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Glasilo občine Loška dolina

Mlin in Špetnjakova žaga
Ob Velikem Obrhu v Markovcu stoji še nekaj objektov, ki ohranjajo bled spomin na veliko parno žago
z dvema venecijankama in enim poljarmenikom, ki jo je leta 1880 postavil Franjo Žagar na mestu
manjšega mlina, ki ga je okrog leta 1865 kupil njegov oče Anton Žagar iz Prezida. Žaga je delovala do
razlastitve leta 1946. (več na str. 36)
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Pozdravljeni v dneh počitnic
in dopustov
Ne vem, ali imam samo jaz tak občutek ali je bil junij res še bolj kot ostali meseci zapolnjen z delom in mnogimi dogodki. Kakor da bi si hoteli dopust in počitnice dodatno
zaslužiti in si brez slabe vesti privoščiti kakšen teden ali več počitka. Kakor koli, bolj ali
manj zasluženi dopusti in počitnice so tu. Vsem želim, da bi jih kar najbolje izkoristili,
se odpočili in si nabrali novih moči za nove izzive.
Kaj pa je tisto, kar je ob vsakodnevnih delovnih obveznostih polnilo naše dneve, večere
in pogosto tudi noči v zadnjem obdobju? Nekaj tega je zapisano na naslednjih straneh.
V uvodu prejšnjega Obrha sem omenil, da je na vidiku že prva košnja in vonj ostrnic.
Letos je narava z nenehnim dežjem poskrbela, da je košnja nekoliko počakala in so imele trave čas cveteti in dozoreti. Ko je Dolina končno dočakala suho, sončno obdobje, je
bila kar naenkrat vsa odišavljena z vonjem pokošenega sušečega sena po poljih. Kmetje
so vložili veliko truda, da so uspeli posušiti in pospraviti seno pred ponovno močo. Tudi
letos so ostrnice krasile Loško dolino. Čestitke. Tudi ostali, ki so se trudili na mnogih
področjih in o katerih lahko beremo v tem Obrhu, si jih zaslužijo. Zagotovo so tu šolarji
s svojimi uspehi in še posebej prejemnice bronastih grbov. Zaslužijo si jih tudi likovni,
literarni in glasbeni ustvarjalci, športniki, plesalke, vaške skupnosti, društva in zavodi,
vsi, ki skrbijo, da se občina razvija, pa tudi posamezniki, ki so s svojo dejavnostjo dali
pečat našim krajem in stranem tega Obrha.
Upam, da vam bo prebiranje njegove vsebine prineslo sprostitev in vzpodbudo za sodelovanje v prihodnji številki.
Zaključujem z željo, da bi čas dopustov kar najlepše preživeli in uspeli obiskati tudi katerega od na naslednjih straneh napovedanih dogodkov.
Nasvidenje do naslednje oktobrske številke!
Borut Kraševec
urednik

p. s. V uredništvu bomo veseli vseh vaših dopustniških razglednic.
Hvala vsem, ki se nas boste spomnili.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 27. september 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: Mlin in Špetnjakova žaga • tekst
in fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Borut Kraševec

»Moje razmišljanje za prihodnost je v smeri razvoja ...«

foto: Borut Kraševec

potreben kader za dom vključno z vodstvenim iz okolja, v katerem bo dom lociran, kar
odpira nove možnosti za zaposlovanje prebivalcev Loške doline.
Želel bi si, da je ministrstvo bolj odzivno.
Vloga za podelitev koncesije je bila z naše
strani podana na ministrstvo že lanskega
novembra. Ni razumljivo, da smo v sedmih
mesecih do razpada vlade z njihove strani
prejeli le formalni odgovor, da je vloga popolna. Ker se po volitvah nova vlada šele
formira, ne pričakujem, da bomo dobili z
njihove strani odločbo o podelitvi koncesije
prej kot konec koledarskega leta.

Pogovor z županom občine Loška dolina

Janez Komidar, župan občine Loška dolina,
letos zaključuje svoj drugi mandat. Povabil
sem ga k pogovoru, da oceni in predstavi svoje zadnje štiriletno delo in nas seznani, kaj je
bilo v teh letih realizirano, in kaj je tisto, kar
mu glede na zastavljene načrte ni uspelo uresničiti.
Če se ozremo štiri leta nazaj, na začetek
drugega mandata županovanja, je
bilo izpostavljenih kar nekaj načrtov
in projektov. So vsi ti načrti uspešno
realizirani ali je ostalo še kaj odprtega?
Kar se tega mandata tiče, so vsi ključni projekti zaključeni ali pa so v fazi izvedbe. Odprti sta le dve področji, za kateri menim, da
sta pomembni za Loško dolino in sem že v
letu 2010 ob kandidaturi za prvi mandat dal
zavezo, da se bom maksimalno potrudil, da
pride do njune realizacije.
To sta izgradnja doma za starejše občane
in trgovski center. Na tem področju je bilo
narejenih že nekaj aktivnosti, ki so podlaga
za njuno vključitev v načrt za razvoj občine
v prihodnjem obdobju. Kljub temu da ni
prišlo do realizacije, je zagotovo trma tista,
ki me pelje naprej in nameravam in želim
vztrajati, da pride tudi pri teh dveh projektih
do izvedbe.
Projekt doma za starejše občane je bil
podrobno predstavljen že v prejšnji
številki Obrha. Iz zapisa je razvidno,

da je dokumentacija pripravljena in čaka
le še na odobritev s strani ministrstva.
Ali je v tem pogledu kakšen napredek?
Na občini smo že v letu 2012 pripravili občinski prostorski načrt. Zemljišče na območju Ograd, ki je v lasti Občine Loška dolina,
smo v prostorskem načrtu opredelili kot
območje za investicije mirnega tipa. V to
kategorijo je umeščen tudi dom za starejše
občane.
V lanskem letu je ministrstvo razpisalo koncesijo za oskrbo starostnikov. Rok za pripravo celotne dokumentacije in prijavo je bil izredno kratek. Z ministrstvom smo se uspeli
dogovoriti, da ga iz dveh mesecev podaljša
na štiri.
V teh štirih mesecih smo pripravili idejne
zasnove za gradnjo doma za starejše občane,
pridobili zunanjega partnerja, ki je dal zavezo, da bo investiral v gradnjo in kar je bilo
zelo pomembno, dal je tudi zavezo, da bodo
oskrbovalnine fiksne in da bo upravljanje v
teh domovih v pristojnosti občin.
Občinski svet je potrdil, da lahko podelimo
koncesijo za dobo 99 let s tem, da investitor
koncesijo občini plačuje, občina pa koncesnino vlaga nazaj v dom.
Dom je za Loško dolino izredno pomemben,
saj predstavlja tri vidike oskrbe starostnikov.
Eno je institucionalno varstvo, drugo je
dnevno varstvo in tretje je pomoč na domu.
Vse tri oblike bi se izvajale z ene lokacije.
Investitor, katerega matično podjetje ima
sedež v Franciji, namerava zaposlovati ves

Kateri pa so ključni projekti, ki so bili
realizirani oz. so zaznamovali ta
štiriletni mandat?
V celotnem mandatnem obdobju moram
izpostaviti področje urejanja komunalne
infrastrukture, kar je rdeča nit, ki se odvija
še iz mandata mojega predhodnika. Občinski svet se je zavezal, da bodo vsa naselja v
občini Loška dolina do leta 2021 opremljena
s komunalno infrastrukturo. Ta časovnica se
sicer nekoliko odmika, vendar samemu konceptu sledimo tudi v obeh mojih mandatih.
Največji aktualni projekt, ki poteka na tem
področju in za katerega predvidevam, da bo
zaključen v začetku prihodnjega leta, po prvih načrtih naj bi bil končan do konca leta
2018, je projekt izgradnje kanalizacijskega
omrežja južnega dela Loške doline za naselja
Pudob, Kozarišče, Šmarata, Viševek. V nadaljevanju je v načrtu še povezovalni vod za
Podgoro in Vrh.
To je tudi teža našega finančnega vložka v
investicije. Vendar to ni edina stvar, na katero se osredotočamo. Ko smo zaključevali
Dane, Podcerkev, Nadlesk, so se porajale že
nove ideje, novi načrti in novi projekti. Tako
da nismo šli fokusirani samo v eno področje, ampak smo poskušali zajemati čim širše
investicijsko načrtovanje za občino, kajti področij je več in vsa si zaslužijo enako pozornost in prilagajanje sredstvom, ki jih imamo
na razpolago. Zakaj poudarjam prilagajanje?
Zato, ker občina do letošnjega leta ni pristopala k zadolževanju.
Kako so si projekti sledili po letih?
Če se ozrem v leto 2015, smo šli na področju kmetijstva v komasacijo 172 ha kmetijskih zemljišč v Podcerkvi in Nadlesku. To je
bilo izvedeno na pobudo lastnikov zemljišč
in na pobudo vaškega odbora. V tistem obdobju smo v Podcerkvi pričeli še z obnovo
mostu, ki je bil načrtovan že leto prej, in ga
tudi uspešno obnovili.
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Tega leta smo pričeli tudi z izgradnjo obvozne ceste med Starim trgom in Markovcem,
s katero smo močno razbremenili Bračičevo
ulico in hkrati izboljšali dostopnost tovornega prometa do industrijske cone v Markovcu.
Ukrepati smo morali tudi pri državni cesti
skozi Iga vas, ki je po propadu podjetja, ki
jo je gradilo, skoraj tri leta žalostno čakala
samo še na zgornjo asfaltno preplastitev. Država ni imela posluha za dokončanje, zato
je občina preplastitev realizirala z lastnimi
sredstvi.
V letu 2015 smo začeli tudi s prenovo objekta Pot na Ulako, pridobili smo lastniško pravico nad celotnim objektom, pričeli z obnovo ter tako pridobili pet novih stanovanj.
Eden tistih projektov, ki mi je povzročal
precej glavobolov, je bil projekt medgeneracijskega centra Gaber, ki nam ga je v tistem
letu uspelo zaključiti. V letu 2016 smo za
center dobili še dokončno izplačana sredstva
sofinancerskega deleža. Naložba v objekt in
dogajanje v njem se je v zelo kratkem času
pokazala kot dobra. Tudi danes po treh letih
je medgeneracijski center tista točka, ki dejansko združuje različne generacije.
Nadaljevali smo z ureditvijo in dokončno
zasaditvijo krožišča na obvozni cesti Stari trg
– Markovec. Namenili smo sredstva za sanacijo odlagališča odpadkov na Rakeku, kar
smo skupaj z občino Cerknica v letu 2016
uspešno zaključili, ter začeli s projektom
povezovalnega vodovoda Podgora – Babno
Polje. Pričet je bil javni razpis za kanalizacijo Pudob. Obe investiciji tako vodovod kot
kanalizacija sta uspešno štartali s tem, da je
vodovod zaključen, kanalizacija pa bo zaradi razpršenega območja dokončana do leta
2019.
Za tisto leto lahko izpostavim še finančno
podporo PGD Iga vas pri nakupu novega
gasilskega vozila.
Kot sem rekel že na začetku, je bilo leto 2017
tisto, ki je dalo poudarek skrbi za starejše,
s pripravo dokumentacije doma za starejše
ter prijavo na razpis za podelitev koncesij,
ki smo jo v drugi polovici leta 2017 uspešno
vložili na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve.
To leto je bilo aktivno tudi v pogledu infrastrukture. Ideja, ki je rasla v meni, da
se območje ob osnovni šoli v Starem trgu
uredi tako, da na tem območju povečamo
prometno varnost zaradi naših otrok, je
sledila investicija povezovalne ceste ob šoli,
ureditev parkirišč in ureditev platoja. To je
hkrati sovpadalo z drugo načrtovano investicijo na področju turizma. Zavedam se, da
je občina dolžna ustvarjati in dajati pogoje
za razvoj turizma, zato je tu postajališče za
avtodome. Mislim, da je to eden od pogojev,
da turistom damo možnost, da se zadržijo v
občini, ter istočasno domačinom ponudimo
priložnost, da se v pogledu turizma, trženja
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Prenova POŠ v Iga vasi se je leta 2017 zaključila z novo fasado (foto: Borut Kraševec)
in promocije ob tem tudi sami dodatno angažirajo.
To leto je bilo tudi leto pričetka izgradnje
komunalne infrastrukture v Pudobu, kjer
investicija še poteka.
V letu 2017 smo obnovili podružnično OŠ
v Iga vasi in ji dali končni zunanji izgled. V
nekaj predhodnih letih smo investirali v zamenjavo oken, ogrevalnega sistema in strešne konstrukcije.
Smiselno je, da podpiramo varčne sisteme in
zeleno energijo, ki je v današnjem času čedalje bolj pomembna, zato smo na parkirišču
v Starem trgu pridobili prvo polnilnico za
električne avtomobile v občini.
Z direkcijo RS za ceste smo pričeli konstruktivne razgovore glede ureditve »neslavne«
ceste Markovec – Loški Potok. Leta poprej
se je direkcija tega odseka branila in ga dajala na stranski tir. Tudi državna proračunska
sredstva, ki so bila že odobrena za to investicijo, je državni zbor umaknil in prerazporedil. V lanskem letu smo končno le dosegli
dogovor, da se tudi tej cesti posveti več pozornosti.
Sedaj je v pripravi projektna dokumentacija
obnove cestišča med povezovalno cesto, ki
jo je gradila občina do križišča Knežja Njiva – to je prvi del investicije, v nadaljevanju
pa je v načrtu še asfaltiranje celotnega makadamskega dela od križišča Knežje Njive proti
Loškemu Potoku.
Kaj pa je tisto, kar je oziroma bo zaznamovalo letošnje leto in zaključek mandata?
Letos smo štartali že po utečenih načrtih. Če
smo v letu 2015 izvajali komasacijo, v letu
2018 pričenjamo z izvajanjem agromelioracije. Na temu območju urejamo vse povezovalne poti in ceste. Za obe operaciji smo
uspešno pridobili tudi evropska sredstva iz
kmetijskega sklada, zato ima občina tu minimalne finančne vložke. Za vsak evro, ki nam
ga uspe pridobiti, sem izredno vesel, da ga
pripeljemo v občino, saj tukaj tudi ostane.
PGD Babno Polje je že leta izražalo željo po
ureditvi oziroma izgradnji novejšega in mo-

dernejšega gasilskega doma. Letos so se pokazale možnosti, da jim namenimo 40 tisoč
evrov in tako omogočimo začetek investicije. V načrtu je, da jim tudi v prihodnjem letu
namenimo enako vsoto. Projekt nameravajo
realizirati tudi s svojim delom in ostalimi
donacijami.
Letos za področje Babnega Polja in tudi
Škrilj načrtujemo in želimo pridobiti vso
projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema ter skupaj s tem tudi
zamenjavo celotnega vodovodnega omrežja.
V Babnem Polju imamo pri delu nekoliko
ovir, saj nam nekateri lastniki zemljišč žal
niso podelili služnosti in tako ne moremo
nadaljevati z načrtovanim projektom. Na
Škriljah in v okolici Dan smo te služnosti že
pridobili, tako da bo projektna dokumentacija za to območje pripravljena še letos in
bomo lahko vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V letošnjem letu smo se lotili tudi odstranitve stolpa v Ložu, kar je dvignilo kar nekaj
prahu. Jaz mislim, da smo v temu pogledu
ravnali pravilno, kljub temu da je objekt pod
določeno kulturno zaščito. Ministrstvo za
kulturo nam ni prisluhnilo, ko smo zaprosili za finančno pomoč za obnovo, raje so
nam izdali dovoljenje za odstranitev stolpa.
Objekt je bil v zelo slabem stanju in je predstavljal veliko nevarnost, da se poruši sam
od sebe in s tem ogrozi življenja in lastnino
okoliškim prebivalcem. Dokončno odstranitev stolpa in ureditev tega prostora bomo
zaključili v jesenskem času. Na mestu, kjer
je stal, bo ustrezno obeležje, iz katerega bo
razvidno, kaj je bilo na tistem mestu.
Skupaj z zdravstvenim domom Cerknica nameravamo letos pristopiti k nabavi novega
vozila za potrebe zdravstvene postaje v Starem trgu, kajti avtomobil, ki ga sedaj uporablja patronažna služba in zdravniki, je star
16 let, iztrošen je in potreben zamenjave tudi
z vidika varnosti uporabnikov.
Leto 2018 je tudi prelomno, saj odpira trenutno največjo investicijo od obstoja občine
Loška dolina do sedaj. Gre za uresničitev
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želje, ki je v občanih tlela več kot 20 let in
okoli katere smo se vedno znova vrteli in iskali rešitve.
V letošnjem letu so občinski svetniki prisluhnili pobudi, ki sem jo dal, da se občina v
tem obdobju osmih let mojega županovanja
z namenom izgradnje športne dvorane prvič
zadolži.
Saj, če želimo priti do dvorane, je to nujno.
Odobritev za zadolževanje občine je do višine treh milijonov. Sam sem že pred tem
finančno proučil celoten proračun Občine
in iskal možnosti in rešitve, kako priti do finančnega vira, ne da bi s tem posegal v ostale
investicije, ki so planirane v prihodnjih letih.
Ocenjujem, da je zadolžitev v višini treh milijonov vzdržen znesek, saj naslednji proračuni dajejo možnost odprtim investicijskim
sredstvom in možnost normalnega zapiranja
kreditnih obveznosti.
Kdaj torej lahko pričakujemo začetek
gradnje športne večnamenske dvorane?
Pred nami je izbira izvajalca. Javni razpis je
objavljen in v roku meseca do dveh bo jasno,
ali smo bili uspešni na razpisu ali smo dobili
izvajalca, ki je tehnično in kadrovsko sposoben zgraditi objekt v takem obsegu.
Ocenjena vrednost objekta je 4 milijone in
300 tisoč evrov in je največji zalogaj do sedaj. Z gradnjo naj bi pričeli že letos, končala
pa naj bi se v naslednjem letu. V zaključni
fazi, ko bo objekt že zgrajen, bomo uredi še
zunanje površine, ki vključujejo vsa igrišča,
ki pritičejo tej dvorani.
Kako pa je z upoštevanjem mnenj glede
neustreznosti umestitve dvorane na
prostoru obstoječega stadiona?
Mislim, da so očitki v temu pogledu neupravičeni, saj je edini prostor, ki ga imamo na
razpolago, na načrtovanem mestu. Kamorkoli bi se odmikali, posegamo na privatna
zemljišča, kar takoj predstavlja potrebo po
odkupu in zahteva dodatna finančna sredstva. Z izgradnjo dvorane ne zmanjšujemo
uporabnosti ostalih športnih površin, tudi
zaradi dejstva, da obstoječi gabariti stadiona
ne ustrezajo standardom olimpijskega komiteja oz. panožnih športnih zvez. Pri izgradnji
dvorane težimo k temu, da uredimo objekt,
ki ne bo samo lep na pogled, ampak bo tudi
tehnično ustrezal vsem kriterijem. Zavedam
se, da ga bodo dnevno uporabljali naši otroci in prav je, da imajo tudi oni na razpolago
tisto, kar imajo nekateri drugi v mestih. Lokacija Športne dvorane bo tudi omogočala,
da bo s posebnim prehodom povezana s šolo
tako, da bodo otroci lahko v dvorano prihajali v copatih.
Katera področja poleg vlaganja v gradnjo
infrastrukture občina še pokriva?
To je zelo široko področje, kamor je vključeno področje družbenih dejavnosti, zdravstva,
šolstva, sociale, delovanje domačih društev …

IZ OBČINSKE HIŠE

Skrb občine je tudi na področju
vodooskrbe in prenove vodovodnega
omrežja. Na sliki črpališče na Vrhu
(foto: Borut Kraševec)

