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Glasilo občine Loška dolina

Vrh
je gručasto naselje, ki leži na nadmorski višini 645 m, na visoki terasi nad Podgoro, od koder se
razprostira pogled na večji del Loške doline. Jugovzhodno nad vasjo bdi cerkev sv. Tomaža,
na zahodu pa se nekaj več kot trideset metrov nad krajem dviga Kucelj,
kjer so arheologi našli ostanke iz mlajše železne dobe.

Tradicionalni pohod na Gornje Poljane,
27. januar 2019.
foto: Edo Šega
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Spoštovani bralci, vesel sem,
da smo ponovno skupaj.
Krepko smo že v letu 2019 in čas je že bil tudi za prvo letošnja številko Obrha. Nastala je pod okriljem novo zasnovane uredniške ekipe. Mariu Žnidaršiču in Mihu Razdrihu, ki sta bila člana uredniškega odbora že v preteklih štirih letih, so se pridružile članice Alma Kandare, Andreja Buh,
Bernarda Okoliš, Janja Urbiha in Milena Ožbolt. S seboj so prinesle nekaj nove energije ter vsebin, ki
jih bomo poleg že ustaljenih tem in rubrik spoznavali skozi posamezne številke.
Nov letnik tako že v tej številki prinaša nekaj novega branja o naši jezikovni in kulturni dediščini, ki
smo jo vključili v rubriko Kultura. Prepoznate kaj je na sliki? je tema, h kateri ste bralci vabljeni, da
se tudi sami aktivno vključite s svojimi odgovori. Prav tako je novo oz. bomo po nekaj letih ponovno
spoznavali narečne besede naših krajev z naslovom Kako se pravi po naše. K sodelovanju sem povabil tudi vse svetnice in svetnike, da nas na straneh Iz občinske hiše seznanjajo s svojim delom ter
pogledi na aktualne teme v občini.
V rubriki Ljudje in kraji bomo v vsaki številki brali razmišljanja Alenke Veber, zbrana pod naslovom
Babji odkruški. Tokrat je predstavila razmišljanje o dnevu žena.
Ene od novosti bodo zagotovo veseli najmlajši. Z otroško križanko bo v bodoče poskrbljeno tudi za
njihovo razvedrilo.
Seveda pa ste vabljeni k prebiranju prav vseh rubrik in vsebin tudi nove stalnice, ki nas bo spremljala
iz številke v številko. To so po nekaj letih premora predstavitve krajev Loške doline. Kraji, ki še niso
bili predstavljeni in čakajo na opis v izdajah naslednjih štirih letnikov so Babno Polje, Dane, Dolenje
Poljane, Kozarišče, Knežja Njiva, Markovec, Podlož, Podcerkev, Pudob, Stari trg, Viševek, Vrh in
Vrhnika. Zato k sodelovanju še posebej vabim bralce in prebivalce omenjenih krajev. Dobrodošel bo
vsak podatek o kraju, življenju v njem nekoč in danes, njegovih značilnostih ter posebnostih, stare
slike, dokumenti ... Tokrat je predstavljen Vrh. Vabljeni, da opis dopolnite s podatki in zgodbami, ki
so bile morebiti spregledane. Z veseljem jih bomo objavili v naslednji številki.
Tudi v naslednji in ostalih številkah bomo skrbeli za vsebino vseh ostalih rubrik. Zato ste vabljeni
k sodelovanju posamezniki, društva, predstavniki organizacij, vaških odborov ... Še posebej vabim
mlade avtorje in pa predstavnike z vrst gospodarstva in podjetništva Loške doline, vse, ki oblikujete
dogajanje in življenje v občini Loška dolina, da nam pomagate zapolniti posamezne vsebinske vrzeli.
Naj vam pomlad prinese veliko pozitivnih misli in zavzemanja za skupno dobro!
Vesel bom, če bomo o tem lahko brali v naslednji številki.
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 24. april 2019
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: Alma
Kandare, Andreja Buh, Bernarda Okoliš, Janja Urbiha, Mario Žnidaršič, Miha Razdrih, Milena Ožbolt • 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: Vrh • tekst in fotografija na
naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Želim napredek za vse občane brez fige v žepu

U

pravičeno se sprašujem, kaj je tisto, kar
bo posebej zaznamovalo naslednja štiri
leta in ta mandat. Zavedam se in vem, da je
željá in pobud občanov veliko, vem pa tudi,
in to bi morali razumeti vsi, da za uresničitev
vseh nalog sredstva jemljemo iz ene vreče.
Zato je potrebno, kot sem že ničkolikokrat
poudaril, da se nalog lotimo po neki prioritetni lestvici. Vsega se preprosto pač ne da
postoriti takoj in takoj tisti trenutek, ko si to
nekdo zaželi ali predlaga. Sem pa prepričan,
da bomo izvedli vse tiste začrtane investicije, ki so za občino in občane pomembne in
omogočajo boljše pogoje življenja kar največ
občanom oz. širši skupnosti v Loški dolini.
Gradnja fekalnega kanalizacijskega sistema
v južnem delu občine Loška dolina se približuje zaključku. Stroji in delavci so se iz
Šmarate že premaknili v Viševek in v prvi
polovici leta naj bi bila vsa dela zaključena
tudi v tem kraju. S tem pa bi bil zaključen
tudi celoten projekt. Pred zaključkom omenjenih del je nujno potrebno urediti še most
pred vasjo in s tem omogočiti enako ureditev širin voziščne površine. Tudi načrtovanje
fekalne kanalizacije za naselje Babno Polje je
že v polnem teku. Po vseh začetnih zapletih
in po vseh vloženih naporih nam je nekako
le uspelo uskladiti vsa nasprotna mnenja
med investitorjem, projektantom in lastniki
zemljišč. Žal pa pri vseh teh zapletih projektu čas ni bil naklonjen in zadeve so se predolgo odvijale. Smo pa zato ta čas izkoristili
in pripravili vso projektno dokumentacijo za
projekt Škrilje, pridobljeno je tudi gradbeno
dovoljenje, tako da v letošnjem letu načrtujemo pričetek gradnje tudi že v tem kraju.

o ekonomski upravičenosti delijo tako svetnike kot tudi gradbene strokovnjake, ki
sem jih povprašal za mnenje. Iz nekaterih
vrst pa je slišati nasprotno vprašanje: »Ali
želite graditi sodobno večnamensko dvorano, ki bo služila različnim kategorijam
športa ter bo omogočala kulturne in koncertne prireditve, ali je vaš namen graditi
še eno šolsko telovadnico ...?« Razlika med
tema dvema objektoma se skriva v že izraženih potrebah šole in športne javnosti ter
seveda v financah. Objekt, ki bi po mojem
prepričanju občino obogatil na področju

športa in bi ustvaril nadstandardne pogoje vadbe našim osnovnošolcem in vsem
zunanjim uporabnikom, se zaenkrat vrača
v začetno fazo. Osebno še vedno upam, da
najdemo kompromisno rešitev za projekt,
ki ne samo da je arhitekturno izredno lep,
ampak je zasnovan tako, da daje možnost
kar najširši uporabni vrednosti in zadovoljstvu uporabnikov. Objekt, ki je za nekatere
predrag, za nekatere prevelik in za nekatere
nepotreben, je za vse le slika v ogledalu in
vsak lahko v tem ogledalu vidi le tisto, kar
ne bi želel videti.

Tako so potekala dela v Šmarati (arhiv: Občina LD)

V letošnjem letu imamo tudi predlog za več
investicij v vodovodno omrežje in v oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Z obnavljanjem
starega vodovodnega omrežja želimo doseči
zmanjšanje defektov na primarnem vodovodu in s tem tudi zmanjšanje motenj v oskrbi. Ker se zavedamo, da je voda čedalje bolj
pomembna življenjska dobrina, načrtujemo
izgradnjo še ene rezervne vodne vrtine, ki bi
po potrebi napajala tudi vodovodni sistem v
sosednji občini Cerknica.
Tu sta še dva projekta, ki sta že dolga leta na
seznamu želja občanov in po mojem prepričanju za Občino Loška dolina dolgoročno
zelo pomembni investiciji, ki pa v zadnjem
mesecu med občani dvigata veliko prahu.
Prva je gradnja večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli v Starem trgu. Mnenja

Pogled iz zraka na lokacijo (trikotna zelenica),
predvideno za gradnjo doma za starejše na Ogradah (arhiv: Občina LD)
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In skoraj isto bi lahko
dejal za načrt gradnje
Doma za starostnike
na Ogradah, kjer je
edina razlika z dvorano ta, da se v ogledalo
gledajo druge osebe.
Kaj je narobe, če bi
šel razvoj kraja naprej
tudi s takimi investicijami, ki določenim
posameznikom
žal
niso všeč, pa čeprav
nikomur ne škodujejo
in dajo veliko dodano vrednost samemu
kraju in celotni lokalni skupnosti. Tudi
ta zgodba ima že zelo
dolgo brado. V vseh
letih do sedaj, ko so
V Viševku naj bi bila v prvi polovici leta zaključena vsa dela (arhiv: Občina LD)
potekale javne predstavitve območja, in
v vseh postopkih, ki so že bili izvedeni, ta vseh sodobnih družb. Menim, da dejavnost mo dovolj. Želimo, da dom poleg nastanitve
lokacija ni bila sporna oz. zanjo ni bilo pri- domske oskrbe starostnikov nikakor ne sodi starostnikov v domsko oskrbo izpolnjuje še
pomb in nasprotovanj. Kar na enkrat, tik med tiste elemente, ki bili za kraj moteči, ter funkcije dnevnega varstva starostnikov in
pred izvedbenimi aktivnostmi pa so se žal bi okoliškim prebivalcem slabšali kvaliteto oskrbo starostnikov na domu. Naše razmipojavila nasprotovanja predlagani lokaciji. življenja. V kolikor bi se pokazali problemi šljanje pa gre dolgoročno še bolj v širino, z
Kakor da so vsa ta leta nekateri projekt pod- z infrastrukturo, je to odlična priložnost za izgradnjo varovanih stanovanj, ureditvijo
pirali in hkrati po tihem upali, da do gradnje kraj, da tam uredimo in posodobimo tudi to otroškega igrišča in površine za druženje
ne bi nikoli prišlo. Argumentov, ki govorijo področje. Projekt je pomemben tudi z vidika vaščanov. S tem Ograde pridobijo podobo
v prid gradnji doma na Ogradah, je več kot zagotavljanja novih delovnih mest, kar pose- urejenega kraja, v katerem je čutiti odprtost,
dovolj. Na Ogradah bi nastalo novo stiči- bej izpostavljam, saj smo bili večkrat deležni sožitje, večgeneracijsko druženje in sodelošče različnih generacij, kar je trend in želja kritik, da za nova delovna mesta ne naredi- vanje ter skrb za razvoj. ■

Nataša Poje

Na kratko iz Občinskega sveta
Druga redna seja

Tretja redna seja

V torek, 15. januarja 2019, so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali na svoji 2. redni seji. Na seji so člani Občinskega
sveta potrdili imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Loška
dolina ter člane Statutarno pravne komisije, Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja, Komisije za družbene dejavnosti in
Komisije za gospodarske dejavnosti. Imenovani so bili tudi člani
Stanovanjskega odbora in Uredniškega odbora ter urednik Javnega glasila Obrh. Na predlog župana je bil za pooblaščenca Občine
Loška dolina v skupščino JP Komunala Cerknica d. o. o. imenovan
Stanislav Sterle. V nadaljevanju seje je potekala razprava na podan
poziv za začasno ustavitev vseh aktivnosti v zadevi izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu. Svetnice in svetniki so
izrazili pomisleke na višino investicije, stroške vzdrževanja objekta
po izgradnji ter želeli pridobiti več informacij glede predvidene investicije. Zaradi obširne razprave se je nadaljevanje točke preneslo
na naslednjo sejo Občinskega sveta.

Na 3. redni seji Občinskega sveta 14. februarja 2019 so svetnice
in svetniki nadaljevali s 6. točko z 2. redne seje. S strani svetnice
so bili podani dodatni sklepi k tej točki ter bili dani na glasovanje. V nadaljevanju seje so svetnice in svetniki sprejeli sklep,
da so bili seznanjeni s predlogom Odloka o proračunu Občine
Loška dolina za leto 2019 in da je primeren za nadaljnjo obravnavo. V potrditev so bile dane tudi cene programov predšolske
vzgoje v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu in predlog za podajo soglasja k cenam socialno
varstvenih storitev – pomoč na domu. Na seji je bil sprejet tudi
Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2019 in Letni
program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina
za leto 2019. V mesecu januarju so potekali zbori občanov, na
katerih so bili podani predlogi za imenovanje članov vaških odborov. Predlagane člane vaških odborov je potrdil Občinski svet
Občine Loška dolina.
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Mag. Armida Bavec, občinska svetnica

Skrb za vse občane Loške doline

Z

veseljem bi svoj »boj z lokalnimi mlini
na veter« zapisala v prispodobah iz romana »Don Kihot«, ampak bom zaradi omejenega prostora napisala le nekaj stavkov, ki
povzemajo moje dosedanje delo v vlogi svetnice. S svojimi glasovi ste mi nekateri volivci
»predali« svojo prihodnost v moje roke, zato
sem svetniško delo tudi tokrat vzela zelo resno. Trudim se izpolniti predvolilne obljube
in ravno zato na različne načine opominjam
lokalno oblast, da je njihova glavna naloga,
skrb za VSE občane Loške doline. Opažam
tragikomično prepletanje te zgodbe, žalost
prehaja v smeh in smeh prehaja v žalost.
Prepogosto so moje besede »klic vpijočega v
puščavi«, vendar bom vztrajala zaradi vseh
nas in naše prihodnosti v Loški dolini. Naj
tu na kratko povzamem zadnjo proračunsko
sejo, ki je odraz mojega truda v vlogi občinske svetnice:
1. Večnamenska športna dvorana in njena
kalvarija predragega projekta in dragega
vzdrževanja se je na srečo zaustavila. Predlagala sem nov začetek del s strani občine, ki bodo vodil v izgradnjo racionalne
dvorane.
2. Predlog odloka o proračunu za leto
2019 Postavila sem več vprašanj in podala številne predloge. Naj naštejem le nekatere, ki bi se ob sprejetju odražali tudi
v vaših življenjih. Predlagala sem prenos
dela sredstev iz sodnih stroškov in storitev odvetnikov na dejavnost izvajanja

pomoči na domu. Iz
postavke za protokolarna darila (župan) in
dogodke sem predlagala premestitev sredstev
na »sofinanciranje pri
sterilizacijah in kastracijah mačk in psov iz
naše občine«. Vsem
nam je znana zgodba o
snegu in pluženju, zato
sem predlagala, da se v
pogodbo z izvajalci letega, vključi odvažanje
snega in odstranjevanje
zidov snega iz dvorišč.
Predlagala sem tudi, da
se postavka nogometno igrišče preimenuje
v priprava natečajne naloge (športna dvorana).
3. Opozorila sem, da je nezaslišano, da
se cene potrdi dne 14. 2. 2019, ljudem pa
se bo nove cene obračunavalo že od 1. 2.
2019.
4. V zvezi z vsem znano zgodbo o vodi sem
predlagala, da se na sejo povabi prof. Mateja Kržiča, da kot raziskovalec (jamar)
predstavi ugotovitve in predloge glede
vodnih virov.
5. Predlagala sem, da župan skliče ZBOR
OBČANOV na Ogradah, da se pogovorijo glede projekta doma starejših.

Električna energija postaja eden močnejših pogonskih načinov v prometu,
predvsem v vozilih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Zato smo
se odločili, da tudi na našem območju
ponudimo voznikom vozil na električni
pogon možnost električnega polnjenja.
Občina Loška dolina je uspešno kandidirala na Javnem pozivu 53SUB-EVPOL17
za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna
vozila v zavarovanih območjih narave in
območjih Natura 2000. Slovenski okoljski javni EKO SKLAD sofinancira po-

stavitev polnilnih postaj v občinah, kjer
vsaj del območja leži v zavarovanih območjih. Novo polnilno postajo smo postavili na parkirišču pred Youth hostlom
v okviru Kulturnega centra Ars Viva v
Podcerkvi. Postavili smo eno ac polnilno
postajo 10 kW (1x Schuko, 1x Mennekes
tayp2, ELEVAT sistem) in označili dve
parkirni mesti namenjeni električnim
vozilom. Polnjenje je za goste Youth hostla Ars Viva in vaščane vasi Podcerkev
brezplačno. Z nadgradnjo infrastrukture
spodbujamo uporabo električnih vozil.
(vir: https://www.arsviva.si/)

http://armidabavec.blogspot.com/
arhiv: Ars Viva

Nova električna polnilnica
v Podcerkvi

Močno upam, da me bo vsebina gradiva, ki
bo pripravljen za naslednjo sejo (potrjevanje
proračuna) presenetila in bom ugotovila, da
so predloge upoštevali, saj bo to znak, da se
počasi le bližamo k skupni točki ... delati dobro za VSE občane Loške doline.
Več lahko preberete na mojem blogu »Življenje ob rimski cesti pod Snežnikom
Diversi diversa putant. (Različni ljudje različno mislijo.)« ■
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Mateja Peček

Vrh

M

alo je vasi v Loški dolini, ki bi ob poplavi, podobni tisti iz leta
1851, ostalo na suhem. Vrh je ena od njih. S skrajnega južnega
roba nad dolino bdi sv. Tomaž, zavetnik cerkvice na Vrhu. Dolincem
je videti le hiše na robu, za katere se zdi, kot da se bodo prekucnile v
dolino. Kdor pa se pripelje v vas, se lahko prepriča o prijetni legi hiš
skoraj na ravnem.
Prve omembe vasi segajo v 14. stoletje. Vendar je bil ta del obljuden
že prej, saj je v rimski dobi tod mimo potekala iz Loške doline na
Babno Polico in dalje proti Babnemu Polju rimska cesta. Na Gradčku (vrh nad Vrhom) je bila utrdba, namenjena varovanju popotnikov. Med starejšimi vaščani so še žive zgodbe, da naj bi bili pod
utrdbo zakopani sodi z zakladom. To je še posebej burilo otroško
domišljijo, vendar je možnosti za odkritje zaklada vedno manj. Predel je že tako zaraščen, da je tudi ostanke zidov težko najti. Tako še
sv. Tomaž, znan po svoji nejevernosti, ni čisto prepričan, da je tole
o zakladu resnica.

Cerkev sv. Tomaža

Kot druge podružnične cerkve v
naši fari je tudi cerkev na Vrhu
obiskana bolj poredko – večinoma
samo enkrat letno ob žegnanju –
začetek julija. Ker nas zadnja leta
večkrat pestijo dolgotrajne suše, bo
treba mogoče dati za kakšno mašo

sv. Tomaža
Oltar v cerkvi aševec)
(foto: Borut Kr

Cerkev sv. Tomaža nad Vrhom (foto: Borut Kraševec)
več tudi na tej podružnici. Eden od svetnikov na oltarju je namreč
tudi sv. Elija, kateremu se priporoča za dež. Je pa cerkev zaradi svoje
odmaknjenosti mikavna za dolgoprstneže, katerim je s stranskih oltarjev že leta 1988 uspelo odnesti angelčke, pred nekaj leti pa bakrene
žlebove.

grozo lahko opazovali divjanje ognjenih zubljev. Kljub velikemu trudu, da bi požar pogasili, je bila težava v pomanjkanju vode, ki je niso
mogli dovolj hitro dovažati. Pihal je tudi veter, na srečo pa v smeri
cerkve, sicer bi zgorela cela vas, ogrožena pa bi bila tudi Podgora.
Ob izgradnji vodovoda sta bila napravljena tudi dva napajališča za
živino – eno na zgornjem delu, drugo v središču vasi. Korito, kot mu
rečemo mi, je bilo tudi prostor srečevanja – v preteklosti ob napajanju živine, v mojem otroštvu pa smo tam preživeli velik del poletja.
Da je treba z vodo varčevati, pa nam je bilo že takrat vcepljeno v
glavo, tako da vode nismo smeli točiti in se igrati z njo kar tako iz
ljubega dolgčasa. Če je bila namreč suša, je vode v našem zbiralniku
zmanjkalo in da pipe niso ostale suhe, smo morali prositi za pomoč
gasilce, ki so nam jo dovažali iz doline. To in pa analize, ki so pokazale, da je voda oporečna (čeprav mi tega nismo opazili in nihče ni imel
zdravstvenih težav), so pripeljale do tega, da smo bili pred nekaj leti
priključeni na vodovodno omrežje, ki oskrbuje tudi ostale občane.
Ali je to dobro ali ne, so mnenja različna. Vsekakor pa smo izgubili
nekaj, kar nas je povezovalo – skrb za »našo« vodo, ki nas je hočeš
nočeš družila, saj je vas za svoj vodovod skrbela sama. Ostali pa sta
vsaj napajališči – zgornji na koncu vasi je ob prenovi dobil sicer čisto
moderno podobo, tisti v središču vasi pa čaka na obnovo, ki ga bo v
originalnem videzu ohranila tudi za bodoče rodove.

Cesta

Zdajšnja cesta na Vrh je bila zgrajena okrog leta 1930, prej je bila v
uporabi bolj strma pot, ki smo jo kasneje še veliko uporabljali otroci,
ko smo hodili peš v šolo v Iga vas. Rečemo ji graben. Zdaj jo uporabi
le redko kdo, saj otroke v šolo vozi avtobus. Moji spomini na ta pešačenja so v glavnem lepi. Zjutraj je bilo sicer včasih težko, posebno
pozimi v visokem snegu, ko je bilo treba gaziti celec. Za domov pa
smo se ustavili v Podgori pri prijazni teti Johanci, malo s strahom pa
smo šli mimo kasarne. Še zdaj ne vem točno, zakaj, ampak najbrž že
samo ime stavbe ni zvenelo prav prijetno.
Zaobljuba
Vrh, kot žal večina vasi v naši dolini, beleži vedno manj prebivalcev. Nekaj podmladka sicer imamo, žal pa nam demografska slika ne
kaže preveč dobro. Če bi se ponovilo strašno leto 1855, bi vas najbrž
kar izumrla. Tistega leta je dolino pestila huda kolera. V dveh mesecih je umrlo kar 165 ljudi! Glede na število prebivalcev je bilo največ
mrličev ravno na Vrhu in v Podgori (16 na Vrhu, 24 v Podgori). Zato
sta se prav ti dve vasi zaobljubili romanju na Križno goro. To zaobljubo izpolnjujemo še danes, vsaj eden od hiše mora biti pri tej maši.
Poleg vere je to tudi spoštovanje do naših prednikov in povezovalni
element vasi.

