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Glasilo občine Loška dolina

Mlin in žaga v Bajerju
Bajer je zaselek vasi Viševek. Ime je dobil po bajerju, ob katerem stoji bajerska domačija z mlinom in
žago. V urbarjih se prvič omenjata leta 1726. Zadnji mlinar Franc Avsec je mlel vse do leta 1974. Mlin je bil
obnovljen leta 2001. V prihodnosti je v načrtu tudi rekonstrukcija vodnega kolesa in usposobitev mlina za
mletje. Žaga venecijanka z dvema listoma danes deluje na električni pogon. (več na strani 49)

Pohod okrog Loške doline

V nedeljo, 14. oktobra 2018, je Javni zavod Snežnik ob pomoči številnih
prostovoljcev uspešno organiziral in izpeljal že osmi tradicionalni
Pohod po Loški dolini.
foto: Edo Šega
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Dobrodošli v jesenskem Obrhu
Pred nami so lokalne volitve in temu je prilagojen tudi datum izida tokratnega Obrha.
Tudi del vsebine s predstavitvami kandidatov za župane in občinske svetnice in svetnike
je namenjeno volitvam.
Predvsem sem vesel, da med vsebino na naslednjih straneh lahko spoznamo kar nekaj
posameznikov in skupin, ki so se vsak na svojem področju še posebej izkazali in za svoje
uspehe in delo prejeli različna priznanja. Resnično jim lahko čestitamo.
Tokrat je od pretekle številke minilo več časa kot običajno, kar se nekoliko pozna tudi po
obsegu, za katerega je »krivo« tudi nekaj tradicionalnih in tudi ostalih dogodkov tako na
kulturnem, športnem, družabnem in še kakšnem področju.
Ko listam po teh straneh, kljub temu da so nekatere vsebine nekoliko stisnjene, za kar
se opravičujem, ugotavljam, da je tu zapisanih le del aktivnosti preteklega obdobja, in
lahko rečem, da se je resnično dogajalo. Zavedam se, da za vsakim še tako majhnim
dogodkom stojijo posamezniki, skupine ljudi ter ure in ure dela, priprav in organizacije,
zato si zaslužijo, da je o tem tudi kaj napisanega.
Kmalu bo v pripravi še zadnja letošnja številka Obrha in verjamem, da bo tem za pisanje
tudi tokrat veliko. Verjetno bomo v njej lahko že zapisali imena izvoljenih predstavnikov
ljudstva, za katere verjamem, da bodo naslednja štiri leta delovali modro, preudarno ter v
korist in zadovoljstvo vseh občanov, seveda pa brez medsebojnega sodelovanja ne bo šlo.
Ob zaključku leta bo čas tudi za inventuro, zato ste k oblikovanju vsebine vabljena prav
vsa društva v občini, podjetja, organizacije in posamezni ustvarjalci, da sporočite bralcem, kaj se je v tem letu dogajalo pri vas, kakšni izzivi so vas spremljali skozi leto in ali
ste dosegli zastavljene cilje in letne načrte. Seveda ne bo odveč predstaviti tudi kakšen
načrt ter ideje za prihodnost.
Pozdravljam vas z mislijo, da lahko prav vsak posameznik po svojih močeh pripomore
k skupnemu dobremu, kar pa je že vzpodbudna napoved za vsebino naslednjih številk
Obrha.
Lepo vas pozdravljam!

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 5. december 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: Bajerski mlin in žaga • tekst in
fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Borut Kraševec

19. oktober, praznik Občine Loška dolina
b občinskem prazniku, ki je na obletnico partizanskega napada na italijansko
postojanko v Ložu 19. oktobra 1941, je v
starotrškem kulturnem domu tradicionalno potekala svečana seja Občinskega sveta,
na kateri je Janez Komidar, župan občine,
podelil zlati, srebrni in bronasti grb Občine Loška dolina ter dve županovi priznanji.
Zdenko Truden, direktor Javnega zavoda za
kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, in članica komisije za izbor
najlepše urejene vasi Helena Novak Obreza
sta predstavila potek ocenjevanja in celotno akcijo Najbolj urejena vas v občini in
podelila priznanja. V kulturnem programu
sta z recitacijami nastopila starotrška osnovnošolca Leon Mele in Filip Avsec. Osnovnošolec Žiga Sterle pa je raztegnil meh svoje
harmonike. Piko na i kulturnemu programu
je s svojim a cappella petjem dodala osemčlanska zasedba glasbene skupine Jazzva.
Janez Komidar, župan Občine Loška dolina,
je v svojem govoru med drugim dejal: »Za

nami je leto, ki je s seboj prineslo številne
izzive, tudi nepričakovane zaplete in težave.
Pogosto je bila na preizkušnji naša sposobnost, da poiščemo premišljene in učinkovite rešitve. Pri tem nismo bili vedno enotni,
toda različnost daje tudi širino, bogati nabor
možnih ukrepov in rešitev ...
Zdi se mi, kot da sem šele včeraj stal pred
vami in z velikim navdušenjem razodeval
naše načrte za naslednje leto, pa je tu že čas,
ko se bliža zaključek tega mandata. Trenutek
torej, ko lahko potegnemo črto, ne le pod
enoletnim, pač pa kar pod štiriletnim obdobjem in pod vsemi izpeljanimi projekti, si
priznamo morebitne zamujene priložnosti,
predvsem pa usmerimo pogled naprej …
Gradimo ceste, vodovode in kanalizacije, pa
obnavljamo šole in vrtce ter nadgrajujemo
turistično infrastrukturo. Osebno vidim gradnjo infrastrukture zgolj kot eno izmed pomembnih aktivnosti občine. Drugo, morda
še bolj pomembno poslanstvo občine pa je

ustvarjanje pozitivne klime in pogojev za življenje in delo vseh občank in občanov. Naš
cilj je torej, da bo tudi v prihodnje v naši občini prijetno in domače tako za tiste, ki tukaj
živimo in delamo, kot za tiste, ki nas bodo
samo obiskali.
Praznik občine je imenitna priložnost, da
se lahko zahvalimo in podelimo priznanja
tistim posameznikom in skupinam, ki so k
razvoju skupnosti prispevali več, kot bi smeli od njih pričakovati. Spoštovani nagrajenci,
hvala vam za vse, seveda pa na vas računamo
tudi v prihodnje. Ponosni smo, da živite in
delate med nami.«
Svoj govor je župan Janez Komidar zaključil
s čestitko ob prazniku ter s pregovorom: »Če
hočeš hiteti, pojdi sam, če hočeš priti daleč,
pojdi v skupini.« Ob tej priložnosti se zahvaljujem sodelavcem in vsem občankam in občanom, ki so mi dovolili v skupino z njimi,
in upam, da mi bodo to dovoljevali tudi še v
prihodnje, kajti želim si iti daleč.« ■

Božidar OŽBOLT

prejel zlati grb Občine Loška dolina
za izredne zasluge pri razvoju športa in prostovoljstva v Loški dolini
Darko Ožbolt je človek, ki je že od rane mladosti povezan s športom. Leta
1959, ko je odšel v elektro gospodarsko šolo v Cerkno, je začel v tamkajšnji šolski telovadnici igrati košarko in odbojko. Doma je za košarko navduševal tudi svoje vrstnike. Tako so mladinci med počitnicami leta 1960
montirali prve koše v edini telovadnici TVD Partizan v Starem trgu. Od
takrat dalje se je začela igrati košarka tudi v naši dolini. Kadar je bil doma,
je vodil krožek košarke za osnovnošolce. Kmalu se je osnovala v Starem
trgu košarkaška ekipa Partizan, ki je vsako leto igrala prijateljske tekme z
vrstniki iz Cerknice in Rakeka.
V 70-ih letih je bil med glavnimi ustanovitelji trim lige v malem nogometu
v Loški dolini. Nekaj let je bil vodja lige in se je trudil dopolnjevati pravila
igranja v trim ligi malega nogometa, ki veljajo še danes.
Leta 1979 je kot član upravnega odbora ZTKS Cerknica pridobil sredstva
za izgradnjo atletskega stadiona in nogometnega igrišča. Sestavili so gradbeni odbor, katerega predsednik je postal Franc Levec - Jerišev, Darko pa
je bil podpredsednik in vodja vseh del pri izgradnji teh objektov. Pri delu
sta bila zelo uspešna. V tem projektu je bilo opravljenih veliko prostovoljnih delovnih ur. Ob otvoritvi atletskega stadiona so Darka nagradili z
bronasto Blovdkovo značko za aktivno in prizadevno delo.
Bil je član ustanovnega odbora smučarskega kluba, ki se mu je priključil
leta 1975. V tem športu se je ves čas izobraževal, tako je postal sodnik, tehnični delegat in vaditelj smučarskega teka. S pomočjo sodelavcev je skonstruiral in izdelal prvi teptalni stroj za pripravo tekaških stez. Veliko let je vzgajal mlade tekače in biatlonce. Tudi svoja
sinova Darka in Janeza je vzgajal v športnem duhu. Janez je postal uspešen državni reprezentant v biatlonu in se udeležil kar petih
olimpijskih iger in na olimpijskih igrah v Lilehamerju zasedel odlično deveto mesto.

Foto: Borut Kraševec

Prejemniki občinskih priznanj:

Foto: Borut Kraševec
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Tudi sam se je udeleževal številnih smučarskih maratonov po vsem svetu in si z desetimi uglednimi maratoni leta 2000 prislužil plaketo
in medaljo MASTER WORLDLOPPET- RACER.
Veliko idej in prostovoljnega dela je vložil v izgradnjo smučišča z vlečnico in dodatnim zasneževanjem na Ulaki, ki je v zadnjih letih
preraslo v pravo rekreativno zimsko središče za vse generacije Loške doline in njene okolice.
Leta 1980 je bil eden od članov ustanovnega odbora balinarskega kluba Loška dolina in bil pobudnik in vodja za izgradnjo balinišča v
Starem trgu, ki se je kasneje preselilo na lokacijo Gaber, kjer obratuje še danes. Še vedno je predsednik tega kluba, njegov tehnični vodja,
inštruktor in aktivni član. Vodi in organizira balinarska tekmovanja in turnirje ter skrbi za delovanje notranjske balinarske lige po vsej
Sloveniji.
V letih 2006 do 2014, torej dva mandata, je bil predsednik komisije za šport pri Društvu upokojencev Loška dolina in je še vedno aktivni član na področju športa v sledečih disciplinah, kot so: pikado, balinanje, kegljanje na vrvici in šahu. Sodeluje v meddruštvenih in
medkrajevnih upokojenskih tekmovanjih in prav po njegovi zaslugi Društvo upokojencev Loška dolina že leta dosega visoke uvrstitve.
Njegovo življenje pa ni le šport, vedno je bil prostovoljec v pravem pomenu besede in skrben družinski človek. Je dolgoletni član gasilskega društva, sodeloval je tudi pri izgradnji gasilnega doma. V amaterskem gledališču je nekaj let sodeloval kot član tehničnega osebja.
Še vedno je aktiven v šahovskem društvu. Za sprostitev od vseh obveznosti in dejavnosti pa rad zaigra na tako imenovani kangelbas, to
je preprosto lastnoročno narejeno njegovo glasbilo, in rad skupaj s harmonikarji zaigra na različnih krajevnih prireditvah.
Darko je človek z veliko energije in načrti, še vedno ga najbolj navdihuje šport in njegova družina. Veliko je naredil za naš kraj na področju športa in nihče ne ve, razen njega, koliko ur prostovoljstva je v resnici bilo. Zato menimo, da gre to priznanje v roke pravemu
človeku.

Foto: Borut Kraševec

Predlagatelji: Vinko Bavec, Ivan Ožbolt, Boža Troha s podpisi 5 % volivcev v občini Loška dolina

Andreja STERLE PODOBNIK
prejela srebrni grb Občine Loška dolina
za dosežene športne uspehe

Mati, žena, podjetnica, športnica Andreja Sterle Podobnik je navdušena nad
življenjem, ki poskuša izkoristiti sleherno minuto svojega življenja v športu.
Športno pot je začela že v rani mladosti. V osnovni šoli je trenirala biatlon in
tekmovala v biatlonskih vrstah. Šolanje je nadaljevala v Ljubljani, kjer pa so se
pogoji za šport spremenili, zato s treningi biatlona ni nadaljevala.
Je uspešna podjetnica, aktivna predsednica Občinske obrtne zbornice Cerknica.
Že leta trikrat tedensko vodi skupinske vadbe in s tem navdušuje ljudi za zdravo življenje.
V zadnjih 15 letih ji je tek postal pomemben del njenega življenja. Pomeni ji
počitek in nabiranje novih moči za vsakdanje izzive. Pa ne le to. V teku že dolgo
in z veseljem tekmuje, in sicer na vseh razdaljah. Udeležuje se polmaratonov,
maratonov, gorskih tekov in tekov, ki so daljši od maratona.
Sodelovala je tudi na ultramaratonih po Sloveniji in evropskih mestih, kjer je
dosegla zavidljive rezultate. Pritekla si je že mnogo medalj in pokalov, doživela
veliko lepih trenutkov in izkušenj.
Andrejo Sterle Podobnik je v letu 2016 zaznamovalo eno najpomembnejših
dejanj v njeni življenjski karieri. Zmaga na ultramaratonskem teku The Everest
Trail Race, okoli najvišje gore sveta Mount Everesta, kjer so morali udeleženci
opraviti s približno 160 km dolgo progo na nadmorski višini med dva in štiri tisoč metri ter premagati skupno 29 višinskih kilometrov, je zagotovo velik
športni in osebni uspeh Andreje.
Zmaga ji je prinesla tudi številne druge nazive, in sicer:
• priznanje za posebne dosežke predsednika RS Boruta Pahorja
• priznanje predsednika vlade RS Miroslava Cerarja
• županovo priznanje Občine Loška dolina za posebne dosežke
župana Janeza Komidarja
• osebnost leta 2016 Radia 94
• posebno športno priznanje Občine Cerknica
• trofejo Jureta Robiča za ekstremni športni dosežek
• postala je Slovenka leta 2016

Andrejin življenjski moto je: »Vse se da, če se hoče« in »Življenje je
lepo, če ga živiš«, zato naj bo vsem občankam in občanom Loške doline
zgled in ponos.
Po vseh dosežkih in priznanjih je srebrni grb Občine Loška dolina za
go. Andrejo Sterle Podobnik priznanje za njene velike dosežke v športu
in drugih dejavnostih.
Branka Palčič in Milan Jurkovič, svetnika Stranke modernega centra
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Zlata Mlakar je v organizaciji RKS aktivna že od vsega začetka, najprej kot
krvodajalka, potem pa je prevzela tudi vodenje krajevne organizacije Rdečega
križa v Loški dolini. V svojem okolju je spremljala ljudi, ki so se znašli v težavah, in naredila je vse, da jih je pomagala reševati.
Bila je tudi ustanoviteljica krožka v osnovni šoli, kjer je zbrala nekaj otrok in
tako delala veliko z mladimi. Vzgajala jih je v duhu socialnega čuta za pomoč
ljudem v stiski. Krožek še danes uspešno deluje na šoli in mladi člani veliko
prispevajo za blaginjo ogroženih in starejših v svojem kraju.
V naravnih nesrečah, ki so prizadele občino Loška dolina v letu 2014 – žled in
potem še poplave, je bila nepogrešljiv člen za pomoč ljudem v svojem okolju.
V tem času je zbrala vse prostovoljce in organizirala pomoč za ljudi, ki jih je
nesreča prizadela.
Vodila je tudi letovanje za otroke v času poletnih počitnic. Odgovorno je poskrbela, da je imelo 150 otrok brezskrbne počitnice.
Ves čas je aktivna članica odbora za območje Loške doline in pristopi k vsakemu problemu z namenom, da pomaga sočloveku. V vrstah Rdečega križa
deluje že vsaj 25 let kot prostovoljka in svoje poslanstvo širi med ljudmi. Je
solidarna, sočutna in svoj prosti čas nameni ljudem.

Foto: Borut Kraševec

Zlatka Helena MLAKAR

prejela bronasti grb Občine Loška dolina
za dolgoletno humanitarno delo v organizaciji RKS

november, 2018

Prepričani smo, da gre priznanje Občine Loška dolina v prave roke in da njeno delo še zdaleč ni zaključeno. V vrstah prostovoljstva je pred njo še veliko
izzivov.
Rdeči križ Slovenije v Območnem združenju
Cerknica – Loška dolina – Bloke

Prejemniki županovega priznanja:
Tim ŽNIDARŠIČ SVENŠEK

Štirinajstletnik, ki ga pozna večina domačinov, je lahko vsem za zgled, saj
ve, kaj pomeni premagovati mnoge ovire in prepreke. Ve pa tudi, da je z
vztrajnostjo možno doseči marsikaj in to mu kot mlademu perspektivnemu
paraplavalcu odlično uspeva.
Tim je samo na letošnjih tekmovanjih osvojil celo serijo uspehov in odličij.
Najpomembnejša med njimi so:
• Prvo njegovo večje mednarodno tekmovanje in prva klasifikacija na
Evropskih paraigrah mladih 15. 10. 2017 Genova, Italija.
• Tim Žnidaršič Svenšek je opravil klasifikacijske preglede in bil mednarodno klasificiran v kategorijo S6 SB6 SM6. Na disciplinah 100 m prosto
in prsno je zaključil nastope na Evropskih paraigrah mladih v Genovi v
Italiji ter na 100 m prsno je osvojil 13. mesto in na 100 m prosto 19. mesto
v združenih kategorijah.
V obeh disciplinah je dosegel osebni rekord.
• Na Mednarodnem paraplavalnem mitingu Športnega društva Plavalček v
Brestanici je osvojil dve srebrni in eno bronasto medaljo v kategoriji S6.
• na šolskem državnem tekmovanju v paraplavanju 50 m prosto je v absolutni konkurenci ponovno dosegel 1. mesto.
• V letu 2018 si je priplaval naslov državnega prvaka v disciplinah 50 m
hrbtno in 100 m prsno.
Na podlagi vseh navedenih rezultatov in izredne Timove volje in ljubezni
do plavanja, ki obeta še veliko, Tim Žnidaršič Svenšek prejme županovo
priznanje.

Foto: Borut Kraševec

prejel županovo priznanje za dosežene športne rezultate
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prejeli županovo priznanje
za prostovoljno delo na področju
kulture in promocijo Občine Loška
dolina

Foto: Borut Kraševec

ČLANI DRUŠTVA
LJUBITELJEV
GRADU SNEŽNIK

V društvo so vključeni prostovoljci, ki
jih povezuje predvsem kultura in kulturno udejstvovanje, pa tudi turizem in
promocija društva ter občine Loška dolina kot celote. So entuziasti, ki uživajo
v svojem delu. Letošnji, po vrsti že šesti
festival Plavajoči grad je dokaz, da je s
prostovoljnim delom, željo in vztrajnostjo mogoče izpeljati tudi tako velike in
zahtevne projekte. Več kot 110 nastopajočih iz 29 držav je na 16 edinstvenih
prizoriščih v naravi in v samem gradu
ustvarjalo žanrsko raznolik program; od
uličnega gledališča do cirkusa in koncertov, kjer je prevladovala predvsem
etno glasba. Veliki finale dogajanja je
bil nastop 70-članskega mednarodnega
Etno Histeria World Orchestra, ki spaja etno glasbo z vseh koncev sveta.
Takoj ko so po festivalu pospravili prizorišča, jih je presenetila nerazumna odločitev Ministrstva za kulturo, da morajo zapustiti prostore
grajske kavarne v Pristavi. Prostor, ki jim je preko celega leta omogočal organizacije različnih kulturnih dogodkov Grajskega punkta, so
morali zapustiti. Verjamemo, da bodo, glede na energijo članov društva, ki jo imajo in jo kot posamezniki znajo in zmorejo združiti, prepričali odgovorne o pomenu njihovega delovanja.
Tudi birokratski mlini bodo enkrat padli ter pričeli delati v dobro in za dobro vseh ljudi, tudi z njihovo pomočjo.
Društvu ljubiteljev gradu Snežnik zaradi svojega prostovoljnega dela na področju kulture ter izrednega prispevka k prepoznavnosti občine
Loška dolina župan Janez Komidar podeli županovo priznanje.

Bok

Novo vozilo za Zdravstveno postajo v Starem trgu
dravstvena enota v Starem trgu ima v uporabi
novo osebno vozilo. Primopredaja vozila je bila
12. septembra ob navzočnosti Olge Doles, direktorice
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica,
župana Janeza Komidarja, vodstva in osebja starotrške
zdravstvene enote ter Bogdana Zevnika, direktorja in
predstavnikov občinske uprave.
Občina Loška dolina je uresničila pobudo svetnikov
in za nakup novega vozila namenila 10 tisoč evrov, ki
jih je zagotovila z rebalansom proračuna. Preostala
sredstva, ki so bila potrebna za celotno vrednost nakupa, so zagotovili v zdravstvenem domu iz naslova
amortizacije.
Staro vozilo je bilo dotrajano, zato so pri nakupu vozila imeli v mislih predvsem varnost uporabnikov. Z
novim vozilom s pogonom na vsa štiri kolesa so želeli
omogočiti lažjo urgentno intervencijo zdravnikov do
obolelih in ponesrečencev tudi v težjih pogojih, kot so
gozdne ceste ter zimske razmere. ■

Foto: Borut Kraševec
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Helena Novak Obreza in Romana Nared

Pri vas je lepo, pri nas pa še lepše!

O

cenjevanje vasi in zaselkov v občini Loška dolina že trinajsto
zapored je letos potekalo 18. avgusta. Člani komisije Borut Dubrovič – vodja projektov s področja turizma v Regionalni razvojni
agenciji Zeleni kras, Helena Novak Obreza – učiteljica v osnovni šoli
Stari trg pri Ložu, več let vodja EKO šole ter Borut Kraševec – ljubiteljski fotograf, urednik glasila Občine Loška dolina, so se po zaključenem ogledu strinjali, da je izgled vasi v Loški dolini na splošno
dober in ocenili, da gre to urejenost bolj pripisati urejenosti posameznih hiš in njihove neposredne okolice kot pa urejenosti skupnih
vaških površin. Te skupne površine so z izjemo nekaj vasi slabše urejene ali celo zanemarjene.
VASI
1.

Vrh

11.

Dane

2.

Babno Polje

12.

Iga vas

3.

Podgora pri Ložu

13.

Sveta Ana

4.

Šmarata

14.

Knežja Njiva

5.

Babna Polica

15.

Nadlesk

6.

Dolenje Poljane

16.

Stari trg pri Ložu

7.

Markovec

17.

Vrhnika pri Ložu

8.

Podcerkev

18.

Lož

9.

Podlož

19.

Klance

10.

Pudob

20.

Viševek

Vrh 2018

(foto: Borut Kraševec)

Razlike med ocenami posameznih vasi so razmeroma majhne. Tudi
na samem vrhu. Zaradi del, ki so v vasi Kozarišče na dan ocenjevanja
še potekala, ta vas ni bila ocenjena. Se je pa letos zopet ocenjevalo
zaselke.
ZASELKI
1.

Pudob – novi del

5.

Smelijevo naselje

2.

Bajer

6.

Kot

3.

Siga

7.

Škrilje

4.

Ograde

8.

Gorenje Poljane

Najlepše urejena vas v občini Loška dolina leta 2018 je Vrh.
Že ob prihodu dobite vtis, da vaščani skrbijo za svojo vas. V večini
primerov imajo hiše zgledno urejeno in pospravljeno okolico, prav
tako gospodarska poslopja ob njih. To velja tudi za hiše, ki nimajo na
novo izdelanih fasad ali obnovljenih oken, in hiše, ki niso naseljene.
Kljub temu dejstvu se v pokošeni travi in celo lični ureditvi kaže nenehna skrb in zaradi tega niso moteče za splošen izgled vasi. Lepo
ocvetličeni balkoni in okna le še pripomorejo k prijetnemu videzu
posameznih hiš, negovane skupne vaške površine pa zaokrožijo celoten izgled vasi.
Priznanja so bila najlepše urejenim vasem in zaselku podeljena na
slovesnosti ob prazniku Občine Loška dolina, 19. oktobra.
Iskrene čestitke vaščankam in vaščanom za skrben odnos do okolja
ter zahvala vsem, ki se vsako leto bolj trudite ohranjati Loško dolino
lepo in prepoznavno. ■

Priznanje za prvo in drugo uvrščeno vas sta prevzela Beno
Peček za Vrh in Berta Janež za Babno Polje (foto: Mario Žnidaršič)

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE LOŠKA DOLINA

OBVESTILO VOLIVCEM
Dne 18. 11. 2018 bodo potekale lokalne volitve,
kjer bodo volivci glasovali o članih občinskega sveta in
županu Občine Loška dolina.
Pri glasovanju za župana se glasuje za 1 (enega) kandidata.
Za kandidata glasujete tako, da obkrožite številko
pred njegovim priimkom in imenom.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta se glasuje za največ 7 (sedem) kandidatov.
Za posameznega kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim
priimkom in imenom.
Predsednica občinske volilne komisije
Sabina PALČIČ, univ. dipl. prav. l. r.