Medgen je eden tistih projektov, na katerega
sem lahko upravičeno ponosen, saj je projekt
namenjen direktno ljudem. V smislu upravljanja ni naša direktna pristojnost, ampak
gre preko Javnega zavoda za kulturo turizem
in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik,
katerega ustanovitelj je Občina. Kljub temu
da je javni zavod tisti, ki upravlja z Medgenom, prihaja financiranje s strani občine …
Občina že več let podpira tudi rojstvo otrok,
tako da starši dobijo enkraten denarni znesek kot pomoč pri rojstvu novorojenca. Od
1. januarja letos pa novorojenec dobi še čestitko in slovensko zastavo na svoje ime, ker
želimo na tak način nekoliko vzpodbuditi
domoljubje in nacionalno zavest. Občina
Loška dolina je prva in edina občina, ki novorojencu ne daje rožic, drevesa za zasaditev,
kot so prakse v nekaterih občinah pri nas,
smo se odločili, da dobi zastavo. Moram reči,
da je tudi odziv staršev in javnosti zelo pozitiven in so z velikim odobravanjem sprejeli
to gesto.
Kako pa je z zagotavljanjem
neprofitnih stanovanj?
Na področju stanovanj se izvajajo tekoča
vzdrževanja. Za to področje je pristojen
stanovanjski odbor, ki določa, kje in kakšne
so potrebe. Kot trenutno kaže, imamo dovolj stanovanj, saj prosilcev ni veliko. To so
predvsem manjša stanovanja, ki jih prosilci
potrebujejo za reševanje trenutnih – prehodnih situacij. Je pa v občini nekaj stanovanj,
ki so prazna, pa niso v naši pristojnosti in
žal propadajo že nekaj let.
V letih 2013/14 je bil izveden poskus ukinjanja in zmanjševanje financiranja občin.
Jaz sem takrat zavzel stališče, da nivo financiranja oz. finančne vložke, ki jih namenjamo družbenim dejavnostim predvsem
tistim, ki niso zakonsko določena, ampak
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so odvisna od same občine, ne zmanjšujemo in jih ohranjamo v takšni višini, kot so
bila leta 2010. Kljub temu da od takrat na
tem področju nismo dosegli kakšnega posebnega lastnega finančnega napredka ali
velikega porasta, na področju družbenih
dejavnosti rastemo, kljub temu da je občina
samo v enem letu iz državnega proračuna
izgubila skoraj 300.000 € sredstev.
Društva delujejo dobro in kljub zmanjševanju sredstev iz državnega proračuna je
moja dolžnost, da jim stopim naproti in jim
pomagam, kolikor jim lahko.
Kako lahko ocenite sodelovanje
občine z vaškimi odbori?
Kar se tiče samih vaških odborov, so formirani v vseh naseljih. Njihove pobude, njihove želje poskušamo v maksimalni meri uresničiti. Ni pa vedno tako enostavno, kot si
nekateri predstavljajo. Največji zapleti nastajajo tam, kjer se izvajajo investicije. Vsaj
tam poskušamo biti z mojimi sodelavci prisotni in odpravljati težave, ki se pojavijo. Ni
pa vedno vse v naši moči. Vedeti moramo,
da se zadeve velikokrat zakomplicirajo v samem izvedbenem delu in tudi sam izvajalec
bi raje videl, da bi delo potekalo tekoče, kar
pa žal ne gre vedno. Na tem mestu se moram občanom zahvaliti za potrpežljivost,
kadar nastanejo težave in se dela ne izvedejo v predvidenem roku.
Na pobude in vprašanja, ki jih občani podajajo, poskušamo najti rešitve in o njih
resno razpravljamo. Sredstva so največkrat
vezana na proračun, zato se določene zadeve v tekočem letu niti ne morejo izvesti, jih
pa potem skušamo reševati v naslednjem
letu, v naslednjem proračunu. Naloga občine je, da pristopi k investicijskem delu ali
kakšnem drugem delu v smislu izboljšav,
takrat ko je za to izkazan širši interes. Ne
moremo in ne smemo pa posegati tam, kjer
je interes preozek.
Kaj lahko naredi oz. je naredila občina
pri pogojih, primernih za razvoj
gospodarstva?
Temeljna naloga občine je ustvariti pogoje,
ki so povezani z infrastrukturo. Koča vas je
eden izmed pokazateljev. Uredili smo vodovod, cestno infrastrukturo in tudi elekrična
infrastruktura je z lanskim letom ustreznejša. Tudi na našo pobudo je Elektro Ljublja-

Leta 2015 zgrajena prometna povezava med Starim trgom in Markovcem
(foto: Borut Kraševec)
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na postavila novo samostojno transformatorsko postajo, ki
bo omogočala reševanja dolgotrajnejšega izpada električne
energije, kakršna je bila v času žledoloma. Takrat je izpad
elekrike v celotni coni povzročil veliko gospodarsko škodo.
Tudi povezovalna cesta Stari trg – Markovec je tista, ki pomeni nove možnosti dostopanja do cone. Priklopnikom se
ni potrebno več prebijati med hišami in ozkimi deli ulice
Bračičeve brigade … Mi težimo k temu, da prisluhnemo
tam, kjer je potreba po osnovnih infrastrukturnih projektih. Če bo v bodoče potreba za graditev gospodarskih, industrijskih, proizvodnih objektov večja, kot imamo sedaj
razpoložljive kapacitete, je temeljna naloga občine urejanje
prostorskega načrtovanja in tu smo pripravljeni pomagati.
Dolgoletna tema so tudi grajske pristave. Pred dvema
letoma je bila na obisku vlada s predsednikom Cerarjem
na čelu, veliko so obljubili. Kaj je bilo storjenega na tem
področju?
Grajski kompleks je ena čudna mešanica osebnih interesov.
Nekateri želijo, da to ostanejo nedotaknjeni vrtički. Bivši
direktor Javnega zavoda Snežnik Matjaž Žnidaršič me je v
času svojega mandata poprosil, da pristopiva k izdelavi razvojnega koncepta za celoten grajski kompleks, s katerim bi
upravljal Javni zavod. Občina je ta zavod ustanovila ravno
s tem namenom, da prevzame upravljanje. V tem pogledu
tudi jaz zagovarjam, da bi grajski kompleks Snežnik moral
imeti upravnika, ki bi ga neodvisno od inštitucij v Ljubljani vodil, upravljal, urejal in gospodaril z njim. Inštitucije v
Ljubljani bi lahko upošteval samo v okviru stroke, gospodarjenja pa naši politiki v Ljubljani očitno niso sposobni.
Že zaradi tega, ker so predaleč in ne razumejo, kaj si ljudje
tu želimo in kakšen potencial predstavlja ta kompleks za
turizem in razvoj občine. In tudi s tega stališča je prišlo do
nekakšnih zamer s strani Ministrstva za kulturo. Preprosto
občine ne želijo zraven. Me pa veseli, da so nekoliko prisluhnili vsaj Društvu ljubiteljev gradu Snežnik, da lahko
razpolagajo s prostori kavarne v pristavah, ki s tem živi, saj
bi bili sicer ti prostori, prostori duhov …
Ali ste zadovoljni z opravljenim delom, ali bi mogoče
kakšno stvar sedaj drugače izpeljali?
Samih postopkov ne bi spreminjal. Lahko rečem, da ni bilo
vedno vse gladko, ni šlo vedno tako, kot sem si zaželel oz.
načrtoval, vendar splošna ocena v pogledu vseh aktivnosti,
na katere lahko vpliva in ima pristojnost občina, sem zadovoljen. So pa stvari, ki me še vedno motijo, npr. področje grajskega kompleksa, področje voda, Obrha, gospodarstva, konec koncev tudi na razvoj dogodkov v podjetju v Ložu. To so
tiste stvari, na katere direktnega vpliva nimam, lahko povem,
lahko dam predlog, nikakor pa ne želim prevzemati nekega
direktnega poskusa pritiska, ker bi bilo to z moje strani nekorektno. Povem svoje mnenje, ki se sliši. Če je akceptirano,
sprejeto, upoštevano, sem dosegel svoj namen, če pa ne, je žal
zgodba taka, kot je pri zvereh. Mene stroka nikoli ne bo prepričala, da je v Loški dolini 70 medvedov in da ni potrebno
ukrepati. Vem, kako je, ker živim tukaj.
Ukrepi so potrebni tako kot na ostalih področjih, ki sem jih
omenil. Kot sem dejal, nikoli ne želim izvajati neke prisile,
ampak poskušam odpreti oči tistim, ki so za določena področja pristojni. Včasih kdo le spregleda, največkrat pa žal ne.
Moje razmišljanje za prihodnost je v smeri sledenja razvoju,
kot je bilo zastavljeno do sedaj.
Idej, predlogov in načrtov je še veliko ...
Vrata so odprta, investicije za naslednji mandat so začrtane
ne glede na to, kdo ga bo prevzel. ■
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Nataša Poje

Na kratko iz občinskega
sveta 20. redna seja
V maju 2018 so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali na svoji
20. redni seji.
Na seji so občinski svetniki sprejeli predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za severni del EUP VH 02 v Občini Loška dolina ter predlog
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 4 odseke lokalnih cest
Podcerkev – Dane št. 041043, javne poti Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas.
V nadaljevanju so občinski svetniki sprejeli predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Loška dolina. Na podlagi novo sprejetega Zakona o
spodbujanju razvoja turizma je bilo potrebno sprejeti nov odlok. Odlok prinaša spremembe predvsem na področju višine turistične takse, ki se ji po novem
doda še promocijska taksa, namenjena promociji.
Nato so se svetnice in svetniki seznanili z letnimi poročili javnih zavodov Zdravstvenega doma Cerknica, osnovne šole Stari trg, Javnega zavoda grad Snežnik ter javnega podjetja Komunala Cerknica d. o. o. Zakon o javnih financah
javnim zavodom in podjetjem nalaga, da županu do konca februarja predložijo letno poročilo za preteklo leto ter v skladu z akti ustanoviteljev enkrat letno
o svojem poslovanju poročajo občinskemu svetu.
V skladu s Statutom Občine Loška dolina je župan občinskemu svetu predložil
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2017. Občinski svet je
zaključni račun sprejel.
Na seji je bilo svetnicam in svetnikom predstavljeno mnenje o kandidatki za
ravnatelja osnovne šole Stari trg. V mesecu marcu 2018 je Svet Osnovne šole
heroja Janeza Hribarja razpisal delovno mesto ravnatelja osnovne šole. Občinski svet Občine Loška dolina je potrdil dosedanjo ravnateljico Sonjo Jozelj, ki
je izpolnjevala vse pogoje za ravnatelja šole.
Svetnicam in svetnikom je bilo predstavljeno tudi imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Cerknica. Svet zavoda Zdravstvenega doma Cerknica ja na
svoji 6. redni seji za direktorja zavoda imenoval Olgo Doles, dr. med., spec. spl.
med., za katero so ugotovili, da izpolnjuje razpisane pogoje.
Nazadnje ja občinski svet imenoval sodnega izvedenca v zvezi z nadzorom
nad investicijo »Vodooskrba v Babnem Polju«. Imenovan je bil Milan Rus, univ.
dipl. inž. gradb. iz Kranja.

Nataša Poje

21. redna seja
V četrtek, 14. 6. 2018, so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali
na svoji 21. redni seji.
Na seji so občinski svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018. Rebalans proračuna se
sprejema na osnovi določb poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna. Spremembe proračuna so na strani odhodkov, in
sicer se sredstva prerazporedi med posameznimi področji proračunske porabe. Povečajo se sredstva za delovanje nadzornega odbora, področje prometa,
prometne infrastrukture in komunikacij (zimska služba in tekoče vzdrževanje),
sredstva na področju gospodarstva in varovanja okolja in naravne dediščine.
Z rebalansom se namenijo sredstva za nakup vozila za potrebe urgentne dejavnosti in hišnih obiskov v Zdravstveni postaji Stari trg. Planirana sredstva pa
se povečajo še na področju Izobraževanja, ohranjanja kulturne dediščine in
socialnega varstva.
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Danica Zrim

Bronasti grbi Občine Loška dolina podeljeni
aj, da je
najboljšim učenkam 9. razredov
“Vedno se zaved
arhiv: Občina LD

, d a b oš
tvoja odločenost
nejša od
uspel, pomemb
vsega drugega.”
A. Lincon

U

čenkam devetega razreda, ki so v letošnjem šolskem letu zaključile osnovnošolsko izobraževanje in ki so v vseh letih
šolanja dosegle nadpovprečni učni uspeh,
je župan Občine Loška dolina Janez Komidar podelil priznanja »bronasti grb Občine
Loška dolina«. Učenke, ki so v vseh letih šolanja dosegle posamično povprečno oceno
najmanj 4,5, so v letu 2018 prejele »bronasti grb Občine Loška dolina«. To so (od leve
proti desni): Juna Drobnič, Karin Lekan,
Lara Kočevar, Maruša Srpan, Ajša Dobrin
in Karmen Troha na fotografiji skupaj z županom Janezom Komidarjem, ravnateljico
Sonjo Jozelj ter razredničarkama Simono
Lunka in Vido Truden.

Prejemnicam želimo prijetne
počitniške dni.
Bogdan Zevnik

Na prireditvi ob košnji postavljen tudi nov šotor
arhiv: Občina LD

T

radicionalna etnološko-turistična prireditev Ob košnji, ki
privabi vsako leto več obiskovalcev, je bila letos še bogatejša. Na Babni Polici so poleg gledališke predstave in prikaza zdevanja ostrnic obiskovalci lahko uživali tudi ob popestreni ponudbi stojnic. V okviru LAS projekta Festival domačih okusov
in tradicije, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, so na stojnici kuharja Riharda Bašeta
nudili kolerabo oz. kavro na malo drugačen način. Obiskovalci
so lahko poleg enolončnice degustirali še čips iz kavre in ajdove štruklje, polnjene s kavro. Tamara Urbančič je obiskovalce
povabila k izdelavi ognjičeve kreme in kopalne soli iz sivke. Z
vinom in domačimi pekovskimi izdelki je sodeloval tudi partnerski LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Prvič je bil v naši občini postavljen tudi šotor, ki ga je v okviru
omenjenega projekta LAS nabavila Občina Loška dolina. Na
prireditvi je bilo postavljenega le pol šotora, skupna dimenzija
celotnega pa znaša 15 x 40 metrov. Šotor z odrom in ogrevalnim
sistemom je stal 60.000 EUR, od katerih je 20.000 EUR zagotovila Občina Loška dolina, preostali del pa predstavlja sofinanciranje iz EU skladov. Z nakupom šotora bo v prihodnje različnim društvom olajšana organizacija prireditev, saj vremenske
razmere ne bodo več vplivale na odpovedi prireditev. Sam najem šotora za društva občin Loška dolina, Bloke in Cerknica je
brezplačen, plačati pa je potrebno le stroške postavljanja. ■
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Razstava “Stare slike iz Podcerkve”

foto: Marija Forjanič

Skupina Podcerkljanke pod vodstvom Milene Strle so tudi sodelovale pri izvedbi kulturnega programa. S Stanislavom Hacetom, najstarejšim muzikantom v vasi, so zapele nekaj ljudskih pesmi. Vse
prisotne je pozdravil župan Janez Komidar, slavnostni govornik na
razstavi je bil Miloš Toni, umetnostna zgodovinarka Polona Škodič
pa je predstavila ”Podcerkavski zbornik” in spregovorila o razstavi
starih slik. Prireditev je povezovala in vodila Milena Ožbolt, ki je o
Podcerkvi tudi pisala na portalu stareslike.cerknica.org. O Podcerkvi so na portalu pisale tudi Anita Manfreda in Janja Urbiha.
Vsakdanji ritem življenja, ki ga zaznamuje nenehno hitenje, nas vse
bolj siromaši, saj izgubljamo stik s soljudmi, še posebno s starejšimi
rodovi, ki s svojimi izkušnjami, spomini, pripovedmi in izročilom
prepogosto ostajajo prezrti. Vendar le ni vse tako črno, kot se zdi.
Obstaja namreč vrsta projektov ter pobud posameznikov in skupin,
ki načrtno ohranjajo izročilno podobo in zavedanje o preteklih obdobjih, spreminjajočih se podobah krajev in ljudi. Med njimi je gotovo Miloš Toni s portalom “Stare slike”, ki v elektronski obliki ponuja arhiv starih fotografij cele regije. Z zbornikom, ki smo ga izdali ob
razstavi, smo se tudi z linki povezali med seboj. Izdajo zbornika in
razstavo sta podprla Občina Loška dolina in Zavod Ars Viva. Uredil
in pripravil za tisk pa Benjamin Žnidaršič.
Zahvaljujemo se vsem za pomoč pri izvedbi razstave in izdaji
zbornika. ■

foto: Marija Forjanič

Na predvečer državnega praznika, v nedeljo, 24. junija 2018, so
vaščanke in vaščani Podcerkve pripravili otvoritev razstave “Stare slike iz Podcerkve”. Na pobudo Benjamina Žnidaršiča se je
skupina Podcrkljanke vključila v zbiranje starih slik in pomagala
pri izdaji Podcerkavskega zbornika. Z zbiranjem fotografij med
vaščani ohranjamo krajevno izročilo in ga vsaj delno varujemo
pred pozabo. V prispevkih, ki so jih napisale vaščanke, lahko zaslutimo življenjske zgodbe, usode posameznikov, ki so že davno
odšli, vendar so zaznamovali svoj življenjski prostor. Na tak način smo najbolj verodostojno praznovali dan državnosti.

Edo iz Žage

V

nedeljo zgodaj popoldne so se zaslišala kopita konj in trenje kovinskih obročev lojtrnega voza iz smeri vasi Vrhnike, za tem pa se je prikazala skupina otrok na vozu s kočijažem
Janezom Kandaretom ...
Ob pogledu na pisano druščino mi je spomin odjadral sedem
desetletij nazaj v povojna leta, ko smo se »mulci« nadvse veselili vožnje z lojtrnim vozom, pa naj si bo polnim sena, žita ali
vreč omlatene pšenice iz Iga vasi, kjer je Zadruga imela kombajn.
Tudi tokrat sem bil presenečen, kako so otroci uživali ob vožnji ... danes sicer ni nič posebnega peljati se kakršnim koli
avtom, nekdaj pa je bila vožnja s konjički tudi posebnost, ker
avtov skoraj ni bilo.
Ne smem pa pozabiti pohvaliti, kako Janez opremi konjičke –
kot da so namenjeni na »ohcet«
Pomahali smo jim v slovo in malce se mi je stožilo, da ne sedim z njimi na vozu. ■

foto: Edo Šega

Vožnja z lojtrnim vozom
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Romana Nared in Ana Petrič

Javni zavod Snežnik
»Tja, kjer kipe slovenstva žive klice,
kjer dan se peni v delu in trpljenju –
z obema bom nogama stal v življenju,
v slovenstvo zakopan – med ostrnice ...«
Tako je premišljeval slovenski pesnik Oton
Župančič, ko je pred kakšnimi osemdesetimi leti hodil po Loški dolini in so mu ostrnice budile ustvarjalni duh! Le kaj bi porekel
Župančič v današnjih dneh? Bi še našel narodno bit med našimi ostrnicami? In koliko
naše biti se še naslanja na ostrnice ali vsaj na
kraj, kjer živimo: Loško dolino in Babno Polje? Upamo, da vsaj delček tega, kar delamo
v Javnem zavodu Snežnik, spodbuja k zavedanju o tradiciji, izjemni kulturni dediščini
in enkratnih naravnih bogastvih, ki smo jih
deležni na tem koščku slovenske zemlje.
V. Ex-tempore Dežela ostrnic v Babnem
Polju in pregledna razstava likovnih del
Janeza Ovsca v gradu Snežnik
Letošnji slikarsko-kiparski Ex-tempore je
potekal v Babnem Polju 26. maja na temo
»Brezmejni pogled«. K uspešni izvedbi in
prijetnemu vzdušju so prispevali vaščanke
in vaščani Babnega Polja, slikarka DagMar
in lokalna turistična vodnica Bojana Troha,
lakoto pa nam je potešila odlična obara iz
Toni bara. Ex-tempora se je udeležilo osemnajst likovnikov iz cele Slovenije. Karmen
Bajec, akad. slik. mag. um., ki Ex-tempore
spremlja že vseh pet let, je ob tem med drugim zapisala:
V okolici stare šole, sedaj večnamenskega centra naselja, so ustvarjalci iz različnih krajev
našli vsak svoj kotiček ter ga zasedli s stojali in
likovnimi pripomočki. Nekaj ur je kraj dihal z

Udeleženci slikarskega ex tempora med babnopoljskimi travniki
(foto: Mario Žnidaršič)

vsrkavanjem vseh odtenkov njegovih lepot: z
urejenim cvetjem, visokimi travami, s tradicionalnimi kmečkimi orodji, s konji na paši,
z oddaljeno cerkvico v ozadju. Vsi ti sprožilci
so poleg naklonjenega vremena odložili drobne vtise v ljudeh. S postavitvijo likovnih del
ob koncu dneva in končnim druženjem se je
razbralo, da jih je nekaj uporabilo nenavadne materiale, drugi klasične materiale na
neobičajen način, tretji sproščeno motiviko
intuitivnega zaznavanja sveta. Babno Polje je
s srečanjem z likovniki za hip zaživelo svojo
družabno in likovno podobo, pozdravilo pa
jo je z domačini obiskovalci, ki so si srečanje
zvedavo prišli ogledat od blizu.