Voda

Tik pod cerkvijo se nahajata stari in novi zbiralnik vode. Vrh je namreč že leta 1909 dobil svoj vaški vodovod. Pred tem so morali vaščani po vodo v Podgoro ali še dlje v Viševek. Nimam sicer zanesljivih podatkov, kako je že tako zgodaj odmaknjena vasica dobila svoj
vodovod. Še najbolj blizu mi je razlaga, da je temu botroval požar, ki
je vas prizadel leta 1889. Od takratnih 19 hiš jih je v celoti pogorelo
7, skupaj z gospodarskimi poslopji, osma pa je bila poškodovana. Zagorelo je v nedeljo v času kosila, ljudje, ki so se vračali od maše, so z

Štirna v središču vasi (foto: Borut Kraševec)
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Nad vasjo (foto: Borut Kraševec)

Kucelj

Nad vasjo je vzpetina Kucelj. V devetdesetih letih je bil tam postavljen 16 metrov visok križ kot nadomestek evharističnega križa, ki
je tam stal pred drugo svetovno vojno in bil v burnih povojnih časih
odstranjen. Moj spomin na Kucelj je povezan predvsem z obdobjem,
ko je ob prvem maju tam zagorel kres. Od postavitve križa se tam
ne kresuje več, saj za kres in križ na tem mestu ni prostora. Me pa
vsakič, ko se sprehodim tam mimo, zaboli dejstvo, da ni več prelepega razgleda, ki je včasih ponujal kot na dlani celo Loško dolino. Ne
samo zaradi razgleda, tudi zavoljo križa, ki se vse bolj izgublja med
drevjem, bi veljalo razmisliti, da se Kucelj malo očedi in uredi.

Sadno drevje in sušilnica sadja

Že Marija Terezija je ljudi spodbujala, da v izogib lakoti zasadijo čim
več sadnega drevja. Na Križni gori je v sredini 19. stoletja deloval
kurat Jože Bevk. Ni pa bil samo dušni pastir in kronist, temveč tudi
pospeševalec kmetijstva. Zavzemal se je, da bi ljudje posadili čim več
sadnega drevja. Mogoče je tudi to spodbudilo vaščane Vrha, da so
bogato zasadili svoje vrtove. Precej starih vrst jabolk, hrušk in sliv je
še ohranjenih – kolikor jih ni v zadnjih letih zdesetkal žled in pogosti obiski kosmatega sladkosneda. Ob dobrih letinah je bilo sadja
veliko in da so ga ohranili čez celo leto, ga je bilo treba posušiti. Zato
verjetno ne čudi ideja o postavitvi vaške sušilnice sadja. Sušilnica je
bila postavljena med drugo svetovno vojno in v uporabi nekako do

V sušilnici sadja (arhiv: Mateja Peček)

Obnovljena sušilnica sadja (foto: Borut Kraševec)
šestdesetih let prejšnjega stoletja. Potem je začela počasi propadati. Danes je zgledno obnovljena in kar je najpomembneje, ponovno
v prvotni funkciji. Minulo jesen je bila sadna letina namreč bogata
in vaščani smo se odločili poskusiti. V uspeh nismo bili čisto prepričani, vendar nas je tolažila misel, da je sadja to leto dovolj in če
»zafuramo« nekaj jabolk, to ne bo tako hudo. Pa smo zakurili, peč
se je razgrela, lese so bil očiščene, sadje pripravljeno in sušenje se je
začelo. Vmes smo preverjali temperaturo, merili vlago, mešali sadje,
premikali lese in kurili podnevi in ponoči. Enkratno doživetje je bilo
zvečer stopiti v sušilnico, kjer ni elektrike, si svetiti samo z lučko in
vdihovati tako opojne vonjave, da bi tam ostal vso noč. Na koncu pa
glavna nagrada – vse posušeno sadje nam je odlično uspelo. To nam
je vsem dalo zagon za naprej, da naslednjo sezono spet ponovimo. In
še kaj dodamo.
Če
Vrh je moja vas. Čeprav majhna in odma
odmaknjena, sem se sem
vrnila in tukaj rastejo
moji otroci. In čeprav
bi zunanji opazova
opazovalec našel marsikatero
pomanjkljivost, ne bi
živela nikjer drugje.
Zato upravičeno pri
nas malo hudomu
hudomušno vsakemu, ki
nas vpraša, kako
smo, odgovorimo
z: Vrhu(n)sko! ■
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Janja Kozarka (iz objave na Stareslike.cerknica.org)

Gradnja nove ceste na Vrh

I

zgradnja nove ceste na Vrh po spodnjem
robu pobočja Kuclja – kajpak ročno. Ta
dela so se zgodila okrog leta 1930, je zapisal Kebe v svoji prvi knjigi. Prvotno – bolj
strmo cesto – je videti v o ozadju. Peljala je
mimo kasarne – svetle stavbe na levi. Po tej
stari poti so hodile Vrhovke po vodo v Viševek, tako navaja ljudska pesem. To se je zagotovo dogajalo pred letom 1909, kajti tega
leta so na Vrhu že dogradili vaški vodovod.
Novica v Domoljubu št. 22 – 1909 pravi:
“Vodovod v podobčini Vrh je dograjen ter že
deluje v zadovoljstvo ondotnih prebivavcev.
Delo je izvršila tvrdka Lončarič.”
Ročno delo je zahtevalo veliko pridnih rok.
Na sliki se lepo vidi vsakovrstno orodje potrebno za tovrstna opravila. Slika je tako kakovostna, da se iz nje razberejo celo vzorčki
posameznih oblačil, še posebej zanimivi so
vzorčki jopic (štrjәkank) pridnih delavcev.
Slika je objavljena tudi v knjigi Janez Kebe:
Loška dolina z Babnim Poljem, Lj. 1996, na
strani 511.

Vrh prijazna je vasica Notranjske.
Cerkvica stoji na gmajn’,
svet Tomaž je njen patron,
lep ima v zvoniku zvon.
Pa so vrhovské Tomaža ujezile,
v Viševek po vodo so hodile.
težko so jo domov vozile,
še težje pa na glav nosile.
***
Pa se fantje in možje so posvet’vali,
lepe pesmi so Tomažu prepreváli.
To Tomažu je b’lo po volj’,
takoj jim vode dal dovolj.
***
Zdaj kar pipca se odpre
in voda sama v škafe gre.
Svet’ Tomaž vodo deli
vsem vaščanom po vasí.

Ljudsko pesem je po spominu zapisala zdaj že
pokojna Frančiška Antončič – Grabnarjeva.

Kraj: Vrh v Loški dolini
Datum: okrog 1930
(podatek iz Kebetove knjige)
Avtor: neznan
Zbirka: Stanislav Kvaternik
Skenirano: 19. 3. 2013
Oblika: kopija fotografije
Slovarček:
• patron: svetnik, zavetnik
• vrhovské: prebivalke Vrha
• ondotnih: tamkajšnjih
Viri:
• Janja Sterle
• Marija Kandare
• Janez Kebe: Loška dolina
z Babnim Poljem, Lj. 1996

Ali ste vedeli?
Pod Vrh spada tudi hiša v
Grajševki s hišno številko
Vrh 23, ki je v gozdu nekaj
kilometrov nad vasjo?
Hiša v Grajševki je bila
zgrajena v sedemdesetih
letih 19. stoletja, po odpravi
servitutov, kot zaščitna postaja
na meji gospostva Snežnik in
glavnih izvoznih poti.
(vir:Janja Kozarka-https://
stareslike.cerknica.org)

VRH
Vas Vrh (Werch) se prvič omenja šele leta
1526 v zvezi s cerkvijo Sv. Tomaža, ko je
ta dala kot davek proti Turkom en bakren
kelih in dva goldinarja. Nad vasjo je
majhen grad, ki je stal še leta 1720. Dne 10.
maja tega leta je bil namreč krščen Urban
iz gradu Vrh, »ex arce Werch«. Oče Gregor
je bil čuvaj snežniškega gospostva, »vilico
apud Ilustr. Dominio Schnepergense«
Leta 1855 je za kolero umrlo 22 vaščanov.
Takratno zaobljubo, da bodo imeli z
vaščani Podgore vsako leto sv. mašo na
Križni gori, držijo še dandanes. Leta 1893
je ogenj uničil sedem hiš. Od okoli leta
1860 do konca druge svetovne vojne je
odšlo v tujino 49 vaščanov.
vir: Obrh, št. 5., december 2006, str. 30, Janez
Kebe, Prva zapisana imena vasi v župnijah
Stari trg in Babno Polje in zanimivosti, III.del
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Anđelka Pogorilić

Pogovor s Petro Mlakar

o razstavi v knjižnici Višje – hitreje – gosteje
stavljajo velik del mest, blizu pa so tudi hribi,
reke, gore … Ti elementi, po mojem mnenju,
predstavljajo pomemben element bivanja in
izrazito vplivajo na njegovo kakovost.

Na Kitajskem zidu (osebni arhiv: Petra Mlakar)

V

času od 26. novembra do 21. decembra
2018 je Enota Maričke Žnidaršič Stari
trg pri Ložu gostila razstavo študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
Razstava je kolaž utrinkov strokovne ekskurzije na Kitajsko in v Združene arabske
emirate seminarja Arhitektura mesta, prof.
Janeza Koželja. Predstavlja aktualne urbanistično arhitekturne teme, kot so velikost,
razdalja, hitrost, gostota in eksponentna rast
kitajskih ter mest Združenih arabskih emiratov. Ena izmed avtoric razstave je tudi Petra Mlakar iz Ograd, študentka fakultete za
arhitekturo v Ljubljani.
Kakšen je bil namen seminarja?
Seminar Arhitektura mesta, profesorja dr.
Janeza Koželja (trenutno, podžupana in
'glavnega' arhitekta Mestne občine Ljubljana), se je vedno ukvarjal s problemom
bivanja v mestih. Spoznavanje kakovostne
arhitekture je vedno lažje, če se bodoči
arhitekt lahko sprehodi skozi sosesko, v
živo začuti utrip mesta, spozna tokove v
prostoru in sploh doživi življenje v in ob
soseski. Zato se je vodstvo seminarja odločilo, da izvede strokovno ekskurzijo na
Kitajsko, deželo z izredno visoko stopnjo
urbanizacije, deželo nebotičnikov, bliskovitega razvoja in nebrzdanih arhitekturnih
možnosti. Kitajska je bila v nekem trenutku kakor peskovnik zahodnih zvezdniških
arhitektov, ki so imeli možnost gradnje
stavb skoraj brez omejitev, kar je omogočilo izgradnjo številnih markantnih stavb
in celotnih sosesk.

Kako arhitekturne razlike vplivajo na
kulturo in kakovost življenja?
Arhitektura je tista, ki mora ustrezati načinu bivanja in spoštovati kulturo prebivalcev
in ne obratno. Arhitekti morajo spoštovati
okolje, v katerem gradijo, njihove običaje in
navade prebivalcev. Zanimivo je, da imajo
v Hongkongu poseben odbor, ki nadzoruje
skladnost novogradenj s 'feng-shuijem' in
njihov vpliv na sosednje stavbe. 'Feng-shui'
je starodavna kitajska veščina urejanja zunanjega in notranjega prostora, katere namen
je povečati skladnost in pretok energije, in
ki jo uvrščajo na področje kitajske metafizike. 'Feng-shui' pravi, da na hribih nad obalo
živijo zmaji, ki morajo imeti prosto pot do
vode, zato imajo velike stavbe pogosto ''luknjo'' v sredini, da lahko zmaji nemoteno
potujejo med kopnim in vodo.
Kaj si zaznala kot prednost in kaj kot
pomanjkljivost v kakovosti bivanja med
Ljubljano in kraji, ki ste jih obiskali?
Vsa mesta, ki smo jih obiskali, so mnogo večja in veliko gosteje naseljena kot Ljubljana.
Veliko število ljudi proizvede ogromno onesnaženja vseh vrst, kar negativno vpliva na
počutje in zdravje ljudi v mestih. Tempo življenja je mnogo hitrejši, 'turbo kapitalizem',
čeprav to zanikajo, pa izrazito zaznaven v
vseh sferah življenja.
Življenje v Sloveniji je zelo kakovostno. Čistoča zraka je v naši deželi boljša, vodo lahko
pijemo iz skoraj vsake pipe, potoki in reke so
dokaj čiste, sprehodi po slovenskih mestih
so varni ob vseh urah. Zelene površine pred-

Kaj nam danes ponuja ta raznolikost
prostora?
Kitajska, ki ima toliko prebivalcev kot EU,
Rusija, ZDA in še celotna Južna Amerika skupaj, se je od leta 1978 umestila med
ključne svetovne velesile, kar se odraža predvsem v številnih milijonskih velemestih, ki
vznikajo kot gobe po dežju, najsodobnejši in
najbolj razvejani prometni infrastrukturi ter
srednjim slojem prebivalstva, ki želi izkusiti vse dobrine zahodnega sveta. Tako lahko
občudujemo tradicionalne vasice in replike
svetovno znanih mest. Ostaja pa velik del
Kitajske, ki še zdaleč ni dovolj razvit, veliko
ljudi živi še vedno, za bivanje sicer v urejenih
hišah, dobesedno pod zemljo.
Kot sem že omenila, je bila Kitajska pred leti
pravi peskovnik in igrišče za zahodne arhitekte, ki so si lahko pod krinko razvoja in
napredka privoščili skoraj vse, večkrat laiku
in tudi strokovnjaku nerazumljive projekte. Na jugu Kitajske so postavili nebotičnik
Liebian International Building, ki ga krasi
največji umetni slap na svetu. A namesto da
bi zgradba navduševala, je postala najnovejša arhitekturna tarča posmeha. Nebotičnik
v mestu Guiyang so opremili s 108 metrov
dolgim slapom, a ker njegovo obratovanje
veliko stane, bo verjetno vodo videti le redko. Doslej so slap zagnali le šestkrat. Namreč,
črpanje vode na 121 metrov visoki zgradbi
stane 800 juanov oz. dobrih 100 evrov na
uro. Kitajska civilizacija, ki je nedvomno
ena izmed najstarejših na svetu, preseneča s
svojimi starodavnimi, veličastnimi zgradbami, obenem pa je hitro gospodarsko rast na
Kitajskem spremljal gradbeni razcvet, katerega posledica so tudi čudne zgradbe, ki so
pogosto tarča kritik, saj da niso drugega kot
nesmotrna poraba javnega denarja ali sredstev iz raznih finančnih skladov. Marsikateri
izmed teh projektov je predstavljal velik tehnološki preskok, naj si bo pri oblikovanju,
gradnji ali uporabi. Arhitektura je veda, ki
je izredno draga in zato tudi počasna pri razvoju, Kitajci pa so s svojimi velikimi vložki
na več področjih močno pospešili ta razvoj.
Obenem ne smemo pozabiti, da so njihovi
arhitekti ves čas opazovali delo zahodnih kolegov in so v zadnjem času postali enakovreden konkurent, na nekaterih področjih pa
jim drugačna filozofija razmišljanja prinaša
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tudi prednost. V zadnjih letih se je število
projektov tujih arhitektov močno zmanjšalo
in verjamem, da bodo v prihodnje domačini
gradili prav nič slabše načrtovane objekte.
Se lahko 'zgražamo' nad ekscesnimi
kopijami svetovnih arhitekturnih ikon?
Na primer Macao na Kitajskem, kjer stojita
tako Eifflov stolp kakor miniaturne Benetke, je igralniško mesto. Vse, kar kapital tam
zgradi, je namenjeno ustvarjanju dobička.
Če hoče, lahko potrošnik zapravi svoj denar
na gondoli v hotelu v Macau. Treba pa se je
zavedati, da je to pač 'Disneyland za odrasle'.
Prostor, kjer domišljija nima meja. Nikakor
pa ne gre za kakovostno bivalno okolje, primerno za dolgotrajno bivanje.
Kako si doživela to mogočno
arhitekturo sredi puščave, stičišče
najsodobnejših arhitekturnih dosežkov,
modernega urbanega življenja in hkrati
tradicionalnega puščavskega življenja?
Združeni arabski emirati so svet zase. Gre za
deželo, ki je oblikovana po meri avtomobila
in ne človeka. Široke avenije, velike razdalje
med naselji in huda vročina praktično onemogočajo dnevno gibanje zunaj. Celo avtobusna postajališča so klimatizirana. Soseske
se ustvarjajo okrog najvišjih stolpnic in nakupovalnih središč, ki so z ohlajeno klimo
primernejša za druženje domačinov in tudi
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turistov. Razdalje med posameznimi 'grozdi'
so prevelike za pešca, zato je življenje brez
avtomobila tam praktično nemogoče.
Ob omembi Združenih arabskih emiratov
in tamkajšnjih znamenitosti nikakor ne moremo mimo mogočnih stolpnic. Največ mogočnih arhitekturnih biserov lahko najdemo
v Dubaju in nato v Abu Dhabiju. Ti dve mesti sta tudi največkrat cilj obiskovalcev, ki se
znajdejo v Združenih arabskih emiratih. In
seveda, na potovanju po Združenih arabskih
emiratih ne moremo mimo najvišje zgradbe
na svetu ‒ Burj Khalife. Vstopnica za vzpon
na Burj Khalifo do 148. nadstropja stane 120
EUR. Zgradba ima 211 nadstropij, če štejemo
podzemni in zgornja nadstropja. V višino
meri 828 metrov, trikrat več kot Eiffel stolp v
Parizu in dvakrat več kot Empire State Building v New Yorku.
Kakšen dom v domačem okolju ponuja
sodobnemu človeku največ udobja za
racionalno ceno?
Dovolj smo napredovali kot družba, da se
dolahko strinjamo, da je bolj kot velikost do
movanja pomembna smiselnost njegove
zasnove.
Dobro
počutje
ustvarja
primerna mešanica
zasebnosti in predvsem občutka pripadnosti skupnosti,
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pa naj bo to v mestu ali na deželi. Zanimiva
alternativa tradicionalnim načinom lastništva so različne zadruge, ki z združevanjem
podobno mislečih uporabnikov ustvarijo
močno skupnost, ki omogoča izredno kakovostno bivanje po ugodnejši ceni, predvsem
po zaslugi kolektivizacije na različnih stopnjah bivanja in boljše izhodiščne položaje
pri financiranju gradnje.
Že razmišljaš, kakšna bo tvoja karierna
pot? Te morebiti zanima zaposlitev v
tujini ali pa želiš izkoristiti svoj potencial
in potencial lokalnega okolja ter
ustanoviti lastno podjetje?
Želim postati del enega najboljših mladih
arhitekturnih birojev v Sloveniji, biroja
'BUNKER' in se skupaj z njimi širiti v Sloveniji tudi na še vedno atraktivne vzhodne
trge.
Hvala za odgovore in veliko uspeha na
tvoji poti!
Hvala tudi vam za vprašanja. ■

Honk Kong

(foto: Teodor Hribovšek)

Dubaj

(foto: Teodor Hribovšek)
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V Kozariščah predali namenu
AED defibrilator

N

a dan slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja, je bil v Kozariščah predan v uporabo
nov avtomatski defibrilator. S to humano gesto je vaška agrarna skupnost dokazala, da
kultura ni samo umetnost, marveč tudi odnos do človeka.
Napravo, ki je namenjena hitremu ukrepanju ob morebitnem zastoju srca, so namestili ob vhodu v frizerski salon Nina.
Kot je v kratki predstavitvi povedal Peter Mele, ja Agrarna skupnost Kozarišče (ASK) že pred
časom sprejela sklep, da se iz njenih sredstev kupi defribrilator za potrebe vseh vaščanov in
vseh, ki jih pot zanese v našo vas in bi ga morda potrebovali. Poslanstvo agrarne skupnosti je
delati v dobro njenih članov, pa tudi vseh vaščanov, zato so se tudi odločili za ta nakup.
V imenu ASK je trak prerezal Bernard Turk in napravo predal svojemu namenu. Izrazil je veselje, ker je del zgodbe, ki govori o medsebojni skrbi in pomoči drug za drugega.
Vsem krajanom je zaželel zdravja in izrazil željo, da bi po defibrilatorju posegali čim manj.
Sledil je praktični prikaz delovanja naprave, masaže srca in umetnega dihanja, ki sta ga strokovno izvedla člana Prostovoljnega gasilskega društva Iga vas Iztok Mihelčič in Marko Štefančič.
Sledil je krajši kulturni program, ob koncu pa so se vsi prisotni lahko še posladkali s pecivom,
ki so ga pripravile pridne vaščanke. ■

marec, 2019

Termometer kaže minus devet,
tako kot lani mrzlo je že spet.
Meglice prekrivajo dolino
s snegom zlivajo se v belino
V Pudobu mimo hrama božjega
Pohodnika dva jo mahata,
le kam ju pot tak zgodaj vodi,
pa ne da jima mraz tak godi.
K avtobusni sred vasi
še veliko drugih jih hiti,
proti mrazu zdravila si delijo,
s svežo kavico me počastijo.
Ko vse Pudobčane vkup dobim
in jih za gasilsko fotko postrojim,
lepo se mi nastavijo v garnituro
tik pred odhodom na Poljansko turo.
Za tem jo mahnejo čez cesto
po širnem polju v meglo gosto.
»Na Gobovcu se bomo vid'li spet,«
jaz pa sedaj v Višev'k moram odhitet.
Tam v zavetju vaškega zvonika
zbira druščina se raznolika.
Skoraj ga ni v Sloveniji kraja,
od koder prišla pohodniška je raja.

 Zahvala 
Vaška agrarna skupnost Kozarišče
se zahvaljuje Martini Hiti,
da je odstopila prostor za
namestitev defibrilatorja na steni
pred vhodom svojega studia Nina.

Kazalec na turnu še ni devet odpel,
ko regiment prvi na pot je oddrvel
z nabojem dobre volje
za britofom na ravno polje.
Ker kot vedno aparat moj ni miroval,
skupino iz Gorenjske je zaznal.
Zadnja pa v meglene poljane
zakorakala prijatla iz Ljubljane.

Prikaz postopka oživljanja in uporabe AED
(foto: Borut Kraševec)

Trak je prerezal
Bernard Turk

(foto: Mario Žnidaršič)

Pot dalje mimo Šice je vodila,
hitre in malo manj že razdvojila.
Pričakal sem jih na križišču,
iz Žage v Sigo dveh poti stičišču.
Nebo nas s sončkom je obdarilo,
in iz polj meglice prepodilo.
Ob stezi brinovo zim zelenje
vodilo nas je do Andrejeve stopenje.
Malce navkreber in v breg,
pa gazenje v celi sneg
vse do Poludovega laza,
kjer ni b'lo več ta pravcga mraza.
Pri prečkanju ceste na Poljane
Ponovno vidim Pudobce nasmejane.
po lazu v sončne žarke odeti
gaz svežo morajo utreti.

