je dalo priti na rob kamnitega jezu.
Tam smo počeli marsikaj. Kadar je bilo za jezom malo vode, se je ogrela in bila čudovita
za plavanje, ko je narasla, se je prelivala čez
rob in po mahovnatih kamnih, ki podpirajo
jez, ustvarjala potočke in potoke, po katerih
je bilo lepo broditi in skakljati. Toda ob deževjih voda še vedno grozeče naraste in hrumi, da jo je slišati po vsej vasi. Včasih je tako
velika, da jezu sploh ni več videti in ogroža
tudi starodavno stavbo mlina. Poleti so včasih nad vodo rojile mušice enodnevnice veliko bolj kot zdaj. Bilo jih je ogromno in ko
so poginile, so na vodi pred jezom naredile
debelo naslago. Nekateri vaščani so jih pobrali v samokolnice in z njimi pognojili njive
in vrtove. Nekaj časa je smrdelo do neba, a
krompir je bil debel … Oton Župančič pa je
o njih napisal globoko premišljujočo pesem:

Pozimi je včasih mlinsko kolo zaledenelo in
bilo je resda videti pravljično, a če je hotel
Malenski atek mleti žito, je moral kolo najprej očistiti. To je počel s kladivom postopoma in previdno, da ne bi poškodoval lopatic
in kolesa. Rekel je, da kleplje, kot se kleplje
kosa, saj bi močni udarci resda hitreje odstranili led, a tudi razbili les. Kadar je imel
veliko dela, je mlel noč in dan in spal kar na
vrečah v mlinu. Ko je bilo treba nasuti žita,
zamenjati vreče ali posode ali postoriti kaj
drugega, ga je na to opozoril zvonček, ki
ga je imel napeljanega do mlinskih naprav.
Delo mlinarja je bilo včasih prav garaško.
Vidijo se nove lesene lopatice na kolesu, ker
so prejšnje strohnele in se obrabile. Nekaj jih
fotografija: 1920 Markovec - Beli maln
Avtor fotografije: neznan
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 29. 7. 2012
Oblika: kopija fotografije
vir: http://cerknica.org/stareslike
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še vedno manjka, najbrž so odpadle zadnjo
zimo. Malenski atek je dobro skrbel za svoj
mlin, ki pa ga je čas vseeno upokojil. Ljudje
so sejali vse manj žita, kolikor pa so ga, so ga
zmleli električni mlini. Malenski Slave mlajši
je nekaj časa še mlel, kot ga je naučil oče, nazadnje le še šrotal kakšno koruzo za živali in
se nekoliko ukvarjal z žago. Starodavna naprava je potem še nekaj časa samevala, nazadnje pa je dokončno izginila. Samo mlinski
kamni iz Belega malna so še ostali in se znašli v novi funkciji kot del tlaka na dvorišču.
Eden pa za spomin še sloni na steni skednja
pri cesti … Slika je ujela enega zadnjih trenutkov, ko se je kolo še vrtelo ...
Slovarček:
• šrotati: drobiti, mleti na grobo
Viri:
• Petrič Anga, Markovec, april 2016,
ustno
• Oton Župančič: Med ostrnicami,
Slovenska matica v Ljubljani, 1978
Kraj: Markovec
Datum: 1. 8. 1962
Avtor: Fanči Šarf
Zbirka: Slovenski etnografski muzej,
Teren 19, F0000019/014

Oton Župančič
O, Beli malin – tam je trinajst streh,
pod njimi mlada srca, vedra lica,
tam Beli mlinar, Bela mlinarica
in z belim mlinarjem je je sam smeh.
Tam teče voda in podi kolesa,
tam teče vino in podžiga kri,
svetal od tuje sreče gost sedi,
in ko gre stran, ne čuti več telesa.
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Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann Schönburg Waldenburg je napisal spomine o svojem
življenju, vendar pa so bili po njegovi smrti 20. oktobra 1943 v gradu Hermsdorf v bližini
Dresdna nepoznani vse do leta 1993. Njegova potomka Nobil Donna Grazia Vailati je rokopis
prejela šele po združitvi obeh Nemčij, ko je prvič obiskala grobove svojih prednikov.
Spomine je v knjigi z naslovom Gehörtes und Gesehenes v samozaložbi izdala leta 1993 v
Firencah. Pred leti je Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu knjigo prevedel v slovenski jezik.
Prevod je odstopil za objavo v Obrhu.
(urednik)