Otvoritev razstave v galeriji Zavoda Ars Viva v Podcerkvi, kjer so razstavljali udeleženci
ex tempora Franc Berce, Miran Ceperkovič, Dagmar, Erik Kočevar, Valerija Gačnik,
Stanka Golob, Silvana Lavtar, Ilena Lenassi, Boštjan Močnik, Daca Petrič, Nataša Prestor,
akad. slik. Stanislava Sluga Pudobska, Nejka Štebih, Magdalena Tomažič Savnik,
Ana Stane, Ludvik Šraj, Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič (foto: Mario Žnidaršič)

Razstava ustvarjenih del je bila v juniju 2018
na ogled v galeriji Zavoda Ars Viva v Podcerkvi.
Ex-tempor se z veseljem udeležuje tudi Janez
Ovsec, domačin iz Starega trga pri Ložu, ki
že vrsto let živi in ustvarja v Logatcu. Veseli
smo, da smo lahko sodelovali pri postavitvi
pregledne razstave likovnih del, s katero se
ob svojem življenjskem jubileju predstavlja v
gradu Snežnik do 15. julija 2018. Vabljeni k
ogledu.
Ob košnji na Babni Polici
Babna Polica je 17. junija zaživela v pravem
prazniku košnje in ostrnic. Poletno toplo
nedeljsko popoldne in idilična vasica sta
bili prekrasni naravni kulisi tradicionalne
etnološke prireditve Ob košnji – V deželi
ostrnic. Številni obiskovalci so spremljali
hudomušno, a sila resnično igro o življenju na vasi, prepredeno z ljudskimi pesmimi. Osem ekip, štiri iz Loške doline in štiri
iz okoliških občin, se je nato pomerilo na
Državnem prvenstvu v zdevanju ostrnic.
Prehodnega pokala tudi letos nismo uspeli
obdržati v Loški dolini, zasluženo so ga visoko dvignile Povasjenke iz Loškega Potoka.
Otroci so tekmovali v igri Hi, konjiček. Na
stojnicah so se predstavile vasi, društva ter
rokodelci. Obiskovalci so se seznanili s tradicionalno uporabo zdravilnih zelišč in poskusili »kauro« – tradicionalno enolončnico,
ki je tokrat imela sodobnejši okus in bila
pripravljena na drugačne načine – kot čips
ali nadev ajdovih štrukljev. Prešerno vzdušje

11

KULTURA

julij, 2018
Poletno dogajanje v Loški dolini, ki se že najavlja preko različnih medijev, bomo sklenili
z nastopom tria Eroika Aromatika pri gradu Snežnik 30. avgusta. Začetek oktobra bo
zopet v luči evropske kulturne dediščine, ki
bo letos osvetlila tradicijo zdevanja ostrnic.
Javni zavod Snežnik z zunanjimi sodelavci
pripravlja monografijo o ostrnicah, ki bo
predvidoma izšla konec poletja. Ker je vanjo
vključenega tudi veliko slikovnega gradiva,
bomo izid monografije pospremili z razstavo slik in risb z motivom ostrnic. Ob tem
naj še enkrat pozovemo vse tiste, ki hranite
umetniška dela s tovrstno motiviko, če le to
lahko sporočite Javnemu zavodu Snežnik za
morebitno vključitev v razstavo. V nedeljo,
14. oktober 2018 se bomo podali na pohod
po Loški dolini, konec leta pa zaključili pod
šotorom v Ložu – v soboto in nedeljo, 29. in
30. decembra. Ampak do takrat je še daleč.
Sedaj vam želimo predvsem prijetno poletje.
■

so ustvarjali domači harmonikarji in plesalci
folklorne skupine, za zabavo v šotoru pa je
skrbel Trio Domna Šraja. Hvala vsem, ki ste
kakor koli pripomogli k tako dobri izvedbi
prireditve.
Na Kozjem in v Ljubljani
Loško dolino in njeno turistično ponudbo
smo predstavili na dveh prireditvah. 26.
maja na Kozjem, na 2. srečanju slovenskih
zmajev, ki poteka v okviru prireditve »Koza,
zmaj in še kaj«. Loško dolino so kleno zastopale tudi Pevke iz Loške doline in gospa
Milena Ožbolt.
2. junija smo se udeležili Festivala zdravja
v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču.
Predstavili smo predvsem možnosti zdravega, aktivnega preživljanja prostega časa v
Loški dolini. Še posebej smo izpostavili poti
in trase primerne za kolesarjenje in pohodništvo.
Na Snežnik
Ob tednu gozdov nam je na pobudo Občine
Loška dolina Zavod za gozdove Slovenije,
OE Postojna predstavil značilnosti gozdnega
rezervata Snežnik – Ždrocle, ki je bil lansko
leto vpisan na Seznam naravne svetovne
dediščine Unesco. Podali smo se po označeni planinski poti, ki vodi z Gašperjevega
hriba na vrh Snežnika, kjer se nam odlično
pokažejo vse tiste lastnosti bukovega gozda,
ki pričujočemu rezervatu dajejo presežno,
svetovno vrednost. Predstavitve so se poleg
predstavnikov Občine Loška dolina in Javnega zavoda Snežnik udeležili tudi lokalni
turistični vodniki, ki bodo v prihodnosti
lahko prevzeli tudi naloge vodenja, saj je
gozdni rezervat varovano območje, ki ga ni
mogoče obiskati brez posebnega dovoljenja
oz. usposobljenega, licenciranega vodnika.

nih del
Kolaž ustvarje aršič)
id
(foto: Mario Žn

Stojnica Javnega
zavoda Snežnik
na festivalu zdravja
na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani

(arhiv: Javni zavod Snežnik)

V gozdnem rezervatu Snežnik Ždrocle (foto: Polona Klavžar)
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Borut Kraševec

Kolo sreče Alenke Veber

Alenka Veber avtorica knjige Kolo sreče
(foto: Borut Kraševec)

Pogovarjal sem se z Babnopoljko Alenko Veber z Zavoda Rihtarjeva domačija, ki je aprila
izdala knjigo z naslovom Kolo sreče. 67 babjepolskih iveri. V knjigi je zbrala misli, ki
jih je poslušalcem Prvega programa Radia
Slovenija od 1. marca 2015 do 28. februarja
2018 predstavljala v oddaji Duhovna misel:
Razmislek o temeljnih življenjskih vprašanjih
s področja vere, duhovnosti in humanizma.
V knjigi zapisane misli Alenke Veber so me
nagovorile predvsem s preprosto življenjsko govorico iz resničnega sveta, v katerem se lahko
najde vsakdo, in me spodbudile k razmišljanju
o mojih življenjskih trenutkih. S tem je knjiga
zagotovo dosegla svoj namen …
Alenka, dolga leta si bila urednica knjižnih
izdaj pri najstarejši slovenski založbi Celjski
Mohorjevi družbi. Po službeni dolžnosti je
šlo skozi tvoje roke veliko knjig. Kakšni so občutki, ko v rokah držiš svojo avtorsko knjigo?
Grafični oblikovalki Pavli Bonča, ki je dobro
opravila svoje delo in knjigi zagotovila dodano
vrednost, sem v šali dejala, da je avtorica Alenka Veber zelo zadovoljna z urednico Alenko
Veber. Tokrat sem bila namreč v obeh vlogah:
avtorice in urednice. Seveda pa je svoje lastno
delo težje urejati kakor dela drugih avtorjev.
Knjigo sem urejala skoraj tri mesece. Hotela
sem ji dodati vse tiste elemente, ki jih mora
imeti knjiga: uvodno besedo, dve spremni besedi in stvarno kazalo. Vse duhovne misli sta
skrbno »prečesali« tudi lektorici Alenka Kobler in Nuša Mastnak. Na trenutke sem pozabila, da sem avtorica, po drugi strani pa kdaj
tudi, da sem urednica. Ta dvojna vloga je bila
kar prijetna. Povrhu vsega sem bila tudi založnica in izdajateljica in zdaj sem še prodajalka.
Torej kar nekaj nalog, vlog in funkcij v eni osebi. Zadovoljna sem, da mi je uspelo.
Verjamem, da so knjige tudi sicer tvoje zveste
spremljevalke v življenju. Katera je tvoja naj-

ljubša knjiga, tista, po kateri večkrat posežeš?
Ko sem se po petintridesetih letih vrnila
domov v Babno Polje, sem s seboj pripeljala
dva kombija knjig. Katera je moja najljubša
knjiga, je za nekoga, ki je toliko let urejal knjige, najtežje vprašanje. Pogosto prebiram več
knjig hkrati. Trenutno največ časa posvečam
knjigi Darinke Kladnik Slovenija v zgodbah
ter znanstveni monografiji Egona Pelikana
Tone Kralj in prostor meje.
Pred večernim spanjem preberem tudi katero
izmed svojih duhovnih misli iz knjige Kolo
sreče. Kot bralka se skušam vživeti v to, kaj
bralci doživljate ob branju teh misli, in premišljujem, ali razumete, kaj sem želela povedati.
Zagotovo pa modrosti in navdihe še vedno
iščem v Svetem pismu, knjigi vseh knjig. Življenjske moči in smisel življenja ob težkih
trenutkih pa (po)iščem v knjigah logoterapevtke Elisabeth Lukas.
Kaj je glavno sporočilo tvoje knjige?
V temeljno sporočilo knjige bralca uvede citat iz Svetega pisma: »Ne sodite in ne boste
sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se
vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in
zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S
kakršno mero namreč merite, s takšno se vam
bo odmerilo.« Apostol Luka je povedal tudi
priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne
bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov
učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?
Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat,
da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam
ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem
boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu
tvojega brata.« (Lk 6,37–42)
V knjigi pišem tako o brunih, ki jih sama nosim v svojih očeh, kot o iverih, ki jih vidim v
očeh drugih ljudi. Razmišljam o svojem pogledu na svet, o svojem odnosu do dela, sočloveka, domovine … Velikokrat se pošalim
na svoj račun in na duhovit način malo potrkam na svojo vest ali pa na vest bralca.
Kaj pa si želela sporočiti z naslovom knjige
Kolo sreče. 67 babjepolskih iveri?
Glavni naslov knjige Kolo sreče je naslov zadnje – 67. duhovne misli, ki je objavljena v
knjigi in se tudi grafično loči od drugih. Na
prvi strani knjižnega bloka pa je stara fotografija lesenega tricikla iz arhiva Slovenskega
etnografskega muzeja. V duhovni misli Kolo
sreče razmišljam o svojem otroštvu in o tem, o
čemer smo otroci sanjali: o triciklu, o lesenem
kolesu, ki je bil naša največja želja. Zapišem,
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da je bilo naše otroštvo srečno. Takrat še nismo vedeli, kam nas bo kolo sreče odpeljalo,
zapeljalo in zavrtelo.
V tej duhovni misli tudi povem, da sem se odločila, da svoje kolo sreče ali Fortuno končno
zagrabim za roge, jo postavim v kot, pokrijem
z rjuho in se usedem na novo kolo, ki me bo
zavrtelo novim življenjskim izzivom naproti.
V Kolesu sreče bralcu razkrijem svojo pogumno življenjsko odločitev, da se po 35 letih
zavrtim prek vseh klancev po furmanski cesti
(smeh) nazaj v Babno Polje. Na literariziran
način malo obračunam tako s seboj kot tudi
s tistimi, ki so bili glavne zavore mojega kolesa. Sporočilo te duhovne misli je, da moramo
kdaj pa kdaj zgrabiti bika za roge. Biti pogumni, se usesti na drugo kolo ter zavrteti pedale. In že se odpirajo nove poti. Če je klanec
prestrm, še vedno lahko stopimo s kolesa in
ga potiskamo ob sebi. In iz Ljubljane do Babnega Polja je klancev kar nekaj (smeh).
Na naslovnici je fotografija deklice z orglicami. Kako se spominjaš te deklice in kakšna
sta simbolika in sporočilo te fotografije?
Fotografija Deklica z orglicami iz februarja
1973 je delo fotografa Joca Žnidaršiča. V Babno Polje je prišel skupaj s publicistko Alenko
Puhar. V tedniku Tovariš je takrat izšla fotoreportaža Vas v senci Vražjega vrtca.
Deklica z orglicami, oblečena v doma spleteno jopico in pokrita s kapico, je opazila, da
je nekdo prišel v kraj, in je fotografu in novinarki sledila. Le kdo je ne bi ujel v fotografski
objektiv! Joco Žnidaršič je naredil po mnenju
kritikov izjemno lepo črno-belo fotografijo deklice, ki z odprtimi očmi zre v svet. Še
več. To fotografijo je na formatu A5 deklici
tudi poslal po pošti. Moj pokojni oče je dal
fotografijo v okvir in na hrbtno stran zapisal
datum. Fotografija me spremlja še dandanes.
To je bilo moje otroštvo, otroštvo sosedovih
otrok. Če bi naše otroštvo merili z današnjimi očmi, smo bili deležni tudi pomanjkanja,
pa tudi težke družinske razmere marsikomu
niso bile tuje, a otroci smo bili srečni. O tem je
govorila rdečica z naših obrazov.
Ko se danes zaziram v oči petletne deklice z orglicami, sem bolj kot kadar koli prej prepričana,
da mora človek slediti svojim otroškim sanjam
in ciljem. Za začetek sem si kupila orglice in
knjigo igranje na orglice za začetnike (smeh).
Kje si našla in od kod vse si črpala vsebino misli in življenjskih spoznanj, ki si jih ob jutrih
prebirala radijskim poslušalcem in jih sedaj
zbrala še za bralce? Ali se odgovor mogoče
skriva v spremni besedi logoterapevta Martina Lisca, ki pravi: »… samo oseba, ki hodi
skozi življenje z iskrenim in odprtim srcem,
lahko sredi vsakdanjosti opazi toliko lepih,
skritih in na videz nepomembnih stvari?«
Odgovor na to vprašanje, ki mi ga poslušalci in sedaj tudi bralci največkrat zastavljajo,
je Martin Lisec res že nakazal. Trudim se, da
po svetu hodim z iskrenim in odprtim sr-
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cem. Tako lahko poleg svojih stisk in težkih
življenjskih vprašanj vidim tudi stiske in težave drugih. Moje se v primerjavi s stiskami
drugih zdijo kot gorčično zrno.
Vse, kar zapišem – za Prvi program Radia
Slovenija duhovne misli še vedno pišem –,
izvira iz mojih srečevanj z ljudmi: od bližnjih
sorodnikov do neznancev. S seboj vedno nosim majhno knjižico, kamor napišem impulz,
spodbudo ali idejo, ki mi pride naproti. Ta
nekaj časa zori in nazadnje dozori ali pa tudi
zgnije. Velikokrat misel zasukam popolnoma
v drugo smer, kot sem prvotno načrtovala.
Kdaj pa kdaj se mi zgodi, da je glava prazna,
da beseda ne steče … a ne za dolgo.
Tem in življenjskih modrosti je v knjigi preveč,
da bi jih lahko v celoti zajela v pogovoru. Pa
vendar: ali jih lahko nekaj našteješ ali pa katero izmed njih izpostaviš?
Ena izmed njih je gotovo misel s kratkim naslovom Trgovina. V njej pišem, kako so v jesensko-zimskih mesecih med drugimi zaprli
tudi trgovinico v Babnem Polju. Povem, da trgovinica v mojem domačem kraju ni bila samo
nakupovalni center, kjer bi ljudje ure dolgo
čakali zaradi črnega petka in znižanja cen, ampak je bila tudi kraj druženja in medsosedskega razumevanja, center prve pomoči itd.
V številnih mislih so prepoznavni obrisi domačega Babnega Polja, vaški posebneži in ne
nazadnje vsa Notranjska.
Osebno mi je zelo dragocena duhovna misel
Mamin kruh. »Še danes ga vonjam. Mamin
kos kruha, ki ga je, zavitega v bel papirnat prtiček, prinesla domov iz tovarne. Ne, to ni bil
domač kruh, pečen v krušni peči, z lepó zapečeno hrustljavo skorjo. Bil je kruh, spečen
v pekarni in pripeljan v tovarniško kuhinjo.
Hvala Bogu, kot otrok nisem trpela pomanjkanja kruha in tudi naša mama si ni basala
žepov s kruhom zaradi lakote. Tisti kos kruha
ali dva, ki sta ji pripadala ob malici, je skrbno
zavila in prinesla domov.
Še danes ga vonjam, mamin tovarniški kruh.
Zdi se mi, kot da je dišal po vseh mazivih,
lepilu in laku, ki so jih potrebovali v tovarni
pohištva.«
V duhovni misli Pot v službo si zapisala:
»Moja vsakodnevna pot v službo in iz nje, ko
izstopim iz avtobusa, vodi po isti poti. Le sto
ali nekaj metrov več, za katere bi človek lahko hitro pomislil, da so postali že rutina …«
Ali boš pogrešala to rutino prihajanja v službo in odhajanja iz nje, sedaj ko si se po več
kot tridesetih letih življenja in dela v Ljubljani odločila, da zaključiš poklicno pot urednice in se za stalno vrneš domov na Rihtarjevo
domačijo? Kaj je tisto, kar te je prepričalo,
da si naredila ta prelomni korak?
O prelomnem koraku nastaja, za zdaj samo
v mislih, nova knjiga z delovnim naslovom
Črna potovalka. S črno potovalko sem pred
35 leti odšla od doma in s črno potovalko sem
se vrnila domov. Domov sem prinesla samo
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knjige in življenjsko modrost, s katero bova,
upam, prikolesarili do upokojitve.
Več vzrokov je bilo, da sem naredila ta pomembni korak. O vseh zaradi občutljivosti
teme ne morem razpredati. Eden izmed glavnih je bil stanovanjski problem v Ljubljani.
Žal v vseh teh letih nisem prišla do lastnega
stanovanja. Enostavno mi je bilo dovolj potikanja po najemniških stanovanjih, denarna
sredstva, ki mi jih je uspelo privarčevati, pa
sem vložila v ohranjanje Rihtarjeve domačije.
Vsakodnevna rutina in majhen prostor sta
me začela ubijati, in zaželela sem si spremembe. V času najinega pogovora je dober mesec,
kar sem doma. Lahko rečem, da je vsak moj
dan takšen, kakršnega sem si želela. Ponovno
se želim naužiti čudovite notranjske pokrajine, zelene barve in ne nazadnje tudi bele, ko
bo prišla huda zima. Vsak dan se odpeljem v
Stari trg ali Cerknico v knjižnico, kjer lahko v
miru delam v študijski čitalnici. Trenutno pripravljam monografijo ob 60-letnici Glasbene
šole Frana Gerbiča v Cerknici. V našo občino
pripeljem tudi številne skupine, predstavljam
svojo knjigo …
Vrnitev domov sem načrtovala kar nekaj let,
s svojim delom sem že prej hotela povedati,
da mi ni vseeno za naš kraj, za našo občino.
Že prej sem v domače kraje želela prinesti kaj
novega, danes upam le, da mi je ostalo dovolj
moči in idej.
Tvoje življenje izpopolnjujejo mnoge aktivnosti, si avtorica več sto poljudnih prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini, predvsem pa ljubiteljska etnologinja,
fotografinja in turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov ter predavateljica … in
ne nazadnje, tvoje delo je Zavod Rihtarjeva
domačija in knjižne izdaje tvojega starega
strica Franka Trohe Rihtarjevega. Od kod
črpaš to energijo in modrost?
Za vsem tem, kar si naštel, se skriva deklica
z orglicami. To so področja, ki me zanimajo.
Blizu mi je etnologija, blizu so mi človek in
stik z njim, fotografija … Vsakomur izmed
nas so dani različni talenti. Različni vzvodi,
vodila in gibala nas držijo nad vodo, da ne
utonemo. Hvaležna sem za talente, ki so mi
bili dani, hvaležna za materino vzgojo.

julij, 2018
Eden izmed sosedov mi je te dni dejal, da sem
umetnica. Tako ti kot jaz veva, kaj lahko beseda umetnica pomeni. A zame je bližnji sosed
tudi umetnik: umetnik, ki svoje delo brezhibno opravlja – orje zemljo, s koso kosi travo ali
pa zaradi lubadarja skrbno neguje svoj gozd.
Hvala Bogu, moji čevlji, s katerimi hodim po
poti življenja, so utrdili moje podplate. Energijo in modrost pa črpam iz življenjskega studenca, ne samo iz svojega.
Kakšna pot pa te čaka v Zavodu Rihtarjeva
domačija?
Zavod Rihtarjeva domačija stopa v sedmo
leto delovanja. V zavod so vključeni številni
člani, tako iz Občine Loška dolina kot tudi
od drugod. Upam, da nam tudi v prihodnje
ne bo zmanjkalo dela, na primer v obliki študijskih krožkov, ki jih je za naš zavod vodila
mentorica Janja Urbiha. Sama sem študijske
krožke vodila v Škofji Loki, Notranjih Goricah in Horjulu, ker so bili ti kraji bliže Ljubljane.
Pred menoj sta študijski krožek Reka sedmerih imen, ki bo potekal v Babnem Polju, ter
že omenjena monografija. Kar nekaj časa
bom seveda posvetila urednikovanju, mogoče bom pripravila kakšno novo publikacijo iz
zapuščine Franka Trohe Rihtarjevega …
In že bo tu nova pomlad, ko se začnejo turistična vodenja. Rihtarjevo domačijo pa bi
rada opremila tudi z informativnimi tablami.
Ali lahko za zaključek izbereš za bralce Obrha še kakšno kratko misel iz knjige?
Mogoče to, ki govori o srčnosti: »Že res, da se
kakšno jutro težko odpravim novim izzivom
naproti – mogoče je tako zaradi bremena let
ali zahtevnosti naloge, ki mi je bila zaupana,
pa je ne morem opraviti tako hitro, kot se
od mene pričakuje –, a svoje delo za plačilo,
pa najsibo pravično ali nepravično, še vedno
opravljam z dušo in srcem. Vanj so vtkane nevidne niti moje pripadnosti ter modrosti dobrih učiteljev, ki mi jih je bilo dano srečati in z
njimi ustvarjati dobro za širšo družbo.
Ko se bodo ob določenem času za menoj
zaprla vrata moje srčnosti, bodo sledi mojega dela, hote ali nehote, še vedno ostale. Naj
ostanejo tudi vaše.«