V imenu Agrarne skupnosti Kozarišče je zbrane nagovoril Peter Mele, ki je predstavil
odločitev za nakup in postavitev defibrilatorja (foto: Borut Kraševec)

Igavaški, iz Sige, Markovca in Vrhničani
skupaj mahajo jo zbrani
in po mojem jodlanju mal kasneje
zagledam še viševsko grupo skozi veje.
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Edo iz Žage

TRADICIONALNI POHOD
NA GORNJE POLJANE 2019

Sedlo Kamniško nam nudi blisk
planinske koče,
Občudujemo ga, oko od te lepote noče,
spodaj glej kozolce, štale in kmetije,
pa Obrha struge, ki se po Dolini vije.

Lesketajoči biseri v snegu
v belino odete smreke v bregu;
lepote te zapeljejo me v sanje,
za hip mi misli odplavajo v rajsko stanje.

Jure nas v svoj muzej popelje,
pokaže, kako so včasih ribali zelje,
mlatili ječmen, rž, pšenico,
živini postiljali s slamico.

Ko zadnjega pohodnika posnamem,
si par minutk oddiha vzamem,
nato nazaj k avtu planem,
da še tiste z Jermendola ujamem.

Kozolec premore vseh sort kmečkega orodja,
lojtrnih vozov in sank ogrodja,
tam je svet pradedov, njihovga trpljenja,
tam je svet nekdaj kmečkega življenja.

V Jermendolu srečam tri družine
in z njimi kup mladine.
Otročke trudijo se vleči s sanmi,
da so ateji, mame, tete potni vsi ...
In šine mi ideja rešit ta problem,
povežem njih sanke v tandem
in že se na vseh nas veselje
kup otrok za avtom pelje.
Med vožnjo okrog pogledujem,
pohodnike od vsepovsod srečujem,
vsi za kolonco našo se ozirajo,
če jih prosim za fotko tud pozirajo.
Kmalu znajdemo se na sred poti,
kjer smerokaz za Poljane stoji.
Tu pohodu se pridružijo enote
iz Prezida in babnopoljske planote.
Potem pa koloni naši se zgodi,
da še drugi malčki se vozili bi.
Seveda jim rad ustrežem
in tretje še sani zaprežem.
Pot nas vodi skozi narave čudesa,
bukve, jelke, smreke vsa drevesa,
ki v opojno belino snega so odeta,
ne mogel bi si izmislit lepšega izleta!
Zasnežena jasa bliska v kristalih
lučk pravljičnih, ta pravih,
med njimi se vijejo stezice,
iz krošenj opazujejo nas ptice.

foto: Edo Šega

Sankačem mojim očke se zasvetijo,
ko Juretovo zagledamo domačijo.
Pohodniki pred hišo zaploskajo paradi,
saj tudi oni bi se s sankami vozili radi!
Iz koče izzivalni vonj prihaja,
od skednja prelep ovčjak zalaja,
njegovega pozdrava sem vesel,
vse zmagovalni duh je prevzel.
Pred vrati drv je čudovit dekor,
Darja, Snežka prav tedaj si vzameta odmor,
pohodnik jagerčka mi nudi,
poleg njega dama kekse tudi.
Pr'jatli, znanci, pohodniki veseli
prav vse prostore v hiši so zajeli.
Najti ni nit enega kotička,
da spil bi vsaj deci cvička.
Jure nas voljan do cerkve je peljati
in hram Svet'ga Andreja razkazati.
Čudimo se stropa poslikavi - umetnini,
potem razgleda iz zvonika na višini.
Razgled odpira se do Triglava pogorja,
za Snežnikom vidlo bi se vse do morja,
nad Ložem do obrisov Križne gore,
še dlje do Slivnice, kjer čarovnice so nore.

Končno nekaj prostora se sprosti,
čeprav v koči še polno je ljudi,
naročiš lahko klobaso, ričet, joto,
težko še kje našel tako bi dobroto.
Hrana domača, odlična pijača
veselje do življenja nam vrača,
medtem pa pohodniki zapozneli
še iz Spodnjih Poljan so prihiteli.
Najbolj me na koncu razveseli
skupinica simpatičnih malce »starejših ljudi«,
ki jih redno srečujem na pohodu po Dolini
ter vzponu na Gornje Poljane tu pozimi.
Za sestop večina so poljansko pot ubrali,
seveda vsi korajžni, ki se medveda niso bali
in naprej po gozdnih vlakah Racne gore
uživali lepote nore!
v Kaminih pri Vrhniki prišli so v Dolino,
vsi so si bili edini, da je b'lo enkratno,
super, fino!
Vsa čast Juretu pobudniku POHODA
Medalja zlata kulinariki - dobrotam!
Oljčna vejica za vso prijaznost!
Zahvale ekipi vsej, ki nas je gostila!
Težko, da kje dobili lepše bi darilo,
kot je to, kar se nam danes je zgodilo.

foto: Edo Šega

foto: Edo Šega
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Edo iz Žage

MONTE ŽAGA 2019
Tekma za tiste, ki nimajo možnosti nastopati v kategoriziranih tekmovanjih, a vseeno radi tekmujejo in uživajo radosti snega

tudi obvladanje zavojev in figuralika, kot je
vožnja s prekrižanimi smučmi ali vzvratno
smučanje.

Po enoletnem premoru, ker v lanski zimi
nikakor nismo uspeli uskladiti termina s
snežnimi pogoji, nam je letošnjo zimo le
uspelo organizirati tradicionalno smučanje
za najmlajše oz. nekategornike pod nazivom
MONTE ŽAGA!

Zmagovalci so bili vsi, vzporedno ocenjevanje po kategorijah pa je sledeče:

Tistih par centimetrov snega, ki pade več v
Žagi pod Racno goro, je vzpodbudilo Danila Bavca, da se je v sodelovanju z nekaj starši
mladih smučarjev podal na izvir Obrha in
na travniku nad štalo postavil vaško žičnico.
Letos je dodal še nekaj svojih inovacij, kot je
glavno obračalno kolo iz kovinske samokolnice, pa nova stojalca z vrtljivimi vodili za vrv.
Na hitro je po Markovcu, Vrhniki in drugih
vaseh romalo obvestilo smučarjem nekategornikom, ki so morali zdrgniti rjo iz »kant«
svojih smuč in kar se da hitro priti na
prizorišče MONTE ŽAGE. Seveda so jih pripeljali starši, večina tudi s smučmi in, da je
prvi dan minil z dodano vrednostjo, so postavili »roštilj« ter pekli čevapčiče. Manjkalo
ni energetskih oz. vitaminskih napitkov in
sladkarij! Celo glasbeno spremljavo so si tokrat privoščili.

MALO STAREJŠE DEKLICE
in DEČKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lea Bavec
Živa Palčič
Sara Bavec
Lea Mulec
Daniela Žnidaršič
Teodor Halias

MAME IN TETE
1. Marinka Lipovec
2. Suzana Strmšek
3. Marina Mulec

OČKI IN STRICI
1.
2.
3.
4.
5.

Danilo Bavec
Roman Mulec
Gregor Benet
Franci Palčič
Blaž Antončič

sodniki:
Edo Šega (uradna licenca)
SLO, Boro Jakimoski – Mak

foto: Edo Šega

foto: Edo Šega

1. Lars Žagar
2. Anej Mulec
3. Nastja Žagar

Namen in poslanstvo MONTE ŽAGE je
približati smučanje in sankanje prav tistim
otrokom, pa tudi starejšim, ki iz takšnih
ali drugačnih razlogov ne obiskujejo malo
hujših strmin oz. organiziranih smučišč!
S tekmovanjem v Žagi – za pokal RACNE
GORE – pa poleg izgradnje samozavesti
doživijo delček »cirkusa« velikih smučarskih tekmovanj! ■

foto: Edo Šega

Tomosovka je pridno vlačila najmlajše in
tudi malo manj mlade navkreber vse do
ceste, ki vodi k rezervoarju, kjer je bil start
tokrat le superveleslaloma. Tekmovalci so
se spuščali po desni in kasneje tudi po levi
progi. Tokratni kriteriji so bili poleg časa

NAJMLAJŠE DEKLICE in DEČKI

MONTE ŽAGA je tokrat potekala popoldne v soboto in nedeljo, 16. in 27. januarja,
vse do sončnega zahoda. Vsi so se na vso
moč zabavali in si bili edini, da je tak dogodek potrebno čim večkrat ponoviti.
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Mario Žnidaršič

Na Štefanovo v Šmarati
Tradicionalni blagoslov konj

26. decembra goduje sv. Štefan, na čigar god se po starih,
bržkone še predkrščanskih navadah blagoslavlja konje ter
tudi sol in vodo.
Blagoslov konj v Šmarati sega v leto 1993, ko so se na pobudo lastnikov in ljubiteljev konj zbrali pri cerkvi sv. Marjete in ponovno obudili to staro navado.
Povorka s konji in vpregami je letos v čudovitem sončnem vremenu krenila od Šrange pri gradu Snežnik skozi
vas Kozarišče in Šmarato do cerkvice sv. Marjete, ki so jo
po stari navadi trikrat obkrožila in počakali na blagoslov.
Župnik Blaž Dobravec je priporočil konjenike in njihove
živali v varstvo sv. Štefana ter z blagoslovljeno štefanovo
vodo poškropil vse konje in njihove lastnike.
Sledila je pogostitev s toplim čajem, pecivom in kuhanim
vinom, za kar so poskrbele prijazne vaščanke. ■

Alenka Veber

Babji odkruški
Dan žena

O

b letošnjem mednarodnem prazniku žena oz.
dnevu delovnih žena moja misel ne bo tekla v
smeri pojasnjevanja zgodovine praznika, ki ga praznujejo v približno sto državah, predvsem v bivših
komunističnih in socialističnih.
Nedvomno je položaj ženske, žene in matere v razvitem svetu danes drugačen, kot je bil v času nemške
feministke in socialistke Clare Zetkin na začetku 20.
stoletja. Mogoče je celo težji ali zahtevnejši.
Vsaj danes in še nekaj dni bo okrog ženskega vprašanja v 21. stoletju tekla kakšna okrogla miza na
temo o zaposlitvenih možnostih žensk, deležu žensk
v politični areni, na vodilnih položajih in podobno.
Na ta dan nimam v mislih same sebe, svojih sposobnosti in pravic ali krivic, ki so se mi zgodile zato, ker
sem ženska, ter svojega dokazovanja v kolektivu, ki
ga je pretežno vodil moški svet. V mislih imam svojo mamo tam v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je njen delodajalec na dan žena spomnil
vseh žensk in jim izročil darilo. Glasni stroji so se
na ta dan kakšno uro prej ustavili, tovarniško jedilnico pa smo napolnili otroci in vzneseno recitirali
pesmice o mamah. Mame so na nas zrle s ponosno
dvignjeno glavo. Sama sem mami ob dnevu žena s
prihranki kupila tudi kakšno skromno darilce.
Želim vam povedati, da je mama praznovala svoj
praznik in skupaj z njo tudi jaz. Ob težkem delavniku, skrbi za družino je lahko prisluhnila svoji hčerki, ki ji je s tresočim se glasom recitirala, da je zanjo
najlepša mama na svetu.
Danes mamine tovarne ni več. Praznik dan žena je
celo izginil z nekaterih koledarskih listov … Sama

pa sem iz varnega materinega naročja odšla pred več kot tremi desetletji.
Medtem so se materina podoba
in najini vlogi spremenile. Nisem
več sedemletna deklica, temveč že
zdavnaj odrasla hči, ki se ob domačem ognjišču še vedno pusti malo
razvajati.
Ob današnjem dnevu žena se torej
oziram bolj na vlogo ženske, žene
in matere, ki jo je imela oz. jo še
ima moja mama. Vedno ji je bila
zvesta, tudi v težkih preizkušnjah,
ki jih je s seboj prinesla očetova bolezen.
Svojo mamo bi lahko opisala kot
izjemno močno in globoko verno
žensko, vedno nasmejano. Ko sva z
bratom odhajala v svet, nama je na

foto: Borut Kraševec

čelu naredila križ. To je bila in je še vedno
najina dota.
In da, lahko bi jo opisala tudi kot žensko, ki
ji je bila kratena marsikatera pravica, a tega
nikoli ni poudarjala. Zanjo se je borila na
svoj način: s tišino, delom, prikrito bolečino in molitvijo.
Čeprav vem, da je bilo njeno praznovanje
dneva žena skromno, je bilo v njem vendarle čutiti zanos.
Zato, draga mama in vse mame tega sveta,
naj bo letošnji praznik tudi tvoj in vaš praznik. Praznujte ga na svoj način! ■
_____
odkrúšek -ška m (û)
odkrušen drobec, kos: pri plezanju so se
mu usipali na glavo odkruški; premogovi
odkruški / na vse strani so leteli leseni
odkruški iveri; pren., knjiž. natresel jim je
nekaj odkruškov iz svojega bogatega življenja

Dan žena (foto: Alenka Veber)
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Alma Kandare

Potep po Madeiri – otoku večne pomladi
Če me pot še kdaj zanese tja, sem prepričana, da moje navdušenje ne bo nič manjše in
bom ravno tako ali še bolj, srkala vase vse
lepote, ki jih Madeira ponuja.
Bisere narave in delo človeških rok ... Madeira
ima oboje.
Madeira je pogosto poimenovana tudi rajski
vrt ali otok večne pomladi, saj je povprečna
temperatura čez celo leto med 15 in 250C,
kar omogoča bujno rast najrazličnejšega eksotičnega rastlinstva, ki iz meseca v mesec s
svojimi lepotami razvaja naravo in ji daje prav
poseben čar ter pridih neskončnosti, topline
in miru.
Ta mali portugalski otok, ki meri skupaj z nenaseljenimi manjšimi otočki le 741 km2, leži
1000 km od Lizbone, globoko v Atlantskem
oceanu. Je vulkanskega nastanka in ga zato
krasijo številne strme soteske, skozi katere se
pogosto prebijaš po ozkih cestah, ki so vklesane v strma pobočja. Visoki klifi nad morjem
ponujajo prečudovite razglede na kristalno
čisto vodo, ki se na obzorju preliva v modrino
neba. Včasih lahko le ob pisanem sončnem
zahodu ločiš tanko črto med nebom in morjem. Ob vsakem pogledu pa ti zastane dih, ko
se z obale v slabi uri povzpneš na prečudovite vrhove gora, ki se do višine 1818 m (Pico
do Areeiro) stegujejo proti nebu in ti dajejo
občutek majhnosti. Istočasno pa ti nesebično
ponujajo zavedanje sreče, da si v tistem trenutku tam in da lahko uživaš v vsem, kar ti
ta razgibana narava ponuja. Napolniš si dušo

in srce s svežino čistega atlantskega zraka, vse
težave izginejo in preplavi te občutek neizmernega veselja. Oči pa ob odhodu s seboj
odnesejo neminljive slike, ki se vžgejo v možgane in te napolnijo s spokojnostjo in mirom.
Moja "ljubezen" do Madeire se je začela leta
2017, ko sem se podala na pot proti njej. Preko dveh letališč v Benetkah in Lizboni, sem
po 12 urah končno stopila na tla otoka.
Kljub zavedanju, da je letališče na Madeiri
eno izmed 10-ih najnevarnejših za pristanek
in je manj kot 20 pilotov usposobljenih za to,
moja želja po obisku tega otoka ni bila nič
manjša in končno me je kljub utrujenosti od
dolge poti, prvi dih svežega atlantskega zraka ob vstopu iz letala, napolnil z energijo in
vznemirjenjem.
Vsako jutro, ko je sonce osvetlilo keramične
mozaike, s katerimi so tlakovane ulice in se je
zaslišal vrvež prebujajočega se življenja, sem
začutila neskončno željo po raziskovanju, po
srkanju energije, ki je vrela iz krajev, mest, ljudi in narave. Vsak korak, ki sem ga naredila in
vsak kilometer, ki sem ga prepotovala, me je
pripeljal v nove kraje in med drugačne ljudi.
Vsem pa je bila skupna skoraj otroška nedolžnost in preprostost, lahko bi rekla domačnost, za katero mi ni bilo potrebno plačati, saj
se je ponujala povsod, le videti si jo moral in
si jo želeti sprejeti.
Sprehodi po neokrnjeni naravi med evkaliptusi, katerim se je na delu otoka še vedno
poznala bitka z ognjem, ki se je odvijala leto

Cabo Girao (foto: Alma Kandare)

prej, so omogočali srečanja z raznoraznimi
presenečenji, ki so se ponujali skoraj za vsakim ovinkom ali hribčkom.
Hoja po levadah se je spremenila v pravljico,
ki je govorila o zapornikih in sužnjih, katerih
roke so stoletja gradile te zanimive vodovodne sisteme vklesane v žive skale. Levade
(orig. levadas) so omogočile, da so vsi prebivalci otoka dobili vodo z najvišjih vrhov, kjer
vode zaradi pogostih padavin ni primanjkovalo. Še vedno obstaja 2170 km levad, ki
so ponekod skopane celo skozi gore (40 km
predorov). Za potrebe vzdrževanja je bila ob
njih zgrajena izjemna mreža poti, ki danes turistom omogočajo tako sproščujoče sprehode
skozi prelepo pokrajino kot tudi nekoliko
bolj adrenalinski izlet po ozkih in nevarnih
policah. Sprehodi po levadah so me pripeljali
do slapov kristalno čiste vode, ki so izvirali iz
navpičnih sten. Srečala sem zaupljive ptice, ki
so mi priletele na roko in si napolnile kljunčke s ponujeno hrano. Čarobno rastlinje se je s
svojimi cvetovi bohotilo v vsej svoji lepoti in
presenečenj ni in ni bilo konec. Potrebno se je
bilo le ustaviti, zadihati in začutiti tisto, kar se
je nevsiljivo ponujalo.
V več stoletni zgodovini je Madeira doživela
številne vzpone in padce. To se še vedno pozna na vseh delih otoka. Ostanki zgodovinskih stavb, cerkva, mest govorijo zgodbo o
številnih morjeplovcih, ki so se pred in tudi
po končanih dolgih plovbah ustavili na otoku
in tam pustili raznovrstne najdbe ali rastline
iz drugih celin. Ugodna klima je omogočila,
da so se te eksotične rastline obdržale in zdaj
predstavljajo pomemben del madeirske kulture in prehrane.
Na vrtovih domačinov sem videla drevesa
papaj, kavovcev, mangovcev, ki so se ošabno
bohotila s svežimi in vabljivimi plodovi. Prečudoviti cvetovi pasijonk, ki so se sončili na
obzidjih hiš, so napovedovali dobro letino te
vzpenjavke. Presenečena sem ugotovila, da so
plodovi pasijonk užitni in ne le to, so celo zelo
zdravi.
Pestrost rastlinstva na Madeiri se je dobro videla na sprehodu po glavni tržnici Mercado
dos Lavradores (v glavnem mestu Funchal),
kjer se je čarovnija barv sadja in zelenjave,
združila s čarovnijo njihovih okusov in vse
skupaj je eksplodiralo v mavričnih odtenkih,
ki so nežno razvajali vsa moja čutila. Sprehod
po tržnici ni bil le sprehod, ampak je bil kulinarično doživetje v velikem obsegu, saj poizkusiti vse, kar se mi je vabljivo ponujalo, je
vzelo veliko časa. Dodaten čar dogajanju pa
so dali tudi prijazni prodajalci, ki so s sproščenim pogovorom ustvarili tako pridih domačnosti kot občutek, da sem na otoku, ki bi ga
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Tržnica (foto: Alma Kandare)
z lahkoto imenovala dom. Prodajalke cvetja,
oblečene v tradicionalno nošo cvetličark, so
ponujale rezano cvetje, sadike in semena rož
in celotno zgodbo v mojih očeh še dodatno
popestrile. Na tržnici pa ne najdeš le »50 odtenkov rastlin«, ampak je tam tudi velika ribja
tržnica, ki vsakodnevno ponuja pester izbor
morskih dobrot. Najbolj znana je espada, riba
mečarica črne barve, ki jo lovijo na globini
tudi do 1000 m. Med bivanjem na otoku, sem
jo večkrat poskusila in res je prav posebna
specialiteta, saj kombinacija s sladkimi domačimi bananami, predstavlja kulinarični izziv,
ki te ne razočara.
Na otoku je, kljub strmim pobočjem, poljedelstvo dobro razvito, saj pridelujejo vse, kar
ti srce poželi. Ne preseneča pa dejstvo, da je
zaradi težkih naravnih razmer poljedelstvo
od domačinov zahtevalo posebno iznajdljivost. Pomanjkanje ravnih površin je vodilo
v razvoj terasastih njiv, do katerih je dostop
težak in je pospravljanje pridelkov posebno
zahtevno opravilo. Take terase so po celem
otoku in vsak centimeter je izredno dragocen
ter skrbno obdelan. V spominu mi je ostal
pogled na galicijsko zelje, ki je raslo na vsaki taki njivici. Glave listov naredi na več kot
meter dolgih strženih in predstavlja v njihovi
kulinariki pomembno sestavino.
Najbolj pa so me navdušili ogromni nasadi
najbolj dišečih in okusnih banan, kar sem jih
kdaj jedla. Tisti neverjetni omamni vonj, ki se
je razširil in mi razvajal nosnici takoj, ko sem
banano začela lupiti, mi je še vedno v spominu in ga žal od takrat nisem več čutila. Okus
pa lahko opišem le z besedami, ki so med božanskim in nebeškim, za več pa bi morali to
vsakdanje, a vseeno čudovito sadje poizkusiti
in od takrat vam nobena banana, kupljena pri

nas, ne bi bila več enaka.
Res je, celoten otok je en sam čudovit botanični vrt. Še več rastlin pokaže v vsem svojem
sijaju na malo manjši površini v botaničnem
vrtu, ki se bohoti nad glavnim mestom (Jardim Botânico da Madeira). Že na vhodu v
vrt sem se morala zaustaviti in se posvetiti
raziskovanju raznobarvnih cvetov hibiskusa.
Z vsakim korakom globlje v vrt pa se je navdušenje nad dih jemajočimi rastlinami le še
stopnjevalo. Več kot 3000 različnih rastlin, ki
so izvorno iz vseh delov sveta, se je razkazo-
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valo v soncu … strelicije, petunije, hortenzije
na sto in en način, kristusovi trni, bugenvilije
z vijoličnimi, belimi, roza in rdečimi cvetovi,
zmajska drevesa (iz katerih ob rezu v skorjo
teče živo rdeč rastlinski sok, ki spominja na
zmajevo kri), sukulenti najrazličnejših oblik
in barv, ogromni kaktusi, palme in še in še.
Najbolj znane in razširjene rastline na otoku
so agapanthosi ali slovensko afriške lilije. Njihove velike bele in modre cvetove je videti na
obrobju cest, ki so vklesane v strma pobočja.
Nasadili so jih načrtno, saj s svojimi hitro rastočimi in močno razpredenimi koreninami
preprečujejo erozijo prsti in posledično tudi
propadanje cest.
Med raziskovanjem je bil prav poseben dogodek obisk mesta Santana, ki se nahaja na severovzhodnem delu otoka. Tam stojijo znamenite trikotne hišice, ki so z belo, rdečo, modro
barvo ter s slamnatimi kritinami verjetno ena
največjih znamenitosti Madeire. Fascinantno
se mi zdi dejstvo, da nekatere od teh malih
hišic (površine največ 20 m2) domačini še vedno uporabljajo za življenje. Druge pa so preuredili v mini muzeje, ki turistom omogočajo
pogled v notranjost ali pa so v njih trgovinice,
kjer prodajajo ročno tkane lanene izdelke in
druge spominke.
Obisk rta Sv. Lovrenca (Ponta de Sao Lourenco), ki leži na najbolj vzhodni točki otoka,
je prikazal predstavo s popolnoma drugačno
scenografijo, kot sem jo bila vajena ob dotedanjem raziskovanju otoka. Močan veter na
kamnitih pobočjih je skupaj z besnečim morjem ustvarjal posebno simfonijo zvokov, ki so
me skoraj v enaki meri navdušili in prestrašili. Edino videno življe so bili tisoči majhnih
kuščarjev, ki so se brezskrbno predajali sončnim žarkom. Zmotili smo jih le turisti, ki smo