Rojen 16. 2. 1960 v Postojni, izhajam iz delavske družine, stanujem v Markovcu, bil sem uslužbenec Policije, aktivni udeleženec
vojne za Slovenijo, diplomiran varstvoslovec, upokojenec, poročen, oče treh otrok in dedek dveh vnukinj. Skupaj z ženo kmetujeva
na manjši, samooskrbni kmetiji. Prosti čas preživljava tudi v slovenski Istri, kjer imava vikend hišo v Zazidu. Ukvarjam se tudi z interesnimi dejavnostmi v Policijskem veteranskega združenju Sever za Primorsko in Notranjsko ter v ZZB za vrednote NOB, Krajevne
organizacije Loška dolina. Sem tudi član Lovske družine Rižana, kjer se posvečam varstvu narave in trajnostni rabi divjadi ter lovu.
V iztekajočem mandatu sem bil svetnik občinskega sveta Občine Loška dolina in član dveh komisij občinskega sveta: komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja. Sem tudi član Sveta zavoda
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča. V sklopu mojega mandata v občinskem svetu Občine Loška dolina sem samoiniciativno
peljal aktivnosti in dosegel dogovor z Ministrstvom za infrastrukturo, da se je asfaltiral končni sloj regionalne ceste v naselju Iga vas
ter asfaltne preplastitve regionalne ceste Kozarišče do »Šrange« ter rekonstrukcija in obnova ceste Bloška Polica – Lož. V tem času
sem aktivno deloval za prednostno uvrstitev za izvedbo prenove regionalne ceste Stari trg – Markovec – Loški Potok in prednostno
umestitev dveh projektov: obvoznice Rakeka in Cerknice ter modernizacije regionalne ceste od Unca do Žlebiča, ter Bloška Polica
– Lož – Babno Polje.
Moj program razvoja občine Loška dolina v prihodnje obdobju je:
 obvladovanje in zmanjšanje poplavne ogroženosti Loška doline, zagotavljanje pitne vode, vzdržno vzdrževanje vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja in zmanjšanje stroškov za odjemalce storitev,
 celovita strategija za sobivanje ljudi z zvermi v ruralnem okolju, z večjo vlogo in vključenostjo lokalne skupnosti, z upoštevanjem trajnostne rabe divjadi in splošne varnosti občank in občanov,
 v gospodarstvu in turizmu začeti s privabljanjem tujih direktnih investicij s posameznimi ukrepi občine za spodbujanje gospodarstva. Velik poudarek na mladih in spodbudi podjetništva,
 skupaj z državo zagotoviti dobrega gospodarja za upravljanje gostišča Pristave Snežnik,
 z Zavodom za kulturo in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, občinskim svetom si bom prizadeval za ustvarjanja priložnosti
novih oblik turističnih ponudb ter ohranjanju in širitvi programov turizma in ohranitvi kulturne dediščine Loške doline,
 na področju športa in športne infrastrukture nadaljevanje projekta izgradnje večnamenske športne dvorane. Soustvarjanje
razvojno naravnane izvedbe tako državnih kot lokalnih projektov kolesarskih stez,
 nadaljevanje projekta za odprtje doma za starejše v Starem trgu ter okrepiti cenovno sprejemljivo pomoč na domu in kakovosten sistem dolgotrajne oskrbe,
 izgradnjo trgovskega centra s pomočjo investitorja izbrane trgovske verige.
Ob vašem zaupanju mandata župana bo moje delo temeljilo na zakonitosti, profesionalnosti in poštenosti. Spoštujem različnosti
ljudi, človekovih pravic in svoboščin ter njihovega dostojanstva. Zavedam se, da v moderni družbi brez razumevanja, povezovanja, sodelovanja in združevanja ter sloge ni garancije za trajnostni razvoj. Liberalizem, demokracija in socialna čut do bližnjega in
družbe je moja vodilo in poslanstvo moje Stranke modernega centra – SMC in stične vrednote Socialnih demokratov – SD, ki nas
povezujejo.
"ZA dobre projekte, ZA uspešne poti prihodnosti Loške doline"
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Milan JURKOVIČ

ZA MLADE, ZA MANJ MLAD

V preteklih letih smo se v obč
preko spoštovanja osebnega
znosne dostopnosti do življenjsko pomemb
lokalnih veljakov, ki so v občinskem svetu se
moči in ni upošteval moči argumentov, ki sm
Odločitev, da se
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25 - Lidija Jurkovič, policistka, upokojenka • 3 - Anton Žnidaršič, profesor, upokojenec • 17 - Branka Palčič, komercialist, upokojenka
12 - Milan Jurkovič, dipl. varstvoslovec, upokojenec • 31 - Andreja Sterle Podobnik, dipl. ekonomist, samostojna podjetnica,
4 - Iztok Jurkovič, dipl. ekonomist, komercialist • 24 - Jožef Avsec, strojni tehnik, upokojenec (ni na fotografiji)
Naš program za razvoj občine Loška dolina:
Okolje in prostor ter zaščita in reševanje
Izvajanje ukrepov za obvladovanje oziroma zmanjšanje poplavne ogroženosti z izvajanjem protipoplavnih ukrepov skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, pri tem:
 izdelava ocene ogroženosti in načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti Loške doline,
 izvedba kratkoročnih ukrepov za zmanjševanje obstoječe poplavne ogroženosti je izvedba
rednega vzdrževanje vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč. Pri
tem čimprejšnja izvedba ukrepov vzdrževanja – izvajalec podjetje Hidrotehnik,
 nadaljevanje projektov za zagotavljanje vira zadostne količine pitne vode v občini,
 zagotavljanje sredstev Gasilski zvezi Loška dolina in prostovoljnim gasilskim društvom Babno
Polje, Iga vas, Stari trg in industrijskega gasilskega društva Kovinoplastika Lož za učinkovito in
usklajeno izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
 Prizadevanje za usklajeno strategijo varstva narave in okolja za sprejem ustreznih ukrepov za
sobivanje ljudi z zvermi v ruralnem okolju, s ciljem trajnostne rabe divjadi in zagotavljanja
splošne varnosti ljudi in premoženja. Pri tem prizadevanje za večjo vlogo in vključenost lokalne skupnosti pri reševanju te problematike,
Gospodarstvo in turizem
Začeti s privabljanjem tujih direktnih investicij. Pri tem sodelovanje občine z Ministrstvom za
gospodarstvo:
 spodbujati sodelovalno gospodarstva kot novo obliko organiziranja gospodarske dejavnosti v
smislu:
 spodbud za domače in tuje vlagatelje (občina lahko omogoči lažji dostop do zemljišč).
 zagon delovanja podjetniškega inkubatorja (npr. pomoč pri premagovanju administrativnih
ovir, pridobivanje sredstev ...).
 ustvarjanje priložnosti za dodaten zaslužek z ukrepi: razpršeni hotel, turistična zadruga in
krožna turistična pot.
Kultura in kulturna dediščina:
 zagotoviti dobrega gospodarja in pristopiti k razrešitvi problematike gostišča Pristave
Snežnik, da Občina Loška dolina prevzame objekt v upravljanje in izvajanje dejavnosti.
 pristopiti k uvrstitvi in izvedbi projekta za sanacijo zgodovinske in kulturne dediščine loškega
gradu. Arheološka obdelava in preprečitev nadaljnje erozije z restavriranjem propadajočega
grajskega obzidja. Hkrati njegova umestitev v turistično ponudbo zgodovinske zanimivosti.
 nadaljevanje s projektom obnove gozdarske šole in čebelnjaka v Kozariščah.
Šport in športna infrastruktura
 nadaljevanje izgradnje večnamenske športne dvorane, pri tem sočasna revizija umestitve
objekta s ciljem ohranitve nogometnega igrišča in posodobitvi tekaške steze
 v okviru državnega projekta izgradnje 725 km medkrajevnih kolesarskih poti sodelovanje Občine
Loška dolina, skupaj z Občino Cerknica in Bloke.
V okviru tega projekta se del teh površin načrtuje tudi za projekt tekaških stez za poletni trening
tekačev na smučeh/biatloncev.
 izvedba projekta igrišč in igral za otroke v vaseh Loške doline.

Socialna politika
 Spodbujati najem/gradnjo stanovanj za mlade, mlade družine in starejše.
 Okrepiti medgeneracijsko sodelovanje na način, da se:
a) nudi pomoč pri odkupu starejših hiš in ustvarjanje novih zazidalnih
območij.
b) možnost regionalne pilotske stanovanjske zadruge za mlade in mlade družine
 Po podelitvi koncesije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Družbi
Orpea za odprtje doma za starejše v Starem trgu nadaljevati z izvedbo načrtovanih obveznosti
Občine Loška dolina. Pri tem okrepiti cenovno sprejemljivo pomoč na domu in kakovosten sistem
dolgotrajne oskrbe.
Infrastruktura
 nadaljevanje s projekti za zagotavljanje pitne vode in izvedbo kanalizacije po prioriteti. Z JP
Komunala Cerknica pristopiti h kratkoročnemu in dolgoročnemu načrtnemu vdrževanju vodovoda
s ciljem kakovostne in nemotene oskrbe s pitno vodo. Pri tem zmanjšanje izgub vode v vodnem
omrežju ter posledično zmanjšanje stroškov za odjemalce
 spodbude za obnovljive vire energije. Projekt enotne gorilne enote za racionalno ogrevanje
občinskih in gospodarskih objektov v Loški dolini.
 izvedba celovitega projekta lokalne ceste Lož – Podlož s celostno infrastrukturo (vodovod,
kanalizacija, širokopasovni internet, podzemni električni vodi za gospodinjstva)
 skupaj z Občino Cerknica in Bloke nadaljevati z aktivnostmi za prednostno uvrstitev državne
cestne infrastrukture projekta obvoznice Rakeka in Cerknice, posodobitev regionalne ceste
Bloška Polica – Lož – Babno Polje.
 ustvarili bomo pogoje za izgradnjo trgovskega centra s pomočjo investitorja izbrane trgovske
verige. V tem kompleksu bomo preučili možnost izvedbe projekta večnamenskega objekta
(večnamenski družabni prostori in pokrit bazen namenjen za rekreativno plavanje).
Za bolje občine Loška dolina
V občinskem svetu se bomo zavzemali za bolje občine Loška dolina s sodelovanjem in združevanjem
skupnih interesov občank in občanov za trajnostni razvoj kraja, medgeneracijskega povezovanja, razvoj kulturnih in športnih aktivnosti. Trudili se bomo za sodelovanje z gospodarstvom in podjetniki za
ustvarjanje novih delovnih mest. Prisluhnili bomo sleherni občanki oz. občanu, se soočili z njihovimi
težavami in jih reševali. Žalimo si višjo kakovost storitev in večje sodelovanje občanov, saj slednje bistveno prispeva h kvaliteti življenja in bivanja v Loški dolini ter k razvoju dejavnosti na lokalni ravni. S
strokovnim usmerjanjem in usposabljanjem uslužbencev občinske uprave želimo doseči kvalitetnejše
in boljše črpanje evropskih kohezijskih sredstev ter porabe občinskih proračunskih sredstev.
»Vse se da, če se hoče,« slogan Andreje Sterle Podobnik.
"ZA dobre projekte, ZA uspešne poti prihodnosti Loške doline"
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Darko Ožbolt prejel priznanje
Olimpijskega komiteja Slovenije
Olimpijski komite Slovenije je 16. oktobra 2018 praznoval 27.
obletnico ustanovitve samostojnega slovenskega olimpijskega
gibanja. Ob tej priložnosti so podelili več nagrad in priznanj.
Med dobitniki prostovoljske plakete je tudi Darko Ožbolt mlajši.

Janja URBIHA

18

Drage občanke in občani Loške doline

Vaša neodvisna kandidatka za občinsko svetnico, Janja Urbiha

V dolgih letih je bil in je še vedno
nepogrešljiv član ekipe, ki organizira tekmovanja lokalnega, regijskega, državnega in mednarodnega
nivoja. Pri organizaciji je sodeloval
na veliki večini tekmovanj za alpski
pokal, IBU pokal, svetovni pokal in
na svetovnem prvenstvu leta 2001
na Pokljuki.
Darko Ožbolt je človek, ki je vedno
pripravljen pomagati, rad žrtvuje
svoj prosti čas in nikoli ne postavlja
sebe v ospredje. (vir: fb SK Loška dolina)

Bok

Miha Mlakar prejel nagrado sejalec 2018
Na letošnjih 8. dnevih slovenskega turizma,
ki so potekali od 8. do 10. oktobra v Portorožu, so podelili tudi najvišja priznanja v slovenskem turizmu.

foto: Green Karst

Priznanje sejalec 2018, ki ga Slovenska turistična organizacija podeljuje za najbolj
kreativne in inovativne turistične produkte
je prejel turistični produkt SlovenianBears
– medvedu prijazno fotografsko doživetje,
ponudnika Mlakar Markovec, interpretacije naravne in kulturne dediščine d. o. o.,
ki uspešno prispeva k večji prepoznavnosti
turistične ponudbe destinacije Zeleni kras in
Slovenije.
Kot pravi letošnji dobitnik sejalca Miha Mlakar, je Medvedu prijazno fotografsko doživetje namenjeno naprednejšim in profesionalnim fotografom, ki želijo doživeti varno,
popolno in izjemno izkušnjo fotografiranja

rjavega medveda in drugih gozdnih živali v
Sloveniji.
Izjemne in redke naravne danosti, osebna
afiniteta in sistematični pristop ponudnika k
razvoju produkta za nišno ciljno skupino so
osnova tega izjemnega doživetja v naravi.
Njegove ture prispevajo k sobivanju človeka z
medvedom in zato nosijo tudi oznako Medvedu prijazno, ki so jo razvili v okviru projekta
LIFE DINALP BEAR – Celovito upravljanje
in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah.
Aktivna promocija ohranjanja medveda v
lokalnem okolju in vključevanje medveda v
odgovoren turistični produkt pa je tudi cilj
projekta NATURE & WILDLIFE, ki ga na
slovensko-hrvaškem čezmejnem območju kot
vodilni partner izvaja RRA Zeleni kras. ■
(vir: www.zelenikras.si in www.slovenija.info)

vir: fb SK Loška dolina

odločila sem se za nov korak v svojem življenju, kandidiram za svetnico v
občinskem svetu Občine Loška dolina. Z lahkoto zbrano zadostno število
podpisanih obrazcev v podporo govorijo v prid pravilnosti moje odločitve.
Hvala vsem za že izkazano zaupanje.
Ni mi vseeno, v kakšnem kraju živimo in ustvarjamo. Brez velikih besed
vam obljubim, da se bom s svojo energijo, znanjem, izkušnjami in voljo
zavzemala za izboljšanje pogojev življenja in dela v Loški dolini. Svojo
obljubo lahko podprem z dosežki dosedanjega dela na področju turistične,
kulturne, izobraževalne ponudbe, medgeneracijskega in medkulturnega
povezovanja ter aktivnega delovanja v društvih. Prepričana sem, da so z
aktivno vključitvijo v delovanje občinskega sveta moja prizadevanja lahko
še učinkovitejša. V to sem pripravljena vložiti svoj čas in energijo.
Vabim vas, da se volitev udeležite in me podprete.

Darko Ožbolt je dolgoletni član Smučarskega kluba Loška dolina,
v katerega delovanje je vključen že 40 let. Začel je kot tekmovalec
v smučarskem teku in biatlonu, že pri 18 letih pa se je odločil za
trenersko delo. Praktično sam je bil dolga leta gonilna sila kluba,
pridobil je mnoge nove člane in hkrati mladim omogočil treniranje biatlona. Med drugim je bil trener treh tekmovalcev kluba, ki
so bili skupaj udeleženci kar na sedmih zimskih olimpijskih igrah.
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Nina Jerič, sekretarka RK in Mario Žnidaršič

Podelitev jubilejnih priznanj
krvodajalcem iz Loške doline

november, 2018

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lilijana KOVAČ
Janez MLAKAR
Janez NELEC
Armanda PAVLIČ
Andreja RAVŠELJ
Vida ŠOŠTARIČ
Blaženka ŠUMRADA
Suzana TOMAC
Tomaž TROHA

foto: Mario Žnidaršič

Za 40-krat darovano kri:

Vsi vemo, da je kri nenadomestljiva, tudi v
občini Loška dolina so krvodajalke in krvodajalci, ki že vrsto let darujejo kri, da bi pomagali reševati življenja.
V soboto, 6. oktobra, je v poročni dvorani
gradu Snežnik potekalo srečanje krvodajalcev
Loške doline, na katerem sta župan občine
Loška dolina Janez Komidar in predsednica
območnega združenja Rdečega križa Cerknica
- Loška dolina - Bloke Aleksandra Šega, podelila priznanja rednim krvodajalcem.
Častno priznanje za 80-krat darovano kri sta
prejela Anton Kirasić in Franc Sterle, za 70krat darovano kri Bogomir Komidar, Janez
Poje in Janez Žagar, za 60-krat darovano kri
Dražen Tomac, Franc Gerbec, Branko Kovač,
Silvo Troha, Damjan Turk in Bojan Zabukovec. Podeljena so bila tudi priznanja za 50-,
40-, 30-, 20- in 10-kratno darovanje krvi.
ZAHVALJUJEMO se darovalcem krvi, ki so
dosegli naslednje število darovanj.
Za 10-krat darovano kri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Katja AVSEC
Mitja FURLANI
Klavdija JANEŠ KRIŽ
Luka KOVAČ
Tomaž LAH
Tomaž LEKAN
Boštjan LUNKA
Elio MALNAR
Sebastijan MLAKAR
Tina MLAKAR
Tomaž MLAKAR
Kristijan MULEC
Marko OVSEC
Melita PAVLIČ
Goran PLOS
Katarina RAVŠELJ
Irma STERLE

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Valerija ŠKRBEC
Tatjana ŠKULJ
Mirjam ŠTEFANČIČ
Nevenka ŠUŠTERŠIČ
Gregor TROHA
Tadej TROHA
Janez TRUDEN
Zvezdana TRUDEN
Dušanka TURK
Romana ZAKRAJŠEK
Naja ZGONEC
Jan ŽAGAR
Andreja ŽNIDARŠIČ
Jože ŽNIDARŠIČ

Za 20-krat darovano kri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mateja BAJC
Franci BARTOL
Rajko BUKOVEC
Anita GORŠE
Gašper HRIBAR
Damjan JANEŠ
Zvezdana KRALJIĆ
Bojana KRAŠEVEC
Primož MLAKAR
Mladen OBREZA
Dušan POJE
Mojca RAVŠELJ
Primož RAVŠELJ
Jana STERLE
Rok STRLE
Ludvik ŠKRBEC
Dalibor TASEVSKI
Matej ZAKRAJŠEK
Branka ŽAGAR
Saša ŽNIDARŠIČ

Za 30-krat darovano kri:
1.
2.
3.
4.

Boža CIGUT
Marjan GOMBOC
Branko GORNIK
Dušan INTIHAR

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

Nadja AVSEC
Uroš BAJC
Franci KNAUS
Jože KRAŠEVEC
Janez MARTINČIČ
Marko MLAKAR
Darko RAZDRIH
Milan SLANŠEK
Aleš SVENŠEK
Janez ŠKERBEC
ALOJZ ŠMIGOC
Janez ŠOŠTARIČ
Ferdo TRUDEN
Violeta TURK
Roman ŽNIDARŠIČ

Za 50-krat darovano kri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vinko ANDREJČIČ
Bogdan AVSEC
Marjan FORJANIČ
Renato FORJANIČ
Branko GRL
Ivan JANEŽ
Iztok KLANČAR
Janez KOREN
Žarko KOVAČIČ
Renato MILETIĆ
Jože MLAKAR
Rafael MLAKAR
Tomaž MLAKAR
Anton PERUŠEK
Anton PREVEC
Franc PREVEC
Silvo ŠEGA
Matej ŠKRBEC
Jože ŠUMRADA
Dražen TOMAC

Za 60-krat darovano kri:
1. Dražen TOMAC
2. Franc GERBEC
3. Branko KOVAČ
4. Silvo TROHA
5. Damjan TURK
6. Bojan ZABUKOVEC
Franc Gerbec, Branko Kovač, Silvo Troha,
Damjan Turk in Bojan Zabukovec
Za 70-krat darovano kri:
1. Bogomir KOMIDAR
2. Janez POJE
3. Janez ŽAGAR
Za 80-krat darovano kri:
1. Anton KIRASIĆ
2. Franc STERLE
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Lili Kandare, Javni zavod Snežnik

Pohod po Loški dolini 2018 –
Naslednje leto pridemo spet!
V nedeljo, 14. oktobra 2018, je Javni zavod
Snežnik ob pomoči številnih domačinov
uspešno organiziral in izvedel že osmi tradicionalni Pohod po Loški dolini.
Pohoda, ki ga organiziramo v sklopu obeleževanj občinskega praznika in svetovnega
dneva hoje, se je letos udeležilo okrog tristo
pohodnikov z vseh koncev Slovenije. Velika
večina se je na pot podala v skupinah z lokalnimi turističnimi vodniki, ostali pa so se po
dobro označeni trasi namenili pot dediščine
Loške doline spoznavati sami. Lokalni vodniki so svojim skupinam predstavljali bogato
kulturno in naravno dediščino. V posameznih vaseh, skozi katere je speljana pohodna
pot, so tudi letos vaščani sprejeli pohodnike s
toplimi napitki, sladkimi domačimi dobrotami ter zgodbami iz preteklosti in sedanjosti.
Na prvem postanku v vasi Dane sta pohodnike skupaj z gospo Angelco gostoljubno in
srčno sprejeli osnovnošolki Lucija in Neja.
Domačin France Kandare je pohodnikom
predstavil zanimivo zgodbo na temo žita s
posebnim poudarkom na več kot sto let starem stroju za čiščenje žita, ki mu pravijo 'trebilnca'. Stroj je last vaščanov iz Dan in se je
nekdaj selil od hiše do hiše, da so z njegovo
pomočjo čistili žito. V zadnjem obdobju ga v
ta namen uporablja le še France, saj se s tem
trudi ohranjati ta pomemben delček kulturne
dediščine Loške doline.
Marsikatero oko se je ustavilo tudi na dveh
z deteljo zdetih ostrnicah, pred katerima je
bila na ogled postavljena knjiga, monografija
Ostrnice – dediščina Loške doline. Izšla je le
nekaj dni pred pohodom in s postavitvijo teh
dveh ostrnic se je želel France s svojo družino lepo zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri
nastajanju in izdaji te izjemne monografije.