Naslov knjige: Kolo sreče. 67 babjepolskih iveri
Avtorica:
Alenka Veber
Založnik:
Zavod Rihtarjeva domačija,
Cena:

Naročila:

Babno Polje 2018
17,50 € + stroški pošiljanja

Zavod Rihtarjeva domačija,
Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu
gsm 041 260 985
info@rihtarjeva-domacija.si
www.rihtarjeva-domacija.si
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Borut Kraševec

Pregledna razstava Janeza Ovsca

Slikar Janez Ovsec je z razstavo v gradu Snežnik obeležil svoj
60-letni življenjski jubilej in 10-letnico slikarskega ustvarjanja
(foto: Borut Kraševec)

V galerijskih prostorih gradu Snežnik je bila 16. junija 2018 ob 19.
uri otvoritev pregledne razstave ljubiteljskega slikarja Janeza Ovsca
ob njegovem 60-letnem življenjskem jubileju in 10-letnici slikarskega
ustvarjanja.
Slikarja in njegova dela je podrobneje predstavila Anamarija Stibilj
Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Otvoritev razstave sta z glasbenim nastopom popestrili harfistka Erika Frantar in
flavtistka Tina Blazinšek. Razstavo je odprl Zdenko Truden, direktor
Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje
Snežnik, ki je bil tudi organizator razstave.
Razstava je na ogled do nedelje, 15. julija 2018, po urniku ogledov gradu Snežnik.

na Ex-temporu Logatec 2016. Kot izbrani razstavljalec se je udeležil
tudi Mednarodnega bienala akvarela Castra 2015 in Castra 2017.
Sodeloval je tudi na ART expo Ljubljana 2018. Je član Društva likovnikov Logatec in Društva kulturnikov Krpan Cerknica.
Življenjska pot Janeza Ovsca se je pričela v času košnje in ostrnic,
ki so bile v tistih letih še na gosto razporejene po poljih Loške doline. V osnovnošolskih letih mu je bilo ves čas blizu likovno izražanje, vendar ga je obenem zelo zanimala tudi tehnika. V času
srednje šole je bil aktiven član likovne skupine Dijaškega doma tehničnih šol pod mentorstvom Jožeta Pihlerja. Pretežno se je posvečal
oblikovanju lesa, siporeksa in gline ter sodeloval na priložnostnih
razstavah srednjih šol. Šolanje je nadaljeval na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 1982 uspešno diplomiral. Po končanem šolanju se
je dolgo časa posvečal strokovnemu področju in družini. Obenem
je bil velik ljubitelj kulture. Posvečal se je petju v pevskih zborih
in bil občudovalec likovne umetnosti.
Njegovo zanimanje za likovno umetnost še pred začetki njegovega
ustvarjanja in potem vsa nadaljnja leta, ko se je intenzivno predal
akvarelom, spremlja in spoznava Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, ki je o njem zapisala: »Pogled nazaj razkriva, da se je Janez Ovsec s slikarstvom pobliže srečal že v mladosti. Njegov oče je rad poprijel za čopič in tudi Lojze
Perko, akademski slikar in odličen slovenski krajinar, je bil večkrat
njihov gost. Tako se je bogastvo likovne umetnosti počasi, a globoko usidralo v njegovo notranjost in kasneje postalo spodbuda ne le
za spremljanje likovnega področja, ampak tudi za lastno snovanje.
Sedanjost govori o Janezovi aktivni likovni vlogi, o njegovem predanem, neutrudnem, raziskovalnem ustvarjalnem soočanju z enigmatičnim svetom umetnosti. Jutrišnji dan bo potrjeval, da ni pustil življenju, da teče svojo pot, ampak je nanjo stopil, da bi nekaj
naredil iz svojega življenja. Odločil se je, da bo ob vseh obveznostih
in poslanstvih odkrival lepoto okrog sebe, da bo prisluhnil in sledil
sebi, da bo odgovorno povedal in izpovedal kar zaznava, čuti, o
čemer razmišlja.
Občutljiva duša, talent in vztrajnost, s katero si pridobiva novih izkušenj in strokovnih znanj, odločilno vplivajo na razvoj njegovega
slikarstva. V razmeroma kratkem kreativnem času ga je vse to pripeljalo do suvereno izpeljanih likovnih zapisov pa tudi do mnogih
nagrad in priznanj. Postopoma je izgradil lastno prepoznavnost,
izoblikoval poetiko, utrdil svoje veristične težnje in znotraj njih izoblikoval lirično stiliziran izraz …« ■

»Spomin na ostrnice in pogled na Snežnik me spremlja skozi življenja pot,« je Janez Ovsec zapisal na naslovnico zloženke, v kateri je
predstavljena njegova slikarska in tudi življenjska pot. Ostrnice in
Snežnik so tudi pogost motiv njegovih akvarelov, ki jih vseskozi izpopolnjuje pod mentorstvom slikarja Petra Lazarevića. Zanimajo ga
tudi risba in druge tehnike, ki jih spoznava pod mentorstvom akademske slikarke magistre umetnosti Ane Sluga in akademske slikarke magistre umetnosti Karmen Bajec.
Janez Ovsec že kakšnih trideset let živi v Logatcu, kjer
se je posvetil družini in delu, tam pa se je pričel tudi
aktivno slikarsko izražati, kar je njegovemu življenju
dalo novo dimenzijo.
Za svojo pregledno razstavo ob svojem življenjskem
jubileju je izbral razstavni prostor v njegovi rodni Loški dolini, ki ji je, kot je dejal na otvoritvi, razstavo tudi
posvetil.
Njegova rodna Loška dolina pod Snežnikom, kjer je
preživel svoja otroška, odraščajoča in mladostna leta,
so mu zagotovo začrtala njegovo slikarsko ustvarjalnost, ki je v njem dolga leta tlela, v polni meri pa vzniProgram otvoritve se je zaključil v sproščenem vzdušju z besedami zahvale in
knila in zaživela pred nekako desetimi leti.
podarjenimi akvareli Janeza Ovsca sodelujočim, ter s hudomušno recitacijo
Ande Ovsec, ki jo je za okrogli obletnici namenila svojemu možu slikarju.
V tem času je imel že vrsto samostojnih razstav, soNa fotografiji so od leve: Borut Kraševec povezovalec programa, Anda Ovsec,
deloval pa je tudi na številnih skupinskih razstavah
flavtistka Tina Blazinšek, harfistka Erika Frantar, Anamarija Stibilj Šajn
doma in v tujini. Med pomembnejšimi dosežki je prvo
likovna kritičarka in slikar Janez Ovsec (foto: Marjeta Ovsec)
mesto na Ex-temporu Sladka Istra 2012 in Zlata muza

15

KULTURA

julij, 2018

Jubilejna 40. samostojna
razstava Benjamina Žnidaršiča
B

enjamin Žnidaršič je 8. junija 2018 v Ljudski univerzi v Ajdovščini odprl svojo
40. samostojno razstavo. V kulturnem programu so člani recitatorske skupine
Norma 7 iz Brij recitirali Benjaminovo poezijo in brali odlomke njegove proze.
Pri padcu s češnje si je leta 1986 poškodoval hrbtenico in ostal tetraplegik, zato slika
z usti. Po poškodbi hrbtenice je izdal tri pesniške zbirke Ritem srca, Most na drugi
breg in Zlate perutnice ter delo v prozi Govorica življenja. Leta 2009 je v Loški dolini
ustanovil Zavod ARS VIVA
O njem je umetnostna zgodovinarka Polona Škodič zapisala: »Avtorjeva ustvarjalnost je tematsko razgibana, pripovedno slikovita in usmerjena predvsem v tradicionalne krajinske motive kot tudi v različna tihožitja in druge figuralne kompozicije.
Tesna povezanost z rodnim notranjskim podeželjem, naravo Loške doline, Bloške
planote in Cerkniškega jezera, čemur je namenil veliko pozornosti, odseva v mnogoštevilnih akvarelih, akrilih in oljih, kjer se razkriva kot dovzeten in zanimiv realist. Ne zanika naklonjenosti izročilu starih mojstrov
krajinarstva iz polpretekle zgodovine, a želi ob tem razviti svoj prepoznavni način slikanja. V realistično pripoved vnaša pritajeno impresionistično ali celo blago ekspresivno obarvan izraz. Smisel za gradnjo kompozicije je prepričljiv, prav tako občutek za obvladovanje
perspektive, saj oblike modelira z barvo, svetlobo in senčenjem. Krajinske upodobitve postajajo nemirni zapisi in odslikave stvarnosti,
ki je enkrat bolj, drugič manj izrazito poudarjena, saj vanjo spontano vnaša noto lirskega pridiha ali poetičnega razpoloženja. Še najraje
slika v akvarelni, akrilni in oljni tehniki, kar mu nudi veliko izraznih možnosti: prosojnost, svežino, mehkobo, jasnost barv in spontanost. Krajinski izrezi in vedute v trenutku prenosa na papir ali platno ne postanejo privlačni le kot odslikava resničnosti, temveč tudi
kot doživeta impresija in zapis nekega časa. Čar narave odkriva slikar v igri in barvah letnih časov. Včasih ga prevzame drobna cvetoča
veja, osamljeno drevo sredi polja ali travnik z ostrnicami. Rad se prepušča vodnemu toku, reki, jezeru in morju. Zato je med njegovimi
slikami kar nekaj primorskih in morskih motivov.« (vir: www.arsviva.si) ■

Ekipa Likovnega izobraževanja Loška dolina

Zaključna razstava Likovnega izobraževanja
Loška dolina 2017/2018

Razstavljena dela v medgeneracijskem
centru Gaber (foto: Borut Kraševec)

N

in za potrpežljivost, ki jih je pripeljala do vseh
rezultatov, zastavljenih v letošnjem letu. Mentorice smo se zedinile, da je na podlagi izvedenih vsebin in odzivov obiskovalcev delo
uspešno potekalo. Opazile smo, da smo z zasnovo poučevanja od risbe k tonu in barvi povezale prve korake v likovnem izobraževanju,
ki ga začetnik v likovnem snovanju potrebuje
in obvlada. Rezultat, ki je iz tega izšel, se je po
nadobudnih željah obiskovalcev pokazal kot
nadaljevanje izobraževanja tudi po zaključenem programu sofinanciranja.

a Medgeneracijskem centru Gaber je v
petek, 25. maja, potekalo odprtje pedagoške razstave celoletnega Likovnega izobraževanja: risanja, slikanja, kolažiranja, tonskega oblikovanja itd. V programu sta sodelovali
dve skupini, otroška in odrasla, v katerih se
je skupno zvrstilo štirinajst obiskovalcev. Razstavo sestavljajo dela odraslih slušateljev in
otrok pod mentorstvom akad. slik. Stanislave
Sluga Pudobske, mag. um. Ane Sluga in mag.
um. Karmen Bajec.
Iskreno se zahvaljujemo vsem slušateljem za
obiskovanje Likovnega izobraževanja, za njihovo neumorno zvedavost, zainteresiranost

Ustvarjanje na likovnem izobraževanju
(foto: Karmen Bajec)

Na otvoritvi razstave je spregovorila
akademska slikarka Stanislava
S. Pudobska (foto: Borut Kraševec)
Zahvala velja Občini Loška dolina, ki je sofinancirala program v letu 2017. Nenazadnje
velika zahvala Javnemu zavodu za kulturo,
turizem in medgeneracijsko sodelovanje
Snežnik, ki je omogočil najem prostorov, ter
Medgeneracijskemu centru Gaber za organizacijo urnika in pomoč pri postavitvi razstave. Zahvala tudi JSKD Cerknica za pomoč pri
sofinanciranju v prehodnem obdobju, vsem
udeleženim pa želimo še naprej dobro sodelovanje.
V letu 2018 je Občina Loška dolina nadaljevanje programa Likovnega izobraževanja
podprla, tako da se ponovno vidimo v jeseni.
Vabljeni na srečanja vsi željni znanja in prijetnega druženja. Razstava bo v Medgeneracijskem centru Gaber na ogled do konca avgusta 2018. ■
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vir: arsviva.si

Tematski razstavi
Fotografija in kiparstvo

Z

avod Ars Viva in Fotografsko kiparska sekcija Kočevje sta v so-delovanju z Zvezo likovnih društev Slovenije pripravila dve te-matski razstavi Fotografija in kiparstvo Zlata paleta 2018 v Galeriji
Doma starejših občanov v Kočevju. Otvoritev je bila 21. junija 2018
ob 18.30 uri. V imenu strokovne žirije je prebrala in program po-vezovala Lavra Pretnar, predsednica ZLDS Klavdija Sitar je podelila
priznanja, zahvale in certifikate. V kulturnem programu so nastopili:
Pevski zborček predšolskih otrok vrtca Ostržek Kočevje, Ansambel
družine Jurjevič iz Kostela in plesna skupina Zimzelenke, DU Kočevje. Teme razstavljenih del so bile: vodna plovila, steklo in barvni
dualizem. Od fotografov članov Ars Vive se je na razstavo uvrstilo
12 del. Nives Pišek je prejela dva certifikata za delo “Čoln na Cerkniškem jezeru” ter ” Dežne kaplje in sence”. Certifikat je dobil tudi
Željo Pleše za delo “Pripravljena za ribolov”. Priznanja so dobili: Bo-

S certifikatom nagrajena
fotografija avtorice Nives Pišek
(arhiv: Zavod Ars Viva)

rut Kraševec za deli Zapuščen in Prehod svetlobe, Milan Predovič za
Magov mavzolej, Paolo Tanze 50 m nadmorske višine in Prozornost
časa, Benčina Bojana za Ura – svetlobna hitrost ter Jasna Paternus za
Steklena rapsodija. Za kiparstvo pa Andrej Levstek Istočnica – pogled na modri planet. ■

Janja Urbiha

Junijski grajski PunKt v Pristavah (pravzaprav pred njimi) gradu
Snežnik je potekal povsem v znamenju plesa.
Otroška plesna predstava, ki jo je Kulturno umetniško društvo Plesonoga pripravilo ob zaključku leta v dveh delih, je ponudilo obilo
plesnih užitkov naših mladih plesnih navdušencev. Na odru so se
predstavili tudi gostujoči plesalci iz Ljubljane, Kranja in Celja.

e
foto: Paolo Tanz

GIB POLN LISTJA

Zunanji oder pod mogočnimi krošnjami ponuja enkratno, neponovljivo sceno, ki za kuliso ponuja podobo našega lepega gradu. Pravšnje vreme je vzdušje samo še nadgradilo. Številni obiskovalci prireditev so v prijetnem – piknik vzdušju imeli kaj videti.

O samih predstavah pod taktirko Jelene in Sama Oleami pa naj govorijo slike:
e
foto: Paolo Tanz

foto: Paolo Tanze

Plesalci so zelo uživali v svojih mojstrovinah, odplesanih na svežem
zraku, dobesedno med vejami in listjem mogočnih, stoletnih dreves.
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Simona Truden

Območna revija odraslih pevskih zborov na Blokah

Tako kot vsako leto smo se Kr'snice tudi za letošnje leto odločite nastopiti na območni reviji
odraslih pevskih zborov. Že takoj po novem letu
smo se aktivno začele pripravljati. Anemarija je
na vaje prinesla note dveh novih skladb, ki nista
bili prav nič enostavni. Iz meseca v mesec smo
bolj dodelovale program in bile čedalje bližje
temu, kar smo želele prikazati na odru. V soboto,
12. maja, smo se tako na Blokah predstavile s tremi skladbami: Istrska (Pot sonca), prekmurska
narodna v priredbi Andreja Makorja, Der Wassermann (Povodni mož), avtorja Roberta Schumana in Ne ouri ne
sejaj, prekmurska narodna v priredbi Radovana Gobca.
V množici kakovostnih zborov iz našega območja nas je zanimalo,
kako dobro smo se predstavile. Nestrpno smo pričakovale mnenje

K. B.

SLIKARSTVO IN GLASBA
V GALERIJI CARMIN,
MORESTEL, FRANCIJA

Z

arhiv: Karmen Bajec

a dva dni je postala Galerija Carmin prepredena s slovensko
glasbo in slikarstvom. Galeristka Carola Minssieux - Gliesch je gostila akademsko slikarko Karmen Bajec iz Loške doline,
ki je razstavljala 64 ilustriranih orakeljskih kart. Skupina treh
glasbenikov pod imenom »Frodo And The Suzukies« je v izdani
knjigi »Les cartes de Merlin« prispevala tekste ilustracij. Glasbena skupina je iz Slovenije pripotovala skupaj s slikarko in v dveh
dneh priredila celovečerna koncerta avtorske glasbe. Vikend 15.
junija, v katerem se je odvilo odprtje razstave, je sovpadal s poletnim glasbenim festivalom v starem delu mesta Morestel blizu
Lyona. Razstava je bila v galeriji odprta en mesec. ■

foto: Mario Žnidaršič

V soboto, 12. maja 2018, smo se Kr'snice udeležile območne revije odraslih pevskih zborov, ki
jo je na Blokah organizirala Območna izpostava
Javega sklada za kulturne dejavnosti Cerknica.
Na reviji smo se predstavile s tremi zahtevnimi
skladbami, domov pa smo odšle z izjemno pohvalo strokovne komisije.

strokovne komisije, ki pa je pohvalila izbiro progama. Ta naj bi bil ne
samo zahteven, temveč tudi primeren za nastope na evropski ravni.
Pohvala strokovne komisije nam veliko pomeni, saj veliko svojega
prostega časa in truda vložimo v naše petje, nad katerim pridno bedi
Anemarija Štefančič. ■
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Branko Križanec

Loška dolina v knjigi Slovenija
biser narave
V januarju je pri založbi Pogled izšla bogata fotografska monografija, v kateri
je na 200 straneh predstavljeno skupaj 55 slovenskih občin in nekaj posameznih znamenitosti.
V knjigi je poleg Ljubljane, Ptuja, Pirana, Bleda in nekaterih drugih občin ter
slovenskih biserov našla mesto tudi občina Loška dolina, ki je predstavljena z
avtorskimi fotografijami Boruta Kraševca. Vsako občino oziroma predstavljeno slovensko znamenitost spremlja krajše besedilo v slovenskem, nemškem
in angleškem jeziku. (op. Knjiga je tudi prva nagrada križanke na strani 38).

Bok

Poletna noč z godbeniki

V

počastitev dneva državnosti 25. junija je bil v letnem gledališču “CIRKL” v Kulturnem centru Ars Viva v Podcerkvi
koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož pod taktirko Tadeja Jermana. Slavnostni govornik je bil Janez Komidar, župan
občine Loška dolina.
Ob glasbeni spremljavi orkestra so zapeli glasbenik Frenk Nova
ter pevka Teja Saksida in njene učenke solo petja v glasbeni
šoli Frana Gerbiča Cerknica Urška Šparemblek, Vilina Rajk,
Tina Žnidaršič, Daša Šivec, Larisa Rebeka Opeka, Lara Baraga
in Nina Vukelič. Zapela je tudi Vesna Kovač, ki je program povezovala. ■

Vesna Kovač in Frenk Nova v duetu
(foto: Borut Kraševec)

foto: Borut Kraševec
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Milan Šraj

Dan nogometa v Športnem parku Peščenek

N

a pobudo dveh članov našega Športno
rekreativnega društva Snežnik – Kozarišče smo že v plan za letošnje leto napisali,
da se bo 12. maja odvijal v ŠP Peščenek dan
nogometa.

Vse prej omenjene tekme pa ne bi bile prave
tekme brez pravega sodnika – Ludvika Risa
v pravi sodniški opremi, kakršne žal na današnjih ligaških tekmah v Loški dolini ne
vidimo več.

Najpomembnejši razlog za to je bil, da smo
toliko uredili nogometno igrišče, da se na
njem sedaj lahko odvijajo ligaške tekme in
prav na 12. maja je bilo odločeno, da se bo
odigrala prva ligaška tekma med novoustanovljeno ekipo Kozarišč in Starim trgom.

In končno je prišla tekma med novo nastalo
ekipo Kozarišč in Starega trga. Novo nogometno igrišče, novo formirana ekipa Kozarišč v novih dresih ter še dobljena tekma –
kaj hočemo lepšega na tak dogodek, čeprav
nam vreme ni bilo naklonjeno.
Po vseh končanih, odigranih tekmah se je
nadaljevalo druženje predvsem v znamenju
obujanja spominov na nogometne začetke v
Kozariščah.