HERMAN Princ pl. Schönburg – Waldenburg

Moji starši
Ko je leta 1859 umrl moj stari oče, je v oporoki svojemu tretjemu sinu Juriju, mojemu
očetu, zapustil kot dedni delež gospostvo
Snežnik na Kranjskem. Gospostvo meji na
kras in ga prekrivajo mogočni gozdovi. Ker
je gospostvo zaradi slabega gospodarjenja
nekdanjih lastnikov v začetku petdesetih let
prišlo na boben, so se v vladnih krogih bali,
da bi lahko prišlo v neprave roke, ki bi gozd
izsekale in bi se kras nezaželeno širil.
Zato so starega očeta opozorili preko njegovega brata Edvarda, ki je živel na Dunaju,
da kupi gospostvo, kar se je tudi zgodilo na
dražbi. Njegova družina ni o nakupu ničesar
izvedela, ker »zaupni stvari« ni nikoli pripovedoval. Ko so odprli oporoko, je moj oče
prvič slišal o posesti, ki mu je pripadla. Kje
natančno leži posestvo, sprva niso nič vedeli.
Tako se je podal na potovanje, da bi odkril,
kje leži posestvo, in po mnogih ovirah je prišel na cilj. Na mostu napol propadlega gradu
mu je prišel naproti gozdarski mojster, ki je
upravljal posestvo in je v do tedaj popolnoma tujem častniku osuplo spoznal gospodarja. Potem ko si je novi gospodar ogledal
grad in okolico, je zahteval, da vidi blagajno.
Gozdarski mojster ga je peljal v zakonsko
spalnico in pokazal na predal pod toaletnim
ogledalom svoje žene kot na najbolj varen
kraj za shranjevanje gospoščinskega denarja, ki je dotekal zelo borno. Oče je izvlekel
predal in vsebino spravil v žep. To je bilo njegovo prvo in za dolgo časa edino vladarsko
dejanje, ki je prineslo denar. Razmere so bile
brezupne. Posestvo so zelo bremenili gozdni
servituti skoraj 40 naselij in vsako urejeno
gospodarjenje z gozdom je bilo onemogočeno.
Samo zaradi nenavadne energije in vztrajnosti se je mojemu očetu posrečilo, da je v
desetletjih trdega boja gospostvu vdihnil
gospodarsko življenje in ustvaril red. Servitute so odpravili, ko so prepustili tretjino
gospostva soseskam, ki so bile do njih upravičene, seveda ne brez težkih bojev, katerih
žrtev je bila ravno zgrajena gozdarska hiša
Mašun (1874). V pivških vaseh so bili plat
zvona, kmetje so se zbrali in gozdarsko hišo
so zravnali z zemljo. Vojaštvo, ki so ga poklicali iz Ljubljane, je preprečilo nadaljnje
napade in gozdarska hiša je ponovno zrasla