Pričujoča knjiga namreč predstavlja – citiram
besede urednika monografije g. Boruta Kraševca: »… dokument, s katerim bo sedanjim
in prihodnjim rodovom ohranjeno sporočilo te
dediščine.«
S svojo predstavitvijo je postanek v Danah
obogatilo tudi Društvo ljubiteljev Križne
jame. Gospa Tanja, vodnica v Križni jami, je
pohodnikom predstavila eno izmed najlepših vodnih jam na svetu. Njena posebnost so
številna podzemna jezera, izjemno najdišče
kosti jamskih medvedov in pristna, naravna
ohranjenost živali. Jama je namreč četrta na
svetu po številu vrst pravih jamskih živali.
Na postanku pri gradu Snežnik v Kozariščah so pohodnikom s krepčilnimi toplimi
napitki postregle domačinke iz Kozarišč, za
sladke dobrote pa so poskrbele pridne roke
članic Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice. V grajskih prostorih si je bilo mogoče ogledati še razstavo del 26 avtorjev, ki
so predstavljena v že omenjeni monografiji
Ostrnice – dediščina Loške doline.
V vasi Podgora je domačin Stanko pohodnikom odprl vrata svojega Vojaškega kmečkega
muzeja, v katerem hrani bogato zbirko vojaške opreme in orožja iz 1. in 2. svetovne vojne
ter kmečkega orodja, kakršno se je uporabljalo včasih. Pohodniki, ki se že nekaj let zapored udeležujejo našega pohoda, so se tudi letos veselili okusnega čaja iz zelišč z domačega
vrta, ki jim ga vsako leto pripravi gospodinja
Majda.
Pot se je naprej vila preko polj in jesensko
obarvanega gozda do zaselka Žaga pri Vrhniki pri Ložu. Po dolgi hoji se je spet prilegel
krajši postanek in sladkanje z domačimi dobrotami, ki so jih pripravile vaške Potepinke.
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Na obloženi mizi so k pokušini vabile tudi že
kar tradicionalne Milenine pečene hruške,
pripravljene na način, kot so ga poznali že
naši predniki. Veliko zanimanje pohodnikov
je pritegnil ogled žage ob izviru Obrha. Stoletni gater, last Benjamina Žnidaršiča, kljub
svoji častitljivi starosti še vedno brezhibno
deluje. Osnovnošolka Analina je pripravila
zanimivo razstavo svojih lesenih skulptur, narejenih iz odpadnih koščkov lesa, ki nastanejo
pri proizvodnji lesenih izdelkov. S tem svojim
delom želi pokazati, kako je možno odpadni
material ponovno uporabiti.
Krajša, 9,5 km dolga, trasa pohoda se je na
Nadleškem polju odcepila in vodila pohodnike do vasi Nadlesk. Pri cerkvi sv. Jedrt sta jih
pričakala Miha in Marko. Slednji je o cerkvi
pohodnikom povedal marsikaj zanimivega in
poučnega, saj predstavlja del bogate sakralne
dediščine Loške doline.
V starotrški osnovni šoli smo za tiste, ki so
se odločili prehoditi krajšo različico poti, pripravili še ogled trofeje rjavega medveda. Gospod Franc, član Lovske družine Lož – Stari
trg, je pohodnike seznanjal s problematiko
medvedov na našem področju, odgovarjal
na njihova vprašanja in pripovedoval lovske
zgodbe iz skrivnostnih gozdov, ki obdajajo
Loško dolino.
Ob prihodu na cilj se je vsak udeleženec
okrepčal z našo tradicionalno enolončnico kauro. Otroci so bili za svojo vztrajnost
in prehojeno pot nagrajeni s spominskimi medaljami, udeležencem, starejšim od
osemdeset let, pa smo podelili priznanja.
Letošnji najstarejši udeleženec, ki je prehodil celotno 20 km dolgo pot, šteje častitljivih 87 pomladi.
Številni pozitivni odzivi udeležencev, ki smo
jih prejeli ob zaključku pohoda, nam kažejo,
da s svojim delom sledimo pravi poti. Zavedamo se, da brez pomoči številnih domačinov takšnega pohoda ne bi mogli izpeljati.
Zato se ob tej priložnosti še enkrat najlepše
zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršen
koli način pomagali pri organizaciji in izvedbi
tega dogodka. ■

foto: Edo Šega
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Andreja Špeh

Tri pozitivne

U

ra je osem zjutraj. Še vedno se mi ne
ljubi vstati, a mi tudi spanje ni več naklonjeno. Premetavam se po šotoru in zaslišim norčavo igranje pozavne, ki mi nemudoma in nehoteno prikliče nasmeh na obraz.
Simon vztrajno igra, premika se po Zagradnih njivah, številnim najbrž zatrobi tik nad
glavo. Budnica v pravem pomenu besede, saj
zbudi tudi največje zaspanuhe. Pomislim,
kako prijeten način prebujanja v novo jutro.
Če bi me vsako jutro zbudila nova melodija,
bi morda celo postala bolj jutranja oseba. Ob
veselih zvokih se radovedno odpre zadrga
marsikaterega šotora in tudi jaz se odpravim
na zajtrk. Pred jurčkom skupinica ravno zaključuje z jutranjo jogo, med drevesi srečaš
tudi kakšnega individualca, ki se razteguje
pod jutranjimi žarki. Pri zajtrku se ponovno pridružim švedskemu paru. Ona že stuširana si greje mokre lase pod toplo jakno.
Veliko aktivnosti za ljudi, ki naj ne bi, kot slišim prepogosto, nič počeli. Jaz pa še vedno z
umazanimi zobmi.
Po jutranjem ščetkanju, ko orkester prične z
dopoldansko vajo, odprem bar v Pristavah.
Po kosilu nekateri glasbeniki, lutkarji in
prostovoljci pridejo v bar na popoldansko
kavo. Prijetna sprememba gostov. Eno kavo
z mlekom bi, prosim. Vedno z nasmehom.
Poklepetaš o (ne)vsakdanjih stvareh, nič se
jim ne mudi. Brez vprašanj o številki mojega nedrčka ali o vrsti spodnjih hlačk, ki jih
nosim. Prijetno, preprosto. Ko odhajajo, za
seboj pospravijo umazane skodelice. Tega z
izjemo Jere lokalni gostje pač ne počno. V
moji ultra kratki festivalni karieri natakarice
sem razvila izjemno spoštovanje do vseh zaposlenih na tem področju.
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iskanje negativnega nekaj, v čemer dejansko
uživamo? Zanimivo se je tudi psihologija,
znanost o ljudeh, večino svoje zgodovine
ukvarjala z vsem tistim, kar gre pri človeku
lahko narobe. Možganske poškodbe, travme, zlorabe, duševne motnje ipd. Šele na
koncu prejšnjega stoletja je vzniknila ideja,
da bi bilo morda bolj smiselno preučevati
izjemne posameznike, ljudi, ki na določenih
področjih izkazujejo izredne sposobnosti in
nadarjenosti. Rodila se je pozitivna psihologija, ki preučuje vse tiste stvari, ki naredijo
življenje vredno živeti – srečo, upanje, optimizem, pozitivno mišljenje … Vzporedno s
tem so se oblikovale tudi številne tehnike, ki
poskušajo naše možgane natrenirati, da bi
razmišljali bolj pozitivno. V več raziskavah
so dokazali, da če si 21 zaporednih dni vsak
dan zapisujemo tri stvari, za katere smo tisti
dan hvaležni, bo naše mišljenje bolj optimistično in uspešno. Možgani se bodo v večji
meri naučili prepoznavati dobre stvari.
Sama sem ugotovila, da so me določeni pozitivni komentarji sodelujočih na festivalu
pogosto kar presenetili. Ena izmed glasbenic mi je presenečena pripovedovala o tem,
kako lep sprejem so prebivalci pripravili orkestru v Šmarati. Super se ji zdi, da je
med lokalci toliko prostovoljcev. In čeprav
smo se bali, da bo improvizirani starotrški
koncert brez občinstva, smo domačini prav
lepo napolnili zadnje čase precej zapuščeno
dvorano. In tako opazuješ vse novo nastale skupine, glasbo in lutke, ki so vzniknile.
Neskončno energijo nekaterih prostovoljcev,
nova prijateljstva in romantične iskrice. In
skleneš, da vsi pozitivni komentarji ne bi
smeli presenečati. Očitno tudi moji možgani
potrebujejo nekaj treninga v bolj pozitivno
smer razmišljanja in zato tudi sama z vami
delim tri stvari, za katere sem bila hvaležna
med letošnjim festivalom.
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Zato bi se najprej zahvalila čisto vsem udeleženim, ker se med več tisoč nepoznanimi ljudmi ravno med festivalom ob gradu
počutim najbolj domače. Hvaležna sem
glasbenikom, ki so prostovoljcem dovajali
energijo, ko so bile naše baterije izpraznjene.
Zadnja hvala pa tudi moji mami za podtaknjen štrudelj v šotoru sredi noči.
Za še več pozitive svoje misli prispeva tudi
nekaj udeleženih v celotnem dogajanju, za
kar se vsem najlepše zahvaljujem. Iskreno
upam, da bo tudi v prihodnje kulturno dogajanje v Loški dolini imelo priložnost sprožati presenečanja, nekaj kontroverznosti in
seveda čim več pozitivnih stvari.
Tista dva tedna na Snežniku in Mačjem hribu
sta bila čisto posebno doživetje, kot nek drug
svet, pod vtisom katerega sem še danes. Vesela
sem, da sem imela priložnosti spoznati toliko nove in raznolike glasbe ter prijetnih ljudi.
Všeč mi je tudi, da smo bili na koncu Slovenije, ki ga prej nisem dobro poznala. Okolica
gradu je že sama po sebi idiličen kraj, festival
pa ga naredi še bolj čarobnega.
Veronika (glasbenica)
Bila sem zelo hvaležna, da smo med bivanjem na Snežniku in Mačjem hribu pridobili
dober vpogled v lokalno življenje. Všeč mi je
bilo, da so nas vedno obkrožali ljudje, ki so
poznali posamezno področje. Nikoli ne bi pričakovala, da bomo obiskali vasi in tam tudi
nastopali! Zelo sem bila navdušena nad celotnim odnosom do smeti – veliko recikliranja
in veliko smetnjakov. Po nekaterih festivalih
namreč ostane nepredstavljiva količina smeti!
Na splošno je bila celotna energija orkestra in
festivala čudovita, vsi so bili pozitivni in prijazni, zelo enostavno je bilo spoznavati drug
drugega ter se zabavati! Ena velika družina.
Jazzy (glasbenica)

Sprašujem se, zakaj svoj prosti čas posvečamo pisanju negativne kritike. Zakaj obiskujemo dogodke, ki nam niso všeč, ko
pa bi ves ta čas lahko izkoristili za vse tisti
stvari, ki nas veselijo. Ali pa je morda ravno

foto: Edo Šega

Opažam, da po vsakem festivalu socialna
omrežja preplavijo množice prečudovitih fotografij, le redkokdo pa kaj napiše o samem
dogajanju. Oziroma se vsako leto najde nekaj
kritik, ki pa se nam žal veliko bolj usedejo v
spomin kot pozitivne stvari. Vedno je nekaj
narobe, nečesa preveč, drugega premalo …
Očitno je v nas nek primarni vzgon, da v
množici pozitivnih stvari kopljemo in kopljemo, včasih si kar s krampom pri tem pomagamo, da le odkrijemo nekaj negativnega.
Podobno nam namesto petdesetih pozitivnih,
v mislih ostane tisti en negativni komentar.
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Plavajoči grad je eden izmed tistih redkih dogodkov v življenju, za katere se počutiš hvaležen že zato, ker imaš privilegij, da mu prisostvuješ,
ne glede na to, kakšen je tvoj prispevek. Kot majhen košček sveta, kjer
ni razlike med umetnikom in gledalcem, scenografom in prostovoljcem.
Verjamem, da je eden izmed živih dokazov, da smo ljudje narejeni za
to, da sodelujemo drug z drugim.
Anca Andrea (prostovoljka)
Festival Plavajoči grad je porušil moj stereotip o festivalih. Namesto
vsiljene pop glasbe – različne zvrsti vokalne in instrumentalne glasbe,
namesto umetnih laserjev in gromozanskih odrov – glasba v naravnem
okolju, namesto množičnosti in ekshibicionizma – skromnost in iskreno veselje ustvarjalcev do muziciranja.
Bor (prostovoljec)
Na festivalu lahko prav vsak najde nekaj za svoj okus. Hkratno dogajanje
na več odrih, v čudoviti naravi, kjer izvajalci v harmoniji izvajajo najrazličnejše točke, bo zadovoljilo še tako zahtevnega obiskovalca. Izvajalci
v svojem delu res uživajo in, čeprav za nastope niso plačani, se pogosto
zgodi, da se nenapovedano priključijo še kakšnemu drugemu izvajalcu
in skupaj ustvarijo mojstrovino, ki je takrat slišana/videna prvič in zadnjič. Tudi če sta ob istem času dva nastopa, ki si jih želimo ogledati,
ni prevelikega razloga za skrb. Posamezne točke se pogosto zamaknejo
zaradi različnih težav (tehničnih, vremenskih ali pa kakšnih drugih), a
nastopajoči kljub temu ohranijo mirne živce in začnejo z nastopom, ko
so pripravljeni. Mi pa lahko tako uživamo v obeh nastopih.
Marcel (prostovoljec)

foto: Edo Šega

Lutkarska delavnica je bila zame zelo dobra izkušnja, saj sem prišla z
željo, da se naučim izdelave lutk in ta delavnica mi je omogočila narediti prve korake na tem področju. Všeč mi je bilo, da smo bili del festivala in smo izdelali bitja, ki se navezujejo na glavno temo »Podvodni
svet«. Res mi je bila všeč energija celotnega festivala, zelo navdihujoča
in upam, da pridem nazaj tudi naslednje leto.
Laodice (lutkarica)
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Grajski punkt-dopis ministru
foto: Andrej Tarfila

Pri orkestru mi je bilo zelo všeč medkulturno povezovanje, k čemur so
pripomogli člani s številnih koncev sveta. Preigravali smo pesmi, ki so
jih člani prinesli s seboj od doma, seveda tudi slovenske, ob tem pa smo
gojili spoštovanje do lastne in tudi do drugih kultur. In ravno te pesmi
so na koncu povezale celoten orkester v eno veliko svetovljansko družino. Predvsem pa je šlo za čudovitih deset dni druženja, ko smo bili
povsem odklopljeni od našega vsakdana, preživetih v sožitju z naravo
in glasbo. Festival Plavajoči grad je izrazito umetniški festival. Zastavljen je nepridobitno in ekološko, njegov namen niso koncerti super
zvezdnikov ali pa divje zabave, temveč predvsem umetniška izkušnja.
Vizualno je zelo privlačen, saj je postavljen v idilično okolico gradu
Snežnik, dodatno pa ga okrepijo tudi barvite in zanimive umetniške
instalacije in dogodki. In v takem okolju se potem dogajajo številni
koncerti in predstave. Velikokrat šele po vrnitvi domov začnejo za teboj
prihajati vse podobe in izkušnje, ki si jih doživel. Zato se ne čudim, da
se ljudje vsako leto vračajo.
Benjamin (glasbenik)
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Milena Ožbolt

Mar more drevo rasti brez korenin?
Nekaj malega o pevskem izročilu preteklega
stoletja v Loški dolini
Napisati želim nekaj o tem, kako je bilo petje
ljudskih in umetnih pesmi tudi v 20. stoletju
pri nas živo in priljubljeno. Iz izročila vemo,
da se je pelo na vasi, v cerkvi, na odru, pri
delu, na romanjih, praznovanjih in veselicah,
po gostilnah, ob večerih po hišah in še kje,
saj takrat televizija še ni zavezala ljudem ust.
Še se ljudje iz Loške doline, rojeni tik pred
drugo svetovno vojno, živo spominjajo fantovskega petja ob večerih, na primer v Kozariščah, ali petja nabožnih pesmi v cerkvi pa
tudi po domovih ob prazničnih priložnostih
in obredih, kot je bil na primer decembrski
»Marijo nosijo«, pelo pa se je tudi med nočnim čutjem ob umrlem.
Na pisni vir, ki seže v 19. stoletje, me je opozorila gospa Fani Truden, ki je pred desetletji
v Nadlesku pri Namretovih v skrinji starih
knjig na podstrešju našla beležko iz let 1897
do 1900. Vanjo sta Anton Mihelčič Namretov iz Nadleska in Jernej Mavko iz Podcerkve vsak nekaj časa zapisovala besedila pesmi, ko sta služila vojake v Trstu, in potem
zapiske prinesla domov. Zapisala sta tudi
vrsto zabavnih besedil, s katerimi so si vojaki krajšali čas, kot na primer Vojaški rožni
venec, šaljivo izražene Prošnje cesarici ali
cesarju, da bi jim dala obleko, čevlje in druge
potrebščine, pa Vojaške litanije in še kaj.
Drug zanimiv pisni vir za Loško dolino iz
prve polovice 20. stol. je obsežen zvezek iz
let 1906–1909, ki ga hranijo pri Ponudovih
v Pudobu. Prvotno je bil last Andreja Trudna, ki je svojemu podpisu obvezno dodal
tudi čin: »Zugsfürer.« Tudi on je služboval
v avstroogrski vojski, najbrž kot topničar,
in sicer prav tako v Trstu – vsaj med letoma 1906 in 1909. Del tega zvezka, pisanega
v dveh različnih rokopisih, je poln besedil,
predvsem slovenskih ljudskih in umetnih
pesmi, a tudi hrvaških in nemških. Kdo je
bil Andrej Truden in kdo tisti, ki je zapisoval
besedila – o tem ne vemo ničesar. Tudi kako
je zvezek prišel k Ponudovim, ki prvotnega
lastnika niso poznali, lahko samo ugibamo.
Mogoče jim ga je kdo prinesel, potem ko
ga zapisovalec ni več potreboval, saj so bili
Ponudovi znani kot pevska družina, katere
člani so veliko nastopali z raznimi zbori in bi
jim tako gradivo lahko prišlo prav. Oba omenjena zvezka sta nastala pred 1. sv. vojno in
kdo ve, kaj se je zgodilo z vojaki, ki so pisali
vanju, peli in tudi na ta način, podobno kot
študentje, prenašali in širili pesmi iz kraja v

kraj. Od pesmi, zapisanih v teh dveh zvezkih, so mnoge že pozabljene ali le še malo
znane, druge pa še zelo žive. V Trudnovem
zvezku je prva zapisana Cesarska himna v
nemščini, sledijo slovenske in hrvaške narodne in umetne pesmi. Poseben sklop tvorijo
ljubezenski verzi oziroma kar cele pesmi, ki
so mogoče bolj kot petju služile fantovskemu
dopisovanju z dekleti ...

ne slovenske in tuje popevke. Kmalu je od
vsepovsod požvižgavalo in popevalo »Marina, Marina, Marina«, pa »Que sera, sera«
in »Mama Juanita« – same tuje melodije,
povzete z radia in filmov. Toda ob tem se je
še vedno največ pelo klene slovenske ljudske
pesmi vseh zvrsti – fantovske, dekliške, delovne, pripovedne, ljubezenske, žalostinke
…

In zdaj k tistemu viru, ki je prvi vzbudil zanimanje in povzročil kar precej dogajanja:
rokopisna zbirka pesmi gospe Fani Truden
iz Starega trga, ki je nastajala v drugi polovici 20. stoletja. Poleg zapisov besedil je dragocen tudi živ spomin ljubiteljske zbiralke
lokalne pevske dediščine, ki je že kot sedemnajstletnica zapisovala besedila, melodije pa
si je zapomnila.

V šestdesetih letih so se pojavile prve
»zlate«slovenske popevke, ki so jih peli Jelka Cvetežar, Beti Jurkovič, Stane Mancini
… tudi vse to so mladi kmalu prepevali vse
povprek – včasih kar tako ob delu, drugič v
dekliških, fantovskih ali mešanih skupinah
ob nedeljah popoldne in drugih priložnostih.

Najprej so se besedila pesmi, ki jih je slišala, ustavila na lističih, potem pa z lepopisno
pisavo zapisana v črnem zvezku, ki se zdaj
zdi pravcati simbol tega, o čemer pišem.
Takrat je služil le kot pripomoček za petje,
dokler se besedila niso »usedla«. Pozneje jo
je ljubezen do domače pesmi napeljala k iskanju pri sorodnikih in znancih in tega se
je v desetletjih nabralo kar lep kupček. Tako
so se ohranile variante pesmi, zapisane pri
različnih pevcih po dolini. Dela se je lotevala vedno bolj studiozno, saj se je seznanila z
mnogimi pesmaricami in zbirkami slovenskih ljudskih pesmi s Štrekljevo na čelu, si
zapomnila veliko melodij, pozneje pa začela
pevce tudi snemati na magnetofon. Tako se
je oblikoval edini izvod zbirke, ki je skoraj
50 let nastajala iz čiste ljubezni do pesmi, ki
so jih ustvarjali in peli naši predniki.
Med prvimi je zapisala fantovske, vasovalske
in podobne pesmi, ki jih je pela njena mati.
Sledili so zapisi pesmi, ki jih je po triletnem
služenju vojske v mornarici prinesel domov
sosed in jih kar naprej prepeval vse počez,
tako da so ga že od daleč slišali, ko se je z
dela na Marofu vračal domov čez samotno
Cviblo. Marsikaj pa se je zlasti ob večerih slišalo tudi pod okni bližnje Anžetove gostilne
v Vrhniki … Pridružila so se besedila pesmi
z radia ter tista, prinešena z dijaškega druženja v šoli. Med njimi je bilo še vedno veliko
slovenskih ljudskih.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo
tudi v Loški dolini že nekaj radijskih sprejemnikov, ki so predvajali razne zvrsti glasbe.
Zlasti mladina je zvesto spremljala programe in se ob njih naučila peti tudi že sodob-

Naj se vrnem k delu Fani Truden in njeni
zbirki, ki je zanimiv prerez dogajanja v Loški
dolini na pevskem področju v petih desetletjih. Po dolgem zorenju je namreč prav njena
zbirka pripeljala do večera pevske dediščine
Loške doline aprila 2018, ki mu je skupina
Pevke iz Loške doline pri Društvu upokojencev Loška dolina pod vodstvom Anite
Kolmanič dala naslov po uvodni pesmi Poj,
zapoj, zapoj, s katero so svoje sokrajane
povabile k petju v veri, da pesem razvedri
duha, odvrne misli od težav in pomaga kljubovati tudi najhujšim preizkušnjam in jih
hkrati opozoriti na pevsko bogastvo domače
doline. Zbirka Fani Truden je bogata in pisana, čeprav morda ne povsem po znanstvenih
pravilih urejena in dokumentirana, a je zelo
pripravna za uporabo. Brez nje Loška dolina
ne bi imela ohranjenih vsaj nekaterih svojih
variant ljudskih pesmi. Ni veliko ljudi, ki so
pripravljeni vložiti v takšno zbiranje toliko
časa in napora, zato Fani Truden zasluži zahvalo – v imenu sodobnikov in zanamcev!
Pevke so kot darilo domačemu kraju najprej
predstavile štiri pesmi, ki jih pojemo samo v
Loški dolini oziroma na jugu Notranjske in
smo nanje lahko ponosni, hkrati pa hvaležni
tistim, ki jih v poplavi novitet niso zavrgli,
ampak ohranili do danes. »Vsak kraj se ponaša s tistim, kar ima posebnega, pri nas pa
se je marsikaj porazgubilo in prav zato smo
lahko toliko bolj ponosni na te štiri pesmi,«
meni Fani Truden.
Kot prvo so članice skupine predstavile kolednico Smo slišali ptičice peti iz Šmarate,
ki se je iz sive davnine ohranila po zaslugi
vaščanov te vasi. Vsako leto se namreč še
vedno na silvestrovo zberejo v vaški cerkvi
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sv. Marjete in jo skupaj zapojejo. Pesem o
svetem Antonu, ki so jo peli ob žegnanju na
Babni Polici, je zbiralki pred mnogimi leti
posredovala Enžicova mama z Vrha. Slišati
je bilo tudi šaljivo pesem o mestu Lož, ki si
je niso izmislili Ložanje, pač pa okoličani, da
bi jih dražili. Ena od variant te pesmi je bila
natisnjena že pred 2. sv. vojno. Pesem, ki jo
tudi lahko štejemo za zelo našo, ker ni znano,
da bi jo peli še kje drugje, je iz Markovca v
Pudob prinesla Jožefa Janežič, doma iz Renkočega mlina, ki se je poročila k Ponudovim.
Tam se je kot družinska dediščina ohranila
pesem Enkrat je bil en mož ubogi, ki sta jo
na odru oživili vnukinji Jožefe - Pepce Ponudove. Sledile so povsod znane ljudske pesmi,
ki pa so bile predstavljene v variantah, kakršne so nekdaj peli v Loški dolini.
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Iz odlomka veznega teksta prireditve pa razberemo tole:
»Kaj Pevke iz Loške doline vidimo v teh
starih ljudskih in ponarodelih pesmih? Za
nas je to vrednota, ki si zasluži, da jo spoštujemo, ohranjamo, prenašamo naprej, negujemo in dopolnjujemo, obnavljamo in po
svojih močeh nadgrajujemo ter s tem podpiramo svojo slovensko identiteto, častimo
svoje prednike in tudi osmišljamo dneve
svojega zlatega obdobja … Če pa vse to lahko še delimo s poslušalci, je to veliko veselje in upanje, da se bo teh pesmih nalezel
še kdo, da se bo pozabljenih kdo spomnil in
morda spet zapel tudi sam ...« Pevke se živo
zanimajo za pevske ostaline nekdanjih časov in tudi same oživljajo melodije in druge
drobce dediščine, ki bi drugače pospešeno
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utonile v pozabo.
Sledi iskrena želja, da prebivalci Loške doline ne bi dovolili odmiranja duhovne dediščine, ki jo v sebi skrivajo te preproste stare
pesmi. Gotovo se nekje v kotičkih spomina
skrivajo še kakšne na pol pozabljene melodije, mogoče obstaja še kakšen »zvezčič«
z besedili – zakaj ne bi kdaj pa kdaj stopili
skupaj in zapeli še kakšno staro?! ... Da se
ne bo pozabilo in bodo lepe slovenske pesmi v naši dolini dobri ljudje peli še mnoga
leta in desetletja …

Zahvaljujem se vsem, ki so mi s tehtnimi
dopolnitvami pomagali pri nastajanju tega
zapisa! M. O. ■

Milena Ožbolt

Ob izidu knjige Ostrnice – dediščina Loške dolina
urednika Boruta Kraševca

Snežnik
arhiv: Javni zavod

so se ugnezdile v ljudskem izročilu s svojo podobo in simboliko ter
kakšne zgodbe so porodile ...