Da pa bi bil ta dan, ki ga lahko razumemo
tudi kot dan otvoritve nogometnega igrišča, še bolj zapisan v zgodovino, sta prav
pobudnika tega dogodka Edo in Bogdan s
pomočniki pripravila program tekem, ki so
temu dnevu dale prav poseben pečat.
Naj omenim, da smo bili Kozarci kar dobrih
6 let brez nogometnega igrišča. Tiste bralke
in bralci, ki poznate zgodovino nogometa v
Loški dolini, lahko razumete, da je bila to za
nas velika izguba.
Skratka, naj se vrnem na 12. maj 2018. Vse
skupaj se je pričelo malo pred tretjo uro popoldan, ko so prvo tekmo na novem igrišču odigrali osnovnošolci Kozarišč. Sledila
je veteranska tekma med bivšima ekipama
Kozarišč in Šmarate, naslednja tekma je bila
ravno tako med nekdanjima ekipama Kozarišč in Texasa.
Še najbolj napeto pa smo vsi, vključno z nogometašicami, pričakovali tekmo nežnejšega
spola, in sicer derbi med ekipama Kozark –
domačink in Kozark – priseljenk. Dekleta so
bila navdušeno borbena in kljub deževnemu
vremenu, blatnim kopelim, odrgnjenim nogam so zagotovila, da se bodo tudi v prihodnje odzvala našemu vabilu in se takega dogodka vsekakor udeležila.

Naj se na tem mestu zahvalimo vsem sponzorjem, ki so se odzvali naši nogometni ekipi in
jim donirali denarna sredstva za nakup dresov:
• IUS plus d. o. o., Cerknica
• STUDIO SPROSTITVE IN LEPOTE
»NINA«, Kozarišče
• Lester d. o. o., Iga vas
• BAR RODEO, Pudob
• Samprt d. o. o., Pudob
• Gozdarstvo Krajc, Stari trg
Vsi prisotni smo bili mnenja, da je bil to
prijeten dogodek, ki bo dolgo ostal zapisan
v našem spominu in z zaključkom, da bo to
vsekakor potrebno še kdaj ponoviti.

Predsednik ŠRD Sn
nagovoru predstavi ežnik Kozarišče se je v
privedli do uspešn l potek dogodkov, ki so
e ureditv
igrišča ... (foto: Bo e nogometnega
rut Kraševec)

cijam
mlajšim genera
S podajo žoge zarskega nogometa
ko
s strani staroste la simbolično prikazana
bi
je
,
ija
it
H
na
in pričetek
Mila
kega nogometa
tradicija kozars bja (foto: Borut Kraševec)
novega obdo

Modra ekipa Kozark – domačink in Kozark – priseljenk v rdeči barvi majčk
(foto: Borut Kraševec)

Novo nastala ekipa Kozarišč v novih rdečih dresih in ekipa Starega trga (foto: Borut Kraševec)
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Po spominu 11. maja 2018 zapisal Dušan Bavec

Kozarski in šmaraški nogomet
Zaradi ostre konkurence se je bilo zelo težko prebiti v prvo
ekipo, zato se je kar nekaj mladih Kozarcev po končani
osnovni šoli odločilo za začasno kaljenje v drugih ekipah,
npr. Roman Hiti, takrat Romc, sedaj Meho v Iga vasi, večina
pa za ekipo Šmarate.
Tako smo leta 1978, ko se je ustanovila tudi 2. nogometna
liga, za novoustanovljeno ekipo Šmarate nastopali Kozarci
Janez Sterle - Županov kot bek in Dušan Bavec kot golman,
v naslednjih dveh letih pa tudi Janez Sterle - Bašte in Viljem
Požar in po nekaj letih smo se seveda vsi znašli v ekipi Kozarišč.
V ekipi Šmarate je bil glavni ideolog za ustanovitev ekipe
in motivator, ki je skorajda vsakega uspel prepričati, da je
»Šmarata center Europe«, Anton Špeh - Tonko. Poleg zgoraj
navedenih Kozarcev in Tonka so ekipo Šmarate sestavljali
še Peter Zgonc - Pero, Drago Jurančič - Toti, Vinko Kočevar
- Kordiš, Franc Avsec - Fric ter Rajko in Frenk Škrbec - Majerjeva.

Na fotografiji, ki je bila posneta v letu 1976 ali 77 stojijo zadaj od leve:
Rado Žnidaršič, Drago Sterle, Vinko Kočevar, Zdravko Turk,
Anton Truden, Milan Hiti. Spredaj: Rajko Ris, Slave Vesel, Dušan Urh,
Branko Bavec in Edo Hiti (arhiv: Milan Hiti)

Z

ačelo se je sredi 70 let, ko smo Kozarci odigrali nekaj tekem s sosednjimi vasmi (Iga vas, Viševek …), enkrat za Kozolcem, drugič
kje drugje, da je bilo le pokošeno in kolikor toliko ravno. Na teh
tekmah so včasih gol predstavljali le 2 leskovi palici. Šele ko smo »za
zihr« pridobili lokacijo za »fuzbal plac« pr' Kamnu, da ni bilo treba
bežati pred kmetom z njegovega travnika, smo postavili lesene gole.
Začela se je nabavljati nogometna oprema, enotni modri dresi, »kopačke«, delale so se zastave, ki so nas spremljale na skoraj vseh tekmah, saj je bilo veliko gorečih navijačev. Kmalu nato se je šlo v veliko nabiralno finančno akcijo po skoraj vseh hišah Kozarišč (Valčka,
Ema), s pomočjo katere smo kupili 2 pravi nogometni mreži, zato je
bil še večji užitek dati gol, če se je zatresla mreža.
Ustanovila se je nogometna trim liga Loške doline in ekipa Kozarišč
je bila vedno med prvimi, največje derbije so predstavljale tekme s
Starim trgom, ki so privabile tudi po več sto gledalcev. Prav gotovo
imajo nekateri še vedno v spominu tudi tekmo z Loškim Potokom, ki
je prav tako pritegnila nekaj sto gledalcev iz vse Loške doline, rezultat
pa je bil neodločen 2 : 2.

To so bili časi, ko so na »fuzbal
plac« skorajda vsak popoldan prihajali fantje ne le iz Kozarišč, ampak tudi iz Šmarate, Iga vasi, Pudoba. Pogosto se je zgodilo, da si
moral čakati tudi po več 10 minut,
da so te spustili v igro in še to po
navadi za začetek najprej v gol.

Rezultat je pokazal, da se je izplačalo!
Ekipa Šmarate je namreč že v prvem letu nastopanja v drugi ligi
osvojila prvo mesto in se uvrstila v prvo ligo, v tem istem letu pa je
prvo mesto v prvi ligi osvojila tudi ekipa Kozarišč, zato je bilo proslavljanje skupno in dolgotrajno.
Nato so se okorajžila tudi dekleta in sredi 80-ih let odigrale nekaj
tekem, zato lahko rečemo, da so bile »pred časom« in da slovenski
ženski nogomet ni novost zadnjih nekaj let.
Potem so pa v začetku 90-ih let ekipi Kozarišč začeli mešati štrene
mladci iz vasi, ki so si oblikovali samostojno ekipo Texas in rivaliteta
za vaško prevlado je bila tu. Cel kup zanimivih derbijev, veselja in
žalosti, pa tudi kaka zlomljena kost, pomembno pa je, da smo na
koncu vsi ostali prijatelji. ■
arhiv: Milan Hiti

Ekipa Kozarišč je bila sestavljena v napadu z izjemo Dineta Almajerja iz »lahke konjenice«, ki so jo v začetku tvorili igralci Drago Sterle Ulek, pokojni Marjan Mlakar -Ninče in Bavec Brane - Billy, v obrambi
pa so bili postavnejši fantje z Milanom Hitijem v osredju obrambe ter
na bekovskih položajih Slavc Vesel, Zdravko Turk in Rajko Ris, v golu
pa je kraljeval Dušan Urh - Dule. Po njegovem in Slavčevem odhodu
oz. transferu v ekipo Tirole ga je v golu nadomestil Rado Žnidaršič Prusnik, ekipi pa so se postopoma priključevali Dušan Baraga, sedaj
doktor, Andrija Topić, malo kasneje
pa tudi sedaj že pokojna Viktor Baraga - Anžic ter Marko Sterle - Marušič
kot golman.

Omeniti kaže eno dogodivščino: na derbi na Tirole smo odšli s Kordiševim traktorjem, na katerega je bil zaprežen gumarski voz. Traktor je začel »trokirati« že kmalu po odhodu, malo nad Podgoro je že
bil potreben daljši postanek in popravilo. Pa je šlo spet le do Vrha,
začetek tekme pa se je hitro približeval.
Ustrašili smo se, da bomo zamudili na tekmo in da bomo izgubili
brez boja 3 : 0, zato smo najhitrejšega in najbolj nabitega s kondicijo
– Frica poslali v solo akcijo. Čez vrhovsko gmajno in gozd je stekel na
igrišče Tirol, ki so ga imeli na Babni Polici, da je sodniku sporočil, da
ekipa Šmarate prihaja, toda z nekaj minutno zamudo zaradi objektivnih – prevoznih razlogov oz. zapletov.
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Kolesarji po Loški dolini

V

Letos je bilo udeležencev malo
manj kot v preteklih sezonah,
čemur sta botrovala slaba vremenska napoved in bolezni.
Ročni kolesarji so se zapeljali od
Starega trga do Cerkniškega jezera, nato pa pot nadaljevali čez
Gorenje Jezero do vasi Goričice
in čez naselje Dane do Podcerkve. Kolesarjenje v idiličnem
podeželju ponuja prečudovite
razglede, prav tako pa gibanje na
svežem zraku koristi psihofizičnemu počutju vsakemu izmed
nas.
Preizkusili so tudi nova ležeča kolesa in električne priklope, ki jih je Zavod Ars Viva pridobil s projektom “Skupaj zmoremo več”.
Nova pridobitev je zbrane ročne kolesarje
navdušila, saj bo obogatila kolesarsko ponudbo in ponudila možnost kolesarjenja tudi

arhiv: Zavod Ars Viva

Podcerkvi je 19. maja 2018
Zavod Ars Viva v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije organiziral že tradicionalno
4. srečanje ročnih kolesarjev.

tistim, ki si ne morejo privoščiti nakupa prilagojenega kolesa.
V vožnji teh koles sta se v tandemu preizkusili tudi direktorica zavoda Urša Telič Miler
in odlična ročna kolesarka Anka Vesel, ki
priporočata, da si vzamete čas in se z ročnim

kolesom podate na kakšno kolesarsko pot v
Podcerkvi in okolici.
Druženje se je v prijetnem vzdušju ob zvokih
kitare Tonija Rota hitro prevesilo v pozno
popoldne. ■

Mario Žnidaršič

Upokojenci so balinali

Končni vrstni red, moški:
1. DU Rakek, 2. DU Dragomer, 3. DU Vrhnika,
4. DU Loška dolina 1, 5. DU Cerknica, 6. DU
Logatec, 7. DU Loška dolina 2, 8. DU Lesce.
Končni vrstni red, ženske:
1. DU Lesce, 2. DU Loška dolina 2, 3. DU Loška dolina 1, 4. DU Dragomer, 5. DU Rakek, 6.
DU Cerknica, 7. DU Logatec, 8. DU Vrhnika.
Vsem najboljšim so organizatorji iz Društva
upokojencev Loška dolina podelili medalje.

foto: Mario Žnidaršič

V sredo, 20. junija 2018, je Društvo upokojencev Loška dolina priredilo turnir v balinanju
za upokojence Notranjske. Po sončnem vremenu se je tekmovanja na lepo pripravljenem
balinišču v Starem trgu udeležilo 16 ekip, po
osem ženskih in osem moških ekip. Na takšnih
prireditvah je druženje pomembnejše od rezultatov, a kljub temu so se posamezniki borili
po lastnem znanju in zmožnostih.
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Tatjana Lekan, učiteljica DKE

Operacijo Mladi kreativni potenciali sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Prvo sejo otroškega občinskega sveta je v sejni sobi občine Loška dolina
vodil izvoljeni otroški župan Jaka Porok (arhiv: OŠ)
V okviru predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika (DKE) učenci pridobivajo
znanja o posamezniku in njegovih vlogah v
različnih skupnostih, pravilih, premagovanju
predsodkov, človekovih in otrokovih pravicah,
načinu delovanja skupnosti (lokalna skupnost,
Slovenija, EU in svetovna skupnost). V osmem
razredu se veliko pogovarjamo o tem, kako
deluje občina, država, kako so izvoljeni nosilci
oblasti v občini in v državi, kakšna je njihova
sestava in pristojnosti. Učenci spoznavajo,
kako pomembno je, da smo kot občani oz. državljani aktivni, in na kakšen način se lahko
vključijo v družbeno življenje. Seznanijo se z
različnimi oblikami demokratičnega odločanja: referendum, plebiscit, peticija, zbor občanov in volitve. Da bodo učenci kot bodoči
volivci poznali volilni postopek, volitve tudi
izpeljemo. V letošnjem letu smo izpeljali volitve za župana.
Za to smo se odločili, ker sta nas obiskala
gospa Tatjana Hvala (Regijsko stičišče NVO
Primorsko-notranjske regije BOREO) in župan
Občine Loška dolina gospod Janez Komidar
in nas seznanila z možnostjo sodelovanja na
otroškem občinskem svetu, ki se izvaja v okviru
projekta Mladi kreativni potenciali. Vemo, da
seje občinskega sveta vodi župan, zato smo se
odločili, da volitve za otroškega župana izvedemo v okviru pouka DKE.

rok daje
i župan Jaka Po
Izvoljeni otrošk medije (arhiv: OŠ)
izjavo za

Štetje glasov in
ugotav
glasovanja (arh ljanje izida
iv : OŠ)

Š)
Volitve (arhiv: O

Udeleženci prve seje otroškega občinskega sveta (foto: Borut Kraševec)

Razpisu volitev je sledilo vlaganje kandidatur.
Ker so vsi trije kandidati ustrezali pogojem, se
je začela volilna kampanja. Kandidati so predstavili program in sodelovali na volilnem soočenju, ki sta ga vodili dve novinarki. Volivcem
sta poštarja prinesla obvestilo (vabilo) na volitve. Po volilnem molku je bilo na vrsti glasovanje. Na volišču je volilna komisija poskrbela za
tajnost glasovanja. Volivci so na volišče prišli z
izobvestilom na volitve, pokazali so osebno iz
kaznico in se podpisali v volilni imenik. Ko so
dobili glasovnice, so obkrožili enega od treh
(ugotavkandidatov. Sledilo je štetje glasov (ugotav
ljanje izida glasovanja) ter razglasitev rezultarezulta
tov. Največ glasov je prejel Jaka Porok, ki je s
svojim programom prepričal volivce.
V četrtek, 21. 6. 2018, smo v sejni sobi Občine
Loška dolina izvedli 1. sejo otroškega občinobčin
skega sveta. Sejo je suvereno in prepričljivo
vodil izvoljeni otroški župan. Otroški občinski
svetniki so se aktivno vključili v razpravo ter
dajali svoje predloge in pobude glede delo
delovanja naše občine. Če otroški župan ni poznal
odgovora, je odgovor podal župan Janez Ko
Komidar.
Prilagam zapisnik, ki ga zapisala osmošolka
Ema: Na seji je bilo prisotnih 13 svetnic in svetnikov. Uvodnemu pozdravu, ugotavljanju sklep
sklepčnosti je sledila predstavitev poteka volitev za
otroškega župana, ki so bile izvedene v okviru
predmeta DKE. Nato je otroški župan predstavil
volilni program. Izpostavil je izgradnjo šolske
dvorane, doma za ostarele, kolesarske steze in
igrišč za otroke. V nadaljevanju je otroški župan
podal predlog za imenovanje podžupana. Pre
Predlagal je Andraža Prevca. Svetnice in svetniki so
predlog soglasno potrdili. Nato je otroški župan
predal besedo občinskim svetnikom, da podajo
svoje pobude in vprašanja. Podani so bili pre
predlogi za izgradnjo otroškega igrišča, postavitev
plezalne stene, ponovno oživitev kinodvorane,
napeljavo vodovodnega omrežja na Klance, ure
ureditev cest v Kozariščah, izgradnjo objekta za mlamla
de, kjer bi lahko kakovostno preživljali prosti čas.
Na koncu se je otroški župan zahvalil za zastavljena vprašanja in podane predloge. Nato je
sledilo fotografiranje in izjava za medije.
Zahvaljujemo se županu, gospodu Janezu Komidarju, zaposlenim na občini, zavodu Oron in
koordinatorki projekta, gospe Tatjani Hvala,
ker so nam omogočili to zanimivo izkušnjo.
Upamo, da bomo na tak način lahko sodelovali
tudi v prihodnjih letih.
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Uspešni v konstruktorstvu in
tehnologijah obdelav
V organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije poteka tekmovanje za osnovnošolce
iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav, ki se ga že nekaj let udeležujejo tudi
učenci naše šole. Naši učenci na tem področju dosegajo dobre rezultate, tudi letos so
bili zelo uspešni.
Cilji tekmovanja so:
• širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
• zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,
• primerjanje znanja in praktičnih spretnosti
med učenci na področju tehnike in tehnologije,
• popularizacija tehnike in tehnologije s poudarkom na konstruktorstvu in tehnologiji
obdelav,
• odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike in tehnologije,
• odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za
tehniko in tehnologijo,
• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
• ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja
narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in
tehnične dediščine,
• razvijanje zdravega tekmovalnega duha
ter navajanje in usposabljanje mladih za
učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
• spodbujanje druženja mladih iz različnih
okolij.
Učenci se lahko preizkusijo na 13 različnih
področjih na regijskem tekmovanju, ki je letos za notranjsko in primorsko regijo potekalo v Ajdovščini.
13 tekmovalcev naše šole se je preizkusilo
v konstruiranju s konstrukcijskimi zbirkami

Helena Novak Obreza,
Andreja Ravšelj

Lego, izdelavi izdelka iz papirja, izdelka iz
lesa z uporabo električnega orodja ter izdelka iz umetnih snovi in kovin. Učenci so uspešno zastopali našo šolo.
Še posebej so se izkazali učenci, ki so bili v
svojih tekmovalnih panogah najboljši in so
dosegli bronasta priznanja. Ti učenci so:
• IZAK Sterle iz 3. razreda v konstruiranju z
Lego gradniki za predšolske otroke in prvo
triletje osnovne šole,
• MATIC Sterle Lenasi iz 4. a v konstruiranju
s poljubno konstrukcijsko zbirko za učence
drugega triletja osnovne šole,
• JAKOB Ješelnik in MIHA Mlakar iz 9. a v
izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja,
• ŽIGA Zabukovec iz 9. a in DAVID Zabukovec iz 9. b v izdelavi izdelka iz kovine.
Vsi ti učenci so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 12. maja v Mariboru.

dobili povabilo
Le najboljši so delitev zlatih
po
na slavnostno
INI TALENTI
priznaj ZOTK m (arhiv: OŠ)
v Cankarjev do

Udeleženci regijskega tekmovanja v Ajdovščini (arhiv: OŠ)
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Na tem tekmovanju je sodelovalo 147 učencev, od vrtca do 9. razreda osnovne šole iz
vse Slovenije. Učenci naše šole so dosegli
odlične rezultate.
• V kategoriji T4 - Izdelava izdelka iz kovine,
za učence tretjega triletja OŠ, sta Žiga Zabukovec iz 9. a in David Zabukovec iz 9. b
dosegla 4. mesto.
• V kategoriji T2 - Izdelava izdelka iz lesa z
uporabo električnega orodja, za učence
tretjega triletja OŠ, sta nas zastopala Jakob Ješelnik in Miha Mlakar, oba iz 9. a,
ter osvojila 2. mesto in zlato priznanje.
• Odlično se je odrezal tudi Matic Sterle Lenasi iz 4. a, ki se je pomeril v kategoriji
Konstruiranje s poljubno konstrukcijsko
zbirko za učence prvega in drugega triletja. Uvrstil se je na 3. mesto in dosegel
srebrno priznanje.
• Najboljši dan je imel najmlajši med predstavniki naše šole, Izak Sterle iz 3. razreda. V kategoriji Konstruiranje z Lego
gradniki, za predšolske otroke in za učence
prvega triletja OŠ, je zmagal in osvojil zlato priznanje.
pridobiVsi dobitniki zlatih priznaj so si pridobi
li vstopnico za prireditev ZOTKINI TALENTI
Cankar2018, ki je potekala 16. junija 2018 v Cankar
namejevem domu v Ljubljani. Prireditev je name
njena najboljšim mladim talentom, ki so se s
inovativnossvojim znanjem, sposobnostmi, inovativnos
tjo in ustvarjalnostjo izkazali na tekmovanjih
iz znanja, in srečanju mladih raziskovalcev v
Sloorganizaciji Zveze za tehnično kulturo Slo
venije (ZOTKS) ter njihovim mentorjem in
staršem. Prireditev je povezoval Nik Škrlec,
vodislovenski dramski igralec, televizijski vodi
telj in trikratni državni prvak v pomnjenju
števila π, ki nam je na prireditvi predstavil
strategijo pomnjenja in nas tako naučil prvih
deset decimalk števil π.
uspeIskrene čestitke vsem tekmovalcem za uspe
šno predstavitev na regijskem in državnem
tekmovanju.