Zmajevo drevo (foto: Alma Kandare)
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Pico do areeiro (foto: Alma Kandare)
to področje preplavili in v želji videti čim več,
stopali na mesta, kjer so se zadrževali. Očitno
vajeni takih vdorov v njihovo zasebnost so hitro izginili in se ravno tako hitro spet vrnili
nazaj, ko smo šli naprej.
Pot po obalnih krajih je iz kilometra v kilometer razkrivala vedno nove dogodivščine.
Obisk najvišjega klifa v Evropi Cabo Girao
(580 m) je ponudil nepozabne panoramske
izkušnje. Hoja po platoju, ki svoj prozoren
pod steguje daleč stran od trdnih tal, je marsikomu predstavljala hudo težavo. Res neprijeten občutek te prevzame … lebdiš visoko v
zraku in se bojiš, da bo celotna konstrukcija
popustila. Vendar pa so te težave minile takoj, ko sem se z mislimi posvetila čudovitemu
razgledu na mesto Funchal in še bolj čudovitem Atlantskem oceanu, ki je skrival številne
znane in manj znane prebivalce. Nekaj od teh
smo si kasneje ogledali na kratki plovbi s katamaranom. Le nekaj metrov stran od nas, so
radovedni delfini skakali iz morja in nas dražili s svojo hudomušnostjo. V bližini pa so kiti
glavači mirno plavali na svoji poti in se z nami
niso preveč obremenjevali.
Vožnja preko prelaza Encumeada do planote Paul da Serra (med 1300 in 1500 m) vodi
mimo več deset ogromnih vetrnih elektrarn, ki kot nemi velikani stojijo pokončno
in s pravim Sizifovim delom iz dneva v dan
tiho proizvajajo električno energijo. Spust na
skrajni severozahodni kotiček otoka v vasico
Porto Muniz je odprl pogled na nova čudesa
v obliki naravnih bazenčkov, ki jih je ustvaril vulkanski izbruh in le-ti omogočajo varno
kopanje v drugače razburkanem atlantskem
oceanu. Zaradi kaskadno oblikovane obale, polne različno velikih bazenov, je voda v
njih relativno mirna in zato tudi polna alg. Te
morske rastline so vodo obarvale z različnimi
odtenki zelene ter modre in prav ti odtenki so
lepo dopolnili paleto barv, ki sem jo videla po
celem otoku.
Nazadnje pa naj omenim še najbolj znanega

Madeirčana v današnjih časih – Christiana
Ronalda. Zanimivo je bilo poslušati domačine, ko se je pogovor
dotaknil tudi njega. Za
njih je Ronaldo predvsem dobrotnik, ki je s
podarjenim denarjem
pomagal številnim otočanom. Občudujejo pa
ga tudi kot fanta, ki se je
zelo mlad podal na težko pot stran od domačega otoka in je s svojo
vztrajnostjo ter pogumom dosegel to, kar
je danes – nogometaš
svetovnega formata.
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Njegov kip je ena izmed zanimivih točk v
glavnem mestu Funchal. Seveda se je bilo s
kipom nujno potrebno slikati in če je bilo le
možno, ga držati za roko ali pa ... no, kje se ga
največ drži, je vidno po tem, da so ta mesta
sijoča. Ravno po tem sklepam, da se ob njegovem kipu slika predvsem ženska populacija
turistov.
Ja pri opisovanju tega otoka resnično ne
zmanjka presežnikov in pridevnikov, ki izražajo občudovanje in navdušenje nad videnim.
Moja madeirska pravljica se je prehitro končala. Me je pa kljub napornem povratku domov napolnilo z energijo, ki mi je še dolgo za
tem omogočala, da sem z zanosom in optimizmom premagovala vse, kar se mi je postavilo na pot.
Vendar pa ne glede na to, kje se potepam, je
vrnitev v mojo ljubljeno dolino vedno znova
posebno doživetje. Prvi pogled na cerkev sv.
Roka v Ložu s ceste me napolni z veseljem,
saj se zavem, da sem DOMA, med znanimi
ljudmi in znano naravo, ki je ravno tako čudovite, le na malo drugačen način. ■
Porto Muniz (foto: Alma Kandare)

Santana (foto: Alma Kandare)
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»Kultura je tudi odnos do sočloveka«
V počastitev slovenskega kulturnega praznika sta Občina Loška dolina in Zavod
Ars Viva v petek, 8. februarja, v Lužarjevem skednju in galeriji Štala v Kulturnem
centru Ars Viva pripravila slovesni kulturni program s poudarkom na glasbi, besedi
in likovnem ustvarjanju.
Na prireditvi, ki jo je povezoval Borut Kraševec, je bil slavnostni govornik Janez Komidar, župan občine Loška dolina. Poudaril je,
da kultura prihaja od ljudi in je namenjena
ljudem. Pisatelj Ivan Sivec, slovenski rekorder po številu napisanih knjig, je spregovoril
o pomenu slovenske kulture za obstoj Slovenije in o pomenu kulture v odnosu do sočloveka. Glasbo je prispevala glasbena skupina
Frodo and the Suzukies. Zaključek kulturnega večera je bila otvoritev razstave slikarskih
del akademske slikarke in magistre umetnosti Karmen Bajec z naslovom Otroške sanje.
Pogostitev so pripravile članice Društva žena
in deklet na podeželju Ostrnice.
V okviru kulturnega praznika je v Zavodu
Ars Viva potekala tudi tridnevna grafična

Simona Truden

BOŽIČNI
KONCERT KR'SNIC
ZA ZAKLJUČEK
USPEŠNEGA LETA
V polni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu
smo Kr'snice 23. decembra izvedle božični koncert, s katerim smo med ljudi
ponesle nekaj božičnega vzdušja. Na
sam koncert pa smo se še intenzivneje
pripravljale na vikend intenzivnih vajah v Zavodu Ars Viva, kjer smo imele
prav posebno delavnico o optimalni
uporabi glasu z Barbaro Tanze.
Dober mesec pred božičnim nastopom
smo si Kr'snice vzele prost vikend in se
na intenzivnih vajah v Ars Vivi osredotočile na izboljšanje naše tehnike ter
optimalno dihanje. Znanje pevske tehnike nam je ob siciranju pesmi predajala Anemarija, o optimalnem dihanju in
pravilni rabi glasu za boljše petje pa nas
je podučila Barbara Tanze iz studia Voice up. Z njunimi odličnimi vajami smo
bile tako še bolj pripravljene na božični

delavnica slikarjev Zveze paraplegikov Slovenije in Zavoda Ars Viva. Likovniki so pod
mentorstvom Jožeta Potokarja– Cvrča svoje
znanje za natečaj Zlate palete 2019 nadgrajevali iz osnovnih tehnik grafike, risbe in
akvarela.
»Prešernov dan, edini slovenski državni praznik slovenske kulture. Danes beseda kultura
pomeni zbirko dosežkov, vrednot človeške
družbe kot rezultat človekovega ustvarjanja.
Kultura ni le veščina in umetnost ustvarjanja
je tudi »Iskra življenja«. Kultura je tudi odnos do sočloveka, tisto kar je vedno bilo in
mora biti temelj naše družbe. Kultura izhaja
iz besed in dejanj, iz odprtosti duha, širokosrčnosti in vrednot. Zato je ob prazniku prav,
da najprej izrazimo hvaležnost in spoštovanje do vsega dela, ki ga kulturni ustvarjalci
opravljajo. Kultura je tisti del vsakdanjega
življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti
duha, izboljšuje medsebojne odnose ter širi
strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo,
kar smo, in delamo tisto, kar delamo.« ■

koncert, ki je potekal 23. decembra v cerkvi
sv. Jurija v Starem trgu.
Koncert se je pričel ob glasnih zvokih trobent, saj so nas pri pesmi Joy to the World
spremljali trije trobentači, Primož Štefančič,
Matevž Žnidaršič in Žan Poje. Nadaljevale
smo z domačimi in tujimi božičnimi pesmimi, kot so Kaj se vam zdi, Winter wonderland, Božično drevo in drugimi, vrhunec
večera pa je bil s pesmijo Sisters act iz filma
Nune pojejo, ki se jo poje kar šest minut.
Božični koncert so prisrčno povezovale Ma-
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rija, Tereza in Maša skozi igrano božično
zgodbo, kot gostje pa so nastopili vokalno-inštumentalna skupina Lux Beata iz
Loške doline, ki jo vodi Tanja Avsec. Na
klavirju nas je spremljala Barbara Sladič,
ki se vsakoletno odzove našemu vabilu.
V prihodnosti nas tako kot vsako leto čakajo pomembni pevski podvigi. Že precej aktivno se pripravljamo na območno
revijo odraslih pevskih zborov, ki bo
maja na Blokah, aktivno pa razmišljamo
tudi o letnem koncertu. ■

Božično vzdušje so pričarale tudi Kr'snice (arhiv: Kr'snice)
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Nataša Mele

»Kavč festival ob krušni peči«

P

Na kulturni dan živahno dogajanje
po vaseh

otem ko je Ministrstvo za kulturo Društvu ljubiteljev gradu Snežnik prepovedalo prirejanje kulturnih dogodkov v Pristavah
pri gradu Snežnik, ki jih raje prazne in ogrevane z davkoplačevalskim denarjem prepušča
neusmiljenemu zobu časa, se dr. Matija Solce,
Janja Urbiha in drugi člani Društva ljubiteljev
gradu Snežnik ter glasbeniki Plavajočega gradu ne dajo in s svojim aktivnim delovanjem
preseljenega Grajskega pun(k)ta in letos žal
tudi preseljenega Plavajočega gradu še naprej
aktivno delujejo, prirejajo razne dogodke in s
tem opozarjajo na absurdno situacijo, ki si jo
privošči ravno institucija, ki bi morala imeti
za kulturne vsebine največ posluha – to je Ministrstvo za kulturo.
V okviru subkulturnega
Kavč festivala, ki ga je
po ljubljanskih stanovanjih in drugih klubih in
barih v okviru 80 koncertov in drugih dogodkov organiziral dr. Matija Solce, smo del tega
programa,
večinoma
starih znancev s Plavajočega gradu, pripeljali tudi v Loško dolino
in po hišah vaščanov
izvedli nekaj odličnih
koncertov, za kar so
bili kavči in krušne peči
premajhni, saj so hiše
pokale po šivih od dobre energije in številnih
obiskovalcev.
Začeli smo pri Razdrihovih v Nadlesku, nadaljevali pri Meletovih
v Kozariščah, kjer je
koncerte ob krušni peči
popestrila naša znana
mentorica
študijskih
krožkov Janja Urbiha - Kozarka in s svojo
ekipo domačink ob kolovratih, mikanju volne
in pletenju ustvarila pristno domačnost ob prikazu pozabljenih opravil, kar se je odlično
dopolnilo z glasbeniki
iz ZDA in akrobatu iz
Gane. Potem smo nada-

ljevali pri Špehovih v Markovcu in zaključili z mega koncertom izvrstnih glasbenikov
pri Petričevih v Vrhniki.
Osnovni namen implementacije kulture v
domače dnevne sobe in kuhinje je bil dosežen. Upam pa, da tudi vse te pestre fotografije opozarjajo na to, kaj izgublja grad
Snežnik in cela Loška dolina, ko Matija Solce in Janja Urbiha svojih vsebin ne moreta
prikazati tam, kjer so bile najbolj obiskane,
saj 5.000 obiskovalcev, kolikor jih je imel
festival Plavajoči grad, in številnih turistov,
ki so z zanimanjem opazovali Janjine krožkarice pri svojem delu, ne moreš spraviti na
vsako dvorišče in v vsako dnevno sobo. ■
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Edo iz Žage

KRALJ VIŠAV
RACNE GORE
IN LOŠKE DOLINE
Iz vasice v Žago
se pot vijuga blago,
ob njej stoje drogovi
kot nezemeljski bogovi.
Na sredini poti
se mi želja prebudi,
da videl bi lisičko
ali vsaj plaho srničko.
Lepo je videt očke
skozi temne nočke,
a kaj, ko zmotim jih z žarometi
tako pozimi kot poleti.
Zjutraj pa, ko v vas se vračam,
pogled svoj okrog obračam,
ker rad zasledil bi stopinje
odtisnjene v sneg in ivje.
Vrh droga kragulj me opazuje,
pogled mu nad pokrajino kraljuje,
da mi vedet, kdo je car,
kdo poti je te glavar.
Hrup avta čisto znižam
ter plaho se približam,
on pa odrine se z vrha
in s krili močno zaplahuta.

Kavč pri Petričevih (arhiv: Samo Petrič)

Ko mogočna krila zaplapolajo,
se žice droga zamajajo,
senca kril po tleh spolzi,
mogočna ptica v nebo zleti.
Kragulj pri nas je kralj narave,
saj dimenzije je ta prave.
Piš vetra se dotakne moje glave,
ko poleti v višave.

Kavč pri Razdrihovih (arhiv: Nataša Mele)

Ko vsrka ga neba modrina,
dušo zajame mi milina,
da želim od tal se odlepiti,
oj, kako kragulj želim si biti!
Jadral bi po nebu
visoko med oblaki,
da tisti, ki verjamemo v sanje
naj vsi bili bi si enaki.
Oj ti kraljič – ptič doline –
naj nikdar želja te ne mine,
da me popelješ v višine,
dvigneš iz stvarnosti globine.

Kavč pri Meletovih (arhiv: Nataša Mele)

Za hip me osrečiš zapustiti svet
in realnost, v katero sem vpet,
mi daš željo, mi daš up,
da na svetu le ni vse brezup!
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Milena Ožbolt

V meni, pesniška
zbirka Meti Brus
(PESMI, SAMOZALOŽBA 2017)
Mlada Vrhničanka Meti Brus je beroče
občinstvo nedavno pritegnila s pesniškim prvencem, izdanim v samozaložbi,
in že po izidu imenovanim kot kandidatom za najboljšo pesniško zbirko v samozaložbi za leto 2017. Domačinom je
pesnica zbirko predstavila med drugim
tudi z branjem na decembrskem literarnem večeru v gradu Snežnik, kjer je v
družbi drugih pesnikov in glasbenikov
prebrala nekaj svojih pesmi.
Spremno besedo k pesniški zbirki z naslovom V meni je napisal Andraž Po-
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lončič Ruparčič, ki v prvem odstavku pravi:
»Pisanje poezije ni bičanje mrtvega konja.
To dokazujejo nove in nove generacije pesnikov ...« Mednje stopa – in prepriča tudi
Meti Brus, ki s svojo poezijo na nov način
prinaša potrditev tega, kar vsi vemo, doživljamo, čutimo in je bilo tudi napisano že
tisočkrat. Veliki Tone Pavček to takole preprosto in žlahtno pove:

čustva in razmišljanja, ki jih pesem izzove v bralcu, pa naj gre za poistovetenje s
pesnikovim pogledom na svet in življenje
ali pa za priklic bralčevih intimnih občutij, morda tudi tistih, že davno pozabljenih. Tako pesem, ki prihaja iz pesnikovega vesolja, bogati tudi bralčevega in v
tem je njena vrednost. Za bralno pokušino drobna pesmica, ena od nekaj več kot
šestdesetih iz zbirke Meti Brus V meni:

»Vsak človek je zase svet

O, resnica …

čuden, svetal in lep

Rada se igraš skrivalnice, kajne?

kot zvezda na nebu …«

Samo na koncu se vedno prikažeš.

V svoj svet nas povabi Meti Brus in ga razgrne pred bralcem v vsej prostranosti: ljubezni, bolečini, tesnobi, razumevanju in uporu ... pogumno, tenkočutno in ostroumno,
v lepem jeziku, polnem močnih pesniških
podob. Ob branju pesmi, tudi njenih, največ
šteje to, kar ob njih doživljamo – občutki,

Kdor te hoče najti, te ne najde vedno.
Pokažeš se le tistemu,
komur sama želiš.
Samo vedno te vsi zagledajo.
Prej ali kasneje.

Anka Špeh

Na našem kavču

P

o tem, ko me je Andreja med svojimi pripravami na Kavč festival
ponovno vprašala, ali bi bili mi gostitelji, je nastopil v moji glavi
preklop. Vedno je bil odgovor, da ne, ker je naša dnevna soba premajhna, in ne. Vedno znova je argumentirala, da si ne predstavljam, koliko
ljudi se da spraviti na tolikšno kvadraturo ... Skratka, zaradi velikosti
ni problema. Njena organizacijska vnema pri dogodkih v Ljubljani je
bila neverjetna, njeno navdušenje malo nalezljivo. Torej, zakaj pa ne?
Dvignila sem roke in jo napotila k Tonetu. On naj odloči.
Očetje težko kaj odrečejo svojim hčerkam. Tako pade odločitev, da
smo tudi mi gostitelji. Nekih velikih priprav ni bilo, saj so to neproblematične zadeve, vse je spontano. Andreja je spekla sirno torto, jaz pa
jabolčni zavitek in ocvirkovko. Pretiranega čiščenje ni bilo, saj morajo
biti vidne sledi našega bivanja. Dodali smo nekaj stolov in improvizirali klopi iz gajbic, pregrnjenih z odejami. S sosedi sem se dogovorila
za parkiranje. Vse pripravljeno. Največja skrb: kaj, če ne bo nikogar?
Malo pred 19. uro pride nekaj mojih povabljenk. Prevzamem delo
redarja na parkirišču. Sprva mi gre dobro, vsi so prijazni. Eden izmed
obiskovalcev me sprašuje, ali res lahko parkira na naši travi. Vse pošiljam na vhodna vrata, saj je gostiteljica moja hči. Zaparkiramo sosedova dvorišča, našo zelenico in prostor ob cesti. Tedaj pa zagledam
kolono, ki se vije proti nam. Skrb, da ne bo ljudi, odpade, prostora za
parkiranje pa tudi ne morem pričarati. Kolona avtomobilov se nekam
stlači. Jaz se počutim negotovo. Pred vhodom me prosijo za pepelnik
in glede na situacijo jim prinesem kar vedro, v katero dajemo pepel.
So zadovoljni. Manjša skupina si ob pijači predihava pljuča, klepetajo
in se imajo »fajn«. Tedaj me prešine, kako je v stanovanju. Vstopim.
V veži je ogromen kup čevljev, v predsobi ravno tako. Oblačila so
obešena, kjer je možno, ob omari so naložena na tla in segajo kakšen
meter v višino. Spreleti me misel, ali bo vse to našlo svojega lastnika? V kuhinji se Andreja pozdravlja z gosti, Tone toči pijačo, Sonja
zlaga pecivo, ki so ga prinesli. Povsod so gostje, v dnevni sobi igrajo

Kavč pri Špehovih (arhiv: Nataša Mele)
die Schnofler, tu je še najmanj gneče. Polna je kuhinja, hodnik, vrsta
pred straniščem. Povsod polno kozarcev; velikih, malih, plastičnih,
steklenih, praznih, polnih. Polno hrane, naše in druge ... »Šit« – masa
ljudi v moji hiši in jaz sem popolnoma brez nadzora, kot bi gledala
film. Janja se mi smehlja in pohvali vzdušje, prav tako tudi Matija.
Dvignem roke v znak nemoči. Nimam pojma, koliko je ura. Nekdo
bi kavo, več bi jih. Kuham kavo. Jodlarji končajo, klobuk za prispevke
potuje naokrog. Nastopita Dan in Magdalena, čutiti je navdušenje.
Požanjeta bučen aplavz. Zopet klobuk. Gneča se redči. Uspe mi priti
do VIP poslušalcev, ki so bili na kavču. Zadovoljni. Gneča se preseli v kuhinjo, s Tonetom obsediva na kavču, ko se vrne eden izmed
nastopajočih in zaigra še eno skladbo, kot da je zame. Ugotovim, da
vendarle ne bo ostalo tako veliko hrane, obiskovalci se zahvaljujejo,
poslavljajo. Kot čarovnija izginjajo bunde, čevlji, avtomobili in, kot je
dejal Miha, se kot snežna kepa valijo proti Vrhniki.
Moji strahovi o izgubljenih stvareh, umazanem stanovanju ... se niso
uresničili. Po obisku stranišča bi me lahko prepričali, da je bil ves čas
zaklenjen, ko pa je delo opravil še sesalec, ne bi nihče verjel, da smo
gostili več kot 50 ljudi.
Naslednji dan mi je šlo na smeh. Odvijal se mi je film prejšnjega dne.
Počutila sem se »fajn«, kot po enem dobrem žuru, imela sem občutek, kot da že dolgo nisem bila v službi in moja dnevna soba je bila
zares velika. ■
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Obletnice
literatov
V letu 2019 bomo v Loški dolini obeležili
nekaj okroglih obletnic. Med njimi velja
izpostaviti 40. obletnico smrti pisatelja
Matevža Haceta in 220. obletnico
rojstva pesnika, bibliotekarja, urednika in
prevajalca Jurija Kosmača. Spomnili se
bomo tudi velikega slovenskega pesnika,
dramatika in prevajalca Otona Župančiča,
ki je umrl pred 70 leti.
Oton Župančič
Izjemen mojster slovenske moderne z obsežnim opusom in največkrat prevajan poet
Oton Župančič se je rodil v Beli krajini. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Novem mestu in
v Ljubljani, kamor se je po gospodarskem
propadu preselila njegova družina. Kljub
precejšnji revščini je nadaljeval šolanje na
Dunaju. Čeprav po rodu ni bil Notranjec,
ima Župančičeva poezija neminljiv pomen
za Loško dolino. V letih 1933 in 1934 se je
zatekel iz hrupnega ljubljanskega življenja
v mirno in tiho Kočo vas. Pokrajina pod
Snežnikom je vrnila pesniku notranji mir
in ga ustvarjalno navdihnila. V tišini in ob
živem stiku s prvinsko naravo je zasnoval in