iz ruševin. Kaže, da nad to hišo visi posebna
usoda. 45 let pozneje je bila ravno tako nasilno uničena, zaradi nepazljivosti so jo zažgale
italijanske enote, ko so med premirjem taborile na Mašunu. Požar je izbruhnil ponoči
in se je razširil tako hitro, da je zgorelo vse
moje osebno premoženje. Zaradi pomanjkanja vode ni bilo mogoče misliti na gašenje.
Na vzpetini pred hišo sem sedel na stolu, ki
so ga rešili pred ognjem, in opazoval plamene, kakor nekdaj Nero, ko je gorel Rim. Bila
je čudovita predstava, ko so plameni v mirni
avgustovski noči švigali proti nebu. Samo
škoda, ker me je takšen ognjemet precej stal.
Gozdarska hiša je kmalu zrasla iz pepela še
večja, kot je bila nekdaj.
Vrnimo se nazaj v šestdeseta leta prejšnjega
stoletja. Potem ko so servitute večinoma odpravili, so se lahko lotili naloge, da so do tedaj pasivno gospodarstvo gospostva Snežnik
spremenili v aktivno. Ker prodaja surovega
lesa zaradi slabih prometnih povezav ni obetala dobička, je oče zgradil žago na Marofu
v Loški dolini. Žago je zgradil ob potoku,
ki nikoli ne presahne. Na žagi naj bi rezali
tanke deščice, imenovane tavoletti, ki so jih
uporabljali za izdelavo zabojčkov, v katerih
so prevažali italijansko južno sadje v Ameriko. kazalo je, da bo naložba rentabilna. Tedaj
so Združene države izdale zakon, ki je določal, da se bo moralo za blago, ki ni pakirano
v embalažo iz ameriškega lesa, plačati posebno carino. Ta ukrep je na mah spremenil
situacijo in moj oče je lahko označil kot za
srečno naključje, ko je žaga konec sedemdesetih let pogorela in mu na ta način povrnila
vsaj del gradbenih stroškov.
Tedaj se je oče začel zanimati za znanega
kemika barona Reichenbacha, ki je v tistem
času iznašel nov postopek za pridobivanje
metilnega alkohola iz bukovega lesa. Ravno
bukov les do tedaj ni imel vrednosti. Oče je z
njim sklenil pogodbo in zgradil po njegovih
načrtih v Leskovi dolini tovarno za pridobivanje metilnega alkohola. Vodstvo tovarne
je prevzel iznajditelj sam. Vendar kot zelo
pogosto, sta se izkazali teorija in praksa za
nezdružljivi. Tovarno so morali opustiti in
baron Reichenbach je izginil. Sledila je kratka epizoda, ko je poskušal podjetni Francoz
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Mr. Bertrand iz St. Etinneja s pomočjo delniške družbe obrat ponovno oživiti. Toda
družba je propadla in s tem so tovrstne stvari
dokončno opustili. Zgradba je kmalu razpadla in gozd je počasi prerasel kraj, od koder
so ga objestni ljudje poskušali pregnati.
Edini za silo zanesljiv dohodek posestva je
do tedaj pritekal od pridobivanja pepelike,
pašnine in izdajanja dovoljenj za nabiranje
drevesnih gob.
Po drugem neuspehu je oče pripravil načrt,
po katerem naj ne bi ustanavljali posebnih
podjetij, temveč bi posest napravili dobičkonosno z direktno prodajo lesa in uvajanjem
urejenega gospodarjenja z gozdom. Pričela se je velikopotezna izgradnja cestnega
omrežja. Delo na posestvu je potekalo več
desetletij, vodili so ga strokovnjaki in laiki,
ki so ustvarili občudovanja vredno, vzorno
posest.
Jeseni 1862 je bil oče v Rhedi poročil princeso Luiso Bentheim-Techlenburg in se z njo
preselil v Snežnik. Kljub vojaški službi v avstrijski armadi ga v nasprotju z mnogimi stanovskimi kolegi ni okužil bacil avstrijcizma
– še posebno, kar se tiče njegove izgovorjave,
in je hotel težišče svojega življenja – že zaradi prihajajočega potomstva – spet prenesti v
Nemčijo in v ta namen pridobiti prebivališče. Na svojevrsten način je prišel na posestvo Hermsdorf. Nastanil se je pri bratu Ernestu v Gavernitzu, da bi si od tam ogledal
primeren objekt, ki bi ustrezal njegovim željam. V nakup so mu med drugim ponudili
posestvo Wachau pri Radebergu. Da bi si ga
ogledal, se je nekega lepega poznojesenskega dne leta 1864 v spremstvu brata odpeljal
tja. Kočijaž je zgrešil pot in se ustavil pred
zaklenjenimi vrati nekega dvorca. Izza vrat