Izak je zmagal s konstrukcijo železniške postaje
z Lego gradniki (arhiv: OŠ)
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Uspešno delo modelarskega krožka
V letošnjem šolskem letu smo si pri modelarskem krožku zadali cilje, da učenci:
• izdelajo model tekmovalnega čolna MČ1 oz.
tekmovalne jadrnice;
• izdelajo model preproste rakete s padalom
in jo preizkusijo;
• se naučijo brati tehnično dokumentacijo za
izbrani izdelek v strokovnih revijah;
• znajo poiskati ustrezna gradiva in izdelajo
izdelek po danih načrtih, predlogah;
• spoznajo lastnosti gradiv in jih upoštevajo
pri izdelavi izdelka;
• spoznajo različne obdelovalne postopke,
ki niso v obveznem učnem načrtu osnovne
šole;
• varno delajo s stroji in pripomočki;
• izmenjujejo izkušnje in znanja z vrstniki na
šoli in na ravni države;
• razvijajo natančnost, vztrajnost in občutek
za estetski videz izdelka;
• preizkusijo izdelek (vožnja jadrnice z daljinskim upravljalcem, vožnja motornega
čolna v cilj, izstrelitev rakete in njen pristanek s padalom);
• preizkusijo se na tekmovanju v državnem
merilu;
• ustvarjalno in inovativno preživljajo prosti
čas.
Vse te cilje nam je uspelo realizirati. Učenci so
ustvarjali v dveh diferenciranih skupinah.
1. skupina – Učenci začetniki, ki so bili v krožek vključeni prvič, so izdelali model tekmovalnega motornega čolna MČ1 iz balze,
nekateri hitrejši pa tudi raketo. Motorni
čoln so izdelovali po načrtih in navodilih v
reviji TIM.
2. skupina – Učenci, ki so bili v preteklih letih že vključeni v to dejavnost, so izdelali
tekmovalni RV – model jadrnice, ki jo lahko
nadgradijo s pomožnim električnim pogonom. Načrt in prototip jadrnice je izdelal
mentor Boris Plos. Tehnično dokumentacijo za jadrnico je izdelal Ožbej Plos in jo
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Andreja Ravšelj

Ponosni modelarji na podelitvi medalj za drugo in tretje mesto ekipnega Državnega
tekmovanja z ladijskimi modeli v bazenu za tovarno Belinka v Ljubljani (foto: Boris Plos)
skupaj z navodili za izdelavo tudi objavil v
strokovni reviji TIM (marec, 2018).
Ob zaključku dela smo se z razstavo izdelanih
modelov predstavili tudi ob otvoritvi Razstave
likovnih in tehničnih izdelkov v gradu Snežnik. Vedno smo veseli, ko opazimo radovednost v očeh mlajših otrok in njihov interes,
da tudi oni postanejo modelarji.
Izdelan model čolna je lep na pogled, da pa
služi svojemu namenu, ga je potrebno še preizkusiti na vodi. Najprej smo jih preizkusili v
bazenu v Ribnici. Ker z vožnjo v cilj nismo bili
najbolj zadovoljni, smo ob pomoči staršev izvedli še eno popoldansko druženja in poizkusne vožnje po Bloškem jezeru. Tokrat so čolni
šli bolj naravnost. Vsi smo bili nekoliko bolj
optimistični in pripravljeni na nove modelarske preizkušnje.
Z modeli motornih čolnov smo se udeležili
dveh modelarskih tekmovanj na državni ravni.
2. junija 2018 je v Kamniku potekalo Državno tekmovanje modelarjev in radioamaterjev.
Nejc Ožbolt (6. a), Jure Mlakar (7. a) in Marko
Zakrajšek (7. b) so zastopali našo regijo v kategoriji MČ 1 – tekmovanje v prosti vožnji v

Letos so vse rakete preizkušnjo dobro prestale, zato tudi dobra volja na skupinski
fotografiji. (arhiv: OŠ)

cilj, Matija Plos (6. a) pa v kategoriji F3E in V –
tekmovanje modelov v spretnostni vožnji. Po
najvišjih mestih sicer niso posegli, so pa bili
enakovredni tekmeci ostalim in tako pridobili
nova znanja in izkušnje za nadaljnje delo.
16. junija 2018 se je šest tekmovalcev udeležilo Državnega tekmovanja z ladijskimi modeli
– prosta vožnja v cilj MČ1 in ekipnega tekmovanja v prosti vožnji v cilj MČ3, ki je potekalo
v Ljubljani.
Kljub temu da je bila na tem tekmovanju konkurenca nekoliko manjša, pa so izkušnje iz
preteklih tekmovanj in številčnost naše ekipe
pripomogla k temu, da smo posegli po medaljah.
V kategoriji MČ3 je ekipa v sestavi:
Miha Mlakar (9. a), Jure Mlakar (7. a) in
Matevž Seljak (7. a) dosegla 3. mesto.
Druga ekipa v sestavi:
Matija Plos (6. a), Nejc Modec (6. b)
in Nejc Ožbolt (6. b) pa 2. mesto.
Miha Mlakar iz 9. a je v kategoriji
posameznikov MČ1 dosege 2. mesto.
Posebej smo bili veseli, da smo imeli tudi dobro spremljevalno ekipo staršev in nekdanjih
modelarjev, ki so vsak po svojih močeh prispevali k uspehu ekipe. Manjkala ni tudi naša
moralna opora na modelarskih preizkušnjah
ravnateljica Sonja Jozelj. Veseli smo ob spoznanju, da smo vsako leto bolj konkurenčni
in uspešnejši na modelarskih tekmovanjih.
Želimo si, da bi Kovinoplastika Lož še naprej
omogočila Borisu Plosu delo z mladimi osnovnošolci. Želimo pa si tudi, da bi se začeli z modelarstvom ukvarjati še na kateri od bližnjih
šoli, da bi lahko izmenjevali znanja in izkušnje.
Zahvaljujmo se tudi Občini Loška dolina, ki
nam je delno sofinancirala izpeljavo našega
programa.
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Šolsko leto 2017/2018 v podružnični šoli Iga vas
Šolsko leto smo začeli s praznovanjem 110-letnice PŠ Iga vas in ureditvijo njene zunanje podobe. Na prireditvi 11. septembra nas je s svojim obiskom počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ob
tej priložnosti nas je povabil na obisk v predsedniško palačo. Obiska
smo se udeležili ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Predsedniško palačo je obiskalo blizu tristo petdeset obiskovalcev, ki so si z
zanimanjem ogledali protokolarne in delovne prostore predsednika republike. Dogodek so s kulturnim programom počastili učenke in učenci
Podružnične šole Iga vas. V loškem narečju so predstavili zgodbi »Oton
Župančič v Loški dolini« in »Maistrovi borci na Križni gori«, uprizorili
igro »Juri Muri v Iga vasi« in program zaključili s plesno skupino »Plesne zvezde«.
 Oktobra, v tednu otroka, smo imeli dan odprtih vrat. Pri pouku so se
nam pridružili starši.
 Spet smo obiskali Ljubljano. Sprehodili smo se po starem mestnem
jedru in si v Šentjakobskem gledališču ogledali predstavo “Pekarna
Mišmaš”.
 Ob pravljici “Jesenska olimpijada” smo ustvarjali s spretnimi prsti.
Nastali so čudoviti izdelki in okusne presne kroglice.
 Učenci 1. razreda smo dan preživeli v gozdu. V “Gozdni šoli” na Zagradnih njivah smo iskali jesenske plodove, jih preštevali in razvr-
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Nataša Vesel Plos

Na Babni Polici (arhiv: OŠ)
ščali ter iz njih oblikovali mozaike. Veverica nam je s pomočjo ugank
pokazala pot do skritega zaklada.
 Prvošolci smo imeli pravljično igralnico. Skupaj s starši smo se družili z Zvezdico Zaspanko, se umili z mesečino, iskali “zaklade” v knjigah
in se posladkali s piškoti Ceferinove mame.
 Na športni dan smo se odpravili na Babno Polico.
 Obiskali smo kmetijo Mlakar v Iga vasi. Spoznavali smo živali in delo
na kmetiji. Navdušeni smo bili nad telički, fantje pa predvsem nad
kmetijsko mehanizacijo.Gospodinja nam je za posladek pripravila
domačo skuto, jabolka iz domačega sadovnjaka ter domače piškote
in čaj.
 Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku je dišalo po samih lokalnih
dobrotah. Pripravili smo zelenjavno juho, bučne palačinke, sadno
kupo, napitek in sadni sok.
 Drugošolci so obiskali Narodno galerijo v Ljubljani. Skupaj s škratom
Galom so spoznali nekaj čudovitih umetnin.
 Na Miklavževo smo izdelovali adventne venčke, novoletne kroglice,
svečnike, magnete, pujske za srečo in pekli parkeljne.
 Ob novem letu smo pripravili bazar in se staršem predstavili na prireditvi. Nastopili smo na božično-novoletnem sejmu v Starem trgu.

Ob 110 letnici v Iga vasi (arhiv: OŠ)

V predsedniški palači na obisku pri predsedniku Slovenije
Borisu Pahorju (arhiv: OŠ)

Novoletne delavnice (foto: Nataša V. Plos)
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Sankanje na Ulaki (foto: Nataša V. Plos)
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Pouk v naravi (foto: Nataša V. Plos)

 Preživeli smo čudovit zimski dan na Ulaki.
 Na pustni torek so v šolo prišle pikapolonice, bojevniki, vojaki, Pike,
klovni, princese … Zaplesali smo, preganjali zimo in ustvarjali maske
iz papirja.
 V Noči knjige smo v skrivnostni svetlobi sveč odkrivali otroštvo Ivana
Cankarja preko črtice Pehar suhih hrušk. Pekli smo slastne hruške in
si za večerjo skuhali žgance.
 Po prvomajskih počitnicah smo se v Prezidu družili z učenci iz OŠ Petar Zrinski. Skupaj smo ustvarjali na delavnicah, se drug drugemu
predstavili in šli na pohod do bližnjega obnovljenega mlina.
 Že tretjič smo se udeležili mednarodnega festivala “Igraj se z mano”
na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kljub dežju smo se imeli lepo in
uspešno nastopili na velikem Janezovem odru.
 Obiskali smo Ljubljanski grad, spoznavali njegovo zgodovino in nastanek gradu ter našli »Zmajev zaklad«.

V gradu Snežnik je bila od 25. maja do
10. junija na ogled tradicionalna razstave izdelkov mladih likovnih in tehničnih
ustvarjalcev iz Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu.
foto Mario Žnidaršič

Mednarodni festival v Ljubljani Igraj se z mano
(foto: Nataša V. Plos)

Ponosni smo na vse dosežke in na našo lepo šolo.
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Servus, Srečno, Ciao
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Tatjana Lekan

Veseli vandrovčki na srečanje treh občin
v Glaneggu

Sprva presenečenje, potem pa veselje in navdušenje
ob novici, s katero je župan Janez Komidar presenetil učence na vajah starejše folklorne skupine Veseli
vandrovčki. Povedal je, da so člani starejše folklorne
skupine in člani mladinskega pevskega zbora OŠ heroja Janeza Hribarja kot predstavnik občine Loška dolina
povabljeni na letošnje srečanje treh občin – avstrijske
Glanegg, italijanske Cassacio in občine Loška dolina.
Na OŠ heroja Janeza Hribarja pod mentorstvom učiteljice Vide Truden delujeta 2 folklorni skupini in številni pevski zbori, ki s svojim petjem in plesi popestrijo
prireditve v našem kraju. Gostovanje na srečanju pa je
bilo tako za mentorico kot učence velik izziv. En teden
pred odhodom se je na šoli pelo in plesalo. Poskrbeti je
bilo potrebno tudi za folklorne kostume in pripomočke, ki jih potrebujejo pri nastopu.

Pevski zbor pod vodstvom učiteljice Vide Truden (www.fepress.com)

Na dan odhoda, v soboto, 19. maja 2018, je bilo čutiti
vznemirjenje. Polni pričakovanja smo se ob enajstih
dopoldne zbrali pred šolo. Tam so nas pričakale kuharice s polnim vozičkom dobrot za vse učence in spremljevalce in za degustacijo jedi na gradu Glanegg. Stojnica
z jedmi, ki so značilne za Loško dolino, je imela veliko
obiskovalcev.
Naši pevci in plesalci so z nastopom navdušili. Na oder
so prinesli mladost, veselje in dobro voljo. Nasmehi na
njihovih obrazih so dokaz, da so med nastopom uživali. Popestrili pa so tudi dogajanje po uradnem delu
prireditve. Zaigrali so na diatonično harmoniko, perilnike in škafe ter peli in plesali. Veselo razpoloženje se
je nadaljevalo tudi na avtobusu.
Za vso to pozitivno energijo in čudovit nastop se je
učencem zahvalil župan občine Loška dolina, gospod
Janez Komidar. Učenci so bili ponosni, ker so svoje
delo odlično opravili ter dostojno zastopali Slovenijo
in Loško dolino. Gostovanja v Avstriji se bodo zagotovo
še dolgo spominjali.

Veseli vandrovčki so s plesom prinesli mladost, veselje in dobro voljo ...

… zaigrali so na diatonično harmoniko ter peli in plesali
(www.fepress.com)

(www.fepress.com)

s seboj so imeli tudi perilnike in škafe ... (www.fepress.com)
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Sanja Ivić

Pomladno dogajanje v
MGC Gaber

V

Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini se dogaja vedno kaj novega. Z
novim letnim časom so prišle tudi nove ideje, ki smo jih s pomočjo krajanov, zagnanih
prostovoljcev, zunanjih strokovnih izvajalcev ter ostalih sodelujočih uspeli realizirati.
Programi so organizirani tako, da odgovarjajo tako potrebam starejših kot tudi mlajših
v naši lokalni skupnosti.
Eden takih dogodkov, ki združuje mlado in
staro, je prav spust »gregorčkov«, ki smo ga
izvedli na predvečer Gregorjevega ter tako
pozdravili prihod pomladi. Ročno izdelane

druženja
viru dnevnega
Aktivnosti v ok iv: Medgen)
(arh

»gregorčke« smo nato spustili po
potoku Brežičku, ki je v ranem
mraku zasijal v soju številnih lučk.
V mesecu aprilu smo v okviru
projekta TOČKE MOČI, večgeIzlet v Podčetrtek, na katerem so bili prisotni
neracijski centri Primorsko-noudeleženci vseh aktivnosti
tranjske regije vzpostavili BANKO
(arhiv: Medgen)
NEFORMALNE POMOČI. Poglavitni namen BANKE NEFORMALNE POMOČI je izmenjava brezplačnih jim bogatim znanjem navdušuje ljubitelje
uslug, na področju družabništva, prevozov, zgodovine.
varstva, nakupov, inštrukcij … in je namenjena vsem, ki potrebujejo tovrstno pomoč V okviru dnevnega druženja so nas redno
ali bi tako pomoč lahko nudili sočloveku. obiskovali otroci iz vrtca ter učenci prostoIzmenjava podatkov o ponudbi in potrebi voljci tukajšnje osnovne šole, ki so za udepome- ležence dnevnega druženja vsakokrat pripo uslugah poteka preko spleta, kar pome
ni, da se kot uporabnik ali ponudnik uslug pravili kakšen zanimiv nastop ali s svojim
nefor- obiskom obeležili katerega od posebnih dni,
registrirate na spletnem mestu Banke nefor
malne moči ((https://tockemoci.si/banka-ne- kot je na primer dan žena.
formalne-pomoci), kjer oddate svoj oglas oz.
formalne-pomoci
povpraševanje.
Celotno dogajanje smo maja zaokrožili s celodnevnim izletom v Podčetrtek, na katerem
naj- so bili prisotni udeleženci vseh aktivnosti. Z
Telovadba je v MGC Gaber trenutno naj
bolj priljubljena in obiskana dejavnost, ki visokimi temperaturami se počasi umirjajo
poteka pod strokovnim vodstvom ene od dejavnosti v našem centru, znova se bodo
prostovoljk. Dvakrat v tednu se v prijetnem pričele v septembru.
vzdušju udeležujejo telovadbe vsi tisti, ki se
spo- Prihajajoče poletne počitnice, imenovane
zavedajo pomena ohranjanja gibalnih spo
sobnosti skozi celotno življenjsko obdobje, »ZMAJEVE POČITNICE« bodo tudi tokrat
gi- ustvarjalne. Zato ste otroci lepo vabljeni,
program vadbe pa vključuje vaje za moč, gi
bljivost in ravnotežje.
da se nam pridružite pri izdelavi zmajev, ki
jih bomo tudi ročno poslikali ter preizkusiPoleg že utečenih tečajev tujih jezikov se je li v zraku. Aktivnosti bodo potekale od 2.
zgodo- 7. 2018, ob ponedeljkih in torkih med 9. in
na seznam rednih aktivnosti vključil zgodo
svo- 12.uro (obvezna prijava otroka). ■
vinski krožek, na katerem predavatelj s svo

Urša Zabukovec

Dirigirali so nam
mladi dirigenti
Godbeniki smo se za zaključek sezone predstavili
osnovnošolcem, se povzpeli na Snežnik in zaigrali ob
dnevu državnosti. Kljub temu da smo konec junija prenehali z rednimi vajami, saj so se nam začele počitnice,
pa naše igranje čez poletje ne bo na dopustu.

Zaigrali smo na vrhu Snežnika (arhiv: Pihalni orkester)

Po prvomajski budnici smo člani pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož izvedli nastop za osnovnošolce v
Starem trgu in Grahovem. Naš namen je bil, da otrokom predstavimo inštrumente, jih spodbudimo k vpisu
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Tilka Klepac

Za lažji vsak dan
Študijski krožek

V poletno toplem maju, v katerem so bile stalnica nevihte in plohe,
smo se zopet zbrale z Janjo Urbiha ljubiteljice (članice društva Ostrnice Loška dolina) vsega lepega in praktičnega, ki nam lajša naš vsakdan.
Študijski krožek z naslovom ZA LAŽJI VSAK DAN, ki je potekal v
prostorih ARS PALADA Markovec 3. Realiziranih je bilo šest srečanj
ob ponedeljkih dopoldne.
V okviru dejavnosti krožka smo s pomočjo sodobne tehnologije iskale
koristne in učinkovite nasvete za lažji in lepši vsakdan v gospodinjstvu
(pri čiščenju, pri pripravi hrane, hišnih opravilih). Trditve smo dejansko preverile, preizkusile in uporabile. Na uvodnem srečanju smo si
naredile program dela in se dogovorile za termin srečanj. Že prvi dan
smo preizkusile, kako belo bombažno tkanino polepšati z naravnimi
cvetovi. Uporabile smo travniške cvetlice, peki papir, plastične slamice
in likalnik. Odtisi so bili lepi, a na žalost neobstojni pri pranju. Lotile
smo se čiščenja madežev z naravnimi sredstvi (limona, kis, sol, soda
bikarbona, detergent za pomivanje posode, coca-cola). Vse smo praktično preizkusile na madežih in zaključile, da smo svežim madežem
lahko kos z naravnimi čistili, zastarele pa je treba očistiti s kemičnimi
sredstvi.
Pomlad gre h koncu, prihaja poletje in z njim potovanja in letovanja.
Kako vzeti čim več s seboj in imeti malo prtljage? Naučile smo se pravilno zvijati zgornja in spodnja oblačila, da zavzamejo v kovčku čim
manj prostora. Uspelo nam je. Pri navadnem pakiranju še pol oblačil,
kar smo jih imele, ne bi spravile v kovček.
Ker vse rade kuhamo in pečemo, smo si izbrale za izziv dekoracijo s
črno in belo čokolado (posodica iz čokolade, risani okraski, dekoriranje sladice z nastalimi okraski).
Napravile smo različne kreacije s prodniki, suhimi vejicami, vrvicami,
odsluženimi vilicami in žlicami, plastenkami … Izdelale smo slike,
vaze, svečnike, obešalnike, darilne škatlice in etuije za polnjenje mobilnih telefonov. Iz trstike smo izdelale pisala in jih praktično preizkusile.
Rade smo ustvarjale tudi z vrvico in tušem na čisto papirnato podlago.
Nastale so zelo lepe abstraktne risbe. Bolj zgovorne kot moj zapis pa so
številne fotografije.
V okviru krožka nas je nekaj udeleženk z Janjo Urbiha odšlo na PARADO UČENJA v Trbovlje. Letos je bila organizirana že triindvajsetič.