K

adar pride med ljudi nova knjiga, njene ustvarjalce navadno zaja
zajame olajšanje ob rezultatih skritega napornega dela, a tudi nemir,
pričakovanje in negotovost, kaj se bo zgodilo zdaj – je vse v redu, bo
živela, se bo njeno sporočilo prijelo? Ni čudno, da izid knjige pogosto
primerjajo z rojstvom otroka. Vsaj nekaj od naštetih občutij je bilo v
zraku, ko smo 12. oktobra v gradu Snežnik pospremili med ljudi knjigo Ostrnice – dediščina Loške doline, ki je svojevrsten spomenik našim čudovitim krajem.
Ob predstavitvi knjige je bilo iz sporočila izdajatelja Javnega zavoda
Snežnik med drugim prebrano tudi tole: »... Tudi če bodo ostrnice nekoč izginile iz Loške doline, to dediščino zapuščamo upodobljeno v likovnih delih, na fotografijah in razglednicah, opevano v poeziji ... in sedaj
tudi v pričujoči monografiji. Pa ne le to. Javni zavod Snežnik je letos za
enoto dediščine 'Zdevanje ostrnic v Loški dolini' vložil pobudo za vpis v
Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije ...« O rezultatih vložene
pobude - močno upamo, da pozitivnih - bomo izvedeli predvidoma v
mesecu novembru.
Knjiga osvetljuje ostrnice z več različnih vidikov. Poleg množice resnično prelepih in nazornih fotografij je bilo kar težko še z besedami
opisati, kaj ostrnice so, kaj se z njimi počne, kako služijo, pa tudi, kako

Ostrnice so navdihovale znane in neznane umetnike različnih zvrsti in
tudi s tem se ukvarja ta knjiga. Gospa Anđelka Pogorilić, vodja starotr
starotrške enote Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, je temeljito raziskala po
pojavljanje ostrnic v literaturi. Predvsem pesniki so segali po tem motivu,
tako Oton Župančič v svoji zbirki Med ostrnicam, Marička Žnidaršič
v številnih pesmih ter Jože Udovič, ki o ostrnicah govori tudi v svojih
dnevniških zapisih. Ostrnice se med drugim pojavijo tudi v drobnih
verzih Franceta Anzeljca Petrača in v besedilih narodno zabavne glas
glasbe izpod peresa Franca Žnidaršiča Žfrana.
Ostrnice pa ne privlačijo le pesnikov in pisateljev, morda s svojo sliko
slikovitostjo še veliko bolj privabljajo poglede upodabljajočih umetnikov.
O tem je za knjigo Ostrnice – dediščina Loške doline napisala bogat
prispevek magistrica umetnosti akademska slikarka Karmen Bajec.
Podrobno je raziskala upodobitve ostrnic skozi čas in ob izidu knjige
v grajski galeriji postavila tudi izčrpno razstavo originalov slik, grafik,
fotografij, instalacij in plastik z motivom ostrnice.
Gospa Barbara Piber se je v knjigi ukvarjala z jezikoslovnim vidikom
poimenovanja ostrnic in napisala presenetljivo veliko zanimivega. Zelo
temeljito se je posvetila eni sami besedi in nastal je zapis o koreninah
in sorodnicah besede ostrnica v raznih jezikih, kar laiku odkrije malo
znan svet, ki ponovno opozori na lepoto in bogastvo našega jezika pa
tudi na povezanost nas in našega jezika z drugimi.
Knjiga Ostrnice – dediščina Loške doline je lep in zelo pomemben dosežek, saj je v njej poleg zapisov bogata zbirka izvrstnih fotografskih in
slikarskih upodobitev te naše krajinske posebnosti, ki jo podobno kot
druge elemente materialne in duhovne dediščine čas po svoje obdeluje
in predeluje – starodavne zelene dame počasi odhajajo z naših njiv in
prepuščajo prostor drugim načinom pridelave krme za živino, knjiga,
ki je pravkar izšla, pa je skušala – in mislim, da ji je to zelo dobro uspelo – predstaviti ostrnice tistim, ki jih ne poznajo in jih tudi ohraniti za
prihodnje rodove. ■
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

OSTRNICE – Dediščina Loške doline
V evropskem letu kulturne dediščine smo se dediščini Loške doline
poklonili na poseben, lahko rečemo celo izjemen način, z izdajo monografije o ostrnicah. Ideja o knjigi, v kateri bi zbrali zapise o ostrnicah
in njihove upodobitve v likovnih delih, se je v Javnem zavodu Snežnik
porajala že nekaj let in se v preteklem letu združila s podobnimi načrti
Boruta Kraševca, ki je pogumno prevzel vlogo urednika. Borutu so se
kot avtorice posameznih poglavij pridružile Milena Ožbolt, akad. slik.
Karmen Bajec, mag. um., Anđelka Pogorilič in Barbara Piber. Slikovno
bogata knjižna izdaja OSTRNICE – Dediščina Loške doline je iz tiskarne prišla v začetku oktobra 2018, ravno prav, da smo z njeno predstavitvijo v gradu Snežnik obeležili tudi praznik občine Loška dolina.
Na predstavitvi, ki jo je vodila gospa Milena Ožbolt, smo si ogledali
kratki film Klemna Kraševca iz leta 2012 Ostrnica, prisluhnili poeziji
Otona Župančiča in Maričke Žnidaršič v interpretacijah Mihe Razdriha in Jolande Petrič ter se predali ljudskim pesmim v izvedbi Mateja
Kržiča, Bernarde Kandare in učenk Osnovne šole heroja Janeza Hribarja pod vodstvom Vide Truden. Celoten dogodek je obogatila razstava likovnih del šestindvajsetih avtorjev, katerih dela so predstavljena
v pričujoči monografiji.
Razstavo si lahko v gradu Snežnik ogledate do 11. novembra 2018
(znotraj urnika ogledov gradu), monografija OSTRNICE – Dediščina Loške dolina (Borut Kraševec ur., 120 strani, trda vezava) pa je po
promocijski ceni 35,00 EUR na voljo v TIC Lož. ■

Milena Ožbolt, ki je knjigi prispevala pomembno vsebino, je
vodila tudi program predstavitve in skupaj s soavtorji Karmen
Bajec, Borutom Kraševcem in Anđelko Pogorilić predstavila
knjigo Ostrnice - Dediščina Loške doline (foto: Mario Žnidaršič)

 ZAHVALA 
Zahvaljujem se Javnemu zavodu Snežnik za povabilo, da prevzamem vlogo urednika pri izdaji knjige o ostrnicah Loške doline.
Da je monografija Ostrnice – Dediščina Loške doline izšla, gre
zahvala vsem, ki so pri njeni vsebini in pripravi neposredno ali
posredno sodelovali.
Zahvaljujem se Romani Nared, ki je s strani Javnega zavoda Snežnik skrbela za organizacijo, sodelovala z nasveti, predvsem pa
za idejo in pobudo o izdaji knjižnega dela o ostrnicah. Prav tako
gre zahvala direktorju zavoda Zdenku Trudnu in ostalim sodelavkam v TIC-u.
Zahvaljujem se avtoricam posameznih poglavij v knjigi Barbari
Piber, Mileni Ožbolt, Anđelki Pogorilić in Karmen Bajec, ki so
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Nikoli ni prepozno
Slikarska
razstava
Valerije
Gačnik
V galeriji Krpan v Cerknici je slikarska dela
na svoji prvi samostojni razstavi predstavila Valerija Gačnik,
ljubiteljska slikarka in
članica društva notranjskih kulturnikov
Avtorica razstave Valerija Gačnik na
Krpan Cerknica, ki živi
otvoritvi na vrtu galerije Krpan
v Cerknici (arhiv: Karmen Bajec)
in ustvarja v Ložu.
Program otvoritve, ki
je bila 13. septembra, je povezoval Miha Razdrih. Avtorico in njeno
delo je predstavila Karmen Bajec, akademska slikarka in magistra
umetnosti. Razstava je bila na ogled do 28. septembra 2018.
V vabilu na razstavo je bilo zapisano: »Avtorica je razstavi nadela
naslov Nikoli ni prepozno, saj je to njena prva samostojna razstava,
svojo slikarsko pot pa je pričela šele v zrelejših letih življenja. Pod
okriljem Kulturno umetniškega društva Pa-leta svoje znanje pili zadnjih deset let pod mentorstvom akademskih slikarjev, med katerimi
najdemo mnogo starih Krpanovcev, kot so Stana Sluga Pudobska,
Božidar Strman Mišo, Veljko Toman, Tomaž Perko ter tudi nekoliko
mlajše generacije akademikov, kot je Karmen Bajec, prav tako članica
društva notranjskih kulturnikov Krpan Cerknica.
Gačnikova svoje slikarsko potovanje doživlja skozi raziskovanje
različnih likovnih tehnik vse od akvarela in akrila pa tja do pastela in olja.« O razstavi in ustvarjanju Valerije Gačnik, kateri so krajine najljubša tematika, je Karmen Bajec dodala, da je bila pregledna
razstava razdeljena v več sklopov: serija slik iz Loške doline, serija
Cerkniško jezero, serija Narava in opazovanje neba. Med drugim so
avtorico razstave navdihovala dela, kot je na primer otroški portret
po Rubensu ter draperija po Leonadru da Vinciju, ki ju je ob učenju
tudi kopirala. Na razstavi so bila prisotna dela iz različnih obdobij
njenega ustvarjanja. Vseskozi je na njenih delih prisotna zvedava
narava, vse bolj hitre in sproščene poteze čopiča ter stremenje po
izoblikovanju vedno novih podob naturalističnega krajinarstva. Gačnikova se spaja z naravo, narava jo vso prežema. Avtorica si želi, da bi
čim več njenih slik nastalo na mestih, kjer jo pobližje lahko opazuje,
na kraju, kjer lahko raste, se spreminja in potuje vse tisto, kar na slikah lahko upodobi ... ■
pripravile izdatni del dragocene vsebine.
Zahvaljujem se vsem, ki so se strinjali z objavo določenega gradiva,
oz. so ga za objavo prispevali ali sodelovali pri njihovi tehnični pripravi. Vesni Telič Kovač za jezikovni pregled in lektoriranje, Sandri
Pohole za oblikovanje in grafično pripravo.
Posebna zahvala gre vsem tistim v Loški dolini, ki še zdevajo ostrnice
in s tem ohranjajo našo dediščino. Brez njih bi bila pričujoča knjiga
bistveno okrnjena.
Borut Kraševec urednik in soavtor knjige
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Sakralna dediščina v študijskem krožku

Š

tudijski krožek (ŠK) je neformalna in
brezplačna oblika izobraževanja za odrasle. Prednost takega izobraževanja je večja
avtonomija, saj tudi udeleženci prispevajo
svoj delež. Letošnja tema ŠK je bila sakralna dediščina, ki smo se je lotili pod mentorstvom Janje Urbiha in s podporo ARS
PALADE. Krožke finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sakralno dediščino smo iskali v cerkvah, kapelicah, križih, nagrobnikih in še kje. Marsikdo bi na hitro pomislil, da ponujena tema
ne bo zanimiva in da nima dosti novega ponuditi. Tudi sam sem bil na začetku kar malce skeptičen, a ker me zanima veliko stvari in
sem želel razširiti svoja obzorja tudi na tem
področju, sem se kljub vsemu prijavil.
Uvodni sestanek smo imeli v prostorih Ars
Palade v Markovcu, kjer smo krožkarji in
naša mentorica Janja Urbiha imeli diskusijo,
na kateri smo se odločili, katere lokacije na
terenu bi nam bile zanimive in skupaj smo
oblikovali plan ogledov. Vsak od udeležencev je dobil tudi svojo "domačo nalogo" –
dogovorili smo se, kdo se bo doma podučil
o kateri izmed planiranih lokaciji za ogled.
Za drugo srečanje smo si zadali dva cilja.
Izbrali smo kapelico sv. Družine v Podgori in cerkev sv. Tomaža na Vrhu, ki smo ju
obiskali 5. junija. Kapelico nam je predstavil France Truden, ki je tudi njen predan
oskrbnik. Povedal nam je razloge za začetek
gradnje, ki so povezani z interniranci vaščanov Podgore na otok Rab med 2. svet. vojno.

Mene je presenetil podatek,
da je ta stavba v bistvu kapela in ne cerkev, kot sem
prvotno mislil. Notranjost
je res lepo oblikovana, tudi
strešna konstrukcija je nekaj
posebnega Po prvi zanimivi
izkušnji smo pot nadaljevali z
ogledom stare cerkve na Vrhu,
kjer nam je domačinka, Mateja
Peček, natančno opisala zgodovino te cerkve in predstavila
svetnike ter ostale posebnosti
na oltarjih. Tudi tu sem bil pozitivno presenečen, koliko zgodovine in detajlov vsebuje cerkev,
ki je tako poredko obiskana, saj
je odmaknjena od vasi.
Na koncu dneva nam je Mateja postregla s
pijačo in priboljški kar na svojem vrtu. Predebatirali smo videno in skupaj odkrili še
kakšno zanimivost vasi Vrh. Tudi nove domače naloge so bile določene.
Naslednji obisk smo izvedli teden dni kasneje. Krožek smo začeli pred Pristavami
blizu gradu Snežnik. Podali smo se v iskanje
lokacij za oba porušena sakralna objekta v
neposredni bližini gradu. S pomočjo in iznajdljivostjo vaščana Franceta Ciguta smo
našli ruševine kapelice sv. Florjana, ki je nekoč stala nad staro gozdarsko šolo. Ruševine se zlahka spregleda, saj je okolica močno
zaraščena in smo vložili kar nekaj truda, da
smo jih s pomočjo tudi našli. Cerkev sv. Katarine je stala bliže gradu Snežnik. Nekdanje

Izdelano po zaobljubi vaščanke Dolenjega jezera v zahvalo za srečen izid poroda
(foto: Janja Urbiha)

Napis v cerkvi sv. Jakoba v Pudobu
(foto: Janja Urbiha)

temelje danes prekriva pesek na grajskem
dvorišču. Zanimivost te cerkvice je, da je
škofija rušitev le-te odobrila pod pogojem, da
bo grajska gospoda v zameno postavila novo
kapelo. Obljuba do danes ostaja neizpolnjena.
Obisk smo nadaljevali peš preko Zagradnih
njiv proti cerkvi sv. Marjete v Šmarati, ki ima
tudi zelo pisano in obširno zgodovino, saj je
na isti lokaciji že bilo tudi rimsko pokopališče. Na pročelju cerkve je bila včasih bolj vidna freska, a je zob časa naredil svoje in je danes od nje le malo ostalo. V času 1. svet vojne
so tudi tej cerkvi vzeli zvonove, ista usoda je
dočakala tudi zvon na Vrhu in v večini ostalih
cerkvah po vsej Loški dolini. Pot smo nadaljevali proti Kozariščam, kjer smo primerjali
stare slike z današnjo podobo vasi – zanimivo, kako zelo se ene stvari spremenijo, spet
druge pa tako malo. Zgodovino, strukturo in
notranjost cerkve sv. Benedikta sta nam obširno razložila Janja in njen oče Jože Ovsec.
Obod nad oltarjem te cerkve so nekoč krasile
freske vseh 12 svetnikov, tekom stoletij pa so
uničili nekaj fresk, ker so naredili nova okna.
Potreba po svetlobi je bila važnejša od stenske poslikave. Danes bi temu rekli barbarstvo,
včasih pa je pa je bilo to le odraz praktične
potrebe.
Naslednji na vrsti sta bili vasi Pudob in Nadlesk. Takrat sam nisem bil prisoten, a zgodovina obeh cerkva je zelo zanimiva. Za pudobsko je znano, da je v času poplav voda segla
do vratu glavnemu svetniku sv. Jakobu, ki počiva na glavnem oltarju. Tako si človek veliko
lažje predstavlja, kako visoka je bila rekordna
poplava iz leta 1851, natančneje 16. novembra. Krožkarji so ogled nadaljevali z obiskom
nadleške cerkve, kjer je še vedno zelo dobro
ohranjena tudi zunanja freska. Velika poseb-
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nost te cerkve je poslikan lesen strop in več
kot 500 let stara stenska poslikava.
Za naslednje srečanje krožka smo izbrali Stari
trg in Podcerkev. Na ogledu farne cerkve se
nam je pridružil župnik Anton Markelj, ki je
zanimivo dopolnil naše priprave in nas s svojo
humorno naravo takoj spravil v dobro voljo.
Na novo smo odkrili veliko drobnih detajlov
v župnijski cerkvi. O glavnem oltarju smo za
bralce Obrha pripravili samostojen prispevek.
Zanimiva je tudi zgodovina samega zvonika
in njegovih zvonov, ki so tudi bili žrtvovani
v 1. svetovni vojni. Raziskali smo tudi staro
pokopališče za cerkvijo s kamnitimi nagrobniki, ki so se zaradi kvalitetne izdelave lepo
ohranili do danes.
Dan smo nadaljevali z obiskom cerkve sv.
Martina v Podcerkvi, ki tudi skriva bogato zgodovino. Izstopa lepa arhitektura in
podrobnosti na oltarjih. Eden od stranskih
oltarjev je bil pripeljan v to cerkev iz podrte cerkve, ki je nekoč stala na vrhu Ulake.
Razveselili smo se tudi mežnarice Joži, ki je
z nami delila svoje znanje o cerkvi. Zelo zanimivo je tudi pokopališče v Podcerkvi, kjer je
pokopanih veliko znanih imen, ki so pustili
pečat naši dolini. Kot domačin sem bil navdušen nad temi detajli, saj pokažejo čisto novo
luč nečemu, kar je samoumevno in velikokrat
spregledano.

akad. slik. Karmen Bajec, mag. um.

Razstava likovnih del OSTRNICE –
Dediščina Loške doline
Grad Snežnik, 12. oktober–11. november 2018

D

robci spominov na senene dame in slamnate očake se vrisujejo v življenja današnjega
človeka toliko bolj, kolikor izginja nekoč tradicionalen način sušenja in pridelava sena,
ki je vsem takratnim prebivalcem narekoval živež, delo in potomstvo. Neizbrisljivi spomini
na ostrnice so se ohranili vse do današnjih dni, vpletli so se v govorjeno besedo, v poezijo, v
zgodbe in v likovne podobe.
Med vsemi obdobji ustvarjanja je zaslediti motiviko narave in krajine kot nepretrgane vezi
narave in ustvarjalca, ki jo opazuje. Med minljivostjo preteklega časa in izmuzljivo sedanjostjo obstajajo avtorji, ki so ostrnice upodobili na realistično zvest način, a jim dali svež pogled
v iskanju likovnega izraza. Izmikajoča se narava, ki v umetnosti sedanjega časa ponuja nove
prispodobe videnega, najde svoj izraz v številnih medijih in konceptih kadriranja. Neobremenjeni s časom ali prostorom so nekateri ustvarjalci postavili svoja dela v neopredeljivo, na
novo izumljeno likovno obliko.
Zbrane ostrnice po poljih in v likovnih delih so dokaz, da so morali biti ljudje složni pri njihovem postavljanju in nepretrgoma slediti trdemu delu. Ko človek stopi v korak z naravo in
si uredi življenje v skladu z njenimi smernicami, stopi na pot sožitja. V tem primeru je del sožitja človeka z naravo ostrnica, umetna in vizualno zanimiva oblika, ki se spremeni v naravno
gmoto iz sena in tanke sušice, vrnjena nato nazaj naravi, ko se zaključi tok inteligentnega, a
tako naravnega kmečkega opravila.
Lokalni avtorji, ki jih druži spomin na neko polpreteklo časovno obdobje ali so ga z likovno
podobo ostrnic oživeli, so:
• Tjaša Avsec
• Karmen Bajec
• Milena Braniselj
• Dajana Čok
• Bojan Klančar
• Borut Kraševec
• Silvana Lautar
• Simon Lavrič
• Boštjan Močnik
• DagMar
• Janez Ovsec
• Andreja Peklaj
• Lojze Perko

• Tomaž Perko
• Hans Petschnig
• Milan Rot
• Nataša Prestor
• Kristjan Rems
• Heinrich Schönchen
• Stanislava Sluga Púdobska
• Ludvik Šraj
• Jože Udovič
• Željko Vertelj
• Oton Župančič
• Benjamin Žnidaršič
• Matjaž Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

Vsaka stvar ima svoj začetek in konec. Tako
velja tudi za krožek Sakralna dediščina. Pred
vključitvijo v krožek sem imel nizka pričakovanja, a na koncu sem bil nad njim navdušen.
Žal ni bilo možno obiskati vseh sakralnih
objektov v dolini, zato si želim, da bi naslednje leto nadaljevali s temo. Kakorkoli, jaz
sem v mislih že prijavljen za nadaljevanje. ■
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foto: Mario Žnidarši

Na zadnje srečanje smo se odpeljali 4. julija.
Odpravili smo se na obisk župnijske cerkve
Marijinega rojstva v Cerknici, ki stoji v starem mestnem jedru. Takoj opaziš, da je lokacija umeščena strateško, cerkev se namreč
nahaja na vrhu hriba in je zavarovana z obzidjem za obrambo pred Turki. V boljših časih je
tam stalo 5 stolpov, danes so ohranjeni samo
še trije. S hvaležnostjo smo prisluhnili kaplanu Janezu Žerovniku, ki si je vzel čas za nas
in nam razkazal in temeljito predstavil cerkev.
Največja posebnost te cerkve je baročna gradnja, kar se kaže navzven v zelo visokih oknih
in bahavo notranjost. Name je obisk cerkve
pustil velik vtis zaradi svetlosti in okrašene
notranjosti, sploh če upoštevamo dejstvo, da
so naše cerkve po večini zgrajene preprosto.
Pot nas je dalje vodila v Dolenje Jezero, kjer se
nahaja cerkev sv. Petra. Ta je bila v zadnjih letih deležna številnih obnov in popravil s strani vaščanov. Posebnost cerkve je tudi čudovit
poslikan leseni strop, ki spominja na strop
nadleške cerkve. Pohvala vaščanom, da so se
lotili obnove in s tem ohranili to dediščino za
prihodnje generacije.

KULTURA

26

KULTURA

november, 2018

Oltar farne cerkve
sv. Jurija
ARHITEKT IVAN VURNIK (1884–1971)
Glavni oltar starotrške župnijske cerkve v Starem trgu je delo
pionirja slovenske moderne arhitekture Ivana Vurnika.
Pionirji slovenske moderne arhitekture
Skupaj z Jožetom Plečnikom in Maksom Fabianijem je Ivan Vurnik
eden od trojice pionirjev oz. začetnikov slovenske moderne arhitekture, kamor štejemo tudi širok okvir urbanističnega snovanja.
Vurnik si je prizadeval vzpostavit načela slovenskega narodnega
arhitekturnega sloga, ki je združeval smotrnost in oblikovno izraznost, uporabnost in lepoto. V njegovih delih je zaznati tudi močan premik k funkcionalizmu. Ideje je Vurnik iskal tudi v ljudskih
umetnostnih oblikah.
Arhitekt kot rezultat svoje dobe in šol
Vsak arhitekt je v bistvu proizvod svoje dobe in šol, ki so ga vzgajale
in oblikovale njegovo osebnost. Ivan Vurnik se je rodil 1884 v Radovljici očetu kamnoseku in podobarju Janezu Vurniku. Z umetnostno
obrtjo se je ukvarjal tudi že njegov ded, prav tako Janez Vurnik. Vurnikova delavnica se je ukvarjala tudi z izdelavo in obnovo cerkvenih
oltarjev in je bila znana daleč naokrog. Arhitekture pa se je Ivan učil
pri znanih profesorjih Königu in Wagnerju ter drugih v šoli na Dunaju. To so bile osebnosti, ki so med drugim zasnovale tudi urbanistične načrte za mesto Dunaj.
Vrnitev v Radovljico
Leta 1913 se je poročil in konec januarja 1915 je Vurnik zaradi vojne in napetih razmer med avstrijskimi narodi zapustil Dunaj in dobro plačano službo in se skupaj z ženo preselil v Radovljico, kjer je
pričel s samostojnim arhitekturnim delom. 1919 pa sta se preselila
v Ljubljano.
Ženo Helene Kottler, kasneje Vurnik, je spoznal 1913 na Dunaju in
se istega leta z njo tudi poročil. Dela žene Helene, slikarke, risarke,
ilustratorke, dekoratorke so vključena v številna moževa dela. Naj na
tem mestu omenim samo eno njeno poznano delo – mozaike, ki krasijo fasado ljubljanske cerkve sv. Petra z upodobitvami štirih evangelistov in likom Kristusa.
Ivan Vurnik ima tudi velike zasluge pri ustanovitvi in razvoju ljubljanske šole za arhitekturo ter pri njegovi odprtosti za sodobne tokove v svetu.
Zgodnja dela
Med zgodnja dela arhitekta Ivana Vurnika sodi tudi prvo samostojno delo na področju cerkvene opreme, in sicer božji grob v župnijski cerkvi na Bledu. Pred prvo svetovno vojno je skupaj z ženo
Heleno Vurnik uredil tudi škofijsko kapelo v Trstu (1913–1915).
Oltar župnijske cerkve v Starem trgu
V tem istem, zgodnjem Vurnikovem ustvarjalnem obdobju, je nastal tudi oltar naše župnijske cerkve sv. Jurija v Starem trgu, datiran
z letnico 1913. Tudi ta je nastal s sodelovanjem žene Helene, ki je v
vratca tabernaklja vgravirala slike Janeza Krstnika in preroka Elija.
Za načrt oltarja in nova okna je bilo Vurniku plačano 807 kron.
Leta 1915 so v cerkvi podrli star in dotrajan oltar ter postavili Vurnikovega. Marti Bizjak je izklesal iz belega marmorja dva angela v
drži starokrščanskih molilk – prosivk. Strop prezbiterija pa je bil
poslikan že prej.