Oton Župančič
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napisal cikel pesmi Med ostrnicami (1978).
Pesnikov pogled je z oken gradiča objemal
polje z ostrnicami in v daljavi mogočni Snežnik. Prizadeval si je vtise in doživetja tudi
likovno zapisati in ohraniti. Njegove risbe so
objavljene kot bistvena sestavina pesniških
besedil v zbirki, ki naj bi se prvotno imenovala Loški dnevnik. Z naravo Loške doline
se je zlil v eno in pojave v njej doživljal tako
intenzivno, da jih je poosebljal in z umetnostjo premagal večletno razklanost.
"Jaz bi rad dal narodu umetnost, veliko
umetnost, ne vsakdanjega kruha ... To je
moja stvar: narediti iz sebe posodo, v katero gre ves svet, nebo in zemlja in vse, kar
je zato, da more iz mene ves svet, nebo in
zemlja in vse, kar je." (Misel iz nedokončanega pisma, ki ga je leta 1909 Župančič
pisal Ivanu Cankarju.)
Matevž Hace
Letos se bomo spominjali 40-letnice smrti
pripovednika in publicista Matevža Haceta.
Do leta 1941 je delal kot žagarski in gozdni
delavec doma ter v Franciji, Avstriji in na
Češkem. Aktivno je sodeloval v narodnoosvobodilnem boju, po vojni pa je bil med
drugim pomočnik ministra za gozdarstvo,
urednik Kmečke založbe in predsednik Gasilske zveze Slovenije, republiški poslanec
in naposled član Sveta republike. Članke
o naših delavcih na tujem je objavljal že
pred vojno, med vojno pa je pisal zlasti v
partizanskih glasilih. Objavljal je politične
članke in reportažne zapise, vendar je bilo
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njegovo pisanje bolj dokumentarno in politično ter manj leposlovno. Kot leposlovni
pisatelj se je razvil po osvoboditvi, ko je
izdal več knjig o partizanskih usodah in
doživetjih: Partizanske slike (1951), Gozdne steze (1954), Naši obrazi (1961), Ljudje
na prelomnici (1963), Zadnji obisk (1968),
Nepozabno leto 1942 (1979). O ljubezenskih prigodah partizanskih borcev je pisal
v zbirkah novel: Ljubezen in orožje (1965)
in Komandirjeva povest (1972). Kroniko
dogodkov na Notranjskem od 1942. leta do
italijanske okupacije in povojno dogajanje
nam je zapustil v trilogiji Komisarjevi zapiski. Svoje doživetje osvobodilnega boja
je ohranil kot dokumentarno in literarno
pričevanje, pozneje pa je črpal spodbude za svoje vsestransko, tako literarno kot
tudi neliterarno, družbenopolitično in kulturniško delovanje iz življenja Notranjcev,
najprej v povesti o ljudeh na nekdanji jugoslovansko-italijanski državni meji Tihotapci (1964), pozneje pa v povojnem življenju:
Korenine se trgajo (1967). Privrženost notranjski zemlji, kmečkemu delu in ljudem
iz Loške doline je razgrnil v delih Vaška
kronika (1971) in Kronika stare Streharjeve
družine I, II. Izoblikoval je svojstveno pripovedno strukturo, v nekoliko arhaičnem
slogu, dokumentarno in anekdotično, pa
je v svojih delih postavil spomenik ljudem
iz Loške doline. Dragocena pričevanja o
kmečkem in političnem življenju je zapustil tudi v delih Prijatelji in znanci (1975),
Zadnja rakolovka in druge zgodbe (1974)

Matevž Hace
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in Kmetje na prepihu (1977). Zapuščina realističnega pripovednika Matevža Haceta je
dragocen etnološki zaklad o preteklih časih
in prednikih, ki dokazuje, da je bilo življenje v naši dolini »bogato«, pestro, vredno
zapisa in branja.
Jurij Kosmač
Jurij Kosmač se je rodil 14. aprila 1799 v
Danah, na številki 18 (v Osebnosti: Veliki
slovenski biografski leksikon (2008) je naveden datum rojstva 15. 5. 1799). Pesnik,
knjižničar, prevajalec in urednik je po končani šoli v Starem trgu obiskoval Ljubljansko gimnazijo (licej) od 1812. do 1819. leta,
ko je bil za profesorja slovenščine imenovan
Franc Metelko. Med Metelkovimi običajnimi slušatelji – v prvem letniku jih je bilo 17
– najdemo imena, ki so pozneje pomenila
cvet slovenskega pesništva in proze. France Prešeren, Matija Čop in Anton Martin
Slomšek so le nekateri izmed njih. Seveda
so se tedaj lahko šolali le najbolj nadarjeni,
ki se potem niso odlikovali le pri svojem
poklicnem delu, temveč tudi v narodnopolitičnem, gospodarskem in političnem
delovanju. Jurij Kosmač je bil Prešernov součenec v zadnjih dveh letnikih gimnazije.
Večina dijakov iz šestletne gimnazije je študij nadaljevala še v dveh razredih filozofije,
potem pa so šli nekateri na Dunaj, drugi pa
so večinoma ostali v ljubljanskem bogoslovju. Kosmač je dokončal prvi letnik filozofije, vendar ni znano, kje. Leta 1823 je bil
imenovan za knjižničarskega pomočnika v
Licejski knjižnici, ki jo je Marija Terezija z
dodelitvijo nekdanje jezuitske knjižnice v
Ljubljani ustanovila, njen naslednik cesar
Jožef pa jo je obogatil s knjižnimi zbirkami razpuščenih kranjskih samostanov (za
javnost so jo odprli leta 1794). Kasneje jo
je cesar Leopold kot javno knjižnico tudi
formalno ustanovil, cesar Franc pa je z odlokom dvorne zbornice izdal pomemben
ukaz: »Od vseh na Kranjskem izdanih tiskov,
bakrorezov, zemljevidov in litografij naj se
po en dolžnostni izvod odpošlje licejski knjižnici v Ljubljani.« S tem je Licejska knjižnica
pridobila status »deželne knjižnice.«
Naraščanje sklada knjižnice in razvoj dejavnosti sta vsekakor preobsežna za ta
prispevek, naj omenim le to, kakšni so bili
pogoji za zaposlitev. V personalno mapo
uradnikov so uvedli izredne rubrike, in
sicer: zdravstveno stanje, nrav, odnos do
predpostavljenih, podrejenih in na splošno,
slabosti (npr. alkoholik, prepirljivec, se zadolžuje itd.), sposobnosti, službena znanja
itd. Z leti so se pogoji za zaposlitev v Licejki
razrahljali, pa vendar, po navedenem lahko
sklepamo, da je imel Jurij Kosmač izjemne
sposobnosti, ko je z gubernijsko odredbo
16. avgusta 1823 imenovan za knjižničnega
slugo. Zaprisegel je 26. avgusta 1823 in od
tega dne dalje prejemal letno plačo v višini
200 goldinarjev. Po letu 1828 je bil njegov
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nadrejeni bibliotekar Matija Čop, razgledan
učitelj humanistike, ki je podrobno poznal
vse pomembne knjižnice v monarhiji, vsa
pomembna literarnozgodovinska dela in je
govoril celo 19 jezikov. Sistematsko sta urejala gradivo in kataloge po pravilih stroke.
Kosmačevo prošnjo za povečanje plače na
300 goldinarjev so obrazložili s temi besedami: »Razmerje Kosmača do knjižnice se
je od njegove nastavitve popolnima spremenilo; ob svojem nastopu je namreč prevzel
samo in v lepi kaligrafski pisavi spisal tudi
katalog inkunabul, le-ta je zajemal tiske od
leta1470 do 1536, urejene po letnicah. Od
tiskov, datiranih iz obdobja od leta 1470 do
leta 1500, jih je popisal 336, od inkunabul
brez letnice 10 in 35 takih, kjer kraj izdaje,
letnica in tiskar niso bili navedeni.« Pomen
njegovega dela lahko dojamemo, če vemo,
da so inkunabule tiski, ki so nastali med dokončanjem Gutenbergove Biblije leta 1454
in 31. decembrom 1500. Ohranjeni primeri
so zelo redki in dragoceni. Leta 1852 je napredoval v skriptorja. Svojo službo je zvesto
in uspešno opravljal 49 let, zato je ohranil
svojo plačo v višini 1100 goldinarjev, kolikor je znašala ob upokojitvi. Umrl je 1. oktobra 1872 v Ljubljani, v štiriinsedemdesetem letu starosti.
Poleg bibliotekarskega dela je tudi pisal in
prevajal. S svojimi pesmimi je sodeloval pri
Kranjski čbelici. Po Vodnikovi smrti Slovenci niso imeli nobenega časopisa ali pesniškega zbornika, v katerega bi lahko slovenski pesniki in pisatelji pošiljali svoja dela.
Šele leta 1830 se je združil mladi pesniški
rod okoli Matije Čopa in Franceta Prešerna
ter pod uredništvom Mihe Kastelica začel
izdajati pesniški zbornik Kranjsko čbelico.
Izšla je petkrat. Bila je namenjena predvsem meščanstvu in izobražencem, ki so
bili nezavedni in Slovencem odtujeni. Osrednji pesnik Čbelice je bil France Prešeren.
Kosmač je sodeloval pri Kranjski čbelici po
večini kot pevec letnih časov. Tako si je tudi
on zaslužil Prešernov epigram iz Sršenov z
naslovom Čbelice pevcem letnih časov.
»Kdor govoriti kaj ne ve, on vreme hval´ al´
toži; kdor pevcev pet kaj ne ve, od letnih časov kroži.«
Pri Oglasniku je bil korektor in urednik,
pri Novicah je sodeloval kot prevajalec
sestavkov Bleiweisa in drugih piscev, a je
tudi sam objavil Vodnikov življenjepis in
življenjepis Frana Malavašiča. V Vodnikovem spomeniku je objavil pesem Spomin
na Valentina Vodnika in povest Kako je bil
Idrijski rudnik najden. V Slovenskem glasniku je objavil spisa Rokopisi ljubljanske
bukvarnice in Nektere čertice iz slovenskega slovstva, v Drobtinicah pa nekaj krajših
sestavkov. Prevajal je dramska besedila za
tedaj porajajoče se začetke slovenskega
dramskega gledališča iz nemške in češke
dramatike: Ita Togenburška grafinja, Vezilo, ali preganjana nedolžnost. Priredil
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Slovenski abecedar Jurija Kosmača
je tudi nekaj dramskih prevodov: Tat v
mlinu ali Slovenec in Nemec, Dobro jutro
(skupna prevoda s Kleemanom) ter Hvaležni sin in Kovačeva Minka. Njegovo delo,
ki je dostopno tudi na spletu, je Slovenski
abecedar za tiste, ki se žele v kratkim času
slovensko brati naučiti. Uporabljal je psevdonim Danecki.
Njegov sin Albert Kosmač (rodil 1846 in
umrl 1872 v Ljubljani) je bil egiptolog in
orientalist ter skriptor graške univerzitetne knjižnice. Prav tako je bil izjemna
osebnost, zaznamovala pa ga je zanimiva
življenjska pot.
Naj sklenem z besedami pisatelja Vlada Žabota, ki v romanu Sveti boj piše, da morajo
živi preseči spomin in zapuščino mrtvih.
Čeprav sta življenje in delo Jurija Kosmača
nekoliko oddaljena in pozabljena, je naša
dolžnost, da ohranimo zdrav in spoštljiv
odnos do vseh, ki izhajajo iz Loške doline.
Z obujanjem spomina dajemo človeškemu
življenju dostojanstvo. Jurij Kosmač je vsekakor osebnost, ki si zasluži večjo pozornost.
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koledar, [1], str. 89.
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https://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi293394/
Varl Purkeljc, F. (1985). Maribor, Obzorja.
Pogačnik, J. (1983). Zgodovina slovenskega
slovstva. Maribor, Obzorja.
Stefan, K. (2009). Zgodovina C. kr. Študijske
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bibliotekarskih društev Slovenije, NUK.
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Najvišji vrhovi
celin z Vikijem
Grošljem
»Kaj so vsa ta dolga potovanja? Samo
beg pred utečenim, ozkim vsakdanom,
vse preveč raztrganim le med opravke
in spanje? Ali pa slutnja, da ta svet
ni samo tisto, kar se kaže očem in
neustavljiva želja videti še drugo stran.
Spoznati in videti, kaj je zadaj.«

V

petek, 7. decembra 2018, smo v Enoti
Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu
prisluhnili zanimivemu predavanju vrhunskega alpinista, športnega pedagoga, gorskega reševalca in vodnika Vikija Grošlja,
ki nam je predstavil knjigo Najvišji vrhovi
celin. Napisal je trinajst knjig, kot soavtor
pa je sodeloval pri več kot dvajsetih edicijah.
Objavil je številne članke v naših in tujih revijah ter časopisih. Kot alpinist je poleg številnih vzponov, ki jih je opravil v domačih in

Anđelka Pogorilić

Babica Sonja o
svojem otroštvu
Pravljični december v starotrški
knjižnici

V

sredo, 12. decembra 2018, so najmlajši
obiskovalci starotrške knjižnice prisluhnili prav posebni gostji na decembrski pravljični urici – babici Sonji. Babica je doživeto
pripovedovala o svojem otroštvu v odmaknjenem kraju nad Loško dolino. Dotaknila
se je vseh segmentov življenja – značilnih
jedi, družinskega življenja, iger in igrač, dela,
šolanja, praznikov, tradicije. Predstavila je
nekoč priljubljeno igro »fižolčkanje« oziroma »mlin«. Ponekod so ji rekli »spravljanje
ovac v hlev«. Namesto plastičnih figuric so
uporabljali fižolova zrna. In kakšnih barv so
bili fižolčki! Sivi, črni, beli, pisani, rjavi, vijoličasti in še bi lahko naštevali. Vsaka vrsta
fižola je imela svoje ime. Bistvo igre je bilo v
tem, da je igralec čim prej naredil trojko oziroma s premikanjem fižolovih zrn preprečil
nasprotniku, da bi to storil. Zimske večere
so si krajšali tudi s prstnimi igrami, s petjem
in pripovedovanjem zgodb, saj knjig pri hiši
ni bilo veliko, še posebno ne otroških. Igrač,
ki jih poznamo danes, niso imeli. Razkrila je

Viki Grošel je v starotrški knjižnici predstavil knjigo Najvišji vrhovi celin (arhiv: KJUC)
tujih gorah, sodeloval na več kot tridesetih
odpravah v neevropska gorstva. V Himalaji
je opravil enajst vzponov na vrhove desetih
od štirinajstih osemtisočakov. Na vse vrhove,
razen na Makalu, Everest in Kangčendzengo, je splezal brez uporabe dodatnega kisika.
Čeprav so jedro njegovega alpinizma vzponi
na osemtisočake, je Grošelj tudi prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove
kontinentov. V svoji karieri si je zadal tri al-

pinistične projekte: povzpeti se na čim več
osemtisočakov, povzpeti se na najvišje vrhove vseh celin in smučati na višinah do preko
8.000 metrov. Vse cilje je dosegel in presegel.
Lahko bi rekli, da je eno človeško življenje
premalo za vse naštete dosežke. Kljub podvigom, ki so za večino izmed nas nepredstavljivi, Viki Grošelj meni: »Everest sem preplezal, skrajnih meja dobrega in nespametnega
pri ljudeh pa še zdaleč nisem spoznal.« ■

dragocene spomine na to, kako so sami izdelovali svoje igrače in si s sorojenci izmišljali
gibalne igre v naravi, vendar v bližini doma,
saj so bili z vseh strani obkroženi z gozdom.
Brez sosedov, prijateljev in trgovine. Občasno je gospodar iz Gorenjih Poljan z vozom
pripeljal živila, ki so jih takrat lahko dobili v
Loški dolini, sicer pa so v Stari trg hodili peš.
S posebnim navdušenjem je nanizala spomine na praznični december in darila, ki jih je
prinašal Miklavž. Kakšno pomarančo, suhe
fige, orehe, krhlje. Vsako leto isto. Pa vendar
ga je težko čakala in se vsakič znova veseli-

la skromnih daril, ki so se čudežno znašla v
njeni posodi, nastavljeni na okensko polico.
Na pravljičnem druženju so otroci poskušali
podoživeti delček tistega, kar je bilo v otroštvu dedkov in babic življenjski vsakdan,
zanje pa presenečenje in hkrati navdušenje
nad skromnostjo razmer, v katerih so živeli.
Seveda pa je pomembno, da ob tem slišijo
zgodbo, ki jo pripovedovalec sam začuti in
jo pove prepričljivo, da oživi in dobi poseben čar, brez ilustracij – le taka zgodba se
dotakne otroka in obenem ohranja žlahtnost
ustnega izročila prednikov. ■

Sonja Lipovec otrokom o svojih otroških letih (arhiv: KJUC)
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Stanko Grl

Milena Ožbolt

Kako se pravi po naše V.

SANJE
Večkrat sanjam o otroštvu,
ki je davno, davno mimo,
večkrat sanjam mame krilo
o, da bi še enkrat se zgodilo.

Narečne in stare besede
Že pred leti smo v Obrhu objavili nekaj narečnih in starih besed iz Loške doline in zdaj nadaljujemo. Zapis je za spoznanje natančnejši: uporabila sem znamenje za naglas in opuščaj
pri zapisu glagola v nedoločniku, da se loči od namenilnika. Dvoglasniki so zapisani z uo,
ua, ie, polgalsni e sem zapisala z ә, dvoustnični u z ü, široki e z ê, široki o pa z ô. Upam, da
bralcev to ne bo odvrnilo, upam celo, da bodo še sami pripravljeni prispevati kakšno besedo.
Besede sem zapisovala izključno tako, da sem poslušala govor ljudi v Loški dolini med leti
1974 do 2018 in ne po knjigah. Če beseda ni iz Loške doline, je kraj napisan v oklepaju poleg
besede. Za nekatere redke besede sem si zapisala tudi tistega, ki jo je uporabil, vendar teh
imen tukaj ne navajam. Nekatere besede imajo različno rabo v raznih krajih ali pa imajo več
pomenov. To je po najboljših močeh navedeno v razlagi. Nekatere besede se mogoče glede
na pred leti že objavljene tukaj ponovijo – naj se mi ne zameri!

V sanjah vidim draga lica
so še ista, lepa, mila,
sanjam davne koščke sreče,
ki ne bodo se vrnila.
A so sanje mi prekratke
za njimi zjutraj hrepenim,
kot pomežik je njih trenutek
še spati, spati si želim.

Pa začnimo kar Babnim Poljem:

Večkrat sajam, ne dosanjam
v njih ni konca, le en čas,
ki ne da se uloviti
in zbledi prav vsak obraz.

A
agádat' – oglodati (Babno Polje)
ájnplin župa – prežganka (Babno Polje)
ajnpren – prežganje
ándlat', obándlat', hándlat' – rokovati, ravnati z nečim, opraviti
áplejn – vrtljiv sestavni del vprežnega voza, ki povezuje prvo premo
preko sore z zadnjo (Babno Polje)
átәc – oče, očak, otec
áušprna, úšprna – vrsta zgodnje hruške
áuštrc – prostor pred vhodnimi vrati, ograjeno preddverje

Dajte, sanje, več povejte
moje lačno srce čaka,
ni vas, kadar sonce sije,
spet komaj čakam noč in mraka.

zbrala Sonja Lipovac

B
baculiérat – premetavati, menjavati, rokovati, ukrepati
bánka – lesena okovana posoda za prenašanje in shranjevanje pitne vode
pri delu, podobna majhnemu sodčku
bára – drog za puljenje žebljev (Sodražica)
bas, bôs – šef (iz govorice slovenskih povratnikov iz Amerike)
básama, básama díguš – presneto! ipd.
bәmbák – bombaž
bәrjáč – dvorišče (Dolenje Jezero)
bídәr, bidor – oven (Babno Polje)
bjúrkәl, bürkәl – zmešanec, zbrkljanec
blêčkә – vrsta testenine, krpice
bléčki – suhi jabolčni krhlji (Novi Kot)
blék – kos razvaljanega testa; krpa
bravәt' se – množiti se (prekomerno)
brbürkat' – brbotati (Loški Potok)
brečkә – suhi jabolčni krhlji (Retje, Loški Potok)
brítvәca, brítu, brítva – žepni nož
brjáčkә – suhi jabolčni krhlji (Kot pri Ribnici)
broštulín – posoda za praženje ječmena (Primorska?, D. Jezero)
búštvu – revščina, uboštvo

Ljudska rekla
iz Loške doline
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C
cáhәn – znamenje
cájhәn – pritoževanje, jamranje
cájhnat' – pritoževati se, jamrati
cajla-bájla – spomladanski žafran
capát' – capljati, copotati
cәknát' – cukati
cәmpátә – copati
cíbora – drobna zgodnja sliva
cuáli – raztegljiv lesen meter, ki ima na eni strani cole, na drugi centimetre (Babno Polje)
cviérblat' – obotavljati se, pomišljati, neodločen biti, omahovati, odlašati,
mencati, izvijati se, zavlačevati
(Se nadaljuje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cvili, kot bi mačko vlekel za rep.
Cviliš, da gre skozi ušesa.
Če mački stopiš na rep, zamijavka.
Enkrat z betom, enkrat s psom.
Govori, da šivanke ne moreš
vtakniti vmes.
Govoriš kot raztrgan dohtar.
Imaš dolg jezik kot krava rep.
Kakšna je ta jed?! Kot da bi
siromaku rit opral.
Kakšna rit! Kot od siromaka peč!
Leti kot snet bet (kladivo).
Neumno vprašanje, neumen odgovor.
Oči ti bojo ven padle.
(Če kdo zija vate.)
Si na levo nogo vstal. (Če si siten).
S tvojo roko bi šel po kostanj
v žerjavico.
Se smeje, kot bi grah raztresal.
Si šel na koprive cerát. (Če si tečen.)
Si táko skuhala, da še prasci ne bi žrli.
Si tečen kot ovsen močnik.
Te luna trka. (Če česa ne razumeš.)
Tuje rane ne bolijo.
Učiš se, ko ti začne kuzla v rit skakat.