v glasbeno šolo in jih povabimo, da se nam pridružijo v godbenih
vrstah. Povabili smo jih tudi k sodelovanju pri nastopu in tako dobili
kar nekaj kandidatov, ki so v roke prijeli dirigentsko paličico in se
samozavestno postavili pred orkester. Tudi po nastopu so bile pred
godbeniki dolge vrste otrok, ki so si želeli od bliže pogledati inštrumente in na njih poskusiti zaigrati. Veseli smo, da je med otroki še
zanimanje za glasbo in upamo, da se bo čim več otrok vpisalo v glasbeno šolo. Seveda pa želimo, da po glasbeni šoli ne bodo odložili inštrumentov v kot in nanje pozabili, ampak da se nam bodo pridružili
v orkestru.
Po nastopih, ki smo jih imeli spomladi, smo se začeli intenzivneje
pripravljati na koncert ob dnevu državnosti. Nismo pa krepili zgolj
svojih glasbenih sposobnosti, ampak tudi kondicijske, saj smo se z
inštrumenti odpravili na Snežnik in na vrhu zaigrali.
Čeprav smo z vajami za to sezono zaključili, pa naši načrti za poletje
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To je bil dan učečih se skupnosti, 2018. Organizirala jo je Zasavska ljudska univerza skupaj
s partnerji. Pridružile smo se
izobraževalnemu, kulturnemu in kulinaričnemu dogodku. Na številnih stojnicah so
bile prisotne vse generacije
od vrtičkarjev do upokojencev, podjetja v regiji, vse
šole, knjižnice, društva in
še kaj. Čutil se je močan
medgeneracijski utrip. Bili

Udeleženke delavnice so izdelovale različne kreacije s prodniki,
suhimi vejicami, vrvicami, odsluženimi vilicami in žlicami,
plastenkami … (arhiv: Tilka Klepac)
so prijazni, ustrežljivi, gostoljubni in izobraževalno naravnani. Poleg
tega pa je bilo še bogato odrsko dogajanje na ploščadi pred Delavskim
domom Trbovlje. Predstavili so se s pevskimi, glasbenimi, plesnimi,
dramskimi in deklamacjiskimi točkami. Jagoda na vrhu ustvarjalne
torte pa je bil Zlatan Čordič - ZLATKO. Ga. Janja Urbiha pa je s svojo
stojnico zgledno predstavila Loško dolino. Ves čas je bila obkrožena z
gosti. Ponavljali so se stavki: A to je pa tista dolina pod Snežnikom.
Tam smo že bili. Zelo lepo je pri vas. Drugi pa so želeli prospekte in
kontakt, da si bodo lahko v kratkem ogledali naše kraje. Na zaključku
smo si v Delavskem domu Trbovlje ogledali še virtualni prikaz trboveljskega rudnika.
Predstavili smo našo dolino in se vrnili zadovoljni in obogateni z novimi znanji in izkušnjami. ■

obsegajo sodelovanja na gasilskih prireditvah in Plavajočem gradu. Ne bomo pozabili tudi na medsebojno druženje in se kak dan
skupaj odpravili na morje. ■

Nastop v Grahovem in mladi dirigent (arhiv: Pihalni orkester)
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Marija Cerkvenik

Muzejske in zasebne zbirke
Študijski krožek
Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine. Kulturna dediščina je del družbe in
okolja, v katerem živimo. Je del nas in naša
mentorica Janja Urbiha je za raziskovanje
naše kulturne dediščine izbrala naslov Muzejske in zasebne zbirke. Študijski krožek je
potekal v organizaciji ARS PALADE TIŠLER
iz Markovca in sofinanciranju ministrstva za
šolstvo in šport.

Spoznavanje muzejske zbirke smo nadaljevali v Ribnici v Rokodelskem centru Ribnica.
V njem smo se seznanili z zgodovino Ribnice, suhorobarstvom, lončarstvom, pletenjem
košar … v grajskem stolpu pa smo »priča«
pravemu čarovniškemu procesu z mučenjem
čarovnic, zdravilnimi zelišči in uroki. Kar ne
morem verjeti, da se je vse to dogajalo pred
300 leti.

j je na sliki?« »Prepoznate, ka book-u
igra na Face
)

ha
(foto: Janja Urbi

Na uvodnem srečanju smo sestavili program, ki je obsegal spoznavanje muzejskih
in zasebnih zbirk v naši bližnji in nekoliko
bolj oddaljeni okolici.
Začeli smo na Babni Polici pri zasebni zbirki
Milana Trohe. Občudovali smo zbirke smuči, rogovja ... in si priklicali v spomin že pozabljene in danes neuporabne predmete. Ker
je vas obdana s številnimi sadovnjaki, sadja
tam ni manjkalo in pri Tonetu Mihelčiču
smo si ogledali sušilnico sadja, na Vrhu pa
nam je vaško sušilnico razkazal Beno Peček.
Pot nas je vodila v Loški Potok v vas Travnik,
kjer nas je sprejel Jaka Bartol. Pr' Antonovih so po domače rekli kmetiji, kjer je danes
prava obsežna etnološka zbirka kmetije nekoč. Lastnik si prizadeva ohranjati spomin
na predmete, ki so jih nekoč uporabljalo na
kmetijah, danes pa so izgubili svojo vlogo.
Na poti smo se ustavili še v muzeju Bloški
smučar v Novi vasi, kjer je na sodoben način
predstavljena zgodovina bloškega smučanja
vključno s filmom SMUČI NA BLOKAH –
BLOKE NA SMUČEH.

V Rokodelskem centru v Ribnici smo spoznavali postopek izdelovanja košar iz viter
(foto: Janja Urbiha)

Predzadnja postaja spoznavanja naše kulturne dediščine je bil Muzej Krasa v Postojni. Je sodobno urejen muzej, kjer nazorno
spoznaš nastanek krasa in kraških pojavov,
človekovo življenje na krasu od pračloveka

do ledeniških živali, jamarstva – skrivnostni
podzemni svet. Zanimivo in vredno ogleda.
V bližini Postojne je TD Podgura v kozolcu
»toplarju« uredilo etnografsko zbirko starega orodja in naprav. Že sam kozolec je dragocen spomenik ljudskega stavbarstva, v bližini je na ogled kar 64 m dolg jambor. Težko
si predstavljam, kako so tak jambor v času,
ko je potekala živahna trgovina z lesom do
Trsta in Benetk s konji na vozovih po ovinkasti cesti iz Menišije pripeljali do Trsta. Od
tod ime Jamborna cesta.
Zadnja postaja našega krožka je bila pri Miroslavu Kunstku. Predstavil nam je tradicionalni ribolov (občasno tudi krivolov) na
Cerkniškem jezeru.
Mentorica krožka je na Facebooku pripravila igrico »prepoznate, kaj je na sliki« povezano z znanjem, ki smo ga pridobili in podelili
z vami.

Samo delček res bogate zbirke starih predmetov - smuči pri Milanu Trohi
na Babni Polici (foto: Janja Urbiha)

Z vsakega izleta smo se vračali zadovoljni,
polni novih spoznanj, zahvala gre tudi mentorici, ki je vse poti skrbno načrtovala. In za
zaključek še misel, da je treba kulturno dediščino ohranjati in jo prenašati na prihodnje
rodove. ■
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Nataša in Janez Ponuda

Odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino

foto: Bojan Žnidaršič

Kot že nekaj let zapored je tudi letos center Vitra organiziral strokovno
ekskurijo za kmete iz Loške doline.
Drugo soboto v juniju se nas je zbralo kar nekaj vedoželjnih kmetov,
ki imamo ambicije iz »ne splača se kmetijstva« nekaj narediti oz. dati
trudu dodano vrednost.
Podali smo se čez Javornike, natančneje v Brkine, ki ležijo v jugozahodni Sloveniji, na vzhodu mejijo na dolino reke Pivke in Snežnik, na
jugu pa na Čičarijo.
Naš prvi postanek je bil na ekološki Kmetiji Volk v Suhorjah, kjer se
ukvarjajo predvsem z rejo konj Appaloosa ter nudijo storitev oskrbe
konj.
V letošnjem letu so začeli s ponudbo jahanja po Brkinih in inovativno
nastanitvijo. Videli smo, kako se na zanimiv in preprost način preuredi del senika, da je primeren za spanje tudi zahtevnejših gostov, saj
se inovativnost in stilnost zelo povezujeta med seboj. Postelje in pohištvo je namreč izdelano kar iz bal sena z dodatki po boljšem udobju.
Nosilca kmetije za v bodoče pričakujeta razvoj v tej smeri, vendar ne
pretiranem obsegu, da se ne izgubi pristnost in njihova osnovna dejavnost. Gostitelja sta omenila birokratske ovire, s katerimi se srečujeta
pri uresničevanju njune vizije, sta pa zelo pohvalila občino, ki jima preko sredstev iz razpisov zelo pomaga.
Naslednja kmetija, ki smo jo obiskali, je bila ekološka kmetija Mahne v
Tatrah, ki že peto generacijo ohranja tradicijo kmetovanja. G. Roman
Mahne nas je pričakal z brkinsko slivovko in nam predstavil njihovo
kmetovanje.
Primarna dejavnost kmetije je pridelava več vrst zelo okusnih sirov,
izdelanih izključno iz mleka njihovih krav avtohtone pasme sivka. Sire
prodajajo v svoji trgovinici ali tržnici, imajo pa tudi stalne večje odkupovalce. Poleg sirarstva se na kmetiji ukvarjajo še z žagarstvom in
sadjarstvom, ki pa ga zaradi vedno slabših letin oz. neugodnih klimatskih pogojev počasi opuščajo. Na koncu zelo zanimive in izčrpne
predstavitve smo bili v obliki degustacije postreženi s siri in pijačami
njihove proizvodnje.
Pot nas je vodila naprej v Ilirsko Bistrico do čebelarskega doma, kjer
nas je pričakal oskrbnik in kuhar Rihard Baša. G. Rihard z ljubeznijo
kuha vrhunsko hrano predvsem iz domačih lokalnih sestavin, s poudarkom na lokalni tradiciji. Pripravil nam je zelo okusen obrok tradicionalnega kosila na njegov svojevrsten način. Ob dobri hrani smo izvedeli tudi veliko zanimivosti in zgodovine Ilirske Bistrice, saj Rihard ni
samo kuhar, ampak tudi dober govorec in poznavalec domačega kraja.
Po dobrem kosilu smo si ogledali tudi čebelarski muzej in se sprehodili
skozi Bistrico do slapa Sušec, ki pa je trenutno, tako kot pove ime, suh.

foto: Bojan Žnidaršič

Strokovna ekskurzija

Domov smo se vračali čez Javornike in obsežne gozdove, obogateni
z veliko dobrimi nasveti in primeri dobre prakse, s čim vse se lahko
kmetje ukvarjajo, predvsem pa z optimizmom, da ne obupati, ko ti
država predpisuje birokratske standarde, ki jih moraš izpolnjevati, da
lahko uresničiš zastavljene cilje.
Udeleženci se Centru za uravnotežen razvoj Vitra in Občini Loška dolina zahvaljujemo, da omogočijo vsakoletno strokovno ekskurzijo. ■

foto: Borut Kraševec

Študijski krožki v slovenskem prostoru

Bok

Ob poti Jakopičevega sprehajališča v Ljubljani je bila med 20. aprilom
in 5. junijem postavljena razstava o delu in življenju študijskih krožkov. Razstavo so ob svoji 25-letnici pripravili študijski krožki pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije in v soorganizaciji z Ministrstvom RS za okolje in prostor. Na velikih panojih sta bila predstavljena
tudi fotografija avtorice Alenke Veber, ki je bila mentorica študijskega krožka Druženje ob ročnih delih in fotografija študijskega krožka
mentorice Janje Urbiha Ena leva, druga desna, ki jo je pred gradom
Snežnik posnel Mario Žnidaršič.
Na razstavi je bila zapisana tudi misel: »Narava je dar, ki nam omogoča življenje. Zakladi Slovenije so tudi njeni ljudje, ki (posodobljeno)
tradicijo živijo v novih oblikah. Dediščina je torej živa. Njena pestrost
prispeva k naši trajnosti in uči sobivanja tudi z naravo.« ■
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Mihaela Drobnič

Volčiči
aela)

Akela Mih
Glasbeniki v naravi (foto:

čev
urejenih Volči
Ponosna drža
la)
Mihae
(foto: Akela

Vidi se, da znamo
up
kladivo in žeblje (fo orabljati tudi
to: Ak
ela Mihaela)

V

tem šolskem letu se je v Loški dolini spet začela prebujati džungla. To je prava džungla, ki jo poznajo skavti in tisti, ki so že kdaj
slišali za Mavglija – dečka, ki so ga vzgojile džungelske živali. Tako
imamo pri skavtih letos 9 mladih volčičev. To so posebni džungelski
mladiči, ki spremljajo Mavglijeve dogodivščine in se tudi sami preizkušajo v džungelskih dogodivščinah.
Volčiči sicer niso doživeli še niti deset pomladi, pa že razumejo delovanje mogočne džungle in pravila, ki veljajo v njej. »Volčič misli na
drugega, kakor na samega sebe,« in »volčič živi v krdelu v veselju in
poštenosti« sta njihova zakona, za katera se je potrebno kar potruditi,
da bi se nenehno uresničevala.
Preden so bili volčiči zares sprejeti v džunglo, so se že več mesecev
trudili dokazati, da so iz pravega testa. Preizkusili so se v raznih
džungelskih spretnostih: v zbujanju rdeče rože (kurjenju ognja), v
lovu na merjasce (pečenju hrenovk), preizkušali so svoj volčji voh,
sluh in vid, šli so na lov za razbojniškimi opicami, skupaj z Mavglijem so preganjali hudobnega tigra Širkana, oblekli so se v posebne

skavtske kožuhe (kroje), naučili so se volčjih pozdravov in pesmi,
prespali so zunaj človeških bivališč (hiš), pogumni so bili v vsakem
vremenu in – kar je najpomembnejše – povezali so se v pogumno
krdelo.
Verjamem, da bodo naši volčiči še naprej radovedno raziskovali
džungelske skrivnosti in se ne bodo ustrašili, če jim bo hudobni tiger
kdaj prišel na pot. Če pa bodo potrebovali pomoč, bodo džungelske
živali in Veliki Tha (Bog) poskrbeli, da bo zanje vse kar najbolje. Za
sedaj pa – dober lov! ■

foto: Mario Žnidaršič

Mario Žnidaršič

Izlet v Planico

V

soboto, 19. maja 2018, smo se člani društva MDI Cerknica –
Loška dolina – Bloke z avtobusom odpeljali na izlet v Planico,
ki ni le zibelka smučarskih skokov in poletov, ampak za mnoge predstavlja eno najlepših alpskih dolin, obkroženo z mogočnimi stenami
Mojstrovke, Ponc in Jalovca.
Na vodenem ogledu smo izvedeli vse o Planici. V stavbi nordijskega
centra smo si med drugim ogledali vetrovnik in se prepričali, da je

foto: Mario Žnidaršič

sneg pripravljen za tekače tudi sredi poletja v podzemnem tekaškem
tunelu.
Ogledali smo si tudi naravni rezervat, mokrišče Zelenci v dolini med
Podkorenom in Ratečami, obdan s čudovito gorsko panoramo. Zelenci so zelo prikupno jezerce, ki je dobilo ime po svoji smaragdno
zeleni barvi vode, ki ima stalno temperaturo 6°C preko celega leta.
Sobotno zgodbo smo nadaljevali do slapu Peričnik, ki je s svojimi 52
m eden izmed najvišjih slovenskih slapov.
Pot smo sklenili v pravljični Planini pod Golico, kjer smo letošnji
razcvet narcis že nekoliko zamudili. Po obilnem poznem kosilu smo
se proti večeru varno vrnili domov. ■
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Lidija Senič, vodja služb Čebelarske zveze
Slovenije

Obeležitev prvega
svetovnega dne čebel

Z

a nami so številni dogodki, ki so se v zadnjih mesecih v Sloveniji
zvrstili ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel. V nadaljevanju
na kratko povzemam, kako smo prišli do razglasitve. Leta 2014 je
ČZS podala pobudo, da 20. maj postane svetovni dan čebel. To ni
kateri koli dan, je dan, ko slovenski čebelarji obeležujemo rojstni dan
svojega velikega čebelarja in učitelja, začetnika sodobnega čebelarstva Antona Janše (rojen 20. maja 1734), ki je deloval kot prvi učitelj
čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru. Predlog je obravnavala
vlada Republike Slovenije in ga enotno podprla. Leta 2015 je ČZS
na mednarodnem čebelarskem kongresu Apimondia v Južni Koreji
predstavila pobudo. V Apimondio – mednarodno čebelarsko organizacijo – je vključenih več kot 120 čebelarskih organizacij iz skoraj
90 držav. Vse prisotne članice so soglasno sprejele predlog. S tem pa
se je začelo resno in trdo delo zlasti Ministrstva RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki je s svojo ekipo opravilo številna bilateralna srečanja s predstavniki tujih držav in izvajalo promocijsko-informacijske dogodke, in ČZS, ki je skrbela za strokovni vidik. Pri
nagovarjanju odločujočih, da podprejo prizadevanja za razglasitev
svetovnega dne čebel, so pomagale tudi druge osebnosti iz politične
in nepolitične sfere. Lani, 20. decembra 2017, je Generalna skupščina
OZN v New Yorku soglasno potrdila, da 20. maj razglasi za svetovni
dan čebel. Cilj tega dne je ozaveščati in izboljšati razumevanje o čebelah med ljudmi po vsem svetu.
Številni dogodki in spominski kovanec
Letos so se pred in po praznovanju svetovnega dne čebel v čast in
poklon temu dnevu zgodili številni dogodki, ki so jih organizirali ali
soorganizirali ČZS, čebelarska društva, občine, podjetja, MKGP, državni zbor, državni svet itd. Osredotočila se bom le na dogodke, ki
so se zvrstili med 18. in 20. majem 2018 v sodelovanju s ČZS. Pred
tem pa moram še omeniti, da je v podporo svetovnemu dnevu čebel
Banka Slovenije 14. maja izdala in dala v obtok spominski kovanec
za 2 EUR v nakladi 1 milijon kovancev, katerega motiv je satovje v
obliki globusa, ki prikazuje vzhodno poloblo. Na kovancu sta tudi
napis Svetovni dan čebel in Slovenija 2018.
Svetovna čebelarska konferenca »Globalni izzivi v čebelarstvu«
V petek, 18. maja, je v Dvorani pod Stolom v Žirovnici potekala svetovna čebelarska konferenca z naslovom Globalni izzivi v čebelar-

Omizje čebelarjev iz Loške doline (foto: Mario Žnidaršič)

Tone Kandare nosilec prapora Čebelarske zveze Cerknica
in Franc Strle s praporom Čebelarskega društva Loška dolina
(foto: Mario Žnidaršič)

stvu. Celodnevno konferenco je organizirala ČZS, Javna svetovalna
služba v čebelarstvu, gostila pa je kar 19 predavateljev s celega sveta
oz. približno 160 udeležencev.
Istega dne zvečer je v starem mestnem jedru Višnje Gore potekalo
odprtje interaktivne skulpture obeležja kranjski čebeli (avtohtona
čebelja pasma, ki je v Sloveniji zaščitena), ki sta jo postavili Občina
Ivančna Gorica in Čebelarska zveza Slovenije. Emil Rothschütz je na
tem območju v 19. stoletju namreč podrobno opisal kranjsko sivko
in z njo trgoval v sosednjih deželah. V neposredni bližini šole, ki se
bo v naslednjih letih obnovila v Hišo kranjske čebele, se je postavilo
to obeležje, katerega avtor je Robert Kuhar.
Mednarodna ministrska konferenca na temo ohranitve čebel
V soboto, 19. maja, je na Brdu pri Kranju potekala mednarodna ministrska konferenca na temo ohranitve čebel. Konference so se udeležili
predstavniki dvaindvajsetih držav. Spregovorili so o pomenu čebel in
drugih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in prehransko varnost,
razpravljali o stanju ter iskali ukrepe za ohranitev čebel v svetu. Ob
koncu konference so sprejeli skupno deklaracijo, v kateri so se zavezali,
da bodo krepili sodelovanje držav na mednarodni ravni na področju
ukrepov za zaščito čebel in drugih opraševalcev, ozaveščanja javnosti,
izobraževanja in izmenjave dobrih čebelarskih praks.