Vurnikov oltar sv. Jurija v starotrški župnijski cerkvi
(foto: Borut Kraševec)

Vurnikov oltar
Vurnik je znan po svojih izvirnih prijemih pri vzpostavljanju moderne umetnosti na Slovenskem. Nefiguralno poslikavo je kot sredstvo arhitekturne govorice oziroma poudarjanja arhitekturne oblike
uporabil tudi v projektu za ureditev prezbiterija v naši farni cerkvi.
Poslikava v prezbiteriju obsega samo geometrične vzorce, med katerimi je komaj mogoče prepoznati močno stiliziran vzorec srca in
monštrance – motiva iz slovenskega ljudskega stavbarstva.
Konec januarja 1915, ko je Vurnik zapustil Dunaj, so nastali načrti za
tabernakelj v ribniški cerkvi in tudi za poslikavo prezbiterija cerkve
v Starem trgu. Toda že sredi avgusta so ga kot vojnega obveznika
vpoklicali na soško fronto.
Načrtov niso izpeljali v celoti
Načrtov arhitekta Vurnika v Starem trgu niso izpeljali v celoti. Nekdo
s podpisom J. K. je leta 1915 v Slovencu opisal prenovo prezbiterija
v župnijski cerkvi. Najprej je pohvalil Vurnikov oltar, potem pa nadaljeval: »Prezbiterij, v katerem stoji nov oltar, je poznogotskih oblik.
Zadnje tri stene so bile prazne, dočim so bile druge stene deloma poslikane (delo starejših Šubicev). Te slike so osnažene, zadnje tri stene
pa je bilo treba spraviti v sklad z okolico, predvsem z novim oltarjem. Pisec teh vrstic je čul, da je tudi za poslikanje teh sten napravil
jako primeren načrt arhitekt Vurnik. Po tem načrtu bi dobil nov oltar
jako lepo in značilno ozadje. Projektirana je bila tudi umetniška slika
cerkvenega patrona sv. Jurija. Načrt je bil odobren od škofijstva. Iz
nerazumljivih razlogov se pa ta načrt ni izvršil, ampak dotični slikar,
je poslikal kar po svoje te stene in na srednji naslikal sv. Jurija. Kaj naj
bi rekli o tej slikariji? Čisto ponesrečena je, v popolnem nesoglasju z
oltarjem. To pove že prvi vtis in oko nestrokovnjaka.«
Zato so te slikarije, po nasvetu službe za spomeniško varstvo, leta
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1960 prebelili. Na njihovo mesto pa dali kip sv. Jurija kiparja Matevža Tomca (izdelanega l.
1864), okrog njega pa angele in kipa iz starega oltarja.
Nekatera druga Vurnikova dela:
• notranjščina škofovske kapele v Trstu
• pisano okrašena stavba Zadružne gospodarske banke v Ljubljani
• zasnoval je načrte za letno kopališče v Radovljici s skakalnim stolpom
• senatorij za pljučne bolnike na Golniku
• Aljaževa kapela ali kapela sv. Cirila in Metoda v Vratih
• načrt Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (nerealizirano)
• preureditev pročelja cerkve sv. Petra v Ljubljani (z mozaiki njegove žene)
• cerkev na Brezjah, okrasitev fasade
Njegova dela najdemo tudi v Trstu, na Krku (cerkev v Punatu), Rabu, v Zagrebu, Nišu ...
Viri:
- Slovenski arhitekt Ivan Vurnik , Gorenjski tisk, 1994
- Kebe: Loška dolina z Babnim Poljem, Ljubljana 1996
- Wikipedija

Vurnikova žena je v vratca tabernaklja
vgravirala podobi Janeza Krstnika
in preroka Elija
(foto: Mario Žnidaršič)

Tekst je nastal v okviru študijskega krožka SAKRALNA DEDIŠČINA, ki je v začetku
poletja potekal pod okriljem Ars Palade iz Markovca, pod mentorstvom Janje Urbiha, ob
sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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Prisluh duše
V galeriji Krpan v Cerknici je bila od 30.
avgusta do 11. septembra 2018 na ogled
razstava Karmen Bajec, akademske slikarke, magistre umetnosti in članice notranjskih kulturnikov Krpan Cerknica.
Otvoritveni dogodek so oblikovali glasbeniki zasedbe Frodo & The Suzukies in
Miha Razdrih.

foto: Borut Kraševec

Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, je o
slikarstvu avtorice razstave, ki živi in
ustvarja v Starem trgu pri Ložu zapisala:
»Slikarstvo Karmen Bajec odlikuje samosvoja, likovno prefinjena ter klena ustvarjalna drža. Nikoli je niso zapeljali popularni umetniški pristopi oz. tehnologije t.
i. novih medijev. Izraža se v oljni ali akrilni tehniki ter tako potrjuje privlačnost in

živost tradicionalnega slikarstva.
Njena slikarska raziskovanja vodijo od
realizma do abstrakcije, od figurativnih
do predmetno nedoločljivih vsebin, predvsem pa je v njih zaznati globlje pomensko osmišljanje in utemeljevanje na govorici simbolnega. Doživljanje krajine, flore
in favne, skozi takšno percepcijo dobivajo
prav poseben zven. Postanejo stremljenje
po vrednotah, ki izginjajo, po miru in
redu, po stanju opazovanja, doživljanja
in hkrati meditativnega odmikanja, po
tistem, kar je spokojno in vzvišeno. Čeprav se Karmen Bajec opira na kategoriji
prostora in časa, na stvarstvo in na trenutke dneva, še posebej tiste, ko svetloba
prehaja iz enega v drugo žarenje, pa se
njena dela dvigujejo nad vse to. Podobe
postanejo ekran duše, nežne, pretanjene,
ki zna prisluhniti preteklosti, zajadrati
med spomine (cikel miniatur posvečenih
noni) in se zna umikati iz kaosa vsakdana
v tisti svet, ki se imenuje umetnost.«

Orakeljske
karte

Razstava ilustracij

S

likarstvo Karmen Bajec, akademske
slikarke in magistrice umetnosti,
sloni na raziskavah simbolnih naravnih
pojavov, ki izhajajo iz starih svetovnih
verovanj. Stvari, ki niso nikoli videne,
imajo največjo vrednost. Dostopne so
le tistim, ki tudi sami izginejo. Nekje
vmes med vidnim in nevidnim pa so
kot most nastale Orakeljske karte.
Na razstavi, ki je bila na ogled od 1. do
26. oktobra v starotrški enoti knjižnice
Maričke Žnidaršič, je Karmen Bajec
razstavila ilustracije, ki so nastale na pobudo glasbene skupine Frodo And The
Suzukies. Skupina je izdala Orakeljske
karte z besedili, ki so bila navdih za štiriinšestdeset ilustracij. Besedila, opremljena z ilustracijami Karmen Bajec,
so izšla tudi v francoski knjižni izdaji z
naslovom "Les cartes de Merlin". ■

»Vesel sem da beseda ne more ubiti vetra«
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vir: www.arsviva.si

Umetniške muze
na izviru Obrha
Vsakoletno mednarodno srečanje za slikarje in kiparje na lokaciji
stare žage na izviru Veliki Obrh v vasi Vrhnika pri Ložu se je odvijalo
6., 7. in 8. julija 2018. Organizator Zavod Ars Viva, v soorganizaciji
z Občino Loška dolina, že skoraj desetletje pripravlja tradicionalno
prireditev, mednarodno delavnico in razstavo ter vsako leto pridobiva nekaj novega. Predstavlja svojevrstno rast in prijateljsko mednarodno srečanje slikarjev najrazličnejših profilov in slogov. Otvoritev
slikarske razstave »Poglej čez mejo – osebni izbor«, je tokrat zaznamovala tudi poezija kamniške pesnice Darinke Slanovec z naslovom
»Deček z žogo« in nastop ženskega pevskega zbora Kr'snice.
Poezijo je brala recitatorska skupina Norma 7 pod taktirko Vlaste
Rebek Dolenc. Umetnostna zgodovinarka Polona Škodič je o razstavi
in likovni delavnici povedala: »Projekt Deček z žogo, ki ga zajema ta
mednarodna delavnica, je prispodoba vsega tistega, kar ustvarjalci
nosijo v sebi. To je velika svoboda, igra, raziskovanje prostora, večno
gibanje in spoznavanje večnih resnic. Igra kot osrečujoča afirmacija
življenja, ker brez igre ni veselja, brez igre ni druženja in tako se deček z žogo prikrade med umetniške ustvarjalce, ki nosijo otroka v
sebi. Vedno je treba v sebi odkrivati igro, svobodo in radovednost.
Razstava na izviru Veliki Obrh je sestavljanka različnih slogov, tematik, tehnik, motivov in je takšna, kot je naše življenje.«
Velikemu razkošju in dotiku muz umetnosti je dodal kamenček v
mozaik tudi ženski pevski zbor Kr'snice. S petjem so povezale poezijo in slikarsko kritiko Polone Škodič ter govor župana Loške doline
Janeza Komidarja.
Kiparsko delavnico je vodil mentor Iztok Mlakar. Z delavnicami gline
smo tudi mimoidoče spodbudili k ustvarjanju. Slikarski in kiparski delavnici so se pridružili tudi otroci, ki so dodatno popestrili dogajanje.

november, 2018

Stanko Grl

BELE BREZE
So breze vse bele v vetru šumele,
jim listje obraze zakriva,
so tiho ječale, so v vetru zaspale,
ko megla ovije jih siva.
Dve črki v deblu, kdo jih je pisal,
kaj pravijo komu v srcé,
bile so zapisane davno v spomin,
a breza prav nič ne pove.
So breze vse bele, so slišale jok
in čutile roko tresočo,
so tiho molčale in niso izdale,
kdo točil tu solzo je vročo.
Dve črki v deblu, dve rani za dva
nekdo tu je pustil za sabo,
bo breza ovila te rane v svoj les,
nekoč vse to šlo bo v pozabo.

vir: www.arsviva.si

Likovno ustvarjanje
v Koča vasi
Pri gradiču Koča vas v Markovcu je 15. septembra potekala Enodnevna slikarska delavnica, ki so jo izvajale mentorice akademske slikarke:
Stanislava Sluga Pudobska, mag. slik. Karmen Bajec in mag. slik. Ana
Sluga. Dan so začeli s kratkim uvodom o zgodovini Koče vasi, njeni
zgodbi v preteklosti ter vlogi v današnjem času, ki ga je podal Janez
Kandare. Skupaj z mentoricami in lokalnim poznavalcem okraja so si
razgledali okolico te stavbe ter poiskali potencialne motive za ustvarjanje. Slikarke in slikarji so preko celega dne ustvarjali v naravi, mentorice pa korigirale ustvarjena dela. Potrudili so se ustvariti vzdušje, ki
je nekoč teklo okrog gospostva in pri tem najti zanimive poglede čez
polja na markantno goro Snežnik. Gradič Koča vas so sredi 16. stoletja
pozidali loški gospodje Hallerji, zato je nosil ime Hallerstein, slovensko
ime pa izvira od koč, ki so nekdaj stale v bližini.
Oton Župančič je bil v Koči vasi v gosteh jeseni 1933 in pozimi 1934. Po
več kot desetletju ustvarjalnega molka je v tem mirnem in prijaznem
kraju iskal navdih za nadaljnje ustvarjanje. Prevajal je Balzacovega
Očeta Goriota, Galsworthyjevo Sago o Forsytih in Shakespearove drame. V posebno zbranih trenutkih pa je ustvarjal pesmi za zbirko Med
ostrnicami. Talentiran risar je slikal tudi ostrnice, drevesa, pokrajino.

arhiv: Ars Viva

foto: Edo Šega

Na razstavi, ki je bila na ogled do 30. julija, so sodelovali:
Bernd Wittschinski (Nemčija), Binca Lomšek, Leonida Goropevšek, akad. slik. Mojca Gulič, Nike Škofic, Monika Avdič, Nastja Bric,
Renata Kovacs (Romunija), Itzik Adir (Izrael), Dušan Strle, Dušan
Štrajhar, Ludvik Šraj, Željko Vertelj, Rasso Causevig, Miloš Dekić,
Frane Šajn, Nives Pišek, Milan Predovič, Jože Potokar, Boštjan Močnik, Primož Brecelj, Gal Furlan, Grega Janežič, Roman Gruntar, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in drugi.
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Slikarska poezija in Junakove sanje v Podcerkvi
nem delu sta nastopila trobentač Blaž Poje in
kitarist Danilo Bavec.

Benjamin Žnidaršič in Veljko Toman na otvoritvi pred galerijo Štala (arhiv: Ars Viva)

V Zavodu Ars Viva v Podcerkvi so
19. avgusta pripravili dva bogata
kulturna dogodka.
V galeriji Štala so odprli slikarsko razstavo
akademskega slikarja Veljka Tomana, ki je
tudi grafik in restavrator – konservator. leta
1971 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesor Maksimu Sedeju. Leta 1975 je končal
podiplomski študij restavratorstva pri prof.
Mirku Šubicu na ALU v Ljubljani. Toman se
je kot velik ljubitelj narave posvetil krajinarstvu. Njegove krajine so izrazito impresivne
in energijsko bogate. Je izrazit kolorist, ki

skozi podobe krajine izraža svojo notranjost.
O njegovem slikarskem delu je spregovorila
umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, ki
ga je označila kot enega izmed kvalitetnih
nadaljevalcev bogate slovenske krajinske
tradicije, to je delo slikarjev, kot so bili, denimo Ivan Grohar, France Pavlovec ali Evgen
Sajovic ...
Podobe na pričujoči razstavi izpričujejo
vse slikarjeve značilnosti in kvalitete: drzne
poteze čopiča kot značilen osebni slikarski
rokopis, intenzivna barvna lestvica in razpoznaven osebni slog.
V kulturnem programu otvoritve so prebirali poezijo Benjamina Žnidaršiča, v glasbe-

Dogodek je bil lep uvod kulturnega večera,
ki se je nadaljeval z gledališko predstavo v
letnem gledališču »Cirkl«. S predstavo Junakove sanje je bilo izvedeno prvo gostovanje
dramskega dela, nastalega na osnovi besedila pod naslovom »Kartoteka« izpod peresa
poljskega pisatelja Tadeusza Rosewitza. Pod
mentorstvom in umetniške vodje Maje Blagovič so jo pripravili člani letošnjega januarja ustanovljene amaterske dramske skupine,
v okviru Društva Simon Jenko iz Temnica
Kostanjevica na Krasu, ki si je zaradi raznolike starosti ter krajevne pripadnosti svojih
članov nadela ime »Z vseh vetrov«.
Izvirno besedilo se je s pomočjo članov
dramske skupine priredilo njihovemu lokalnemu narečju, uprizoritev sama pa s strani
mentorice in umetniške vodje Maje Blagovič
možnostim uprizarjanja in sposobnostim
dramskih igralcev, od katerih jih je bila večina začetnikov.
A tekom trdega dela in neizprosnega piljenja
so se tako tisti popolni začetniki kot drugi
z že nakaj »staža« prelevili v prepričljive in
zanosne dramske like, ki so navdušili več kot
dvestoglavo množico obiskovalcev, ki se je
na vroč nedeljski večer zbrala okrog odprtega podija letnega gledališča v Podcerkvi.
Navdušil je odziv na predstavo, ki izstopa iz
okvirov tradicionalnega in že videnega ter
ponuja abstraktnejši, bolj zahteven pristop.
vir: www.sloart.si, www.arsviva.si, www.mojaobcina.si

Junakove sanje so v letno gledališče Cirkl privabile množico gledalcev (arhiv: Ars Viva)
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Simona in Zdenko Truden

KLAPA ŠUFIT V LOŠKI
DOLINI NAVDUŠILA
OBISKOVALCE
Klapa Šufit

V soboto, 20. oktobra, je bila Loška dolina v znamenju dalmatinskih
zvokov. V skoraj polni dvorani osnovne šole v Starem trgu je v organizaciji Javnega zavoda Snežnik potekal koncert ene izmed boljših
hrvaških klap, Klape Šufit. Na koncertu sta se jim pridružila tudi
harmonikaš Domen Šraj in Ženski pevski zbor Kr'snice.
Leta 1992 je Tomislav Veršić zbral skupino nadarjenih srednješolcev
na podstrešju gimnazije, kjer so začeli s klapskim petjem in prvič
javno nastopili v splitski cerkvi Gospe od zdravlja. Leta 1994 si je
klapa nadela ime Šufit in pričela s pripravami na svoj prvi nastop
na festivalu dalmatinskih klap v Omišu. Vrhunec in preboj kariere
so dosegli leta 2012 z uspešnico Ne diraj moju ljubav, ki je postala največji hit klapske glasbe. Klapa Šufit je ena izmed klap, katerih
pesmi so postale zelo znane na Balkanu. Jubin te, Dvi riči, Zavezan,
Proplakat će srce, Tako siguran, Nisam za tebe in mnoge druge imajo
navdušenci nad dalmatinsko glasbo najraje, obiskovalci pa so nekatere lahko slišali na koncertu v Loški dolini.
Večer dalmatinskih napevov so otvorile Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič. Zbor, ki letos prepeva že sedmo leto, se je vabilu
na koncert odzval z veseljem. S pripravami so Kr'snice intenzivneje
pričele kakšen mesec pred koncertom, predstavile pa so se s petimi
dalmatinskimi skladbami. Na oder so potem povabile težko pričakovano Klapo Šufit, ki je skoraj uro in pol prepevala svoje najbolj znane
pesmi ter dalmatinske pesmi drugih znanih avtorjev. Na koncu pa
so dvignili dvorano na noge s Čebelarjem, pri katerem jih je na harmoniki spremljal naš odlični harmonikaš Domen Šraj. Na koncu je

...

Celestina)
(foto: Tomaž

... skupaj s p

evkami

Kr'snic ...
(foto: Tomaž
Celestina)

klapa na oder povabila še Kr'snice, s katerimi so skupaj zapeli
Ruža crvena in se z njo poslovili od Loške doline.
Da je bil koncert zadetek v polno, pričajo številni pozitivni odzivi
in pohvale po koncu koncerta. V Javnem zavodu Snežnik se bomo
še naprej trudili, da bomo z našimi prireditvami razveseljevali čim
širši krog občanov Loške doline in okolice. Naslednjič že z novoletnim šotorom.
Hvala vsem za pomoč in podporo ter številne vzpodbudne besede.

... in harmonikarjem Domnom Šrajem
(foto: Tomaž Celestina)
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Jure Kandare v malonogometni reprezentanci na
svetovnem prvenstvu Socca Cup
Od 23. do 29. septembra je v Lizboni na
Portugalskem potekalo svetovno prvenstvo
v malem nogometu Socca Cup. Prvenstvo
je organizirala svetovna zveza International
Socca Federation (ISF), reprezentanco pa je
na tekmovanje peljala Slovenska malonogometna zveza (SMZ). Loška dolina je imela
na prvenstvu tri predstavnike, igralca Jureta
Kandareta, tehničnega vodjo reprezentance
Zdenka Trudna in predstavnico za odnose z
javnostjo Simono Truden. Na Šport TV-ju pa
so lahko gledalci v času prvenstva poslušali
strokovnega komentatorja Nejca Komidarja.
Lizbona je bila v zadnjem tednu septembra
malonogometno obarvana. Na glavnem
trgu Praça do Comércio je potekalo svetovno prvenstvo Socca Cup, na katerem so
slavili Nemci. Izbira reprezentantov se je
Vodstvo slovenske malonogometne reprezentance,
začela že konec junija, ko sta imela selektor
ki sta jo sestavljala tudi Zdenko in Simona Truden (foto: SMZ)
Miran Vovk in glavni trener Roman Gruškovnjak na spisku 45 malonogometašev.
Od teh sta morala izbrati najboljših 15, med katerimi je pristal tudi Kljub temu da je reprezentanca na prvi tekmi proti Poljakom doJure Kandare. Pred samim prvenstvom in na njem je s tehničnega živela poraz s 4 : 1, pa je na uradni novinarski konferenci Jure dejal,
vidika in logistike za reprezentanco skrbel Zdenko Truden, odno- da ima Slovenija vse potrebno, da se uvrsti iz skupine v nadaljnji del
se z javnostmi in vklope z izjavami po tekmah pa je vodila Simona tekmovanja. »Smo močna ekipa, ki lahko še preseneti. Naše glave so
Truden.
pokončne in pokončno gremo tudi naprej,« je dodal.
Jure Kandare je bil že od prve tekme naprej član prve postave. Na
sredini je bil z ostalimi soigralci vez med obrambo in napadom.

Slovenska reprezentanca je morala za nadaljevanje iz skupinskega
dela zmagati obe preostali tekmi v skupini, kar ji je tudi uspelo.
Proti Tuniziji je zmagala z 1 : 0, proti Omanu pa s 4 : 3. V osmini finala, med 16 najboljšimi reprezentancami na svetu, pa je s
3 : 4 nesrečno izgubila proti Nemcem, ki
so kasneje prišli do finala, premagali Poljake in postali svetovni prvaki. Celotno
tekmo osmine finala je bila Slovenija boljši nasprotnik, vendar žal sreča ni bila na
njeni strani. Slovenija je po končanem tekmovanju zasedla 9. mesto, kar je najboljši
dosežek naše reprezentance v nogometu na
svetovnih prvenstvih.
Omeniti je treba tudi vrhunsko in natančno
strokovno komentiranje Nejca Komidarja,
ki pozna malonogometni svet do potankosti.
S svojim znanjem je navdušil odgovorne na
Šport TV-ju in bil napoten h komentiranju
še nekaterih preostalih tekem prvenstva.

Med 15 najboljšimi malonogometaši je bil v reprezentanci tudi Jure Kandare
(spodnja vrsta, tretji z leve) (foto: SMZ)

Slovenska malonogometna zveza, še posebej pa Jure, Zdenko in Simona, se iskreno
zahvaljujemo tudi lokalnemu podjetju Turk
M&Z, ki je bil eden izmed pomembnejših
sponzorjev prvenstva. Tudi z njihovo pomočjo je lahko imela Loška dolina predstavnike
na svetovnem tekmovanju. Hvala. ■
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Nina Prevec in Simon Kočevar med najboljšimi
tekači na Notranjskem
S 5. tekom ob Karlovici se je 14. oktobra zaključil letošnji Notranjski tekaški pokal ebm-plast, ki je v skupnem točkovanju prinesel najvišja mesta tudi tekačicam in tekačem iz Loške doline. V absolutnem seštevku
je pri ženskah 2. mesto zasedla Nina Prevec, pri moških pa je bil tretji
Simon Kočevar.
Osem tekaških preizkušnenj pod vodstvom TKD Sovica je potekalo
od aprila do oktobra, dvakrat tudi v Loški dolini. 22. aprila se je pokal
otvoril s tekom na Križno goro, predzadnji tek, Tek po polhovih stopinjah, pa je potekal 6. oktobra v organizaciji ŠD Kozarišče. Poleg teh
dveh so tekačice in tekači tekli še na Slivnico, ob Cerkniškem jezeru,
v Bistrici, po sledeh medveda, po Blokah in ob Karlovici. Skupni rezultati vseh osmih tekov so pokazali, da imamo v Loški dolini izjemne tekačice in tekače, katerim je treba za njihove priprave, dosežke,
motivacijo in vztrajnostjo iskreno čestitati.
Pri mlajših deklicah je 2. mesto osvojila Tia Mišič iz SK Loška dolina.
V kategoriji starejših deklic je prav tako drugo mesto osvojila še ena
domačinka, in sicer Nikita Funda (SK Loška dolina). Pri starejših
osnovnošolkah oz. srednješolkah pa sta za Zojo Levec, ki je zmagala
prav na vseh tekmah, ostali Ema Bebar na drugem mestu in Kiara

Sterle (SK Loška dolina) na tretjem. Izjemen dosežek je dosegla tudi
Nina Prevec (Izišport), ki je v absolutnem seštevku zaostala samo
za Kristino Bele, v svoji kategoriji do 29 let pa je slavila. V kategoriji
žensk med 30 in 39 let je bila prva Nataša Mišič Ule, v kategoriji med
40 in 49 pa si je bron pritekla Marica Petrič. V kategoriji nad 50 pa
je tretje mesto zasedla še ena domačinka, in sicer Anđelka Pogorilić.
Pri starejših dečkih je tretje mesto zasedel domačin Tine Zabukovec, pri starejših osnovnošolcih oz. srednješolcih pa je bil drugi Miha
Mlakar, tretji pa Jure Mlakar. Nekdanji biatlonec in odličen tekač
Simon Kočevar (SK Loška dolina) si je v absolutnem seštevku pritekel bron, v kategoriji do 29 let pa je zaostal samo za Jako Gržetom
iz Atletskega kluba Postojna. V isti kategoriji je tretje mesto dosegel
Jure Bebar.
Tekačice in tekače letošnje sezone pa čaka še zaključna prireditev Notranjskega tekaškega pokala ebm-plast 2018, ki bo potekala 6. novembra
ob 18. uri v Kulturnem domu v Cerknici. Notranjskemu tekaškemu pokalu pa so letos poleg manjših sponzorjev posameznih tekov pomagali
Športna zveza Cerknica, Občina Cerknica, Fundacija za šport in generalni sponzor ebm-plast. ■

Simon Kočevar, ki je bil v absolutnem seštevku tretji, je v svoji
kategoriji zaostal samo za Jakom Gržetom (foto: Ljubo Vukelič)

Balinarski
turnir trojk
Na balinarskem turnirju trojk, ki je
potekal v nedeljo, 19. avgusta 2018, na
balinišču Balinarskega kluba Loška
dolina v Starem trgu je sodelovalo
enajst ekip.

KONČNA UVRSTITEV:
1. mesto ekipa TIČNICA
2. mesto ekipa LOŠKA DOLINA 1
3. mesto ekipa JADRAN HK
4. mesto ekipa KASTAV
5. mesto ekipa LOŠKA DOLINA 2
6. mesto ekipa LOGATEC
7. mesto ekipa HERMES
8. mesto ekipa DRAGOMER
9. mesto ekipa SODRAŽICA
10. mesto ekipa ŽIRI
11. mesto ekipa ZARJA

(foto: Ljubo Vukelič)

foto: Mario Žnidaršič

Mario Žnidaršič

V skupnem seštevku je na drugem mestu pristala Nina Prevec
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Simona truden

Lokostrelci DLLL Snežniška Diana organizirali 3D
državni pokal pri gradu Snežnik
Tudi letos, natančneje 15. septembra, je lokostrelsko društvo DLLL Snežniška Diana z Lokostrelsko zvezo Slovenije pri gradu Snežnik organiziralo državno tekmovanje za 3D pokal za mladince in veterane, za člane
pa je državno prvenstvo potekalo v Muti, kjer je Katarina Krajc v dolgem
loku osvojila bron. Domačini tokrat v skupnem seštevku niso odnesli medalje, njihova najvišja uvrstitev je bila 4. mesto Gašperja Štefančiča v
golem loku.
Pri 3D pokalu so tarče, na katere lokostrelci streljajo z lokom, zgrajene iz umetne mase in imajo podobe živali v naravnih velikostih.
Pred tarčo je stop količek, kjer se ekipa, ko pride do njega, ustavi.
Pot do naslednjega količka nadaljuje samo en tekmovalec, ki ima eno
minuto časa, da ustreli eno puščico. Nato se vrne do stop količka
in počaka, da skupina opravi s streljanjem. Šele nato skupina lahko
pristopi do tarče, kjer se vpišejo zadetki in izpulijo puščice. Pot nato
nadaljujejo do naslednje tarče, ki se najde s pomočjo označb, ki jih
pusti organizator.