so jih pozdravili trije visoki stolpi. Nadzornika, ki je prišel preko dvorišča, so vprašali,
kako se grad imenuje. Imenoval se je Hermsdorf in je bil last nekega grofa Wallwitza.
Ko so vprašali, ali je grad naprodaj, so jim
odločno odgovorili, da ni, vendar so si smeli ogledati dvorec in park. Na prvi pogled
mu je bil Hermsdorf všeč. Wachau so našli
pozneje, vendar se jim je zdel neprimeren.
Oče je razočaran zaenkrat opustil nadaljnje
iskanje. Kmalu nato je obiskal najstarejšega
brata v Waldenburgu in mu je pripovedoval
o dogodku. Brat je slučajno poznal lastnika
Hermsdorfa in se je ponudil, da mu bo pisal.
V presenetljivem odgovoru je bilo rečeno,
da grof Wallwitz do sedaj resnično ni mislil
na prodajo, vendar se mora zaradi slabšanja
bolezni preseliti v Dresden. Zato naj bi bil
pripravljen posestvo prodati. Pogovori so se
ugodno razvijali, vendar so se zaradi smrti
grofa ustavili, še preden so se zaključili. Brat
in dedič umrlega jih je čez nekaj časa obnovil
in v teku leta 1865 so končno sklenili kupčijo. To zavlačevanje je imelo posledice za celo
moje življenje. Na vseh dokumentih, kjer
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zahtevajo navedbo rojstnega kraja, kar me je
vedno znova spravilo v jezo, sem moral napisati, da sem rojen v Leipzigu.
Takrat sem se tam rodil. Kar sem povedal,
me prepogosto spravlja v jezo. Kljub velikemu spoštovanju do velikega mesta ob
jezeru se mi zaradi neznatnih stikov, ki me
povezujejo z mestom, nikoli ni posrečilo,
da bi se počutil kot rojen meščan Leipziga.
Rojen Hermsdorfski ali Snežniški bi v vsakem primeru zvenelo veliko bolj primerno.
Vsekakor sem bil napolnjen z upravičenim
ponosom, da sem prišel na svet težak 12 funtov. Depandansa hotela de Russie je uživala
prednost, da je bila prva zgradba, ki so jo na
tem svetu zagledale moje oči. Starši so se naselili v hotelu, ko so pričakovali moje rojstvo.
H krstu prvorojenca, ki ga je opravil znani
pastor Ahlfeld, so prišli številni sorodniki, med njimi moji prastari starši, knez in
kneginja Reuß-Gera. Moj oče je bil kljub
dosedanji surovi vojaški službi nenavadno
dobrohoten oče, ki se je od mojih malih nog
natančno ukvarjal z menoj. Vrhunec dneva
v zgodnjem otroštvu so bile večerne ure, ko
sem smel priti v očetovo sobo, se mu usesti na kolena in poslušati neizrekljivo napete zgodbe, ki jih je znal pripovedovati cele
večere in si jih je zame izmišljeval z nikoli
zmanjšano svežino, ali jih je preoblikoval.
Poleg tega me je skrbno negovala vedno
ljubeča mama, ki me ni pozabila strogo
opomniti, kjer se ji je zdelo potrebno. Prav
tako se spominjam, da sem komaj kdaj slišal
očeta spregovoriti neprijazno besedo. Strog
pogled in resna kretnja sta zadostovala za
spoštovanje in občudovanje, ki sta ga navdajala, da bi spoznal vso težo svojega niča,
ki mi je prebadal čustva. Ni čudno, da je pri
takšnih starših očetova hiša, dokler je obstajala, ostala v vseh obdobjih življenja predmet
mojih najbolj živih dopustniških želja, vsaj
tako dolgo, dokler se tudi pri meni ni uresničila svetopisemska beseda: »Zapustil boš
očeta in mater in se pridružil svoji ženi.«
Vendar to je že tema, ki je preveč nežna za
moje jeklene peruti.
Če se te teme kljub temu dotaknem, se je
samo zato, da ne bi zaradi popolnega molčanja vzbujal napačnega vtisa, kot da se tudi v
tem smislu ne menim za človeško usodo, ki
naj bi mi bila posebej naklonjena.
Moji starši niso bili sebični, česar nikoli nisem našel pri možeh, pri ženskah samo zelo
redko. Denar naj bi jim služil, da pomagajo drugim, ali da druge razveseljujejo. Nam
otrokom naj bi vtisnili načelo, da se ni imenitno prepirati za denar, tako temeljito, da
sem moral v poznejših letih v gospodarskih
sporih premagati notranjo oviro, če je bilo
treba braniti pošteno pridobljene finančne
pravice, namesto da vržem puško v koruzo,
ko se je šlo za umazani denar.