Še en aforizem:
• Narod si bo pisal sodbo sam.
Posodite mu svinčnik!
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Janja Kozarka

Kulturna dediščina

Benjamin Žnidaršič

Prepoznate? – Kaj je na sliki?

NEBO
Na nebu riše se odsev koraka,
skrivnosti tam nas vsak trenutek čaka,
vsak tak trenutek nam deli smehljaje,
spomin se vsakemu kar v prostor daje.
Skrivnostni čas previdno se odteka,
preteklost v veter je odšla kot reka,
nariše jezik naj ti iz davnine,
nebo je molk kot tih šepet sivine.

foto: Janja Urbiha

Milena Kraševec

MAMA

Prepoznate
kaj je na sliki?
Preteklo leto 2018 je bilo razglašeno za
EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE. Kulturna dediščina je del nas, del okolja
in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest,
bogata bera dediščine nas vabi v splošne
knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe,
dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost,
temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz
zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz
tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo.
Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti.
Spoznajmo delček naše lokalne kulturne dediščine tudi s pomočjo igre
PREPOZNATE? – KAJ JE NA SLIKI?
Na uredništvu Obrha pričakujemo vaše
odgovore. Z nami lahko delite tudi vaše
spomine, pripetljaje, izkušnje, povezane s
predstavljenim predmetom. Pravilen odgovor bomo objavili v naslednji številki glasila
skupaj s prejetimi komentarji o predmetu.
Tokrat predstavljamo odgovor na fotografijo
z vprašanjem »Prepoznate, kaj je na fotografiji?« ki je bila objavljena v Obrhu julija 2018.

Ta naslov ni vsakemu enak,
ampak pod njim
bi lahko marsikaj napisal vsak.

ČELESNIK – zelo star način osvetljevanja

prostora / stojalo za goreče trske

Ker mamo je vsak imel ali jo še ima,
nekomu je ni bilo dano ljubiti,
nekateri je pa žal ceniti ne zna.
Zares ljubiti zna samo mama,
to izkazuje vse od spočetja,
ko začuti pod srcem, da ni več sama.
Ko se ji v groznih mukah dete porodi,
zatem nič več ne misli nase,
nad svojim najljubšim bitjem
prebudi vse noči.

Čelesnik (foto: Janja Urbiha)
Čelesnik je železno ali leseno držalo, v katero so zatikali trske za razsvetljavo. Na podeželju so ga uporabljali vsaj v 18. stoletju
pa vse do uveljavitve petrolejk (okrog 1860)
oziroma do konca 19. stoletja, ponekod še
dlje. Obdelovanje trsk (ponekod so ji rekli
grljevica oz. smolnata trska tudi poleno za
razsvetljavo) je veljalo kot težje opravilo,
zato so jih pripravljali večinoma moški iz
različnih vrst lesa, ki so ga imeli v bližini
doma. Z različnim naklonom trske so uravnavali velikost plamena oz. jakost osvetljevanja. Kovinsko držalo v obliki klešč na
vzmet ali na utež je bilo povečini nameščeno na leseno stojalo, pritrjeno v križni nogi,
pokončnem trinožniku ali v plohu. Zaradi
požarne varnosti so pod goreče trske nameščali posode ali vedra z vodo.

Z vso ljubeznijo ga hrani in previja,
nad njim trepeta kot luč,
da otrok sladko in v miru počiva.
Z majhnimi otroki je mnogo dela in skrbi,
a z velikimi še več, se mi zdi
in še kakšen konec se vsaka mama boji.
Od vsega tega pa ima po navadi mama
ko otrok odraste, mora iti svojo pot
in ko ga ona najbolj potrebuje,
ostane sama
V zahvalo naj ji vsak izrazi, da jo ima rad,
da ne bo prepozno enkrat,
ko ji gre lahko samo še svečko prižgat.
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Mario Žnidaršič

Ekipno občinsko
prvenstvo v
elektronskem pikadu

V

klubskih prostorih v Starem trgu je v soboto, 16. februarja,
Društvo upokojencev Loška dolina organiziralo in izvedlo
ekipno občinsko prvenstvo v elektronskem pikadu za moške in
ženske.
Ekipe so sestavljali štirje igralci ali igralke, tekmovanje pa je
potekalo po sistemu 7 x 3 puščice, dvokrožno. Najbolj uspešni
so prejeli medalje, in sicer:
Rezultati – moški ekipno:
1. mesto: Loška dolina 2
2. mesto: ŠD Nadlesk 1
3. mesto: ŠD Nadlesk 2

marec, 2019

Anja Širca

12. Dobrodelni
novoletni tek in hoja

S

tar pregovor pravi, da se dobro z dobrim vrača. Med nami je veliko ljudi dobrega srca in veliko ljudi, ki so potrebni majhne pomoči in pozornosti. In takim je najlepše pokazati majhno pozornost,
da začutijo toplino in spodbudo od soljudi. Ta malenkost jim pričara
veselje in pozitivne misli, ki so v težkih trenutkih potrebni, da zberejo dovolj energije za premagovanje najtežjih trenutkov. Izkazati pozornost pomoči potrebnim pa posamezniku prinesejo osebno rast,
notranje zadovoljstvo in toplino pri srcu, saj nikoli ne vemo, kdaj se
lahko sami znajdemo v situaciji, ko bomo pomoč potrebovali sami.
Letošnji zbrani znesek je bil namenjen 6-letnemu Mateju Debeljaku,
dečku s posebnimi potrebami, ki prihaja iz Starega trga.
V torek, 26. 12. 2018, je bila izpeljana že 12. tradicionalna prireditev.
Teka in hoje se je udeležilo 350 udeležencev, med njimi 50 tekačev, ki
so s prijavnino in prostovoljnimi prispevki zbrali 2500 evrov.
Pred štartom je za vzdušje poskrbel Jaka Porok na harmoniki, po
teku in hoji pa so se udeleženci okrepčali s kosilom in se pozabavali
ob ritmih najstniške glasbene skupine Strel iz Prestranka.

Zmagovalna moška ekipa Loška dolina 2 (foto: Mario Žnidaršič)
Rezultati – ženske ekipno:
1. mesto: Loška dolina 2
2. mesto: Loška dolina 1

Zahvala za uspešno izvedbo in organizacijo prireditve gre vsem
medijskim pokroviteljem, sponzorjem in donatorjem ter vsem posameznikom in društvom, ki so s svojim delom pomagali pri izvedbi. Zahvala gre tudi vsem
udeležencem dobrega srca,
ki so na tak način izkazali
podporo družini dečka Mateja Debeljaka.
Želimo si, da bi lahko na takšen način pomagali še kakšni družini, ki je potrebna
podpore in pomoči.
Naj zaključim z začetno
mislijo: »Dobro se z dobrim vrača«. Vse dobro,
srečno in zdravo v letu
2019. ■

Zmagovalna ženska ekipa Loška dolina 2 (foto: Mario Žnidaršič)

foto: Mario Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

Rezultati –
posamezniki:
Med moškimi
je bil najboljši
član ekipe
ŠD Nadlesk 1
Žiga Žnidaršič,
med ženskami
pa članica ekipe
Loška dolina 2
Milka Kandare.
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Pestro dogajanje v šoli Iga vas
Jesen in zima sta bili v šoli Iga vas bogati z
različnimi dejavnostmi.
V mesecu septembru smo se podali na jesenski
pohod na Babno Polico. Pri Jermanovih smo
se okrepčali s slastno pico, nato pa smo si
ogledali staro sušilnico sadja, iz katere je dišalo po pravkar posušenih slivah in hruškah.
Teden otroka je res dihal z otroki in za otroke.
Potovali smo po čutni poti Muce Copatarice,
šivali copate iz blaga ter kuhali v kuhinji »Pri
Muci Copatarici«. Spekli smo slastne bučne
palačinke, rogljičke, nadevane z jabolki, ter
pisali recepte. Brali smo s
»Tačkami pomagačkami«,
kjer se nam je predstavil
kuža Lam in njegova lastnica Tatjana. Gostili smo
učence iz Prezida, se skupaj odpravili na sprehod v
zavetje grajskega gozda.
Gostje pa so si ogledali
grad Snežnik. Starše smo
povabili v šolo na »Dan odprtih vrat«, kjer so se lahko
udeležili stare učne ure pri
gospodični učiteljici.

V pravljični delavnici smo s knjižničarko
Leonido in čarobnim klobukom čarali prave
zgodbe in pravljice. Ob pomoči Muce Copatarice smo se varno izogibali pajkovi mreži,
tavali po labirintu in iskali prave poti. V
skrinji zakladov v »Kotičku na koncu sveta«
smo našli prave zgodbe za lahko noč.
V jesenskem in zimskem času smo za en
dan našo šolo preselili kar v naravo. Muca
Copatarica in njena pomočnica veverica sta
nas popeljali na iskanje skritega zaklada.

marec, 2019

Nataša Vesel Plos

Preden smo prišli do njega, sta nam puščali
namige in uganke.
V božično novoletnem času smo imeli delavnice, prireditev in bazar za starše. Vsako leto
je telovadnica komaj dovolj velika za vse obiskovalce. Toda vsi se strinjamo, da ima prireditev v šoli Iga vas poseben čar. S programom smo tik pred počitnicami nastopili tudi
na božično-novoletnem sejmu v Starem trgu.
Do konca šolskega leta se veselimo novih
izzivov in priložnosti.

arhiv: OŠ
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Sabina Breznik, šolska svetovalna delavka

Na OŠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri
Ložu smo v torek, 22. 1. 2019, gostili ekipo iz
Zveze za šport invalidov. Predstavili so nam
različne paraolimpijske športe. V nekaterih
smo se v telovadnici preizkusili tudi sami (košarka na vozičkih, poligon za slepe, golbal).
Gospod Darko Đurić, naš vrhunski paraolimpijski plavalec, je učencem 7. in 8. razreda
predstavil svojo življenjsko zgodbo in nas
vse navdušil s svojo jekleno voljo, motivacijo
in optimizmom. Veliko uspeha na športnem
področju pa je zaželel tudi našemu učencu,
paraolimpijskemu plavalcu Timu Žnidaršiču
Svenšku. Ob koncu dogodka smo spremljali
tekmo golbala, ki sta jo demonstrirala golbalista Blaž Koščak in Borut Višnikar.
Učenci so pri pouku slovenščine o dogodku
napisali svoja mnenja :

Blaž Baraga, 8. b
Program paraolimpijskega šolskega dne se mi
je zdel zanimiv, poučen in zabaven. Mislim,
da smo se vsi nekaj novega naučili. Všeč mi je
bila zgodba Darka Đurića. Občudujem njegovo
vztrajnost. Zabavali smo se tudi pri igri golbal.
Dan je hitro minil.

arhiv: OŠ

Paraolimpijski dan se mi je zdel super, ker sem
igral golbal in košarko na vozičku. Šel sem tudi
na poligon za slepe. Prisluhnil sem zgodbi Darka Đurića, ki me je zelo ganila. Spoznal sem, da
obstaja veliko športov, ki jih prej nisem poznal.
Zapomnil sem si veliko stvari in sedaj bolj spoštujem paraolimpijske športnike.

Paraolimpijski dan mi je bil zelo všeč. Naučil sem se zelo veliko. Športne igre v telovadnici so bile
zabavne, a tudi zahtevne. Najbolj všeč mi je bila košarka na vozičkih, pa tudi golbal. Darko Đurić
nam je na zanimiv način predstavil svojo življenjsko zgodbo.
Jure Žurga, 8. a

arhiv: OŠ

arhiv: OŠ

Vanja Porok, 8. a
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Matematične igre
z malo Majo v svet logike in jezika

2. didaktična igra: PRESENEČENJE NA VRTU MALE MAJE
Mala Maja je za otroke pripravila novo zgodbo. Odprla je svoj pravljični kovček ter se skupaj z njimi podala na svoj cvetoči vrt, kjer jo je
pričakalo presenečenje – poleg številnih cvetlic so se na njem skrivali tudi sadeži. Otrokova naloga je bila, da skupaj z Majo nabere šopek cvetlic in z njim obdari njeno babico. Med množico elementov iz
pravljičnega kovčka je moral otrok prepoznati posamezne cvetove in
sadeže ter jih pravilno razvrstiti na drevesnem diagramu (otrok izbira
med možnostma – je cvetlica / ni cvetlica).

arhiv : Vrtec Polhek

3. Didaktična igra: MAJA NA OBISKU PRI SVOJI BABICI

1. didaktična igra: CVETOČI VRT MALE MAJE
Sprva se je mala Maja odpravila na vrt, kjer je posadila rumene in rdeče tulipane. Ker je nagajivi veter tulipanom odpihnil cvetove, je bila
otrokova naloga, da Maji pomaga ponovno posaditi tulipane v določenem barvnem zaporedju. Na ta način so se otroci učili oblikovanja
vzorcev in zaporedij.

Maja se je odpravila na obisk k svoji babici ter jo razveselila s šopkom
rož. Babica je cvetlice eno za drugo polagala v vazo, a je v njej žal
zmanjkalo prostora za tri različno visoke cvetlice (spominčica, rdeči
tulipan, sončnica). Otrok je bil povabljen k temu, da Maji in babici
pomaga urediti cvetlice po višini – od najnižje do najvišje.
arhiv: Vrtec Polhek

Osrednji lik didaktičnih iger je bila deklica Maja, ki je otroke skozi
svoje zgodbe popeljala v svet logike in jezika. Preko iger so otroci
spoznali tri matematične sklope: vzorci in zaporedja, razvrščanje in
urejanje.

arhiv: Vrtec Polhek

Andreja in Mirjam (Zeleni polhki)

arhiv: Vrtec Polhek

Predšolsko obdobje je za otroka obdobje raziskovanja, igre in učenja,
ki se odvija na vseh ravneh otrokovega razvoja. Otrok spoznava svet
in raziskuje svojo okolico, pri čemer se srečuje tudi s področjem matematike. Preko igre in vsakdanjih dejavnosti pridobiva številne izkušnje, razvija matematično mišljenje in matematične spretnosti ter
doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
V skupini Zelenih polhkov smo se v mesecu decembru odločili, da
bomo začeli z izvajanjem novega tematskega sklopa, ki smo ga poimenovali Matematične igre z malo Majo. Želeli smo nekoliko podrobneje poseči na področje matematike ter ga skozi dejavnosti povezati
z drugimi kurikularnimi področji, predvsem s področjem jezika. V ta
namen smo izdelali tri nove didaktične igre, jih predstavili otrokom
ter skupaj z njimi izvedli matematične dejavnosti.
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Motivacija izdelanih didaktičnih iger je bila zelo močna. Otroke je vedno
znova gnala radovednost, kaj jih čaka v nadaljevanju, hkrati pa je bilo
opaziti, da se ob igrah zabavajo ter ob tem doživljajo zadovoljstvo in
užitek. Najbolj jih je motivirala lutka Maja, saj jih je skozi zgodbe in
didaktične igre popeljala v svet matematike. K igri so jih privabili tudi
pravljični kovčki, saj otroku omogočajo številne možnosti: poigravanje
z lutkami ter ostalimi didaktičnimi pripomočki, igro z magneti, ustvarjanje novih zgodb, obnavljanje Majine zgodbe. Tudi matematične naloge na lesenih ploščah so imele velik učinek, saj so se otroci v njih znova
in znova preizkušali, hkrati pa so imeli možnost, da se sami odločajo o
tem, ali jim igro ponudimo kot namizno ali kot stensko.
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Lucija in Valerija za Rumene polhke

Lucija in Valerija za Rumene polhke

Staršem smo pokazali, da
v vr tcu nam je lepo

PIŠKOTKI

arhiv: Vrtec Polhek

RUMENIH POLHKOV
Moko, sladkor, med in maslo,
z jajci zgnetli smo v mehko maso.
S spretnimi prsti unikatne piškote smo oblikovali,
v samo pripravo še nasmeh otrok in toplino srca dodali.

marec, 2019

V torek zvečer smo se čud
ili,
kaj starši so se kar na enk
rat zmotili.
Ob 17.00 v vrtec so nas pel
jali …
Aha, z nami, Valerijo in
medvedkom so se igrali

.

Skupaj s palčkom jagod
e smo obrali,
spretno prepreke v gozdu
premagovali,
medvedu neuspešno dudo
iskali.
A nič zato …
Medenjaki, mmmm … tud
i za medveda najslajši so.

arhiv: Vrtec Polhek

Najlepše ta večer pa je bil
o,
da v toplem in nežnem ob
jemu naših staršev pokaz
ali smo,
kako v vrtcu nam je lepo.

arhiv: Vrtec Polhek

arhiv: Vrtec Polhek
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Pevski zbor vrtca Polhek
Pevski zbor Vrtca Polhek se je prvič predstavil s prepevanjem pesmi Čebelar (Lojze Slak).
Na harmoniko nas je spremljal naš petošolec
Žiga Sterle. Prepevanje smo v okviru vseslovenskega projekta »Tradicionalni slovenski
zajtrk« posneli in ga objavili na Youtube kanalu pod zavihek Čebelar, Vrtec Polhek, 2018.

V mesecu januarju nas je obiskala novinarka
Alja Verbole iz Radija Slovenija 1. Pevski zbor
je zapel dve pesmi, in sicer našo himno Mi
smo polhki in pesem Ko je zima. Predvajanje
posnetka je bilo po radiu, v okviru oddaje “RADIJSKI RINGARAJA”, ki je bila v soboto, 26.
1. 2019, ob 8.05. Naše prepevanje še vedno
lahko slišite, če pobrskate med arhivom oddaj
Radijski ringaraja, z datumom 26. 1. 2019.
Zadnjo sredo v mesecu januarju pa smo se z
avtobusom odpravili v Dom starejših občanov
Cerknica. Starostnikom smo polepšali dan,
obenem pa tudi rojstne dneve oskrbovancev,
ki so jih praznovali v mesecu januarju.
Predstavili smo se z bansom. Zaplesati z …, s
himno vrtca Mi smo polhki, razigrano pesmico
Domišljavi želodek, ki si je želel naučiti veliko
stvari. Na sintesajzer nas je spremljala devetošolka Alja Intihar. Zima nas je obiskala, zato
smo zapeli pesmi Ko je zima in Škrip, škrip,
škrip, s katerima smo slavljencem in oskrbovancem narisali zimsko idilo. Nismo pozabili na

Mirjam in Urška

pesem Čebelar, spremljal nas je petošolec Žiga
Sterle. Ko pa so se harmonikaševi prsti ogreli,
smo zapeli pesem Mi se imamo radi ob hkratni
spremljavi Žige in njegovega brata Luka. Na
koncu pa smo slavljence obdarili s čestitkami,
ki smo jih izdelali sami. Otroci so brez težav
stopili do slavljenca, mu izročili voščilnico in
jim tudi segli v roko. Še posebej se zahvaljujeva
vsem trem inštrumentalistom, in sicer pianistki
Alji, harmonikašu Žigu in bas kitaristu Luki.

ga oskrbovanci sami naberejo in posušijo v
poletnih mesecih. Zborovodkinji sta nam čaj
tudi skuhali in ga postregli v lepih skodelicah. Posladkali smo se tudi s piškoti. Vsi skupaj smo uživali v prijetni čajanki.

V Domu starejših občanov Cerknica smo dobili tudi majhno pozornost, Slivniški čaj, ki

Vsi že komaj čakamo prvi pomladanski dan in
naš naslednji nastop.

Mirjam in Urška sva zelo ponosni na vse pevčke, saj se trudijo po svojih najboljših močeh in
z veseljem obiskujejo vaje ter se udeležujejo
vsakega nastopa, na katerega smo povabljeni.

arhiv: Vrtec Polhek

Naš naslednji nastop je popestril praznično
prireditev za upokojence vrtca in šole. Pri
prepevanju so nam priskočili na pomoč harmonikaš Žiga Sterle, bas kitarist Luka Sterle in
pianistka Alja Intihar. Pevčki in inštrumentalisti so s svojim sodelovanjem pripomogli, da
je bila prireditev še prijetnejša in čarobnejša.

marec, 2019

ZA BISTRE GLAVCE

Avtorica križanke in fotografij: Alma Kandare

Ime te zdravilne spomladanske rastline napišite na dopisnico. Pripišite svoje ime, priimek in naslov.
Dopisnico pošljite na naslov uredništva Obrh do 24. aprila 2019.
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Eva Mlakar, predsednica DPM

Mladi in kmetijstvo?

M

ladi občutimo, da je v današnjih časih biti kmet nekaj ponižujočega, kljub
temu da je med ljudmi zavedanje in poudarjanje, da moramo jesti zdravo in
lokalno pridelano hrano.
Da bi kmetijstvo dobilo pravo veljavo, smo lani aprila ustanovili društvo podeželske
mladine (DPM) v Loški dolini. Društvo povezuje vse mlade kmete in mlade s podeželja, ki jim je mar za obstoj te dejavnosti v naši občini. Imamo 42 članov, nekaj jih je
tudi iz sosednje občine Bloke. V letu 2018 smo člani društva sodelovali na prireditvi
Ob košnji, v tekmovanju med ostrnicami smo zasedli 3. mesto. Pomembno nam je
izobraževanje na področju kmetijstva in pa druženje. Ob podpori Zavoda za gozdove smo organizirali tečaj varnega dela z motorno žago, za druženje pa smo poskrbeli
z organizacijo poletnega piknika. Organizirali smo tudi prvo strokovno ekskurzijo
na Gorenjsko. Tam smo si ogledali primere dobrih praks, kako so si mali kmetje s
trdim delom prigarali kmetije, ki so jim dandanes v ponos. Ogledali smo si tri živinorejske kmetije (mlekarstvo in biki pitanci) in eno sadjarsko kmetijo. V letošnjem
letu smo medse sprejeli tudi mlade folklornike. V našem planu je organizacija mesečnih srečanj, na katerih bomo razpravljali o aktualnih temah (problemih). Vabimo
vse mlade, ki jim je mar za našo skupno prihodnost, da se nam pridružite. ■

Strokovna ekskurzija na Gorenjsko – kmetija Sajovic
(arhiv: DPM LD)

o v zdevanju
b košnji 2018 sm rut Kraševec)
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ostrnic zasedli

Planiranje aktivnosti za leto 2019

Akela

ZIMOVANJE VOLČIČEV
Letošnjo zimo smo mladi volčiči
prespali v kraju gori med griči.
Pri Svetem smo Vidu imeli brlog,
da ne bi napadel nas (fuj!) 'bandarlog' –
opice džungelske kar brez postave,
ki skačejo, mislijo čisto brez glave.
Ne, mi že nismo živali norčave,
obesili smo skavtske zastave!
Belo je luna na nebu žarela,
zaslišal se klic volčjega je krdela.
Medse smo nove volčiče sprejeli,
da bodo še boljši in vse bolj veseli.
Volki smo lačni – tako je in pika,
postregli smo si (čokoladnega) bika.
Še preden stopil se je bisernat sneg,
starši prišli so po nas v beli breg.
Adijo, volkovi, adijo Bagira,
po lovu oko se zaspano zapira.