Lokostrelci DLLL Snežniška Diana na 3D pokalu
pri gradu Snežnik (arhiv: DLLL)

Tekma 3D pokala v okolici gradu Snežnik je bila zadnja od šestih tekem, ki na koncu dajo
skupni seštevek in najvišje uvrstijo lokostrelke in lokostrelce, ki so se udeležili večine tekem.
Lokostrelci Snežniške Diane v skupnem seštevku po stopničkah niso posegli. Še najbližje je
bil pri članih v golem loku Gašper Štefančič, ki se mu je bron za las izmuznil. V isti kategoriji
sta na 9. in 15. mestu pristala Boštjan Ovsec in Sebastijan Baraga. Prav tako na 15. mesto se
je v dolgem loku zavihtel Gregor Novak, pri veteranih pa si je 10. mesto pristreljal Božidar
Modec.
Katarina Krajc je v dolgem loku
osvojila bron (arhiv: DLLL)

Simona truden

Urška Poje in Nikita Funda
postali državni prvakinji,
naziv podprvakinje
Kiari Sterle
Na Pokljuki je 15. in 16. septembra potekalo državno letno prvenstvo v biatlonu, ki
so se ga udeležili tudi biatlonke in biatlonci
SK Loška dolina. Preizkusili so se v sprintu
in skupinskem startu, pri obeh pa sta zlati
odličji med člani prejela Urška Poje iz SK Loška dolina ter Jakov Fak. Izjemen dosežek je
pripadel tudi domačinki Nikiti Funda, ki je v
sprintu postala državna prvakinja pri mlajših deklicah ter Kiari Sterle, ki je prav tako
v sprintu postala državna podprvakinja pri
starejših deklicah.
Biatlonke in biatlonci so se najprej preizkusili v sprintu na rolkarski progi. Državna
prvakinja pri mlajših deklicah je z vsemi
zadetimi streli v leže kot stoje postala Nikita Funda, ki je 3 km pretekla v 10 minu-

V skupnem seštevku pa najdemo tudi dve lokostrelki domačega kluba, Katarino Krajc, ki je
v dolgem loku pristala na 5. mestu, ter Anemarijo Štefančič, ki pa je v golem loku zasedla
7. mesto. ■
tah in 14 sekundah. V SK Loška dolina pa je
odšla tudi srebrna medalja. Kiara Sterle je z
vsemi zadetimi streli leže in tremi zgrešenimi v stoje postala državna podprvakinja pri
starejših deklicah. Tri kilometre je pretekla
v 16 minutah in 58 sekundah. Pri članicah
pa je na na 6-kilometrski progi do naslova
prvakinje le z enim zgrešenim strelom v leže
prišla Urška Poje, ki je 6 km pretekla v 16
minutah in 41 sekundah.
Po sprintu je na vrsto prišel še skupinski start.
Iz SK Loška dolina je na stopničke stopila
Urška Poje, ki je bila na 10-kilometrski progi
strelsko 100-odstotno uspešna le na prvi postaji, nato pa je zgrešila tri tarče, čas 30:31,8 pa
ji je vendarle prinesel naslov državne prvakinje. Na državnem prvenstvu so bile podeljene
tudi nagrade za sezono 2017/2018. Najboljša
mlada tekmovalka je postala Urška Poje, najboljši tekmovalec pa Jakov Fak.
Državnega prvenstva pa so se poleg že omenjenih udeležili še Meris Dulić, Luka Milavec, Gašper Ožbolt, Jurij Ule, David Zabukovec, Kiara Hace, Kristina Jakopin Šega in
Gena Jakopin. ■

Urška Poje je najboljša mlada
tekmovalka prejšnje sezone (arhiv: SZS)
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Učiteljici Klavdija Janež in Helena Novak Obreza

PRVIČ V ŠOLO
Trije korenjaki
trije veseli vandrovčki
so torbice vzeli
in prvič v šolo šli.
So v zvezke pisali
velike črke A – E – I,
na prste kazali,
da 1 in 2 je 3.
Vsi trije junaki
pa so sanjali vse noči,
da z zlato raketo
na luno bodo šli.
(Janez Bitenc)

Postali smo prvošolci
(arhiv: OŠ)

V ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 9.30 je 22
prvošolcev skupaj s svojimi starši prestopilo vrata OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu. Vse navzoče je najprej nagovorila gospa ravnateljica Sonja Jozelj,
nato pa so devetošolci s kratkim programom popestrili sprejem prvošolcev.
Pripravili so nekaj recitacij, zaigrali na
harmoniko, prebrali poučno zgodbo ter
prvošolcem podarili svinčnike in kresničke. Po krajšem spoznavanju sva učiteljici
prvošolcem slovesno podelili rumene
rutice in jim čestitali. Nato je sledil sprehod po šoli do jedilnice, kjer je učence
čakalo sladko presenečenje, tortica v
obliki šolske torbe in sok. Prvi šolski dan
smo zaključili okrog 10.30, ko so nasmejani starši prišli po svoje otroke.
V 1. šolskem tednu se je zgodilo marsikaj
zanimivega. Že v torek sta prvošolce obiskala junaka Lili in Bine ter jim podarila
figurice v obliki čebelic. V sredo smo prvič
reševali naloge v čisto pravem delovnem
zvezku in se naučili uporabljati lepilo.
 Naučili smo se pesem o Lili in Binetu,
praznovali sošolkin rojstni dan, na sprehodu pa se naučili pravilno prečkati cesto. Obiskala nas je zobna asistentka, ki
je preverila čistočo zob in nam pokazala,
kako pravilno umivati zobe. Prvošolci so
imeli zelo čiste zobke, zato so že prvič vsi
dobili štampiljko zajčka.

november, 2018

Obiskala nas je zobna asistentka
(arhiv:
arhiv: OŠ
OŠ)

S TATIS
IS TIKA
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Šolski sklad

Sonja Jozelj

Od leta 2008 na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
uspešno deluje Šolski sklad. Njegov namen je pomoč socialno šibkim
učencem ter financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda,
ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka in podobno.
Finančna sredstva se v šolski sklad zbirajo predvsem:
• s prodajo izdelkov učencev na dobrodelnih sejmih,
bazarjih in tržnicah,
• s prostovoljnimi prispevki na različnih prireditvah,
nastopi dramskega krožka, pevskih zborov ...,
• na Dobrodelnem novoletnem teku in hoji,
• na dobrodelni akciji Drobtinica,
• s prispevki staršev,
• z donacijami sponzorjev.

Na seji upravnega odbora Šolskega sklada, ki je bila v četrtek,
4. 10. 2018, je bil sprejet sklep, da bo šola novembra razdelila položnice po gospodinjstvih, s katerimi lahko po svojih zmožnostih
prispevate v sklad in s tem obogatite dejavnosti učencev.
Zbrana finančna sredstva se iz šolskega sklada porabijo za:
• sofinanciranje za bivanje v CŠOD in zimski šoli v naravi
učencem iz socialno šibkega okolja,
• prevoz učencev 5. razreda v letno šolo v naravi v Strunjan,
• prevoz učencev 6. razreda v zimsko šolo v naravi na Roglo,
• nagradni izlet za zlate bralce,
• bralno opismenjevanje učencev s pomočjo Društva Tačke
pomagačke.

Veseli bomo vsakršne podpore,
za katero se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Svetovni dan hrane

Tatjana Leskovec

16. oktober – svetovni dan hrane, ki ga
je Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo
(FAO) letos posvetila vprašanju, kaj lahko naredimo, da bi do leta 2030 povsem
izkoreninili lakoto. Organizacija med
drugim izpostavlja potrebo po bolj inovativni proizvodnji hrane, prehodu na bolj
zdravo prehrano in zmanjšanju količin
zavržene hrane.
Svetovni dan hrane smo obeležili tudi na
naši šoli in v vrtcu. Postavili smo stojnico, kjer so se otroci iz vrtca, učenci in
delavci šole lahko posladkali s sladkimi
marmeladami iz buč, ki so jih pripravili
učenci pouka sodobna priprava hrane z
mentorico Hejdi Baraga.

Stojnica ob svetovnem dnevu hrane (arhiv: OŠ)

Kulturni projekt Ustvarjamo v galeriji

Projekt je sofinancirala Občina Loška dolina.

arhiv: Vrtec

Oddelek Modrih polhkov se je udeležil delavnice
Ustvarjajmo v galeriji na razstavi ilustracij Karmen Bajec.
Otroci so se spoznali z glasbeno skupino Frodo
and The Suzukies, ki jim je priredila krajši koncert. Spoznavali so glasbila iz različnih koncev
sveta in na njih tudi zaigrali.
Ob ogledu ilustracij Orakeljske karte so se otroci
vpletali v delavnico, kjer so preverjali svoje povezovanje med sliko, besedo in zvokom.
Hvala Karmen Bajec in skupini Frodo and The Suzukies za čutno preživeto dopoldne.

november, 2018
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Nacionalni mesec skupnega
branja v 3. razredu

Tretješolci
z učiteljico
Nevenko Dražetić
arhiv: OŠ

V 3. razredu obeležujemo Nacionalni mesec skupnega branja. Že v mesecu septembru smo prejeli zelo pomembno pošiljko. V knjižnici nam
je nekdo pustil tri velika pisma. Knjižničarka nam je sporočila, da nas
čakajo, naj jih pridemo iskat, a da skrivnostnega pošiljatelja ni nikjer zasledila. Spraševali smo se, ali je to mogoče kakšen skrivnostni književni
junak. Tudi naša knjižničarka Leonida Zalar pravi, da nikakor ne ve, od
kod so se pisma vzela in kdo jih sploh pošilja. A ona verjame, tako kot mi,
da se da to skrivnostno uganko razrešiti.

Skrivnostni pošiljatelj nam vedno za vsako deklamacijo in poustvarjanje
pusti novo črko skrivnostnega sporočila. Joj, kako zlagamo črke v smiselne besede in ugotavljamo, kdo se skriva v njih. Tudi knjižničarka je že
zelo radovedna, tako kot mi. Zadnjič nas je povabila v knjižnico, kjer smo
spoznali njen čarobni klobuk, ki vse ve. Prav res, ja. Vse ve. Kdo bere, kaj

arhiv: OŠ

Ko smo odprli pismo, smo notri zagledali pesniške zbirke Anje Štefan.
Slikanic smo se zelo razveselili. Dogovoril smo se, da vsak učenec enkrat
vzame domov pismo, pokuka v pesniško zbirko, se pesmico nauči na pamet in jo v šoli deklamira v bralnem kotičku. In moramo priznat, da smo
vsako jutro v bralnem kotičku navdušeni. Tako doživeto deklamiramo. A
ne samo to, v šolo se prikradejo tudi zelo zanimivi izdelki, ki jih ustvarijo
učenci doma s starši. In ob izdelku je deklamacija še toliko bolj zanimiva. V izdelkih je opaziti veliko domišljije in ustvarjanja. V našem bralnem
kotičku so srebrni lešniki, lutke, ilustracije, plakati, kostumi, klobuki.
In ne boste verjeli, pesmica je lahko tudi povod, da se v šoli znajde prava
domača marmelada, s katero se vsak učenec rad posladka in celo poliže
prstke.

bere in koliko. Ko smo odhajali iz knjižnice, nam ni in ni dal miru. Spraševali smo se, če je neznani skrivnostnež lastnik nenavadnega klobuka.
Mi smo že čisto nestrpni.
Do sedaj smo zbrali 20 črk skrivnostnega sporočila. Pet nam jih še manjka. Ker pa pridno beremo in poustvarjamo, smo prepričani, da bomo izvedeli tudi zadnjo besedo.
PISMO JE POSLAL POSEBEN ___ ___ ___ ___ ___ .
Razmišljajte tudi vi, mogoče pa vi uganete, kdo nam je pisma poslal.

Barva sonca nas je v vrtec privabila,
nas skupaj s starši v tančico skrivnostno zavila.
Lucija, Zdenka in Valerija so nas z odprtimi rokami sprejele,
kakšno solzico obrisale in nežno objele.
V vrtcu bomo veselje, srečo, zaupanje, humor,
ustvarjalnost in optimizem negovali,
strah, razočaranje in pesimizem pa pred vrata poslali.
Postlali si bomo sončno in toplo,
za vas pa kakšen utrinek v Obrhu bo.
Valerija Škrbec

arhiv: Vrtec
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Helena Gerbec

Cvetlične dekoracije
iz sveže hrane
Študijski krožek

foto: Janja Urbiha

V začetku junija smo se zbrale na prvi uri krožka in
dorekle, kdaj in kako naj bi potekale naslednje ure
in kaj bomo v krožku delale. Naša mentorica je bila
Janja Urbiha.
Študijski krožek z naslovom Cvetlične dekoracije iz
sveže hrane je potekal v prostorih jezikovne šole Ars
Palada v Markovcu. Krožek se je izvajal ob sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Realiziranih je bilo šest tematskih srečanj ob četrtkovih dopoldnevih.
Na srečanjih smo vse zelo uživale. Poleg samega
ustvarjanja smo se tudi veliko pogovarjale in izmenjale marsikateri nasvet – izkušnjo.
Končni izdelki so bili čudoviti. Iz sveže zelenjave ali
sadja se da res veliko lepega ustvariti. Z dekoracijo iz
svežega sadja ali zelenjave lahko polepšaš mizo tako
za praznovanja kot za vsak dan.

Mateja Simčič, vodja projekta

Uvodni sestanek projekta NATURE&WILDLIFE
Na Smrekarjevi domačiji v Grobiščah je 20. septembra 2018 potekal uvodni sestanek projekta NATURE&WILDLIFE, enega izmed
17 odobrenih projektov v okviru 3. roka Javnega razpisa Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020.
Projekt bo na čezmejnem območju dinarskega krasa razvijal turistično destinacijo in turistične produkte doživetja narave in divjih živali.
Pri tem bo, kot je povedala vodja projekta Mateja Simčič, v največji
meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej
rabe rjavega medveda v turizmu. Gre za eno redkih območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk),
kar predstavlja pomembno naravovarstveno in tudi promocijsko
prednost, ki jo želimo partnerji s projektom učinkovito izkoristiti.

dediščine in izboljšanju infrastrukture za obiskovalce, s čimer bodo
povečali privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev. Kot je povedal direktor RRA Zeleni kras Boštjan Požar, projekt ponuja tudi precej priložnosti za povezovanje in iskanje sinergij
z drugimi sorodnimi projekti (Carnivora Dinarica, LIFE DINALP
BEAR …).

Vodilni partner projekta NATURE&WILDLIFE je RRA Zeleni kras,
partnerji na slovenski strani so še Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik in Jezerski
hram – Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Na hrvaški strani kot partnerji sodelujejo Javni zavod Nacionalni
park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d. o. o. iz Skrada in
Reška razvojna agencija Porin. Strokovno podporo bodo projektu
nudili štirje pridruženi partnerji: Woodland Ways Ltd in The World
Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod
za gozdove Slovenije.
Projekt bo v čezmejno turistično destinacijo NATURE&WILDLIFE
povezal izjemno naravno in kulturno dediščino in jo obiskovalcem
ponudil v obliki različnih programov doživetij. Pomembno pozornost bodo partnerji pri razvoju produktov namenili interpretaciji

Uvodni sestanek partnerjev projekta NATURE&WILDLIFE
(arhiv: RRA Zeleni kras)
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društvo modro nebo

Operacija: »Doživljajske točke Notranjske (Doživljaj. No)
- NOVE STORITVE ZA ZELENA DELOVNA MESTA«
mod
arhiv: Društvo
ro nebo

Z otroki in mladostniki smo se najprej sprehodili po strugi kraškega
potoka Obrha, spoznavali kraško pokrajino in njene zakonitosti. Poseben poudarek smo namenili načinom, s katerimi lahko ljudje ogrožamo jame. Pogovarjali smo se o onesnaženosti voda, odpadkih, ki
se nemalokrat znajdejo v jamah, človekovemu spreminjanju jamskih
prostorov, o turistični rabi jam, skratka o vsem tistem pomembnem,
kar vpliva tudi na življenje živali v jamah. Sledilo je raziskovanje jame
Golobina, kjer smo s pomočjo biologinj in z zanimivimi napravami preizkusili oblike raziskovanja, dokumentiranja in evidentiranja
jamskih in ostalih živali, ki občasno zahajajo v jame. Po poti po jami
smo pobrali predmete, ki vanjo ne sodijo. Na koncu druženja smo se
kot pravi jamski ljudje pogreli in se okrepčali ob ognju.

arhiv: Društvo modro nebo

arhiv: Društvo modro nebo

JAMSKE ŽIVALI V LOŠKI DOLINI – Tudi pod zemljo se skriva življenje.
S svojevrstnim okoljem pod zemljo marsikdo nima stika in tako niti ne
razmišlja, da tam spodaj živijo različne živali v zelo posebnih pogojih.
To okolje od obiskovalca zahteva še posebno pozornost, da jih opazi v
ozkih špranjah, za kamenjem, pod vodo. Prav ti pogoji so jih naredili
drugačne, saj so razmere v podzemlju zelo posebne, v mnogih pogledih skrajne. Popolna tema in posledično malo hranil, visoka vlažnost,
skoraj nespremenljive nizke temperature. Takšnemu okolju so se te živali prilagodile in kot take postale privlačne tudi za nelegalen lov, za
različne zbiratelje. Poleg tega je njihov življenjski prostor obremenjen
z odpadki in onesnaženo vodo, ki jih prebivalci nemalokrat odložijo
oziroma izpuščajo v jame.
Društvo Modro nebo, Podružnica Zeleno polje je 13. 7. 18 v okviru
izvajanja operacije Doživljajske točke Notranjske – Doživljaj.No, organizirala brezplačno izobraževalno delavnico za otroke in mladino prav
na temo jamskih živali v Loški dolini.
Z dogodkom smo začeli z izvajanjem ozaveščevalnih aktivnosti, saj je
stalno obveščanje strokovne in ostale javnosti, posebno poučevanje
mladih, pomemben doprinos k razumevanju dogajanja v podzemlju,
soodvisnosti življenja nad in pod zemljo, predvsem pa varovanju okolja. Kar se dogaja v jamah, se prej ali slej zgodi tudi zunaj in ima posledice na ljudeh (uničevanje pitne vode, okolja). Raziskovanje jamskih
živali je pomembno tudi z vidika prepoznavanja lokalnih posebnosti
na območju Notranjske.
Slovenija je po biotski pestrosti jamskih organizmov na vrhu v svetovnem
merilu. Tudi v jami Golobina v Loški dolini živijo prave jamske živali.

Festival za 3. življenjsko obdobje
Javni zavod Snežnik se je udeležil 18. Festivala za 3. življenjsko obdobje, ki je potekal od 1. do 3. 10. 2018 v Cankarjevem domu. Festival
velja za največji dogodek za starejšo generacijo v Evropi. V treh dneh
je festival obiskalo okoli 17.500 obiskovalcev, ki so lahko spremljali
raznoliko ponudbo 160 razstavljavcev, se udeležili več izobraževalnih
dogodkov in delavnic. Na dveh odrih se je zvrstilo tudi veliko število
glasbenih in plesnih nastopov.
Starejši ljudje predstavljajo pomemben del družbe, imajo več prostega časa in so radi aktivni, zato za mnoge turizem predstavlja pomem-

ben element življenjskega sloga. Loško dolino smo predstavili na turistični stojnici Zeleni kras, kjer smo izpostavili predvsem naravne
in kulturne znamenitosti naših krajev ter možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Obiskovalci so nam z zanimanjem prisluhnili
in izrazili zelo pohvalna mnenja o predstavljeni turistični ponudbi.
Na slovesnem zaključku nas je z glasbenim nastopom zastopal ženski pevski zbor Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič. Zdenko
Truden je med pesmi Kr'snic vnesel utrinke iz Loške doline.
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Javni zavod Snežnik

Medvedji turizem
Opazovanje in fotografiranje medveda v naravnem okolju je v zadnjih letih postal primarni turistični produkt destinacije Loška dolina. Pri tem Javni zavod Snežnik prevzema pomembno poslanstvo
razvoja in promocije turističnega produkta ter predvsem povezovanja lokalnih turističnih ponudnikov, kar se kaže v oblikovanju skupnih turističnih programov, skupni promociji in vzajemni podpori
pri razvoju lastnih aktivnosti.
Že v začetku turistične sezone smo se z enodnevnim programom The
Brown Bear Kingdom vključili v akcijo Radia SI, ki je pod naslovom
SLOVENIA'S HIDDEN GEMS predstavil osemnajst dokaj nepoznanih, vendar po njihovem mnenju izjemno dragocenih turističnih ponudb Slovenije. Program smo pripravili v TIC Lož, k sodelovanju pa
povabili Društvo ljubiteljev Križne jame in Turizem Jure. Ponudba je
bila na terenu zelo dobro ocenjena, še vedno (do 15. novembra 2018)
pa poteka glasovanje za najaktivnejši turistični paket.
Konec septembra smo bili povabljeni k sodelovanju na Medvedu
prijazni tržnici, ki je bila organizirana v okviru mednarodne IBA
(International Association for Bear Research and Management)
konference. Letošnja tema je bilo sobivanje ljudi z medvedi na gosto poseljenih in politično razdrobljenih območjih. Dogodka, ki
je potekal v okviru LIFE projekta Celovito upravljanje in varstvo
rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah – LIFE DINALP
BEAR, se je udeležilo skoraj 250 mednarodnih strokovnjakov. V
Grand Hotelu Union v Ljubljani smo svojo ponudbo in programe
skupaj predstavili Jure Kordiš (Turizem Jure), Miha Mlakar (Slovenianbears.com) in Javni zavod Snežnik.
Udeleženci omenjene konference so nas obiskali tudi v TIC Lož.
Vodnika Jason Ruppa in Jim Phillips z Aljaske ter raziskovalca z
ameriških univerz Max Allen in Seth Wilson so nam predstavili svoje delo, v zanimivi in koristni izmenjavi izkušenj in mnenj
o vodenem opazovanju medveda pa sta se nam pridružila tudi
raziskovalca z ljubljanske Biotehniške fakultete dr. Miha Krofel in
Irena Kavčič ter kolegi s Kočevskega. Čeprav so pogoji opazovanja medvedov v naravnem okolju Slovenije in Amerike popolnoma drugačni, so splošna načela, ki jim sledimo, skorajda identična.
In ravno ta načela so poudarjena tudi
v projektu NATURE&WILDLIFE
(Interreg Slovenija – Hrvaška,
ESRR), ki ga bo Javni zavod Snežnik skupaj z drugimi partnerji in
vodilnim partnerjem RRA Zeleni
kras izvajal v naslednjih dveh letih
in pol. Aktivnosti so poleg razvoja
čezmejnega turističnega produkta
opazovanja prosto živečih živali v
veliki meri usmerjene v vključevanje drugih deležnikov in lokalne
skupnosti.
Ob tem naj se zahvalimo lovskima
družinama Iga vas in Lož – Stari
trg za sodelovanje in podporo pri
izvajanju turističnih aktivnosti ter
njihovim članom za predano vodenje opazovanj rjavega medveda v
naravnem okolju.

Medvedu prijazna tržnica na IBA konferenci
(arhiv: JZS)

Podjetju Mlakar Markovec pa čestitamo za prejeto nagrado sejalec
2018, priznanje Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in
inovativne dosežke v slovenskem turizmu. Pod tržno znamko Slovenianbears.com ponuja doživetja fotografiranja rjavega medveda
v notranjskih gozdovih. Nagrada je bila podeljena na Dnevih slovenskega turizma 2018 v Portorožu.
Slovenianbears.com in Javni zavod Snežnik sodelujeta tudi v natečaju za nagrado JAKOB; to je nagrada za turistično odličnost v
regiji Alpe-Adria za uresničene turistične projekte na temo Nove
trajnostne oblike lovskega in ribiškega turizma ter opazovanja divjih živali v njihovem naravnem okolju.
Ob koncu naj še poudarimo, da je bila letošnja turistična sezona
opazovanja medveda zelo uspešna. Turistično informacijski center
v Ložu je od leta 2013, ko je prevzel naloge organiziranja vodenih
ogledov medvedov, postal relevantno informacijsko središče o opazovanju rjavega medveda v naravnem okolju, programi in njihova
izvedba pa primeri dobrih praks ekoturizma.

Izmenjava izkušenj o vodenem opazovanju medvedov v Ameriki in Sloveniji
(arhiv: JZS)
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Saša Knaus

Srečanje upokojencev
v Žagi
foto: Edo Šega

V Žagi ob izviru Obrha smo imeli upokojenci DU Loška dolina
srečanje prvo soboto v mesecu avgustu.
Srečanja se je udeležilo lepo število upokojencev in še nekaj mlajših, kar je spodbudno.
Po pozdravu g. predsednika društva Branka Trohe so program nadaljevale Pevke iz Loške doline, ki so nam zapele nekaj prijetnih
ljudskih pesmi.
Udeleženci srečanja so veselo klepetali, se smejali in se zavrteli ob
zvokih Tria Domna Šraja.
Letos smo imeli srečelov, ki je navdušil in srečke so bile hitro razprodane.