IZ ZGODOVINE

Slabega razpoloženja ali slabe volje pri starših nisem nikoli opazil. Popolnoma neustrašno, ne glede na ljudi in dogodke, niso
izgubili duševnega ravnovesja v hudih situacijah in težkem telesnem trpljenju. Poleg
tega je oče imel sijajen dar pripovedovanja
in humor, ki ga ni nikoli zapustil. Če so prijatelji naše hiše ustvarili ime o schönburškem humorju, moramo v prvi vrsti poleg
bratov Huga in Ernesta imeti mojega očeta
za ustanovitelja tega imena. V delu »Konig
Albert 50 Jahre Soldat – Kralj Albert 50 let
vojak« piše polkovnik pl. Schimft na str. 196:
»V bližini kronskega princa (vojna 70–71)
moramo … posebej omeniti princa Jurija pl.
Schönburga-Waldenburga, ki je bil sodeloval že v vojni 1866 kot adjutant in je sedaj
ponovno vstopil v armado kot generalni
major in generalni adjutant. Priljubljen pri
kronskem princu, spoštovan v celem štabu,
je ta izvrstni mož poleg dragocene delavnosti veliko prispeval k temu, da je z zanimivo
zabavo in odrezavimi domislicami polepšal
kronskemu princu marsikatero uro dolgočasnega vojaškega življenja.
Ko je kralj Albert, sam že bolan, v oktobru
1900 malo pred smrtjo obiskal mojega očeta
na bolniški postelji v Hermsdorfu, je dejal
kneginji Schwarzburški, moji sestri, ki ga je
spremljala do kočije: »Humor ga še ni zapustil.«2
Moja mama je bila enako kot moj oče strasten jezdec, vendar ta strast se je sorazmerno
hitro končala.
Bil sem na dopustu v Snežniku. Lepo jesensko dopoldne smo izkoristili za ježo v Leskovo dolino, kjer naj bi si ogledali tovarno
za izdelavo metilnega alkohola, ki jo je oče
postavil pred 12 leti. Za krmljenje konj smo
s seboj vzeli konjskega hlapca. Nekoliko smo
bili pozni in da bi pravočasno prišli na kosilo
v Snežnik, smo jezdili v ostrem diru po cesti,
ki se spušča v dolino, starši so bili spredaj,
jaz sem bil tik za maminim konjem lipicancem. Cesta je bila speljana vzdolž pobočja
tako, da se je na desni vzpenjalo pobočje, na
levi pa je bil več metrov globoko strm podzidek. Nenadoma se je mamin belec spotaknil.
Skušala ga je dvigniti, pri tem je stopil s prvo
nogo čez podzidek in se prevrnil po strmi
steni navzdol, bil je strašen pogled za tistega, ki je jezdil tik za njo. Ranjeni in krvaveči
konj se je povzpel iz množice skal in grmovja spet na cesto, toda moja mama je obležala
negibna. Medtem ko je konjski hlapec hitel
domov po pomoč, se je posrečilo očetu in
meni, da sva z velikim naporom prinesla
mamo na cesto in jo položila v travo na robu
ceste. Iz nosu ji je tekla kri, in ker ni kazala
znakov življenja, smo se morali pripraviti na
najhujše. Toda nenadoma je odprla oči in
čez nekaj časa je začela premikati okončine.
Leskov grm, v katerega je padla, je omilil padec, ki pa je bil dovolj močan, da je povzročil krvavenje iz nosu in ust ter lahek pretres
možganov. Kmalu je prispel voz z vsem po-
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trebnim, da bi lahko odpeljali ponesrečenko
in ji ne bi povzročali prevelikih bolečin. Po
osmih dneh je bila že toliko ozdravela, da se
je lahko vrnila v normalno življenje. Samo
na obrazu so se ji videle velike črne lise, ki
so izginjale zelo počasi. Kmalu nato so starši
odpotovali na Saško, kjer naj bi se v Dresdnu
udeležili poročnih slavnosti nadvojvode
Otona Avstrijskega in princese Marije Jožefe Saške (starši zadnjega avstrijskega cesarja). Da ne bi s črnim obrazom dajala veseli
podobi dvornega slavja slabega predznaka,
se je na predvečer poročnega dne podala k
šminkerskemu mojstru, ki je naredil, čeprav
morda ne popolnoma naraven, vendar manj
vznemirjujoč izgled. To je bilo enkrat samkrat, da se je moja mama ličila, kar je danes
zelo priljubljeno pri mnogih ženskah.
29. oktobra 1900 je umrl moj oče. Žalnih
slovesnosti v gradu Hermsdorf se je med
drugimi udeležil tudi kralj Albert in poznejši kralj Friderik August. Sobana je bila zavita
v črnino in okrašena s številnimi venci. Po
sredini so jo pregradili z črno zaveso. Krsta
je stala pred vrati vrtnega salona. Velika sobana niti približno ni mogla sprejeti množice žalnih gostov.
Moja mama je umrla 1. februarja 1922 v
Gutebornu, kamor je šla po praznovanju
božiča. V snegu in hudem mrazu so jo prepeljali v Hermsdorf in jo na enak način kot
mojega očeta položili na mrtvaški oder. Ker
v tistih dneh zaradi stavk po Nemčiji niso
vozili vlaki, so lahko na žalne slovesnosti
prišli od drugod samo maloštevilni. Veliko
večja je bila udeležba iz bližnje okolice. Žalni
sprevod je bil skoraj neprekinjena veriga do
cerkve v Lausi.
7. februarja 1914 je moja mama praznovala
70. rojstni dan. To je bilo zadnje veliko praznovanje v gradu Hermsdorf. Na predvečer
so okoliške vasi pripravile baklado, ki smo jo
opazovali iz grajskega balkona, ki gleda proti
parku. Že ko so se baklonosci pod balkonom
postavili v polkrog, so še vedno prihajale
nove bakle. Okoli ribnika so se gibale luči in
na ledu se je pričelo rajanje bakel.
Predstava živih slik iz življenja moje mame v
vrtnem salonu in koncert članov godbe Sonderhaus v veliki sobani so bile nadaljnje programske točke bleščečih prazničnih dni. 
(se nadaljuje)
---------