Omizje čebelarjev iz Loške doline in Cerkniškega s
predsednikom ČD Loška dolina Janezom Žnidaršičem v ozadju
(foto: Mario Žnidaršič)
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Mario Žnidaršič, Saša Knaus

Izlet na Krvavec

V

Čebelar Tone Kandare z medeno kraljico (foto: Mario Žnidaršič)
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel
v Breznici pri Žirovnici
Glavnemu dogodku pa smo bili priča v nedeljo, 20. maja. Ni naključje, da je bilo prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznici pri
Žirovnici. V tem kraju se je namreč rodil Anton Janša. Dogodek, ki
se ga je udeležilo približno 7000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine,
med njimi veliko število ponosnih slovenskih čebelarjev, se je začel
ob 12. uri. Častni pokrovitelj dogodka in osrednji govorec je bil predsednik države Borut Pahor. Poleg njega so v pozdravnih nagovorih, v
katerih so vsi poudarili pomen čebel in nujnost ohranitve čebel tudi
z vidika pridelave hrane, sodelovali še predsednik ČZS Boštjan Noč,
generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo Jose Graziano da
Silva, predsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia Philip McCabe in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar. Pred in po
dogodku pa so obiskovalci lahko obiskali t. i. medeno vas, v kateri
je bilo več kot 80 stojnic s čebelarsko in kulinarično ponudbo. Da je
celotna prireditev nemoteno potekala, je skrbela Občina Žirovnica
skupaj z več kot 250 prostovoljci. Tisti, ki pa še niso bili pri Janševem spominskem čebelnjaku, so si ga imeli tokrat priložnost ogledati
prenovljenega. Na tem mestu smo lahko spremljali igrani prizor iz
njegove mladosti, ker pa je bila na ta dan tudi binkoštna nedelja, je v
tamkajšnji farni cerkvi potekala tudi maša za čebelarje. Na dogodku
je bilo videti vesele in zadovoljne obraze praznujočih udeležencev.
Bili smo ponosni, da smo imeli možnost proslaviti dosežek, ki ga je s
skupnimi prizadevanji dosegla Slovenija.
Za konec bi želela poudariti, da je bilo že veliko postorjenega na področju čebelarstva, veliko izzivov pa je še pred nami. Pred nami je
pot, ki stremi k doseganju zastavljenih ciljev svetovnega dne čebel in
nedvomno tudi k uresničitvi zaščite čebel na evropski ravni. ■

soboto, 2. junija 2018, smo se člani Društva upokojencev Loška
dolina z avtobusom odpeljali na voden izlet na Krvavec. Prva
postaja je bila v Sp. Brniku, kjer smo si ogledali zasebni čebelarskokmečki muzej.
Z veseljem so nas popeljali po zgodovini razvoja čebelarstva na Gorenjskem.
Ogledali smo si različne predmete, ki so jih nekoč uporabljali čebelarji za pridobivanje medu. Z razstavljenimi predmeti, kot so lončeno posodje in drugi uporabni predmeti ter čevljarski pripomočki,
se predstavlja tudi tradicija življenja nekoč. Skozi sobe v obnovljeni
stari hiši nas je skozi čas vodila bogata zbirka čebelarstva in kmečkega orodja.
Čebelar Franci Strupi ima v muzeju lično urejeno prodajalno, kjer
si obiskovalci lahko kupijo različne vrste domačega medu, propolis,
cvetni prah, medeno žganje in izdelke iz čebeljega voska.
Sledila je vožnja do kabinske žičnice na Krvavcu. Zaradi neurja je
bila cesta nedostopna, vendar je tehnični ekipi na Krvavcu skupaj s
pomočjo intervencijskih služb uspelo odpraviti posledice plazu in je
bil prevoz urejen s strani RTC Krvavec. Do kabinske žičnice smo se
peljali s kombiji RTC Krvavec.
Na vrh Krvavca nas je popeljala gondola in nato sedežnica.
Krvavec je znan po razgledu, oddajniku, Domu na Krvavcu in po istoimenskem zimskošportnem središču RTC Krvavec, ki je glavnemu
mestu Slovenije najbližje smučišče.
Naužili smo se veliko svežega zraka, da nam je kosilo še bolj teknilo.
Po povratku v dolino je sledil ogled gradu Strmol.
Grad Strmol se nahaja v bližini Cerkelj na Gorenjskem. V 13. stoletju so se tu naselili vitezi Strmolski, po katerih je utrdba tudi dobila
ime in ga obdržala kljub stalnim menjavam lastnikov. Skozi burna
stoletja je grad Strmol ohranil svojo prvotno obliko, zato spada med
najstarejše in najbolj ohranjene gradove na Slovenskem. Grad Strmol
ima poleg gradu Snežnik edini še originalno opremo. Zadnji zasebni
lastnik gradu Strmol Rado Hribar je bil industrialec, svetovljan, ljubitelj umetnosti, eden najbogatejših in naprednih ljudi tistega časa
pri nas. Z ženo Ksenijo sta graščini dala današnjo podobo. Tu sta
ustvarila družabno zbirališče tedanjih slovenskih in evropskih takratnih pomembnih in vplivnih ljudi.
Na poti domov smo se še ustavili na osvežilni pijači in sladoledu ter
zaključili lep društveni izlet. ■

Mario Žnidaršič

Na prvi obeležitvi
svetovnega dne čebel tudi
čebelarji iz Loške doline
ed večtisočglavo množico, ki se je v nedeljo, 20. maja
2018, udeležila slovesnosti ob prvem svetovnem dnevu
čebel na Breznici pri Žerovnici, je bilo tudi 80 članic in članov
Zveze čebelarskih društev Cerknica (ČD Cerknica, ČD Loška
dolina, ČD Bloke, ČD Begunje in ČD Rakek). Dogodek je po
mnenju udeležencev pomemben korak na poti k zaščiti čebel,
za kar skrbijo tudi čebelarji iz Loške doline ... ■

foto: Mario Žnidaršič

M
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Tina Braniselj

Nova podoba
oskrbovalk
CSD Cerknica

V

namenjena pa je tistim osebam, ki z občasno
oskrbo drugega še zmorejo ohraniti zadovoljivo duševno in telesno počutje. Te osebe so
sposobne funkcionirati v domačem okolju, a se
ne morejo oskrbovati ali negovati popolnoma
same, njihovi najbližji pa tovrstne pomoči na
domu zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne
morejo izvajati.
Center za socialno delo Cerknica izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu
za območje občin Cerknica, Loška dolina in
Bloke že od leta 1995. Pomoč družini na domu
zajema različne organizirane storitve pomoči
in podpore, s katerim se upravičencem vsaj za
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v domačem okolju. Storitev
pomoči na domu zajema gospodinjsko pomoč
(nabavo živil, prinašanje toplega obroka), pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč
pri oblačenju, slačenju, umivanju), pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci).
V kolikor bi potrebovali storitev Pomoči na
domu zase oziroma za svojce se lahko za več
informacij obrnete na Center za socialno delo
Cerknica. ■

arhiv: CSD Cerknica

mesecu juniju so oskrbovalke Centra za
socialno delo (CSD) Cerknica, ki izvajajo
storitev Pomoči na domu, pridobile nove delovne obleke. Za novo podobo oskrbovalk so
poskrbele Občine Cerknica, Občina Loška dolina in Občina Bloke v sodelovanju s CSD Cerknica. Namen delovnih oblek za oskrbovalke
je večja prepoznavnost na terenu oziroma na
delovnem mestu.
Pomoč na domu se izvaja preko CSD Cerknica v časovnem okviru od 7. do 15. ure (cena
storitve v občini Loška dolina med tednom in
vikendom ter prazniki znaša 5 EUR na uro).
Storitev pomoči na domu se izvaja v občini
Loška dolina tudi med vikendi in prazniki,
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Jasna Lekan

LINŠKI SRČKI
Z JAGODNO
MARMELADO
TESTO:

300 g moke
150 g sladkorja v prahu
1 vanilij
ščepec soli
200 g masla
3 rumenjaki
IN ŠE

2 žlici nasekljanih mandljev
100 g domače jagodne marmelade
sladkor v prahu za posip

Bok

PRVO SAMOPOSTREŽNO
SERVISNO STOJALO
ZA KOLESA V OBČINI
LOŠKA DOLINA

foto: Borut Kraševec

V baru Gušt so prišli na idejo, da poskrbijo za
kolesarje, ki se jim je na poti pokvarilo kolo in
potrebujejo pomoč pri popravilu. S tem namenom so
ob teniškem igrišču v Ložu postavili samopostrežno
stojalo, ki služi kot servisna prva pomoč za odpravo
okvar na kolesu. Kolesarjem je brezplačno na razpolago vsak dan 24 ur. Stojalo je opremljeno z zračno
tlačilko in merilcem tlaka, ter najnujnejšim orodjem,
ki je potrebno za popravilo kolesa.

PRIPRAVA

Iz moke, 120 g sladkorja v prahu, vanilija, soli, masla in dveh
rumenjakov zamesite testo, ki
naj v hladilniku počiva eno uro.
Razvaljajte ga na 3 mm debeline in
izrežite dvojne srčke. Gornja srca
premažite s preostalim rumenjakom in posujte z mandlji. Specite
oboja srca na 180 stopinjah C. Še
tople spodnje srčke premažite z
jagodno marmelado. Zgornje srčke
potrosite s sladkorjem v prahu in
po dva srčka stisnite skupaj.

36

Lokalne volitve 2018

Pogoji objave kandidatov in njihovih
programov v glasilu Obrh

DOBRO JE VEDETI

julij, 2018

Športno-ustvarjalne
poletne počitnice

Športno-ustvarjalne poletne počitn

Otroke
vabimo,
da aktivno
preživijo
Otroke
vabimo,
da aktivno
preživijo
svoj prosti čas med poletnimi počitnicami. V ta namen bo
prosti potekale
čas medbrezplačne
poletnimi
poči- delavnice in športne aktivnosti. Program bo ob
V skladu s 5. členom Zakona o volilni kampanji je uredniški
insvoj
Grahovem
ustvarjalne
Notranjska.
Operacijobodo
Aktivacija
ustvarjalne družbe sofinancirajo Republika Slovenija, Min
tnicami.
V ta namen
v Starem
odbor Javnega glasila Obrh dne 21. junija 2018 določil, da bo
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni r
trgu pri Ložu, Novi vasi intehnologijo
Grahovem
kandidatom in njihovim programov lokalnih volitev za občinpotekale brezplačne ustvarjalne delavski svet in župana, ki bodo predvidoma v novembru 2018 v 4.
nice in športne aktivnosti. Program bo
številki glasila Obrh, ki bo izšel pred volitvami, na razpolago
objavljen na lokalni televiziji ORON TV Notranjska. Operacijo
prostor po določenih pravilih.
Otroke vabimo, da aktivno preživijo svoj prosti čas med poletnimi počitnicami. V ta namen bodo v Starem trgu pri Ložu, Novi vasi
Aktivacija ustvarjalne družbe sofinancirajo Republika Slovenija,
Vsem zainteresiranim
sporočamo,
da
bodo
natančna
navodila
in Grahovem potekale brezplačne ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Program bo objavljen na lokalni televiziji ORON TV
Športno-ustvarjalne
poletne
počitnice in Evropska
Ministrstvo
za
gospodarski
razvoj
in
objavljena na spletni strani
Občine
Loška
dolina
(www.
loskaNotranjska. Operacijo Aktivacija ustvarjalne družbe sofinancirajo
Republika
Slovenija, Ministrstvo
za tehnologijo
gospodarski razvoj
in
Otroke vabimo,
da aktivno
preživijo
svoj
prosti
čas med poletnimi
počitnicami. V ta namen
bodo v Starem trgu pri Ložu, Novi vasi
unija
iz
Evropskega
sklada
za
regionalni
razvoj.
dolina.si) v začetku meseca septembra 2018 oziroma
koinbo
ura- unija iz Evropskega
tehnologijo
Evropska
sklada
za
regionalni
razvoj.
in Grahovem potekale brezplačne ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Program bo objavljen na lokalni televiziji ORON TV
Notranjska. Operacijo Aktivacija ustvarjalne družbe sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
dno določen in znan datum in postopki volitev.
tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Športno-ustvarjalne poletne počitnice

Borut Kraševec
urednik

Borut Kraševec

Mlin in Špetnjakova žaga

O

b Velikem Obrhu v Markovcu stoji še
nekaj objektov, v katerih so bili do razlastitve leta 1946 prostori nekdanje Špetnjakove parne žage, trgovine, pisarne, stanovanj
ter tudi gostilne. Na tem mestu je bil že leta
1660 omenjen mlin in mlinar Ulrik Janežič, ki je od treh kamnov in ene stope šteberškemu gospostvu plačeval 1 goldinar. Iz
urbarja je razvidno, da je imel mlin v letih
1797-1848 mlinar Gregor Palčič. Plačeval je
12 goldinarjev, 56 krajcarjev in 2 denariča1.
Mlin, v katerem je bil še leta 1870 mlinar
Anton Kovšca iz Dolenje vasi pri Cerknici, je
okrog leta 1865 kupil Anton Žagar iz Prezida. Njegov sin Franjo Žagar je na tem mestu
leta 1880 postavil prvo večjo parno žago v
Loški dolini z dvema venecijankama in enim
poljarmenikom. Svoje delovanje je v kasnejših letih razširil ter postal eden večjih lesnih
trgovcev. Leta 1908 je zgradil žago na Milanovem vrhu, ki jo je 10. julija 1934 uničil požar, imel je parno žago in lesno tovarno delov za zaboje na Rakeku ter trgovino z lesom
v Trstu ... Med vojnama je žaga v Markovcu
zaposlovala med 50 in 60 delavcev. Žagar je
zaposloval tudi furmane, ki pa niso bili navdušeni nad nabavo tovornega avtomobila, ki
si ga je leta 1908 omislil za prevažanje lesa
na Rakek. Zaradi njegovega avtomobila so se
razpisali tudi takratni časniki. O dovoljenju
za vožnjo pa so razpravljale in polemizirale
tudi občine, deželna oblast in politika. Leta
1911 je podjetje prevzel sin Franjo Žagar
mlajši, ki ga je vodil vse do leta 1918, ko je

Pogled na Špetnjakovo žago. Fotografija na dopisnici odposlani oktobra 1899
(iz zbirke Boruta Kraševca)
še ne 37-letni umrl za špansko gripo. Njegov
oče Franjo Žagar je umrl dve leti pred njim.
V težkih povojnih časih je bila vodenje primorana prevzeti vdova Tonca Žagar, dokler
se leta 1920 ni poročila s Franjom Hmelakom, lesnim industrialcem iz Lokavca v Vipavski dolini, ki je vešč lesne stroke uspešno
prevzel vodenje obratovanja in trgovanja
tvrdke Franjo Žagar.

Franjo Žagar je izdal tudi lastni denar. To so
bili kovanci v vrednosti 3, 5 in 10 vinarjev.
Glede na ustno izročilo je del plače delavcem izplačal v takratnih dinarjih, s katerimi
so lahko plačevali povsod, drugi del pa v
njegovih vinarjih, ki so bili plačilno sredstvo
le v njegovi trgovini. Vinarji Franja Žagarja
imajo na prvi strani označeno vrednost in
valuto, na drugi strani pa sta začetnici nje-
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veleposestvo in jih smatra za razlaščena
v celoti, brez pravice do odškodnine ...«2
Ob ustanovitvi Obrtnega podjetja Lož leta

julij, 2018

1954 je v delu teh prostorov nekaj časa delovala livarna, kasneje pa so bili večinoma
prepuščeni zobu časa.

Kovanec za 10 vinarjev iz zbirke Jožeta
Zadnika (op.Cena časopisnega izvoda
Slovenca je bila leta 1918, 30 vinarjev)
govega imena in priimka ter motiv hmelja,
ki ga je menda neuspešno poskusil gojiti v
teh krajih, kar je razvidno tudi iz oglasa v
Slovencu št. 228, 4. oktobra 1918, kjer poleg drugih priprav prodaja tudi napravo za
sušenje hmelja.
Tonca Hmelar je umrla leta 1934. Iz zapisa
v Trgovskem listu, ki je izšel 14. novembra
1938 je razvidno, da sta bila v poslovanje
družbe Franjo Žagar z.o.z (z omejeno zavezo), kot poslovodja poleg moža Franja Hmelaka vključena tudi njena sinova takrat 21-letni Franjo Žagar in 24-letni Karel Žagar.
Okrajna komisija za agrarno reformo Notranjska – Rakek je 22. julija 1946 izdala
Franju in Karlu Žagar odločbo o razlastitvi
posestva z obrazložitvijo: »Po sedaj uradno
ugotovljenih podatkih imajo zemljiška posestva navedenega lastnika – navedenih
solastnikov nad 45 ha skupne površine/nad
25 ha obdelovalne zemlje in jih lastnik ne
obdeluje sam s svojo družino. Zato spadajo
ta zemljiška posestva v smislu 1. odstavka
7. člen zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji pod agrarno reformo kot

Žaga na dopisnici iz leta 1910 je bila v stavbi spredaj na levi, ki je danes ni več.
Za žago je stanovanjska hiša. V pritličju na levi strani glavnega vhoda je bila žagarjeva
trgovina, na desni pa gostilna z napisom Josip Troha. V hišici na desni za deskami je
bila pisarna. (iz zbirke Boruta Kraševca)

Oglas v časopisu Slovenec
št.151, Ljubljana 7. julij 1914

Oglas v časopisu Domoljub št.5,
Ljubljana 4. februar 1915

V Slovencu, Domoljubu in Slovenskemu meščanu so se leta 1908 večkrat
razpisali o Žagarjevem tovornem avtomobilu, ki je dvignil precej prahu in bil
deležen nasprotovanj. Razprave o tem ali z avtomobilom lahko vozi ali ne je
zaslediti še leta 1912 v Slovenskem narodu.
V časniku Slovenec, št. 109, v Ljubljani, v torek, dne 12. maja 1908, so zapisali:
»Žagarjev avtomobil. Iz Cerknice se nam piše: Veliko razburjenje je povzročil
med tukajšnjim ljudstvom tovorni avtomobil, s katerim namerava g. Fr. Žagar
prevažati les iz Markovca in Pudoba na Rakek. Včeraj se je vršil od deželnega
odbora komisionelni ogled. Prišla sta gg. deželni odbornik dr. Lampe in stavbeni svetnik Klinar, zastopniki cestnih odborov, župani z Rakeka, Cerknice,
Loža in Starega trga in mnogo interesentov, ki so v Cerknici, Grahovcu, na
Bloški Polici, v Ložu in Starem trgu prišli protestirat proti avtomobilni vožnji.
Razburjenje med ljudstvom je veliko, ker se boji na tej cesti, ki ima silno mnogo prometa, neprestanih nesreč. Zapisnik se je sestavljal v Starem trgu in v
Cerknici. Mi nismo nasprotniki napredka, a varnost človeškega življenja je več
vredna, kakor dobiček posameznega. Kakor čujemo, bodo morale o tej stavri
govoriti še posamezne občine.«
Viri:
•

•
•

1
Janez Kebe: Loška dolina z Babnim
poljem II, Ljubljana 2002, str. 24,
str. 179
Janez Kebe, Loška dolina z Babnim
Poljem, Ljubljana 1996, str. 334
Borut Kraševec, Zbirke družine

•
•

Zadnik, Obrh, Letnik16, julij 2015, št. 3
(80), str. 11)
2
Monika Žagar, Dva brata, trije svetovi,
Zgodba o družini Žagar, Ljubljana 2015
Slovenec, Ljubljana, 5. oktober 1934,
štev. 226 a

•
•
•
•

Jutro, Ljubljana, 11. julija 1938, št. 158a
Trgovski list, Ljubljana 14. november 1938,
št. 125
Slovenec, Ljubljana 3. november 1938,
št. 253a
Slovenec, Ljubljana 4. oktober 1918, št. 228

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagradno geslo križanke v marcu 2018 je bilo:
GRADIMO DOBRE IZKUŠNJE
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri, za katere nagrade prispeva
Gredin Markovec d. o. o. AGROCENTER IGA VAS
Iga vas 4, 1386 Stari trg pri Ložu
telefon: 082 003 227, info@ac-gredin.si
1. nagrado: Organsko gnojilo Fertit 10 kg prejme:
Nevenka Hace, Lož, Cesta 19. oktobra 33,
1386 Stari trg pri Ložu

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
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 25. septembra 2018.
Nagrade prispeva:
Založba Pogled
Stanežiče 38a, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-pošta: zalozba.pogled@gmail.com
tel.: 031 556 530

2. nagrado: Gnojilo za travo 3 v 1 Asef 1,75 kg prejme:
Blaž Mulec, Iga vas 47, 1386 Stari trg pri Ložu

• 1. nagrada: Knjiga založbe Pogled »Slovenija biser narave«
• 2. nagrada: Knjiga založbe Pogled »Zelena Slovenija«
• 3. nagrada: Knjiga založbe Pogled »Slovenija skozi objektiv«

3. nagrado: Specialno gnojilo za borovnice in
brusnice Cvetal 1 kg prejme:
Jože Avsec, Cesta Notranjskega odreda 15,

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

1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenci bodo o prevzemu nagrade
obveščeni po pošti.

julij, 2018

Knjigo Slovenija biser narave pri založbi Pogled lahko tudi kupite. Naročite jo
lahko po telefonu ali e-pošti. Knjigo prejmete na dom po povzetju, znižana cena
s poštnino znaša za bralce Obrha 39,50 €. Redna cena je 49,50 €.