Zahvala

Prostovoljno gasilsko društvo Iga vas v letošnjem letu praznuje svojo 90. obletnico delovanja. Ob tem jubileju smo
člani društva pripravili gasilsko parado s programom in nato veliko vrtno veselico, kakor se za Iga vas spodobi.
Gasilke in gasilci PGD Iga vas bi se radi zahvalili vsem, ki ste se udeležili dogodka, vsem sponzorjem in donatorjem
in vsem, ki nas podpirate pri našem delovanju.
Hvala!

arhiv: PGD Iga vas

foto: Edo Šega

Zahvalila bi se: TEKSTIL d. d. Ljubljana, Kovinoplastiki Lož d.o.o.,
Kovinoplastiki Lož, Družbi Pooblaščenki, METALPRES Plešce, frizerstvu TAŠI, LD Lož - Stari trg, Graverstvu OBRH Nenad Košir s.
p., posameznikom in DU Loška dolina.
Za hrano je poskrbela Kovinoplastika Lož – Družba Pooblaščenka,
naši člani pa so pri pripravi in razdelitvi pomagali.
Športno smo se preizkusili v pikadu, keglju na vrvici in metanju
polena. Bilo je zabavno in zmagovalci – vsi.

PGD Iga vas
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Gregor Pokleka

Letovanje otrok Rdečega
križa območnega združenja
Cerknica – Loška dolina – Bloke
V organizaciji Rdečega
križa Slovenije – Območnega združenja Cerknica
- Loška dolina - Bloke smo
letos že 26. leto zapored
organizirali desetdnevno
zdravstveno letovanje.
Zdravstveno letovanje je potekalo na otoku Krk, kjer je
75 otrok iz občine Cerknice, Loška dolina in Bloke v
obdobju od 21. julija do 31.
julija 2018 preživelo aktivne
počitnice v družbi svojih vrstnikov. Letovanje za otroke,
ki imajo pogoste zdravstvene težave, je tudi letos sofinanciral ZZZS in donatorji
Ebm-papst Slovenija d. o. o.,
Mineralka d. o. o. ter občina
Bloke, ki je prispevala razliko za svoje socialno ogrožene.
Posebej bi se zahvalili Občini Cerknica, ki je
financirala strošek letovanja, ki ga ne pokrije
ZZZS. Vsem sofinancerjem se v imenu otrok
in njihovih staršev iskreno zahvaljujemo.
Letos smo poleg vsakodnevnega kopanja izvedli veliko ustvarjalnih delavnic, športnih,
družabnih in poučnih iger. Otroci so bili
najbolj veseli vožnje s čolnom z banano, večerne vožnje v Malinsko, kjer smo si ogledali
mesto, ter vožnje s kanuji.

Ker se zavedamo, kako pomembno je znanje prve pomoči, smo tudi letos veliko pozornost namenili ozaveščanju o pomenu
znanja prve pomoči. Z otroki smo se naučili
o pomenu številke 112, naučili smo se postopka oživljanja, pokazali smo jim položaj
za nezavestnega, kako uporabljamo AED
(otroke smo seznanili, da je AED nameščen
pred Kulturnim domom in Policijsko postajo v Cerknici), pogledali smo, kaj vse je v
škatli za prvo pomoč, kako si pomagamo ob

piku insektov in krvavitvi iz nosu in seveda
vse o ježkih.
V Rdečem križu Cerknica si na različne načine prizadevamo lajšati socialne in materialne stiske družin in posameznikov. Socialno in materialno ogroženim nudimo pomoč
v obliki hrane in higienskih izdelkov. Poleg
omenjene pomoči smo letos omogočili 25
otrokom in 4 starostnikom brezplačno letovanje na morju v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.

Mario Žnidaršič

Letovanje
na Braču
foto: Mario Žnidaršič

V soboto, 25. avgusta 2018, se
je 45 članov Društva invalidov
Cerknica – Loška dolina – Bloke z Relaxovim avtobusom
odpravilo na tedenski oddih
v hotelsko naselje Waterman
Supetrus Resort, v Supetar na
otoku Braču.
Ob sončnemu vremenu smo preživeli pester teden poln športnih aktivnosti, druženja ob igrah, uživanja na plaži in plavanja. Za dnevno
in večerno animacijo je poskrbela predstavnica radia Štajerski val in Relaxa, simpatična Katja Žogar, za ples ob živi glasbi pa glasbenik in
pevec Sandi Petrej.
Še dolgo se bomo spominjali tega prijetnega dopustovanja z željo, da ob prvi priložnosti nekaj podobnega skupaj ponovimo.
Ob tej priliki se predsednici društva Olgi Otoničar zahvaljujem za uspešno organizacijo čudovitega letovanja.
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Mario Žnidaršič

"Skupaj je lažje in zmoremo več."
Delovno srečanje
pobratenih društev
v Cerknici
V Cerknici so se v soboto, 22. septembra
2018, na delovnem srečanju sestala pobratena društva invalidov: Cerknica - Loška
dolina - Bloke, Ptuj, Škofja Loka, Trbovlje in
Piran. Organizator letošnjega srečanja je bilo
Medobčinsko društvo invalidov Cerknica Loška dolina - Bloke.
V prostorih društva je udeležence srečanja
najprej pozdravila predsednica Medobčinskega društva invalidov Olga Otoničar, župan občine Cerknica Marko Rupar pa je po
pozdravnem nagovoru društvom predal priložnostna darila. Predsednica je med drugim poudarila pomen druženja v društvih,
ker pripomorejo k ustvarjanju in realizaciji
zadanih ciljev, govor pa je končala z mislijo:
"Skupaj je lažje in zmoremo več."

Po uradnem delu srečanja je sledilo neformalno druženje. To je bila priložnost, da
prisluhnemo drug drugemu in izmenjamo
dobre ideje za nadaljnje delo, nato smo se
z avtobusom odpeljali na izlet po vseh treh
občinah, od koder so naši člani.
Pot nas je vodila po obrobju Cerkniškega jezera, ki je eno največjih presihajočih jezer v
Evropi, do kmetije T'dolenj v Lazah pri Gornjem Jezeru, kjer so nas po ogledu kmetije
gostitelji postregli z obilno malico in napitki. Polni prijetnih vtisov smo se poslovili
in pot nadaljevali proti Loški dolini, ki leži
med Bloško planoto na severu in Snežniškim pogorjem na jugu. Tam smo si ogledali
romantični grad Snežnik, ki je eden redkih
v Sloveniji z ohranjenim avtentičnim pohištvom. Po uspešni prenovi iz leta 2008 danes
z gradom upravlja Narodni muzej Slovenije.
Od gradu Snežnik smo se podali še na Bloško planoto, kjer so Bločani leta 2014 odprli muzej, posvečen bloškemu smučarju
in življenju Bločanov v starih časih. Kljub

hladnemu vremenu smo se zapeljali še do
Bloškega jezera, ki je ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk.
Po vijugasti cesti smo se spustili do vasi Selšček, ki je izhodiščna točka za pohodnike na
Špičasto stražišče (955 metrov) in za tiste,
ki se odpravijo po sprehajalno-učni poti Po
medvedovih stopinjah.
V Selščku sta bila rojena Maksim Gaspari,
slovenski slikar in ilustrator (1883–1980),
ter njegov brat Anton Gaspari, mladinski pisatelj, publicist in pesnik (1893–1985). Hiše
krasijo lepo izdelane table z Gasparijevimi
razglednicami, s hišnim imenom in številko.
Ker so nas želodčki začeli opozarjati, da je
čas za obed, smo se zapeljali še do turistične
kmetije Kontrabantar v Dolenjo vas pri Cerknici, kjer so nam pripravili pozno kosilo.
Lepo je bilo, še posebno, ker smo lahko te
lepe občutke delili s čudovitimi ljudmi. Nasvidenje prihodnje leto!

foto: Mario Žnidaršič
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Urša Zabukovec

Uspešno začenjamo novo sezono
Vsega lepega je enkrat konec in poletne počitnice niso nobena izjema. Godbeniki se že pridno
zbiramo na torkovih in petkovih vajah ter korakamo novim izzivom naproti. Nova sezona
nam je v godbene vrste prinesla nekaj novih
članov in na notna stojala nove skladbe.
Poletje smo godbeniki izkoristili za dopust
in počitek. Kljub temu pa smo se zbrali tudi
med poletjem in s svojim igranjem popestrili praznovanje 90-letnice PGD Iga vas,
130-letnice PGD Stari trg pri Ložu in festival
Plavajoči grad.
Za začetek nove sezone smo najprej očistili
godbene prostore in pospravili skladbe, ki jih
trenutno ne bomo igrali. Septembra so se nam
na vajah pridružili novi člani. Medse smo jih
sprejeli, kot se spodobi, saj smo 15. 9. 2018
organizirali piknik za godbenike, del katerega je bil tudi tradicionalni krst novih članov.
Za nami je tudi že prvi nastop v novi sezoni.
Igrali smo namreč na Mihaelovem sejmu, ki
je v okviru občinskega praznika najpomembnejša prireditev v Novi vasi na Blokah.

pri petih letih v Glasbeni šoli Koper, nadaljevala pa na Umetniški gimnaziji v Kopru.
V času šolanja se je na državnih in mednarodnih tekmovanjih redno uvrščala na najvišja
mesta in prejela kar 14 prestižnih nagrad ter
priznanj. Srednjo šolo je zaključila predčasno,
z odliko na maturi iz predmeta flavta. Ko je
opravila sprejemne izpite na Konzervatoriju
za glasbo v Ženevi v razredu profesorja Jacquesa Zoona, je sodelovala z raznimi orkestri, se udeleževala seminarjev po celi Evropi
ter poučevala flavto na zasebni šoli pri Ženevi, v francoskem mestu Annecy. Maja 2009
je po predčasno zaključenem dodiplomskem
študiju diplomirala z odliko. Prav tako je čez
dve leti z odliko zaključila magistrski študij in
prejela naziv magistra solista.

Naši plani za sezono 2018/2019 obsegajo
nastop na Polharski noči, nastop na Loškem
gradu, intenzivne vaje pred božično-novoletnim koncertom, prvomajsko budnico in
ostale sprotne zadeve.
V mislih imamo tudi že letošnji božično-novoletni koncert. Letos smo medse povabili
prav posebno gostjo. Njenega imena še ne izdamo, vam pa lahko kot namig povemo njene
glasbene začetke: svojo glasbeno pot začela

Tradicionalni piknik

(arhiv: Pihalni orkester Kovinoplastike Lož)

ZGODBE ROK
IN KRAJEV
LAS Notranjska v letošnjem letu izvaja projekt Zgodbe rok in krajev, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je prvenstveno namenjen rokodelcem. Cilji projekta
so izboljšati položaj slovenskih rokodelcev,
omogočiti vključevanje sodobnega dizajna in
izboljšati dodano vrednost turizmu ter možnost novih poslovnih priložnosti, okrepiti
identiteto in razvoj območij.
V preteklem obdobju smo v okviru projekta vzpostavili mrežo ter izdelali evidenco
rokodelcev, ki delujejo na Notranjskem. Za
vse zainteresirane smo pripravili delavnice
na temo prenosa znanj s področja pletarstva, peke kruha in peciva, izdelave lesenih
drsalk ter drevaka. Trenutno se v Večgeneracijskem družinskem centru Cerknica izvajajo delavnice na temo podjetništva, ki bodo
rokodelcem omogočile boljše poslovanje. V
nadaljevanju bomo v novembru in decembru pripravili dogodke, kjer bodo rokodelci
lahko oblikovali celostno grafično podobo
lastne dejavnosti in razvili ali oblikovno
nadgradili svoje izdelke, kar bo omogočilo,
da bodo rokodelski izdelki še bolj kvalitetni,
s tem pa uspešnejši na trgu. Ob koncu leta
bosta v Starem trgu pri Ložu in Cerknici postavljeni na ogled razstavi o rokodelstvu na
Notranjskem.
Tekom projekta je nastala knjiga z naslovom
Zgodbe rok in krajev, kjer so predstavljene
značilne zgodbe v projekt vključenih občin
ter rokodelski izdelki, ki se posredno ali neposredno navezujejo na omenjene zgodbe.
Brošuro, ki je na voljo brezplačno, lahko dobite v Turistično informacijskem centru Lož.
V knjigi Zgodbe rok in krajev je predstavljena
polharska tradicija Loške doline ter polšje pasti, ki jih izdeluje Bojan Štefančič iz Pudoba.

Na »Mihajlovem sejmu« v Novi vasi na Blokah (arhiv: Pihalni orkester Kovinoplastike Lož)

Polšje pasti, ki jih izdeluje Bojan
Štefančič iz Puboda (arhiv: LAS Notranjska)
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Člani projekta LIFE Lynx

Projekt LIFE Lynx in nova priložnost za rise
Sredi leta 2017 se je v Sloveniji začel izvajati evropski projekt LIFE Lynx »Reševanje
risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah
pred izumrtjem«. Populacija risa v Sloveniji in na Hrvaškem je namreč tik pred
tem, da ponovno izumre. Čimprejšnja doselitev risov iz druge, bolj stabilne populacije, je edina možnost rešitve naše populacije risa. Njihova doselitev bo pripomogla
k izboljšanju genetske pestrosti naših risov, saj jim parjenje v sorodstvu trenutno
predstavlja največjo grožnjo.
V času trajanja projekta (med letoma 2017
in 2024) bomo v Sloveniji, na Hrvaškem in v
Italiji izpeljali doselitev 14 risov s Slovaške in
Romunije v Slovenijo in na Hrvaško. Današnjo številčnost risov v Sloveniji ocenjujemo
na le še 10–20 odraslih osebkov, situacija pa
je kritična tudi na Hrvaškem in v Italiji. Brez
ukrepanja naši risji populaciji brez dvoma
grozi ponovno izumrtje. Edini ukrep, ki lahko prepreči njeno izumrtje, je čimprejšnja
doselitev novih osebkov iz druge populacije
za izboljšanje genetske pestrosti naših risov.
S tem bomo obstoječim risom omogočili
parjenje z nesorodnimi osebki in zagotovili preživetje njihovih mladičev. Skupaj s
tesnim sodelovanjem s prebivalci območja
risje prisotnosti bomo tej vrsti omogočili
dolgoročen obstoj.

Doselitev risov v sodelovanju z lovci

Za uspešno doselitev
risov bomo sodelovali z lovišči s posebnim
namenom in številnimi
lovskimi
družinami,
med katerimi so tudi
Lovske družine Babno
Polje, Iga vas in Stari
trg. Lovci bodo tesno
vključeni v izpust posameznih živali in v
spremljanje populacije
risov. Rise bodo spremljali z avtomatskimi
kamerami (t. i. foto pasti) in zbirali vzorce za
genetske analize. Sedaj
smo v času načrtovanja in lokalni lovci so
že organizirali pripravo območja izpusta in
postavitev izpustitvene obore za rise. Lovci
bodo sodelovali pri izpustu živali in skrbeli za
rise, ko bodo ti prispeli.
Za uspešno doselitev je
pomembno, da se živali
v obori ne vznemirja,
zato bomo opozarjali
in naprošali ljudi, da se
obori ne približujejo.
Sodelovanje z lovci je

Avtomatska kamera
za projekt izrednega pomena in veseli smo, da številni lovci aktivno sodelujejo pri ohranjanju risa v naših gozdovih.

Ustanavljamo lokalne posvetovalne skupine

Izpustitvena obora za risa (arhiv: LIFE Lynx)

Za ohranitev risov je poleg sodelovanja z lovci pomembno tudi
sodelovanje z ostalimi predstavniki lokalne skupnosti, zato bomo
člani projekta LIFE Lynx prebivalce občine Loška Dolina redno
informirali o izvajanju projektnih aktivnosti na tem območju,
zainteresirane prebivalce pa povabili, da se aktivno vključite v
projektne aktivnosti. Svoje videnje lokalnih priložnosti in potreb
boste lahko podali v okviru sestankov t. i. lokalnih posvetovalnih skupin, na katerih boste imeli priložnost izmenjati mnenja,
podati predloge, vabljeni boste k sodelovanju pri pripravi naravoslovnih učnih vsebin, obveščali vas bomo o turističnih programih, povezanih s promocijo ohranjanja risov in sobivanja
z velikimi zvermi, ki potekajo na območju vaše občine, in vas
seznanjali z možnostmi za sodelovanje pri razvoju novih ekoturističnih produktov. Na srečanjih bomo obravnavali tudi izzive
in priložnosti, ki so povezani s sobivanjem z risi, ostalimi velikimi zvermi in sorodnimi temami iz lokalnega okolja. Na ta način
bomo skupaj poskrbeli za uspešno izvedbo projektnih aktivnosti,
ki bodo dolgoročno pripomogle k ohranitvi risa pri nas, kot tudi
za promocijo slovenskih naravnih vrednot v širšem evropskem in
globalnem prostoru.
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Zainteresirane posameznike in organizacije bomo redno vabili na
srečanja. Lokalne posvetovalne sestanke bomo organizirali tudi na
Primorskem, Kočevskem, Dolenjskem in Gorenjskem.
Bi želeli biti redno informirani o projektnih aktivnostih
in risih v Sloveniji? Lahko se vključite v lokalne
posvetovalne skupine.
Pošljite nam elektronsko sporočilo na
life.lynx.eu@gmail.com. Več informacij o projektu
LIFE Lynx na spletni strani https://www.lifelynx.eu/

Ostale aktivnosti na območju Loške Doline
Na območju občine Loška Dolina bomo v okviru projekta LIFE Lynx
v sodelovanju z lokalnimi šolami in drugimi zainteresiranimi organizacijami izvajali izobraževalne programe »Posvoji risa«, organizirali
različne tematske delavnice o risu tako za šolarje kot tudi za odrasle. V sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki in umetniki
bomo pripravili turistični paket slikarskih počitnic, v sklopu katerega bomo turiste prek likovne umetnosti nagovarjali o naravovarstvenih temah, povezanih z risom, in jim predstavili ostale naravne
danosti Loške Doline in njene okolice. Skupaj z udeleženci slikarskih
počitnic bomo organizirali tudi razstavo njihovih likovnih del, ki jo
bomo pospremili z lokalnim dogodkom za medije, na katerem bomo
predstavili različne priložnosti, ki jih sobivanje z velikimi zvermi ponuja lokalnemu prebivalstvu.

Zagotavljamo konkurenčne cene ter plačilo po dogovoru.

Ste že videli risa?
Evrazijski ris je največja evropska mačka in tako kot medved in volk
sodi med velike zveri. Prepoznamo ga po oranžnosivem kožuhu, pokritem s pegami, čopkih dlak na koncu uhljev in kratkem repu s črno
konico. Ris je nekoč poseljeval večino Evrope in celotno Slovenijo, a
se je njegova populacija zaradi aktivnosti človeka počasi zmanjševala,
dokler ni bil na območju Slovenije in sosednjih držav v začetku 20.
stoletja iztrebljen. V začetku 70-ih let prejšnjega stoletja so nato lovci
in gozdarji pričeli razmišljati o ponovni naselitvi risa v Slovenijo. Leta
1973 so v takratnem Gojitvenem lovišču Medved na Kočevskem v naravo izpustili šest risov, ki so jih pripeljali iz slovaških Karpatov. Ponovna naselitev je bila uspešna in populacija je številčno in prostorsko
hitro rasla ter se v nekaj letih razširila na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino ter prek Alp v Avstrijo in Italijo. V 90-tih letih so lovci pričeli iz
leta v leto opažati vse manj risov; populacija je očitno pričela upadati.
Upadanje števila risov se je
nadaljevalo vse do danes,
glavni vzrok za to pa je
predvsem parjenje v sorodstvu, saj celotna populacija
izvira iz le šestih med seboj
sorodnih osebkov, ponekod
pa je težava tudi nezakonito ubijanje risov. Današnjo
številčnost risov v Sloveniji
ocenjujemo na 10–15 odraslih osebkov, situacija pa je
kritična tudi na Hrvaškem
in v Italiji. Brez ukrepanja
naši risji populaciji brez
dvoma grozi ponovno izumrtje. Vključite se v lokalne
posvetovalne skupine in
Evrazijski ris
skupaj bomo pomagali ri(foto: Matej Vranič, Life Lynx)
som, da preživijo!

Projekt LIFE Lynx
Projekt se je začel sredi leta 2017,
trajal pa bo do leta 2024. V projektu sodeluje 11 institucij oz. organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Slovaške in Romunije.
Vodilni partner je Zavod za gozdove Slovenije, iz Slovenije pa
v projektu kot enakovredni partnerji sodelujejo tudi Lovska
zveza Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter
Zavod RS za varstvo narave. Projekt v večinskem deležu financira Evropska unija, pomemben sofinancer pa je tudi slovensko Ministrstvo za okolje in prostor.
Osrednji cilj tega obsežnega projekta je preprečiti izumrtje
dinarsko JV alpske populacije risa z vključitvijo 14 risov iz
Slovaške in Romunije v risjo populacijo v Sloveniji in na Hrvaškem. Uspešnost doselitve bodo strokovnjaki skupaj z lovci
spremljali s pomočjo GPS ovratnic na izpuščenih živalih in
njihovih potomcih, zimskimi sledenji v snegu, zbiranjem genetskih vzorcev ter z avtomatskimi kamerami na terenu. Poleg
terenskih aktivnosti bodo opravljene tudi raziskave (npr. genetske in ekološke analize) in pripravljeni strateški dokumenti,
ki bodo pripomogli k dolgoročni ohranitvi populacije risa. S
preprečitvijo izumrtja te karizmatične vrste bomo izpolnili odgovornost do narave in prihodnjih rodov kakor tudi slovenske
javnosti, ki v veliki večini podpira ohranitev te največje evropske mačke v naših gozdovih. To odgovornost so prepoznale in
si za njeno izpolnitev aktivno prizadevajo vse ključne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom prostoživečih živali.
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Franc Nelec

Prezrta informacija
Pobuda za ta članek je informacija s 16. seje občinskega sveta. Na
tej seji je poročevalka seznanila svetnice in svetnike o zmanjšanju
števila rojstev, ki traja že nekaj let, zato so zaprli že dva oddelka vrtca
Polhek, zadnjega letos v Iga vasi. Leta 2008 je bilo v zavodu osem
oddelkov, sedaj jih je samo še šest. Zaskrbljujoče je tudi izseljevanje
iz doline, predvsem mladih.
Ob tako negativnih trendih, ki nakazujejo nazadovanje razvoja v
dolini, bi človek pričakoval, resno razpravo in zahtevo, da se problematika obravnava na naslednji seji. Vendar se informacija izvoljenih predstavnikov občanov ni dotaknila, vzeli so jo dokaj ležerno
v smislu: taka je situacija, kaj moremo, bo že kako. Tudi županu se
ugotovljena dejstva ne zdijo zaskrbljujoča, saj jih v intervjuju, ki je
bil objavljen v zadnji številki Obrha, ni omenil. Ker sam menim, da
je zadeva resna, sem poskušal najti glavne vzroke za upad rojstev in
izseljevanje. Da bi se pokazala odstopanja v razvoju, sem razvojne
dosežke Občine Loška dolina primerjal z razvojem bližnjih občin v
letih od 2008 do 2017. V raziskavo globljih vzrokov se nisem spuščal,
to prepustim drugim, ki so bolj informirani od mene.

se občini nakazujejo tedensko v enakih zneskih. Višino potrebnih
sredstev izračuna vlada za vsako občino po enotni metodi in znaša za
leto 2018 551 € na prebivalca občine, to je povprečnina ali glavarina
in je enaka za vse občine. V občinske proračune nakazuje vlada še
enoletna nepovratna sredstva. Za občino Loška dolina je znesek letos
224.242 €*. Ostala sredstva je priliv po občinskih predpisih. To so v
grobem redni prihodki občine. Celoten proračun za letos je 4.160.00
evrov.
So pa še drugi viri financiranja občin, kot so: Pogodbene investicije
sofinancira država 90 %, viri evropske skupnosti in posojila. Pridobitev teh virov pa je odvisna od prizadevnosti občin.
Država dovoli občinam, da se zadolžujejo. Možnost zadolževanja so
podjetni župani, takim denarja vedno manjka, vsa leta pridno izkoriščali in zgradili vse tisto, kar dolina še danes nima: širše asfaltirane
ceste, pitne vode, sodobne trgovine, večnamenske dvorane idr. Po
statističnih kazalcih se občine, ki si bile zadolžen, celo najbolj zadolžene, sedaj uvrščajo med najbolj razvite in urejene, občani pa zadovoljni.

Iz spodnje tabele je razvidno, da je gospodarska kriza in sfiženo domače lastninjenje loško gospodarstvo močno prizadelo. Za primerjavo: V dolini (glej tabelo) se je prihodek podjetji od leta 2008 do leta
2016 zmanjšal za 30.311.000 € v Cerknici pa povečal za 65.407.000 €.
Bruto plača se je v Cerknici povečala za 231 €. V dolini za 114 €. Prebivalstvo doline se je v teh letih zmanjšalo za 175 občanov, v Cerknici
povečalo za 485 ljudi itd. V splošni razvitosti je dolina v teh letih
nazadovala za 10 %.