2 Drugače je tudi prvorojenec naše generacije
dedni princ Viktor, ki je zgodaj umrl, znal s to
družinsko dediščino tako ravnati, da so še do
svetovne vojne v Potsdamu, kjer hitro pozabijo,
krožile šale iz daljnega časa njegovega službovanja, kot npr. naslednja: Nekega dne je prišel
cesar Wilhelm II. v uniformi mornariškega bataljona v kasino gardnih huzarjev, kjer ga je moj
bratranec sprejel z besedami: »Veličanstvo prihaja iz akvarija?«

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v oktobru 2017 je bilo:
GAŠPER TIČ
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali dve:
Slavica Čuk, Lož, Smelijevo naselje 31, 1386 Stari
trg pri Ložu
in
Zdenka Partl, Ulica za mlinom 2, 1380 Cerknica
Nagrajenki prejmeta vsaka 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.
Vstopnice prispeva Kulturni dom Cerknica.
Čestitamo!
O prevzemu oz. koriščenju nagrade sta nagrajenki
obveščeni po pošti.

Tudi tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih, ki izhaja iz slike.
Rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh
do 22. februarja 2018.
Nagrade tokrat prispeva
TRGOVINA NMODA, Cesta Notranjskega odreda 9, 1386 Stari trg pri Ložu
Svoja vrata je odprla v ponedeljek, 20. novembra 2017.
Trgovina je specializirana za prodajo oblačil, lovskih
oblačil, obutve in nudi veliko izbiro bižuterije.
Vljudno vabljeni v novo trgovino!
• 1. nagrada: Bon v vrednosti 30 €€
• 2. nagrada: Bon v vrednosti 20 €€
• 3. nagrada: Bon v vrednosti 10 €€
Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.
uredniški odbor

PRISTAVE GRADU SNEŽNIK
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Vabimo vas na

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

v torek, 26. 12. 2017.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 6 km.
Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina je namenjena slepemu otroku z mišično distrofijo.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza Loška dolina in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