Zimske radosti po skavtsko (arhiv: Akela)

(arhiv: DPM LD)
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Ariana Prevec in Urša Zabukovec

Leto zaključili s tradicionalnim koncertom
skupaj z Leo Sirk
Godbeniki smo se zadnje tedne prejšnjega
leta pripravljali na zahtevna koncerta in ju
26. decembra tudi izvedli. V novo leto smo
stopili polni pričakovanj, saj nas poleg rednih nastopov letos čaka tudi 145. obletnica, ki bo zagotovo nekaj posebnega.

M

esec december je bil kakor vselej poln
priprav in pričakovanj na tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga vsako
leto pripravimo 26. decembra. Z vajami smo
pričeli septembra. Da smo lahko izvedbo
skladb izpilili do potankosti, smo se v decembru odpravili na intenzivne vaje v Fieso.
Tam nas je na eni izmed vaj obiskala gostja
božično-novoletnega koncerta – Lea Sirk.

Božično novoletni koncert (foto: Edo Šega)

Dokaj hitro je prišel dan, ko smo izvedli dva
odlična božično-novoletna koncerta. Gostja, lanskoletna zmagovalka Eme in Melodije morja in sonca Lea Sirk, nas je s svojo
zmagovalno pesmijo Hvala, ne! popeljala na
Emo ter na oddajo Znan obraz ima svoj glas
s pesmijo Million Reasons. Oba koncerta sta
v duetu zaključili Lea Sirk in Anemarija Štefančič in nam skozi pesem sporočili: misel je
pomembna, lahko pa je nora.
Med drugimi smo decembra, kot velja tradicija za okrogle jubileje naših članov, odigrali
koračnice Jerjenju Žnidaršiču za 60. rojstni
dan. S koračnicami pa smo popestrili tudi
dogajanje pod šotorom 30. decembra. Takrat
smo medse povabili tudi otroke in jim dali
priložnost, da glasbila bolje spoznajo in na
njih poskusijo zaigrati.

Lea Sirk (foto: Mario Žnidaršič)

Brez počitka smo se v začetku leta začeli pripravljati na koncert, ki se je
odvijal v Grahovem na
predvečer praznika našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. V sodelovanju z Osnovno šolo
Grahovo smo tako pripravili koncert in skupaj
z osnovnošolskimi otroki
gledalcem popestrili večer. Najprej so nas otroci
popeljali v čas Povodnega
moža, nato pa orkester v
svet glasbe. Osnovnošolski pevski zbor smo spremljali pri otroški pesmici Prijateljice lutke,
tekom koncerta pa je z nami zapela Urša
Mršnik.
Mesec februar je bil še posebej zanimiv, saj
je naš predsednik Klemen Vampelj praznoval okroglih 20 let. Orkester mu je tradicionalno na domu zaigral nekaj koračnic.
Za tem pa je kmalu prišel čas, ko smo se
lahko tudi našemili. Tako smo se najprej
udeležili pusta v Prezidu, teden kasneje pa
tudi v Cerknici.

Pod novoletnim šotorom (foto: Mario Žnidaršič)

Leto 2019 je za Pihalni orkester Kovinoplastika Lož še posebej posebno, saj praznuje
145 let delovanja. Orkester v ta namen načrtuje jubilejni koncert. Kje, kdaj in kako,
pa vam trenutno še ne izdamo. ■
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Gašper Modic, Predsednik DLKJ

Rekorden obisk v Križni jami tudi v 2018

Z

a Društvom ljubiteljev
Križne jame je še eno
uspešno leto, saj si je jamo
obiskalo rekordno število
obiskovalcev. Jamo si je v letu
2018 tako ogledalo 16.278
obiskovalcev, kar pomeni
približno 30 % večji obisk v
primerjavi z letom 2017. Vodenje v jami je bilo večino leta
mogoče, nekajkrat pa zaradi
prenizkega vodostaja obisk
ni bil mogoč (predvsem v vodni del jame). Večina obiskovalcev se je odločila za krajši
ogled z vožnjo po I. jezeru,
vodne dele pa le omejeno
število obiskovalcev (manjše število obiskovalcev zaradi varovanja jame, saj lahko
daljši ogled jame obišče le
1000 obiskovalcev letno). Več
kot polovico tujih gostov še
vedno prevladujejo gostje iz
Izraela, Nemčije, Italije, Francije in Nizozemske. Skupno
je Križno jamo v preteklem
letu obiskalo kar 77 različnih
držav oziroma obiskovalcev,
iz katerih so prihajali, kar je
nedvomno dokaz, da je jama
prepoznana po celem svetu.
Pred Križno jamo čez celo
leto deluje info točka, med
poletnim časom pa je tam
prisoten tudi informator, ki
goste seznani z jamo in predvsem z vso ostalo okolico in

Kalvarija v Križni jami (foto: Gašper Modic)
aktivnostmi ter turistično ponudbo. Poleg prenove
objekta pred jamo bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z aktivnostmi, ki bodo pripomogle k boljšemu počutju gostov in zaposlenih v društvu. Veseli dejstvo, da je Križna jama ena najbolj, če ne kar
najbolj obiskana turistična točka na Notranjskem

ter tako prispeva k razvoju regije in turizma
v regiji. Vsi člani DLKJ, ki aktivno opravljamo svoje delo, povezano z jamo, si bomo tudi
v prihodnjem letu prizadevali, da na najboljši
možen način pokažemo lepote Križne jame
tako domačinom kot ostalim obiskovalcem. ■

Aleksandra Šega, predsednica

Malo je veliko – drobtinica
Rdeči križ Slovenije Območno združenje
Cerknica – Loška dolina – Bloke v svoj letni program že od leta 2011 vpisuje tudi akcijo DROBTINICA. Ob naslovu najbrž vsi
pomislimo na drobtinico kruha in na star
slovenski pregovor: ''Če kruhek pade ti na
tla, poberi in poljubi ga!''
Res je, naša akcij, ki jo vsa leta uspešno izvajamo skupaj z osnovnimi šolami in njihovimi mladimi prostovoljci, ki jih vodijo pri-

zadevni mentorji, s prostovoljci Rdečega
križ in Mercatorjem, je povezana s kruhom.
Vsako leto 16. oktobra obeležimo kot svetovni dan kruha. Z akcijo tudi mi osveščamo mlade in vse ostale, kako pomemben
je kruh in odnos do njega za preživetje. Na
lepo urejenih stojnicah v posameznih krajih
(Cerknica, Rakek, Stari trg, Nova vas) družno sodelujejo prostovoljci Rdečega križa in
osnovne šole in poleg kruha, ki nam ga do-

nira Mercator, za denar menjujejo tudi druge, v ta namen pripravljene izdelke. V šolah
tako pečejo pecivo, kuhajo marmelado, pripravljajo čaje in dišave, šivajo izdelke, pa še
bi se našlo. Akcijo se trudimo tudi uspešno
promovirati z letaki n na druge načine. Naše
ugotovitve ob priloženih grafih kažejo, da se
je akcija dobro prijela in je iz leta v leto uspešnejša, na kar kažejo zbrana sredstva. Denar
je v celoti nakazan našim šolam in njihovim
skladom, namenjen pa je ustreznim progra-
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Jože Globokar

40 let uspešnega dela

Jubilej Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine

D

ruštvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 13. decembra 2018 pod častnim
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja ter v družbi članov, sodelavcev in gostov
obeležilo 40 let uspešnega dela. Društvo je bilo
ustanovljeno 5. decembra 1978, skozi štiri desetletja pa ga je vodilo pet predsednikov.
Na slovesnem dogodku, prepletenem z glasbo, poezijo, dobrodelno noto in poklonom
ljudem, ki so v preteklih desetletjih pomembno prispevali k razvoju društva, je podobo in
poslanstvo društva predstavila predsednica
Mirjam Kanalec, z nagovorom pa se ji je pridružil tudi njihov član in predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije Dane Kastelic.
Ob praznovanju so se s projekcijo izvirnih fotografij – nemih, vendar zgovornih pričevalk

bogate zgodovine, zazrli v preteklost. Vse od
ustanovitve organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov skozi čas burnih političnih in gospodarskih dogajanj, pa do danes.
V nadaljevanju poti so predstavili, izvajanje
socialnih programov in številne pomembne
mejnike, ki so društvo zaznamovali na vseh
področjih.
V obeležje visokega jubileja je bila vpeta
tudi akcija zbiranja denarja za nakup novega
kombija, ki ga društvo nujno potrebuje za
varen prevoz članov. Med prireditvijo je
njihov slikar Željko Vertelj, ki slika z usti,
ustvarjal sliko »Potok v zimi« in jo namenil
licitaciji. In tudi voditelj Robert Pečnik –
Pečo je nekaj minut namenil udeležencem,
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da so »odklenili« svoje mobilne telefone in
družno poslali SMS sporočilo na številko
1919 z besedo KOMBI5. Akciji pa se lahko
pridružite tudi vi in na TRR SI56 6100 0001
8731 144 nakažete svoj prispevek.
Na proslavi so se spomnili tudi članov, ki so s
svojim delom v preteklosti uspešno krmarili
društvo in ga pomagali pripeljati do prepoznavnosti, ki jo ima danes. Nekdanjim predsednikom so podelili plakete društva, drugim
zaslužnim članom pa priznanja. Priznanje je
za sodelovanje in podporo prejel tudi Mercator d. d. Zahvalili so se tudi vsem partnerjem,
občinam, invalidskim organizacijam, inštitucijam, sponzorjem in donatorjem ter drugim,
ki so z njimi sodelovali in jih podpirali. Še
posebej pa krovni organizaciji Zvezi paraplegikov Slovenije. Brez njihove pomoči ne bi
dosegli takih uspehov.
Slovesen dogodek so popestrili in obogatili:
mlada harfistka Taja Rijavec iz Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, pesnica
društva in večkratna nagrajenka Darinka
Slanovec, plesni par kluba Zebra - Martina
in Roman ter Nuša Derenda. ■

Proslava ob 40. obletnici društva (foto: Tomaž Demšar)

mom za naše otroke, katerih starši ne zmorejo pokrivati nekaterih stroškov.
Iz tabel lahko zaključimo, da skoraj 14.000 €
šola

zbranih sredstev v osmih letih ni zanemarljiv
znesek. Zato tudi zahvala prostovoljcem RK,
osnovnim šolam ter mladim prostovoljčkom

in njihovim mentorjem ter vsem, ki ste pripomogli, da so naši skupni rezultati pri vrhu
tudi v merilu Slovenije. ■

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SKUPAJ

OŠ Stari trg

632,71 €

513,00 €

476,00 €

546,60 €

390,17 €

342,51 €

499,42 €

298,39 €

3.698,80 €

OŠ Nova vas

- €

337,88 €

230,00 €

491,46 €

389,37 €

484,07 €

547,67 €

642,93 €

3.123,38 €

OŠ Cerknica

- €

- €

752,00 €

645,15 €

697,18 €

724,97 €

1.058,60 €

771,80 €

4.649,70 €

OŠ Rakek

- €

- €

- €

433,47 €

336,40 €

470,26 €

580,93 €

534,23 €

2.355,29 €

SKUPAJ

632,71 €

850,88 €

1.458,00 €

2.116,68 €

1.813,12 €

2.021,81 €

2.686,62 €

2.247,35 €

13.827,17 €
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Interaktivni turizem za vse

Za večjo dostopnost do naravne in kulturne dediščine

V

prostorih Ars Viva v Podcerkvi so 19. februarja predstavniki projektnih partnerjev projekta »Interaktivni turizem za vse«,
predstavili cilje in aktivnosti, s katerim sledijo
evropskim smernicam o razvoju dostopnega
turizma. Pri predstavitvi so sodelovali Benjamin Žnidaršič in Urša Telič Miler iz zavoda
Ars Viva, ki je tudi pobudnik za pripravo
projekta, Bogdan Zevnik, predsednik LAS
Notranjska ter Dragica Jaksetič iz LAS med
Snežnikom in Nanosom.
Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih
nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb,
starejšim, gluhim, slepim in slabovidnim osebam. Zaradi novih tehnologij pa bodo zanimivi tudi za ostale obiskovalce. Na ta način
bo omogočena dostopnost do izginjajoče /
zavarovane kulturne in naravne dediščine;
s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti bo le ta zabeležena ali poustvarjena
in omogoča celovitejši ogled te dediščine, po
drugi strani pa s tem pristopom ohranjena
dediščina za prihajajoče generacije.
Projekt vključuje šest slovenskih LAS – LAS
Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage), LAS med Snežnikom
in Nanosom (Občina Pivka), LAS Po poteh
dediščine od Turjaka do Kolpe (Rokodelski
center Ribnica), Partnerstvo LAS Zasavje
(Delavski dom Trbovlje), LAS V objemu
sonca (Zavod Ažmurk), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno).

Projekt so predstavili Urša Telič Miler in Benjamin Žnidaršič iz zavoda
Ars Viva, Dragica Jaksetič iz LAS med Snežnikom in Nanosom ter Bogdan Zevnik
predsednik LAS Notranjska. (foto: Borut Kraševec)
Delovanje LAS Notranjska, ki pokriva občine
Loška dolina, Cerknica in Bloke, je podrobno predstavil predsednik Bogdan Zevnik. Na
področju LAS Notranjska, bodo z uporabo
očal za prikaz virtualne resničnosti in 360° 4k
video posnetkov obiskovalcem približali goro
Snežnik. Kamniti teren visokega krasa, kjer
živijo velike zveri in kjer se nahaja naravni
rezervat Ždrocle z naravnimi znamenitostmi,
vpisanimi na seznam Unesca.
Podobni prikazi in posnetki bodo nastali
tudi na ostalih sodelujočih LAS območjih.
Preko virtualne resničnosti bodo lahko obiskovalci odšli v Veliko jamo v Paradani, na
presihajoča Pivška jezera bodo pogledali
skozi oči beloglavega jastreba na njegovi selitveni poti, spoznali bodo rokodelske spre-

»Nove tehnologije za prikaz virtualne resničnosti omogočajo vsem ljudem,
tudi predstavnikom različnih ranljivih skupin, da spoznajo in doživijo naravno
in kulturno dediščino, ki bi jim bila brez te tehnologije popolnoma nedostopna,«
je na predstavitvi izpostavila Urša Telič Miler, direktorica Kulturnega centra
Zavoda Ars Viva, pobudnika za pripravo projekta. (foto: Borut Kraševec)

tnosti in veščine na Ribniškem, v Ljubnem
ob Savinji se bodo vkrcali na flos in se prepustili toku reke, v Trbovljah pa bodo pripravili virtualni sprehod po rudniku.
V okviru projekta je načrtovan nakup vse
potrebne opreme, izdelan bo skupni načrt
interpretacije naravne in kulturne dediščine in izvedeno izobraževanje za turistične
vodnike s poudarkom na interpretaciji. S
promocijo novega integriranega turističnega produkta bomo povečali prepoznavnost
LAS Notranjske in Primorsko-notranjske
regije ter ostalih sodelujočih območij in
dosegli večjo diferenciacijo ponudbe, ki se
osredotoča na novo nišno skupino turistov.
Vrednost projekta za območje LAS Notranjska je 86.127 EUR in je v deležu 85 odstotkov sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Kot je
povedal Bogdan Zevnik, predsednik LAS
Notranjska, je bil projekt izbran za sofinanciranje na 3. javnem razpisu za podukrep
19.3.: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Poleg tega projekta LAS Notranjska izvaja še dva projekta sodelovanja,
enega so že zaključili in rezultate petega prijavljenega še čakajo.
S tem je LAS Notranjska med najbolj uspešnimi LAS-i, kar potrjuje tudi analiza Slovenskega društva za razvoj podeželja, ki je krovno društvo slovenskih LAS. LAS Notranjska
je prejela največ sredstev med vsemi LAS
(279.361 EUR) in tudi največ iz kmetijskega
sklada (249.369 EUR). Skupna vrednost vseh
projektov sodelovanja pa znaša 310.170 EUR.
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Odgovorni slovensko-hrvaški turizem v naravi
Uvodno srečanje čezmejnega projekta NATURE&WILDLIFE, ki
je namenjeno deležnikom pri razvoju turizma doživljanja narave in opazovanja divjih živali na slovensko-hrvaškem obmejnem
območju, je bilo 14. februarja v Jezerskem hramu v Dolenjem
jezeru pri Cerknici. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki
lovcev in nekateri turistični ponudniki iz Loške doline.

pridruženi partnerja pa še Woodland Ways Ltd in The World Owl
Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za
gozdove Slovenije.
Vključenost Javnega zavoda Snežnik v projekt in načrtovane aktivnosti je podrobneje predstavljeno v prispevku na naslednji strani. ■

N

a srečanju so predstavniki projektnih partnerjev in turističnih
organizacij obeh držav predstavili skupne cilje in aktivnosti za
razvoj privlačne in naravi prijazne turistične ponudbe na čezmejnem območju slovenske Primorsko-notranjske regije in hrvaškega
Gorskega kotarja. To območje Dinarskega krasa je eno redkih območij v Evropi, kjer so ohranjene vse tri velike zveri – ris, medved
in volk. Zato to veliko naravno bogastvo prinaša temu območju
vrsto priložnosti, ki jih načrtujejo udejanjili v smeri trajnostnega
turizma. Izboljšanje infrastrukture za obiskovalce in izobraževanje
deležnikov sta ključni nalogi, katerih dosežki bodo omogočili kakovostno nadgradnjo turističnega produkta Doživetja v naravi.

Projekt, ki so ga v okviru sodelovanja
NATURE&WILDLIFE pripravili v Javnem zavodu Snežnik,
je na srečanju predstavil direktor Zdenko Truden.
(foto: Borut Kraševec)

Pri projektu sodelujejo RRA Zeleni kras, Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik,
Jezerski hram - Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Cerknica, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS iz Skrada in Reška razvojna agencija Porin. Kot

»S projektom želimo širše prispevati k uveljavljanju naravi prijaznega turizma. Tako bomo z organizacijo in povezovanjem
deležnikov zagotavljali praktičen doprinos k politikam na nacionalni ravni kot tudi k boljšim turističnim praksam,«
je povedala Mateja Simčič iz RRA Zeleni kras, ki je vodilni partner projekta. (foto: Borut Kraševec)
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Javni zavod Snežnik aktivno v
projektu NATURE&WILDLIFE

S

lovenija je za tuje turiste privlačna predvsem kot 'zelene dežela'
in to je tudi izhodišče, ki daje občini Loška dolina, tako pogosto
odrinjeni na periferijo, možnost razvoja kvalitetnih turističnih produktov, s katerimi lahko konkuriramo ne le na evropskem, ampak
tudi na svetovnem turističnem trgu.
Prvi, sedaj vemo, da tudi pravi koraki v tej smeri so bili narejeni na področju razvoja produkta opazovanja rjavega medveda v
naravnem okolju, ki postaja z vključevanjem različnih (lokalnih)
deležnikov pomemben integralni turistični produkt. S projektom
NATURE&WILDLIFE, ki se izvaja s finančno pomočjo sredstev
ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –
Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020 in v katerega vstopa
Javni zavod Snežnik kot eden izmed sedmih partnerjev, z našimi
dosežki sooblikujemo skupno, čezmejno, slovensko-hrvaško zgodbo Doživetja narave.
Vrednost celotnega projekta je skorajda milijon eurov, od tega je
Javni zavod Snežnik pridobil nekaj manj kot 117.000 eurov evropskih nepovratnih sredstev, celotna vrednost našega dela projekta pa
je dobrih 137.000 eurov. Prve aktivnosti so se začele s septembrom
2018 in bodo potekale do marca leta 2021. Razdeljene so v več sklopov, izmed katerih sta za nas najpomembnejša Razvoj čezmejne
turistične destinacije z razvojem novih vsebin in infrastrukture in
Usposabljanje in ozaveščanje deležnikov. V okviru slednjega bomo
izvedli kar petnajst različnih delavnic, tako za turistične ponudnike
kot lokalno prebivalstvo. Prva delavnica bo v obliki jezikovnega tečaja angleščine potekala v mesecu marcu in bo namenjena lovcem
in drugim interpretom narave, ki izvajajo vodenja v naravnem okolju, še posebej vodena opazovanja rjavega medveda.
Iz delovnega sklopa Razvoja novih vsebin in infrastrukture se trenutno najbolj intenzivno posvečamo naravoslovni učni poti, ki bo
umeščena v park gradu Snežnik in bo obstoječim naravnim in kulturnim elementom dodala izobraževalne vsebine. Avtorica idejne
zasnove je mag. naravne dediščine Špela Planinšek, ki je pri svojem

Ogled trase naravoslovne učne poti pri gradu Snežnik
(arhiv: Javni zavod Snežnik)

delu sledila načelom modernih interpretacijskih metod z doslednim upoštevanjem naravovarstvenih in kulturnovarstvenih smernic. Območje gradu Snežnik in posledično tudi območje trase učne
poti je kulturni spomenik državnega pomena in naravna znamenitost, park in posamezni parkovni elementi so pod okriljem večjih
varstvenih režimov, zato tesno sodelujemo z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za
varstvo narave ter upravljavci zemljišč in objektov – Ministrstvom
za kulturo in Narodnim muzejem Slovenije, poleg tega pa tudi z
Zavodom za gozdove Slovenije in Arboretumom Volčji Potok. Naravoslovna učna pot s tematiko avtohtonih živalskih vrst in parka
Snežnik se bo vključila v parkovno zasnova ter uporabila in sonaravno nadgradila obstoječo infrastrukturo parka. Vzpostavljena
bodo tri t. i. interpretacijska območja, ki bodo vsebovala predvsem
lesene elemente, skladne z lokalno arhitekturo in tradicijo uporabe,
prav tako kot ostali usmerjevalni in informativni elementi. Primarni namen poti je spodbujati izkustveno učenje, poskušanje in uporabo različnih čutil, kar vodi k neposrednemu doživljanju različnih
aspektov narave.
Prepričani smo, da bo naravoslovna učna pot naredila park gradu
Snežnik še bolj privlačen – naše ciljne skupine so družine, šolske
skupine, starejši in tudi nekatere hendikepirane skupine, ki jim
bomo prilagodili interpretacijske element. Želimo pa si, da bi se
učna pot čim prej navezala na vsebine Gozdarske hiše, katere nadaljevanje obnove nestrpno pričakujemo.
Druga dva predvidena dosežka iz sklopa infrastrukture sta opazovalnici; pri eni se bo izvedla temeljita obnova, drugo bomo na
lokaciji, kjer sicer že stoji lovska preža, v celoti postavili na novo.
Obstoječe lovske preže so v preteklih letih predvsem zaradi skrbnosti lovcev nudile dokaj primeren prostor za opazovanje živali. Pričakovanja gostov, njihova varnost, predvsem pa naša odločenost,
da sledimo visokim standardom in nenehno nadgrajujemo ter izboljšujemo ponudbo, utemeljujejo nujnost obnove. Ob tem naj poudarimo, da je pri tem ključno sodelovanje med Javnim zavodom
Snežnik in obema lovskima družinama, LD Lož – Stari trg in LD
Iga vas, ki sta v turistični dejavnosti prepoznali ne le priložnost,
ampak tudi dejavnost, ki je skladna z njihovim poslanstvom. Prav
tako že vrsto let aktivno sodelujemo s Turizmom Jure z Gornjih Poljan, ki bo v okviru omenjenega projekta postavil dve gozdni hiški,
ki bosta s svojo umeščenostjo in opremo vsem ljubiteljem narave
omogočili, da se bodo lahko v celoti prepustili neokrnjeni naravi.
Tudi preko noči.
Znotraj drugih delovnih sklopov bomo izvajali še druge aktivnosti,
kot so okrogle mize in študijske ture, udeležili se bomo mednarodnega sejma, izdali brošuro Doživetja narave v Loški dolini, vzpostavili novo spletno podstran, pripravili različne promocijske materiale, kot so npr. majice, nabavili različno opremo za opazovanje
živali oz. narave, predvsem pa bomo poskušali spodbuditi lokalno
skupnost k aktivnemu vključevanju v razvoj turističnih produktov
povezanih z naravnimi danostmi Loške doline. ■
Naše aktivnosti lahko spremljate na spletni strani
www.loskadolina.info in fb profilu Javnega zavoda Snežnik.
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Uspešno drugo leto delovanja
Točke moči - večgeneracijski centri (VGC)
v Primorsko-notranjski regiji
V Točki moči v Medgeneracijskem centru
(MGC) GABER Loška dolina je bila 18. februarja predstavitev rezultatov drugega leta delovanja Točk moči VGC v Primorsko-notranjski
regiji.