V občini je 227 podjetji, nekaj je tudi novih, vendar so občani o tem
malo informirani. Del krivde lahko pripišemo tudi občinskemu glasilu Obrh, ker o tem ne piše. Gospodarstvo, od katerega so odvisne
vse druge dejavnosti, bi moralo imeti v glasilu Obrh stalno rubriko.
V vsaki številki bi predstavili eno ali več podjetji, v katerih bi podjetniki na kratko predstavili svojo dejavnost in razvojne smernice.
Menim, da bi tako predstavitev občanom, tudi podjetniki sprejeli z
naklonjenostjo.

Slabo stanje v gospodarstvu je eden od vzrokov za negativne trende,
na kar pa občina ni mogla veliko vplivati.
Je pa naloga občine, da občanom zagotavlja čim boljše splošne pogoje za bivanje.
Občine so tako rekoč podaljšek države, ker za državo opravljajo naloge, ki so določene z zakonom in jih občine morajo izvajati, predvsem
zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov. Sredstva za
financiranje na občine prenesenih nalog v celoti prispeva država iz
pobrane dohodnine. Ti stroški za letos znašajo 2.506.975 evrov in

Zaradi gospodarske krize in nekaterih težav, ki jih druge občine niso
imele v taki višini, je občina na državni lestvici splošne razvitosti
zdrsnila pod povprečje. Vendar to ni vzrok za malodušje, ampak naj
bo izziv za ponoven dvig v prvo tretjino splošne razvitosti, kjer je
občina že bila.

Občina *

Splošna razvitost
%

Bruto plača
€

Prizadevanje vseh akterjev, od gospodarstvenikov do občanov, za
ponovno dosego tega cilja je pravi dokaz domoljubja do domačega
kraja in domovine, vse drugo je bolj ali manj nakladanje.
Prebivalci
€

Št. podjetji

Prihodek podjetji
v 1000 €

2009

2018

2008

2017

2008

2018

2008

2016

2008

2016

L. dolina

1,08

0,98

1.189

1.303

3.906

3.731

181

227

114524

84.213

Cerknica

1,12

1.11

1.127

1.358

11.006

11.491

797

1045

288677

354.084

Ilirska Bistrica

1,01

0,97

1.191

1.489

13.943

13.329

942

1059

276922

317.940

Ribnica

1,09

1,10

1.168

1.514

9.317

9.377

615

804

192774

269.366

127

1.391

1.627

Slovenija

* Vir: Podatki v tabeli: Statistični urad RS, ki jih uporablja tudi vlada.
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KDAJ V DOLINI NAŠI SE
NAŠEL BO ŽUPAN, KI VIR
ŽIVLJENJA REŠIL BO KOT
DUNAJ JE KRPAN?

Herman SCHÖNBURG WALDENBURG

Izvir sam sebe že zasipa,
alge noro se množijo,
postrv za soncem le še tipa,
divje race proč letijo.

Moje življenje

Nič bolje se ne piše strugi,
jezovi vsi so popustili.
A kje so viri drugi,
kje čisto vodo bi dobili?

VOJAŠČINA

Grmovje preko struge
roke si podaja,
potok sebe bo zadušil.
Vse skupaj misel mi poraja,
da idejo bi obudil:

JAFFA PIŠKOTI

Takega Krpana poiskati,
ki s kijem in mesarico
rešitve znal bo najti pravo
in obudil našo lepotico.

4 cela jajca
4 žlice sladkorja
4 žlice moke

Naj sramota se za vedno skrije
ter med polji zdrav,
lesketajoč potok se vije.

TESTO:

ŽELE

350 ml pomarančnega soka
3 žlice sladkorja
1 vrečka želatine

GLAZURA

Edo iz Žage

200 g čokolade za kuhanje

BRUSELJ, HVALA

Naredi biskvitno testo in ga
speci v pekaču za mafine.
(na dnu)

Bruselj, ti si naš zaklad,
Rešuješ nas iz vseh zagat,
Urejaš šolstvo, sodstvo, naše meje,
Se nam zato Evropa cela smeje.
Enkratni so poslanci v tebi zbrani,
Lojze, Fajonova in Violeta strumno
stojijo ti ob strani,
Junker medtem pa Plenkovića brani.
Hvala, Bruselj, da imaš tako nas rad,
Vedi, da smo imeli raje Beograd.
A ti kratiš nam odločanja, svobodo,
Lahko le mirno gledamo,
Ah, ko pijanci krojijo nam usodo.

V. Jasna Lekan

Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann
Schönburg Waldenburg je napisal spomine
o svojem življenju. Rokopis je njegova
potomka Nobil Donna Grazia Vailati
pridobila po združitvi obeh Nemčij, ko je v
Hermsdorfu prvič obiskala grobove svojih
prednikov. Spomine je v knjigi z naslovom
Gehörtes und Gesehenes v samozaložbi
izdala leta 1993 v Firencah. Knjigo je v
slovenski jezik prevedel Jože Matevžič iz
Vrhnike pri Ložu.
(nadaljevanje iz 2. številke)

Odkar Dolina naša je med hribe vpeta,
izvir pod Racno goro vodo nam daruje,
a kaj ko zadnja leta
Obrha nihče ne varuje.

Da ne samo ponos in turistične vizije,
Obrh prevzel bo odgovorno vlogo
predvsem čiste vode v Dolini.
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POTEK

Pomarančni sok zavri s
sladkorjem, ga odstavi s
štedilnika in mu dodaj želatino.
Mali pekač ovij s folijo in vanj
ulij žele. V hladilniku naj
se strdi.
Mafinčke ohladi in nanje
položi žele, ki ga prej razrežeš z
majhnim okroglim modelčkom.
Raztopi čokolado na pari in
oblij piškotke. Nariši mrežo.

Nekaj dni za tem ko sem opravil maturitetni izpit, me je kralj Albert imenoval za
poročnika v gardni konjenici. Za člane naše
hiše ni bilo vojaške obveznosti. Tudi nisem
imel namena, da bi se za daljši čas posvečal
vojaški karieri. Armada je pač bila zelo povezana s takratnim mišljenjem in čutenjem
našega naroda, da si skoraj ne bi mogel misliti, da bi ostal brez direktnega osebnega
odnosa do nje.
Takojšnje imenovanje za častnika je bilo
sicer laskavo priznanje našega posebnega
državnopravnega položaja, imenovanemu
pa je prineslo marsikatero težavo.
Razvojno pot iz zarodka za častnika do
zrelega poročnika, za katero potrebuje pripravnik ali praporščak po zakonih vojaške
zoologije skoraj dve leti, sem moral opraviti
v dveh mesecih. Ko so po običajni dnevni
službi drugi počivali, sem jaz imel pri oficirjih in podoficirjih poseben pouk, ki je
pogoj, da človek dobi častniške oznake, da
bom službo nastopil šele čez leto dni. Ko
sem po preteku tega časa pisno zaprosil za
službo in se skliceval na dano obljubo, je
padel Bismarck in od državnega podtajnika sem prejel osupljiv odgovor. »Kar je bilo
pod Bismarckom, nima danes nikakršne
veljave več.« Ko sem se hotel osebno zglasiti v Berlinu, naj ne bi bilo predvidoma nič
na poti za mojo namestitev. Kmalu so me
namestili, vendar novi gospodarji niso mogli izpustiti niti tako majhnega povoda, kot
je sprejem atašeja, da mrtvemu levu ne bi
dali brce.
Tam so mi dodelili delovno sobo, ki jo je
nekdaj imel Wildenbruch. V tej sobi je
ustvaril nekaj svojih dram. Sedaj je pesnil
v nekem drugem prostoru zunanjega ministrstva. Ko sem šel k njemu na uradni
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nastopni obisk, sem ga našel, kako je brezdelno sedel na zofi z zlovoljnim obrazom.
Izgledalo je, da ne vidi rad, da ga kdo zmoti
pri tem opravilu. Kasneje sem se preselil v
nič manj zgodovinski prostor, v sobo kneginje Bismarck, ki ga je imela pred preselitvijo v nekdaj Rodziwillovo palačo. Ustni del
diplomatskega izpita je bilo dejanje, ki je
dajalo mogočen vtis. V sobi zunanjega ministrstva je bila dolga miza, za katero je ob
dolgi strani sedel izprašanec v fraku, njemu
nasproti so sedeli trije izpraševalci za državno pravo, nacionalno ekonomijo in zgodovino (iz državnega prava me je spraševal
takrat zelo slaven profesor Kulist). Ob ožji
strani mize je sedel sam državni tajnik, na
drugi strani kot zapisnikar svetnik za osebje zunanjega ministrstva. Pregovor pravi,
da zna norec več vprašati, kot trije modri
odgovoriti. Kako se mora potem počutiti ubogi norec, ki je govoril in odgovarjal
toliko modrim. Takrat je bil državni tajnik
Marschall. Slišalo se je, da je človekoljuben
in da je prišepetaval odgovore kandidatom,
ki se jim je zatikalo, vendar se nismo mogli
zanesti na pravilnost odgovorov. Iz lastnih
izkušenj ne morem o tem soditi.

SLOVO

Zaradi naraščajočih osebnih opravil, želje
po osebni svobodi in načetega zdravja je v
meni počasi zorela določitev, da zapustim
državno službo. Da bi se zavaroval proti
morebitnemu prezgodnjemu koraku, ki bi
ga kasneje obžaloval, sem se dogovoril, da
se lahko vrnem čez leto dni. (Vendar pravijo, da kaznjenec, ki dolgo ni videl svobode,
po odpustitvi zopet hrepeni po nekdanjem,
nesvobodnem življenju).
K moji odločitvi je prispeval tudi premislek, da je ravno v diplomatski službi pametno, da se izstopi iz nje, ko je najslajša in da
se ne čaka, da človek postane star in izrabljen, ko ga potisnejo na stran. Po dolgem
službovanju se stari diplomat odtuji domovini in se težko znajde, ko se mora končno
prisilno vrniti.
Živahne besede obžalovanja, s katerima sta
me državni tajnik zunanjega ministrstva in
referent za ogrske zadeve pospremila, ko
sem odhajal, so bili neprimerno prijetnejša
melodija, kakor pa brutalni jezik, s katerim
so v Berlinu iz uradov pogosto odpuščali
ljudi, ki so urade dolgo vodili in so bili bolj
zaslužni kot jaz.3
Nostalgija starega kaznjenca me ni prevzela. Tako se je dokončno končala moja kariera v javnem življenju.
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-------------3 Državni tajnik je dejal: »Verjetno se boste
kmalu vrnili. Težko Vas bomo pogrešali.«
Referent je dejal: »Vaša poročila bomo zelo
pogrešali. Vaše zadnje poročilo sem dal (ravnokar imenovanemu) državnemu kanclerju
(Bethmann Hollweg), da se bo seznanil z
razmerami na Ogrskem. Vašemu poročilu
nimam ničesar več dodati.«

ČABAR

Čabar je delil usodo Amerike. Večkrat so ga
odkrili. Graščinska zgradba, ki jo je zid z
majhnimi obrambnimi stolpi povezoval v
celoto, je bila še iz časa, ko so bili Zrinjski
gospodarji gospostva. Zadnji nosilec tega
imena je bil obglavljen kot upornik proti
cesarju v dunajskem Novem mestu.
Ko je prišel moj oče v Snežnik, je imel prijateljske sosedske odnose s takratnim lastnikom Čabra, starim gospodom Paravičem.
Le-ta je imel številne nezakonske otroke,
vendar samo eno nečakinjo kot zakonito
dedinjo. Stari Paravič je bil filozof. V Čabru
je bil požar napravil znatno škodo. Moj oče
je o dogodku izvedel od svojega gozdarskega urada, ko je bil slučajno s Paravičem v
Rimskih Toplicah. Izrazil mu je sožalje in
je bil presenečen, ker Paravič ni nič vedel o
nesreči. Kajti gospod Paravič je prepovedal
enkrat za vselej, da mu sporočajo neprijetne novice, kadar je bil zdoma.
Gospod Paravič je nekega dne stal z nekim
znancem na peronu v Celju, ko so najavili
prihod posebnega cesarskega vlaka. Tedaj
ga je zgrabila želja, da bi se enkrat peljal del
poti s takšnim vlaknom. Kdor mu bo to željo izpolnil, tega bo postavil za dediča. Vlak
se je ustavil za kratek čas, iz vlaka je izstopil krilni pribočnik cesarja Franca Jožefa,
grof Coronini. Paravičev znanec je stopil
pribočniku nasproti in mu smeje pripovedoval, kaj je ravnokar slišal. Grof Coronini
je odhitel v salonski vagon in na pol v šali
prosil cesarja, da bi mu pomagal, da pride
do dediščine, ki se je ni nadejal. Njegovo
veličanstvo je smehljaje uslišalo prošnjo,
da se sme gospod Paravič del poti peljati z
vlakom, in držalo besedo. Grof Coronini je
tako postal posvojenec in pozneje lastnik
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Čabra. Toda delal je račun mimo ogrskega prava in po večletnih bojih se je moral
umakniti nečakinji svojega predhodnika.
Zaradi teh dogodkov so bili odnosi med
Snežnikom in Čabrom prekinjeni in zadnje
je pri nas počasi postalo pripovedka.
V poletju 1877 je bilo v Snežniku veliko gostov. Dogovorili so se, da si bodo ogledali
pravljični kraj Čabar. Na pot so se podali
na konjih in na vozovih. Po večurnem težavnem pohodu preko gora so dosegli cilj.
Ko so pozno kosili v preprosti gostilni, se
je razbesnela huda nevihta, ki je, kot kaže,
za tukajšnje vremenske razmere običajna, je
kazalo, da se ne bodo mogli vrniti. Ko se je
naša družba še neodločno pogovarjala, ali
naj gre v takšnem vremenu na pot, sta se
pojavila odlična gospoda v najboljših letih.
Bila sta sinova in poslanca gospodarice gradu, ki sta nam ponudila streho nad glavo
in prenočišče. Pomisleki žensk, ki so bile
oblečene v jahalne obleke in niso imele s
seboj toaletnih stvari, so izginili ob ponovnem grmenju, in ker se je dan vedno bolj
nagibal v noč. Gospoda, ki sta nas povabila,
sta nas spremljala v grad, kjer nas je sprejela
lastnica, že starejša gospa, v krogu številnih
otrok in vnukov, nad katerimi je vladala s
patriarhalno strogostjo. Hitro so pripravili
slavnostno večerjo in zaradi ogrskega vina,
ki je teklo v potokih, smo v gostoljubni hiši
kmalu postali domači. Za nas mlajše so
pripravili omizje v sosednji sobi, ki mu je
predsedoval domači učitelj. Vidim še, kako
mu je stopil še proti koncu pojedine eden
izmed njegovih učencev za hrbet in mu zlil
na glavo velik kozarec črnega vina, tako da
je izgledal, kot da ga je zalila kri. Vendar se
je razpoloženje že tako dvignilo, da si tega
ponovnega krsta, kakor je kazalo, ni preveč
gnal k srcu in da za storilca ni imel posledic. Po končani pojedini je grof Otting, ki
je po številnih tavanjih pristal v Čabru, poprijel za čelo, da bi igral za ples. Na violini
ga je spremljal domači učitelj, ki se je med
odpratem posušil. Naslednje jutro smo se odpra
vili domov v Snežnik. Od tega dne Čabar
ni nikoli več izginil iz našega poznavanja
zemljepisne soseščine.
(se nadaljuje)
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Borut Kraševec

Bajerski mlin
in žaga

M

linarstvo in žagarstvo ima na bajerski
kmetiji več stoletno tradicijo. Ustno
izročilo pravi, da so že leta 1700 tam živeli
podložniki graščine Koča vas in skrbeli za
graščinsko ribogojnico v neposredni bližini
bajerja, kjer so še danes vidne sledi bazena
in mejni kamni z vklesanimi začetnicami GH
(Jurij Gotfrid-Hallerstein pl. Lichtenberg,
lastnik graščine Koča vas od leta 1688). Za
nagrado predanega dela so dobili bajersko
zemljo, na kateri so si postavili hišo in mlin.
Mlin in žaga se v urbarjih prvič omenjata leta
1726, ko je zapisano, da je Jurij Avsec (Ausez)
od mlina plačeval gospostvu 12 goldinarjev
letnega davka, od žage pa 8 goldinarjev.
Del Obrha, ki izvira v Žagi, ponikne v strugi
nekaj sto metrov za izvirom in na površje zopet priteče v Bajerju. Ob domačiji je pet izvirov, ki se stekajo v kotanjo, imenovano bajer
dolgo okrog 70 in široko okrog 50 metrov. Na
zahodni strani kjer se voda iz bajerja preliva v
viševski Brežiček, so zgradili jez z zapornicami. Padec vode ob prelivu je bil izkoriščen za
pogon mlina in žage. Mlin je imel štiri kolesa:
za belo in črno moko ter za oblodvo (krmo
za prašiče) in stope, žago pa je poganjalo eno
vodno kolo.
Ob suši je dotok vode šibkejši, zato so se kolesa vrtela počasi in tako je nastala pesem, ki se
je ohranila do danes:
»Bajerski malen mele po malem, mele in
mele, pa ima komaj za zelje.«
Nedaleč stran je tudi studenec z izredno čisto

Fotografija iz leta 1925, ko je deževje bajer do roba napolnilo z vodo. Žaga in mlin sta
na skrajnem levem delu fotografije. V ospredju na levi sedita starša zadnjega mlinarja
Franca Avsca. Drevak na fotografiji se je nekoč potopil in je še vedno na dnu bajerja.
Po ustnem izročilu naj bi po prvi svetovni vojni poglobili in izkopali bajer in utrdili otok.
Prvotno naj bi se kopanja lotili domačini, vendar pa zaradi zahtevnosti menda niso bili
uspešni. Po nekaterih virih naj bi bajer kopali vojni ujetniki, po drugih pa, da so izkop
izvedli najeti koroški knapi iz Mežiške doline.
(vir: Janja in Bernard Mlakar)
vodo, ki tudi v največji suši nikoli ne presahne. Izročilo pravi, da je v izredni suši okoli leta
1817, ko je bila tudi huda lakota, edino ta bajerski studenec dajal pitno vodo.
Letnica 1877, ki je vtisnjena v grobi omet na
steni mlina, nakazuje, da je bil mlin tisto leto
obnovljen. Slamnato kritino so zamenjali z
opečno, nekaj sprememb je bilo narejenih
tudi v notranjosti.
V Bajerski mlin so nosili mlet žita iz Viševka,
Iga vasi, Kozarišč, Šmarate, Podgore, Vrha in
Babne Police. Ob mlinu in žagi je bilo predvsem v obdobju pred drugo svetovno vojno
nekakšno družabno središče, kjer so se zbi-

Zadnji mlinar Franc Avsec ob mlinu.
(iz knjige: France Habe in Magda Šilc Telič, Mlini in žage na vodni pogon ..., Ljubljana, 1997)

rali ljudje iz vasi in tudi sosednjih krajev ter
si izmenjavali novice. Posebno radi so se ob
mlinu zadrževali otroci, ki so bili večkrat deležni kosa kruha, ki jim ga je dala dobrosrčna
bajerska gospodinja.
Zadnji mlinar je bil Franc Avsec, ki je mlel vse
do leta 1974. Od takrat mlin miruje, vendar
pa imata sedanja gospodarja domačije hči
zadnjega mlinarja Janja in Bernard Mlakar
v načrtu rekonstrukcijo vodnega kolesa in
usposobitev mlina za mletje. Leta 2001 sta že
obnovila poslopje in okolico, utrdila sta zunanje stene in jez ter na strehi mlina obnovila
kritino. V notranjosti mlina sta ohranila mlinarsko opremo in pripomočke.
Leta 2000 sta obnovila tudi zunanji leseni
opaž žage. Žaga venecijanka z dvema listoma
je nastala v istem obdobju kot mlin. Leta 1963
je bila obnovljena oz. je bil vanjo vgrajen nov
mehanizem. Žaga danes deluje na elektriko.
Za domače potrebe jo gospodar požene enkrat na leto, predvsem z namenom vzdrževanja in ohranjanja funkcije vseh vitalnih delov.
Mlin in žaga sta zaradi svoje ohranjenosti
in arhitekturne značilnosti najpomembnejša objekta na domačiji, ki je bila leta 2014
razglašena za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
viri:
- ustni vir: Janja in Bernard Mlakar, Bajer
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem II.
del, Družina, Ljubljana 2002, str. 25 in 285
- France Habe in Magda Šilc Telič, Mlini in žage
na vodni pogon na Cerkniškem in Loškem
polju ter Blokah nekoč in danes, Ljubljana,
1997, str. 82–84

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagradno geslo križanke v juliju 2018 je bilo:
SLOVENIJA BISER NARAVE

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank

Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri, za katere nagrade prispeva

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 4. decembra 2018.

Založba Pogled, Stanežiče 38a
1210 Ljubljana - Šentvid
e-pošta: zalozba.pogled@gmail.com
tel.: 031 556 530

Nagrado:
• Monografijo Ostrnice Dediščina Loške doline

1. nagrado: Knjiga založbe Pogled »Slovenija biser
narave« prejme:
Damjana Bavec, Kozarišče 59, 1386 Stari trg pri Ložu

prispeva:
Javni zavod Snežnik
Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu

2. nagrado: Knjiga založbe Pogled »Zelena
Slovenija« prejme:
Darinka Glažar, Ograde 53, 1386 Stari trg pri Ložu

telefon: 081 602 853
zavod.sneznik@gmail.com
www.loskadolina.info

3. nagrado: Knjiga založbe Pogled »Slovenija skozi
objektiv« prejme:
Ana Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu

Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.

Čestitamo!

Uredniški odbor

Pisal se je 26, julij leta gospodovega 2018
in simptomni neba pred večerom so me
zvabili namesto na otvoritev prireditve ob
gradu Snežnik na polje za Žago, kjer se s
še zadnjimi kripli upira času star skedenj
mojih prednikov ... Občutki me niso varali
- bil sem le nesrečen, da obisklovalcem
Plavajočega gradu ni bilo dano videti, kar se
je v naslednjih minutah prikazalo meni ... Ne vem, ali sem kdaj prej
uspel ujeti v aparat tako mogočne in močne barvne odtenke - tudi
morski zahodi jim niso mogli konkurirati, in to v naši Loški dolini ...
Pritiskal sem sprožilec na aparatu, da me je že prst bolel, sedaj pa
mi je izredno težko izluščiti res najboljše posnetke ... morda tisti z
mogočnim drevesom, temno modrim nebom zgoraj in žarečo kroglo
tik nad Javorniki in pa podirajoči se stoletni skedenj, ki enako, kot je
zašlo sonce, daje slovo svojemu veku ...
EDO

Malih ustvarjalcev na ustvarjalnih delavnicah v
prostorih stoletne žage v Žagi na izviru Obrha sem
vsakokrat zelo oz. čisto posebej vesel.
Tokrat so bili mali umetniki pod mentorstvom
g. Mlakarja še posebej delovno in ustvarjalno
razpoloženi. Mali Petrušček kmečke družine iz
Vrhnike mi je potožil, da ga leva roka že krepko
boli ... in sem mu predlagal kratko terapijo v
mrzli vodi Obrha pod žago ... Na delovni površini
cirkularja se je sušilo sto novo narejenih modelov
iz gline, poleg njih pa že spečeni primerki, ki
jih je vse s čopičem v ustih poslikal neumorni
umetniški ustvarjalec – naš Beno.
Edo iz Žage

Ko sem na travniku za štalo nehal vihteti staro dobro koso, sem začul iz smeri Racne gore topot konjskih kopit in
se takoj spomnil mladih dni, ko sem neumorno prebirali Winetuja, Old Shaterlanda z indijanskimi dogodivščinami.
Poizkušal sem ugotoviti, koliko konj se mi približuje in koliko jezdecev nosijo. Skoraj bi uganil - izza skednja se je
prikazalo pet prelepih temno rjavih in črnih kobil, na njih pa pet jezdecev z Janezom in mlado Lucijo Kandare na
čelu. Še sam ne vem, kako se mi je v trenutku znašel fotoaparat v rokah in že je šklocal sprožilec.
Pri postavitvi s konji nisem imel nikakršnih problemov - bili so res kooperativni,
malce več živcev pa so mi pobrali jezdeci, ker so jim v močnem soncu sence čelad
zakrivale obraze. Po paradnem krogu pred Benovo brunarico so odpeketali proti
Vrhniki in dalje skozi našo čudovito Dolino do Iga vasi, kjer živali domujejo.
Vsakokrat, ko srečam ali pa me obiščejo te prelepe srčne živali, mi je dan lepši ...
in naj tako ostane še dogo let.
Edo iz Žage

Plavajoči grad
foto: Edo Šega

Bodi pre - VIDEN

- nasveti pešcem za
varnejšo udeležbo v prometu
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega
ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno
hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča,
vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko
nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja
pešcev.
Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v
jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so
največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker
kršijo cestnoprometne predpise.

Za varnejšo udeležbo v prometu
vam policisti svetujemo:
PEŠCI!

Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila
in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove,
kresničke),

upoštevajte prometne predpise;
prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v
smeri hoje, poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev
v prometu.

VOZNIKI!

Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču
Varnosti pešcev v policiji namenjamo številne preventivne in
represivne aktivnosti
Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem
ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za
svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk
in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim
opozarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo
kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti
pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil
na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.
Srečno in varno v cestnem prometu tako pešcem kot ostalim
udeležencem v cestnem prometu, želijo policisti Policijske postaje Cerknica.
Vir: www.policija.si