Delo Točk moči v Loški dolini in na
Blokah je predstavila Sanja Ivić
(foto: Borut Kraševec)

Namen ustanovitve Točk moči je prispevanje k dvigu kakovosti življenja, preprečevanje socialne izključenosti in zmanjševanje
tveganja revščine ter aktivno vključevanje,
vključno s spodbujanjem enakih možnosti
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti. VGC in točke moči naj bi predstavljale osrednji prostor, kjer bi se ljudje
dobro počutili.
Projekt, ki je štartal v letu 2017 in bo trajal do septembra 2021, je v Primorsko-notranjski regiji prijavila OE Ljudska Univerza Postojna (Zavod Znanje Postojna) v
sodelovanju s svojimi partnerji OE Ljudsko
univerzo Ilirska Bistrica (OŠ Ilirska Bistrica),
Javnim zavodom Snežnik in Večgeneracijskim družinskim centrom Cerknica. Za
projekt so pridobili 575.000 €, kar predstavlja 122.000 € na letni ravni. Financira

ga Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Evropski strukturni in investicijski
sklad ter občine, v katerih so ustanovljene
posamezne Točke moči.
Vodja projekta dr. Nina Vanita Hočevar
iz Ljudske univerze Postojna je predstavila
skupne rezultate, s katerimi so, kot je dejala, izjemno zadovoljni, saj so v letu 2018 z
raznimi aktivnostmi v Točke moči v celotni
regiji pritegnili 12000 obiskovalcev, kar je
več kot leto poprej. Pomembno je dejstvo,
da so zadovoljni uporabniki oz. obiskovalci
organiziranih aktivnosti. Katere aktivnosti
organizirajo in izvajajo v posameznih VGC,
so predstavile Sanja Ivić - koordinira projekt
VGC v Loški dolini in Blokah, Julija Perko
iz Večgeneracijskega centra Cerknica in Romana Morano iz Ljudske univerze Ilirska Bistrica, ki vključuje tudi Pivko. O sodelovanju
z VGC Ilirska Bistrica je spregovorila tudi
Jerica Strle iz tamkajšnjega centra za socialno delo.
Zadovoljstvo nad predstavljenimi rezultati
in podporo aktivnostmim Točk moči so na
srečanju v MGC Gaber izrazili tudi Janez
Komidar, župan občine Loška dolina, Jože
Doles, župan občine Bloke, Zdenko Truden,
direktor Javnega zavoda Snežnik ter Barbara
Pelhar (skrbnica pogodbe) iz Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Vsebine, ki so bile v Točkah moči najbolj
obiskane, so delavnice, posvečene skrbi za
zdravje, delavnice obvladovanja stresa, izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, delavnice za aktivno in kakovostno starost in
družabništvo ter gospodinjske in umetniške
dejavnosti. ■

Število izvedenih aktivnosti ter število obiskovalcev po občinah v letu 2018
VGC v občini

št. ur

št. aktivnosti

št. obiskovalcev

št. novih udeležencev

VGC Cerknica

678

331

3174

800

VGC Bloke

62

32

223

80

VGC Ilirska Bistrica

820

305

2372

639

VGC Loška dolina

846

511

3840

289

VGC Pivka

187

64

501

144

VGC Postojna

422

221

2285

898

Skupaj

3015

1464

12395

2850

SLADKI
ČRVI
TESTO
350 g moke
70 g sladkorja
70 g masla
1 jajce
135 g toplega mleka
20 g kvasa
sol, vanilij, limonin sladkor

POTEK
Z vseh sestavin zamesi testo v
multipraktiku in ga daj vzhajati.
Ko neha vzhajati, naredi male
štručke. Z njih naredi kroglice
in jih pusti vzhajati 10–20
minut. Nato vsako razvaljaj v
podolgovato elipso (zelo na
tanko). Spodaj elipso nareži z
ostrim nožičkom, v zgornji del
pa daj nutelo. Zavij črva tako, da
začneš tam, kjer je nutela. Črve
daš na peki papir, jih namažeš
z vodo in spečeš na 180 stopinj,
dokler ne porjavijo. Ko so pečeni,
naredi s čokolado oči.

DOBRO JE VEDETI
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JP Komunala Cerknica d. o. o.

Letno poročilo o pitni vodi

J

avno podjetje Komunala Cerknica d. o. o.
izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s
pitno vodo v občini Loška dolina, kjer upravlja vodovodni sistem Stari trg – Lož, ki z
vodo oskrbuje celotno področje občine Loška dolina (razen Dolenje Poljane, Klance in
Sv. Ana). Vodni vir so vrtine v Kozariščah,
voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira s klordioksidom.
Na omrežju je bilo v letu 2018 skupaj izvedenih 61, na vodnem viru pa 4 mikrobiološke preiskave, v okviru katerih se ugotavlja
prisotnost Escherichie coli (E.Coli), Koliformnih bakterij in števila kolonij pri 22°C
in 37°C.

Osnovne kemijske preiskave so bile na
omrežju opravljene na 14 vzorcih. Od tega
se je pri 6 vzorcih ugotavljajo tudi prisotnost
kloritov, kloratov in kloridov, ki so stranski
produkt dezinfekcije s klor dioksidom.
Od vseh odvzetih vzorcev na pipah upo-

rabnikov sta bila zdravstveno neustrezna 2
vzorca na segmentu mikrobioloških analiz,
in sicer prekoračene količina kolonij pri
37°C, ki pa ne predstavljajo neposredne nevarnosti za zdravje ljudi. Vsi rezultati kemijskih preiskav so bili skladni. ■

Vodovodni sistem

Oskrbovana naselja

Število vzorcev

skladnih

Stari trg – Lož

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

54

52

V letu 2018 na tem sistemu ukrep prekuhavanja ni bil uveden.

Zbiranje ponudb za oddajo Pristav gradu Snežnik
Ministrstvo za kulturo RS obvešča o ponovnem zbiranju ponudb za oddajo obnovljenega dela
Pristav gradu Snežnik. Ker javno zbiranje ponudb po prvi objavi ni bilo uspešno, bo javno zbiranje v
kratkem ponovljeno pod ugodnejšimi pogoji.
Vse zainteresirane vabimo k ogledu zavihka Upravljanje s stvarnim premoženjem
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/ kjer so objavljeni vsi potrebni podatki o zbiranju ponudb.
Vabljeni k oddaji ponudbe!

Simona Truden

Kaj so pametne vasi in kako ohraniti
življenje na podeželju?
Veliko mladih po koncu študija službe ne
dobi v lokalnem okolju, zato se s podeželja odselijo. V pogovoru z njimi velikokrat
slišimo »na vasi se nič ne dogaja, ena uro
vožnje v službo me ubija, nimam možnosti najeti stanovanja, zgraditi hiše«. Kot
odgovor na izseljevanje ljudi s podeželja
je nastala evropska akcija Pametne vasi,
katere cilj je digitalizirati vasi, ustvariti
nova delovna mesta ter zaustaviti odhod
ljudi s podeželja. V ta namen je v petek,
18. januarja, v Prezidu potekalo omizje
»Pametne vasi v Gorskem kotarju«, na
katerem smo lahko tudi prebivalci Loške
doline slišali, s kakšnimi ukrepi zadržati
ljudi na podeželju in kako za živeče na
podeželju izboljšati pogoje življenja.

N

a omizju je o vroči temi pametnih vasi
govorilo kar 14 predstavnikov iz lokalne in županijske oblasti ter javnega in zasebnega sektorja iz Slovenije in Hrvaške, med
drugimi tudi veleposlanica RS v Zagrebu dr.
Smilijana Knez, Jelena Malnar iz Slovenskega kulturnega društva Gorski kotar, evropski
poslanec Franc Bogovič, ravnatelj Regionalne razvojne agencije Vedran Kružić in drugi.
Poleg lokalne politike, ki naj bi se ukvarjala
s tem, kako omogočiti mladim življenje na
vasi ter kako ga izboljšati za starejše, je po
velikih prizadevanjih evropskega poslanca
Franca Bogoviča Evropski parlament predlagal 2,4 milijarde evrov za razvoj projekta
pametnih vasi v finančni perspektivi 2021–
2027. Ta predlog gre še v pogajanja na Evrop-

sko komisijo in Evropski svet, predvideva pa
se, da bo postavka ostala ista. To pomeni, da
bodo občine lahko počrpale sredstva (če jih
bodo seveda znale), s katerimi bodo delale
na »privlačnejšem« podeželju.

S katerimi ukrepi bomo zadržali ljudi na
podeželju?
Prisotni na okrogli mizi so se strinjali, da
brez širokopasovnih povezav ni kakovostnega življenja in razvoja na vasi. S pomočjo
države in občin je treba zagotoviti hiter in
varen internet, saj brez tega težko govorimo
o pametnih vaseh.
Nadalje so izpostavili osnovno infrastrukturo, od dobrih cestnih povezav, vodovodov,
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urejanja z odpadki. Tu so poudarili, da ni
vse v denarju, ampak tudi v volji, znanju in
politiki.
Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen
Zavod Sopotniki, ki z združenimi močmi
prostovoljcev, donatorjev in lokalne skupnosti v duhu medgeneracijskega sodelovanja
starejšim občanom ponuja brezplačne prevoze in jim tako želi pomagati pri vključevanju v aktivno družabno življenje.
Pri kmetijstvu so ključne tri stvari: spodbujanje mladih prevzemnikov, sodelovanje
in povezovanje malih kmetov ter precizno
kmetovanje. S sodelovanjem lahko male
kmetije lažje znižajo stroške in si hkrati zagotovijo boljše in pravičnejše cene. Bistvo
preciznega kmetijstva je v tem, da mora biti
uporabnik dovolj informiran, da ve, kaj je
primerno zanj in njegovo kmetijo, hkrati pa
zmanjša porabo pesticidov in gnojil, kar bistveno pripomore k bolj naravnemu kmetovanju. Kmetijstvo potrebuje tehnološke rešitve (pametne stroje), s katerim bo ustvarjalo
več zdrave hrane in sočasno varovalo okolje.
Če ni delovnih mest, tudi ljudi ni, zato so
se govorci omizja strinjali, da je treba gospodarstvu pomagati z odpiranjem novih
delovnih mest. To bi zadržalo ljudi in jim
omogočilo dostojno življenje na podeželju.
Za podeželje je zelo pomemben turizem.
Velikokrat lokalni turizem sicer dela na po-

Evropski parlament je na predlog Franca Bogoviča predlagal 2,4 milijarde evrov
za razvoj projekta pametnih vasi (foto: Mario Žnidaršič)
vezovanju lokalnih ponudnikov, vendar
nima zadostnega znanja promocije, oglaševanja ali pa sredstev. Tu so priložnosti, da se
izuči ljudi, kako privabiti turiste z digitalnimi
ukrepi, ki so cenejši in bolj prodorni, ter kako
ozavestiti občine, da v proračun namenijo več
sredstev za promocijo lokalnega okolja.
Pri energetiki so bile izpostavljene male
elektrarne, ki proizvedejo skoraj 7 % električne energije v Sloveniji, pri tem pa gre
za zeleno energijo, nova delovna mesta in
hkrati zaščito pred poplavami. Eden izmed
izzivov podeželja je tudi decentralizacija energetske oskrbe, kar bi lahko dosegli
z energetskimi zadrugami, kjer si lokalno

prebivalstvo skupaj lasti malo elektrarno. S
tem je prebivalcem zagotovljen zaslužek in
dostop do čiste ter obnovljive energije.
Na omizje so vabili Slovensko kulturno
društvo Gorski kotar (SKD Gorski kotar),
Kmetijsko-izobraževalna skupnost Gorski
kotar (KIS Gorski kotar), Veleposlaništvo
RS v Zagrebu ter evropski poslanec Franc
Bogovič. Poleg debat o izboljšanju življenja
na podeželju pa so večer s svojim nastopom
popestrili tudi učenci dopolnilnega pouka
slovenščine, in sicer Lara Turk s pesmico v
narečju ter Nives Turk in Tea Štimac z igro
Gluha babica pod mentorstvom učiteljice
Mirjane Žagar. ■

Udeleženci srečanja - S »pametnimi vasmi« do digitalizacije podeželja in ustvarjanja novih delovnih mest
(foto: Mario Žnidaršič)
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PISMA
BRALCEV
Jasna Lekan

MEDVEDJI
BLOG
ZA BRLOG
Medvedje stari so se namenili,
da na jasi med brlogi
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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)

Herman SCHÖNBURG - WALDENBURG

Moje življenje

bodo svoj brlog zgradili,
v njem na stara leta
družili se in zdravili.
Na sestanku so se zbrali,
gledali se, godrnjali,
vsak je medved predlog dal,
kje brlog bo njihov stal.
Ko so končno se zmenili,
so župana obvestili,
tam na jasi lep kot slika
stal brlog bo njihov, PIKA!
V njem medvedi ostareli
bodo skupaj zaživeli,
lep razgled pa na brloge
mladičev svojih bodo imeli.
A mladiči so se uprli,
ne bodo na ta stare zrli,
so zbrali se zaradi možne trase
na križišču sporne jase.
Smo to jaso mi plačali,
ko smo še v plenice srali,
nam mladičem ta pripada,
se je jezila divjad mlada.
Na televiziji so mladi rekli,
da jasi ne bodo se odrekli,
le kam naj s tiste jase drva bi odvlekli?
Jasa pa prav nič ni kriva,
polna je lesenega goriva,
čaka, kdo koga bo premagal,
kateri medvedji rod bo zmagal.
Medtem pa se drugod
medvedi veselijo,
skupaj stari in mladi si brlog gradijo,
naši stari medoti pa upajo le to,
da v sosedovem brlogu prosto mesto zanje bo!

HAMBURG

Kot poslaniški svetnik sem bil nekaj let pri pruskem poslaništvu
v Hamburgu. Metternich in Tschirschky, prva poslanika, ki sem
ju tam srečal, sta imela ta položaj kot postransko službo. Če nista
bila na dopustu, sta največkrat kot predstavnika zunanjega ministrstva spremljala cesarja na njegovih številnih potovanjih. Zato sem
največji del leta vodil poslaništvo kot poslovodja. Tako se tudi ni
moglo zgoditi, da me ne bi povabili na vse uradne slavnosti senata. Senat je združeval veliko število pametnih in poslovnih mož,
čeprav so se lastniki trgovskih hiš in ladijskih družb po možnosti
izogibali volitvam v senat. Drugače bi jim ostalo premalo časa za
vodenje vsestranskih zasebnih poslov. Na čelo senata sta bila takrat imenovana vladajoča župana Monckeberg in Burchard, sijajna
govornika, ki sta znala opravljati tudi reprezentančne obveznosti
svojega položaja.
Odlične tujce, ki so govorili pred senatom, je senat po navadi povabil na praznično kosilo v sijajne dvorane mestne hiše. V vhodni
dvorani je hamburški regiment postavil častno stražo in je vsakega
senatorja, ki je prišel, pozdravil kot nosilca suverenosti. Na stopničnih presledkih so stali lakaji v bogato okrašenih uniformah. V prvi
sprejemni dvorani je goste pozdravil senator, ki je bil šef protokola,
v drugi sam vladajoči župan, ki so ga obdajali številni člani senata.
Sledilo je slavnostno kosilo z izbranimi jedmi in pijačami. Nato so
se pridružili živahni zabavi v slavnostnih sobanah, ki so bile na vse
strani odprte.
Tako se je enkrat odvijala slavnostna pojedina v čast abesinskemu
poslanstvu, ki je potovalo skozi mesto. Sedež sem imel poleg abesinskega vojnega ministra, ki svojega pokrivala, ki je bilo podobno
čeladi, verjetno je bilo znamenje njegove odgovorne službe, ni odložil niti pri jedi. Dolgo sva molče sedela eden poleg drugega. On
ni govoril nobenega evropskega jezika, jaz žal nisem obvladal abesinskega jezika. Da bi se svojemu sosedu nekako notranje približal,
sem na hrbtno stran jedilnega lista za silo narisal leva in ga porinil
predenj. S tem sem imel človeški namen, da ga spomnim na njegova
domača lovišča in mu pred njegovo ganjeno opojno oko pričaram
veličino abesinske pustinje. Dolgo je zamišljeno opazoval umetnino, nakar so se mu zjasnile poteze in je mirno izgovoril besedo: Hagenbeck. Moje presenečenje nad to nepričakovano povezavo idej
je izginilo šele, ko sem izvedel, da si je bilo abesinsko poslanstvo
tega jutra ogledalo Hagenbeckov park v Stellingenu pri Hamburgu.
Drugi poskus, da bi se svojemu sosedu približal v umetnosti, se je
popolnoma izjalovil. Mislil sem, da mu bom z risbo ladje približal
izmenjavo občutkov o prilikah in neprilikah potovanja iz Afrike v
Evropo, tudi čeprav bi bile brez besed, toda to napredovanje – da bi
se pravno izrazil – se je izkazalo kot poskus z neprimernimi sredstvi na nič manj neprimernem objektu.
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Pri starem Hagenbecku sem sicer moral v
tistem času opraviti diplomatsko misijo.
Negus iz Abesinije je cesarju podaril belega
nosoroga in jaz sem dobil uradno naročilo,
da ugotovim, ali bi srčkano darilo poplačalo
predvidoma resnično težak in drag prevoz
v Nemčijo. Hagenbeck je lahko pojasnil,
da gre za skoraj še neznano vrsto v Evropi.
Ker je on sam ravno nameraval prepeljati
večje število afriških živali v Hamburg, se je
cesarjevemu darilu ponudila kar najboljša
priložnost, da bo potovalo proti Evropi v
njemu primerni družbi. Ko so ga pripeljali
v Berlin, so ga njegovi visoki lastniki dali v
živalski vrt.
Po kratkem skoku v živalski svet bi se rad
vrnil za kratek čas k mesnim loncem hamburškega senata. Pristanek »svetovnega«
maršala grofa Walderseeja v Hamburgu, ko
se je vrnil s Kitajske, je bil senatu tudi dobrodošel uvod za praznično pojedino. Cesar je poklical vse poveljujoče generale na
sprejem v Hamburg. Generali so se zbrali
poleg ostalih udeležencev v slavnostnem
paviljonu na mestu, kjer se je izkrcal grof
Waldersee. Takrat sem nosil ob prazničnih
priložnostih uniformo gardnih konjenikov
z oznakami konjeniškega stotnika, ki niso
več popolnoma ustrezale mojemu službenemu položaju. Ko sem se tudi jaz znašel v
paviljonu in sem se spoznal z generali, ki so
stali poleg mene, sem med drugim naletel
na poveljujočega generala vestfalskega korpusa pl. Bissinga. Še čutim uničujoč pogled,
s katerim je divji Mavriciji brez besed meril
preprostega konjeniškega stotnika, ki si je
upal približati mogočniku v tako ne ceremonialni obliki. Nisem ga hotel spomniti
na najino srečanje v Bonnu, kamor je ob
priliki ustanovnega praznovanja bonnskih
Prusov spremljal takratnega princa Viljema
kot pribočnik.
Poleg hamburškega senata je bil to direktor
ladijske linije H-A., Ballen pri katerem se
je čutil pruski zastopnik v tistem času, da
je kvazi akreditiran, tako mnogostranski so
bili uradni odnosi, ki so nas vezali na tega
zanimivega moža in tako pogosta so bila
naročila, ki smo jih mi bili morali pošiljati
tudi z najvišjega mesta. Kakor je znano, ga
je bil odlikoval cesar in misli, da po pravici.
Pogosteje sem imel priliko, da sem opazoval obzirnost in zadržanje, ki nista bila značilna za njegov stan, ki ju je dokazoval, ko je
govoril o posebni cesarski milosti.
V tistih letih je navadno državni kancler
knez Büllow preživljal poletni dopust na
lepem posestvu svojega bratranca Jenischa
v Klein – Flóttbecku ob Labi. K njim so
prišli njegova žena, njegova tašča Donna
Laura Minghetti in njen stalni spremljevalec, italijanski senator Blaserna. Ker so me
priložnostno tja vabili na večerjo, sem lah-
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ko opazoval, kako delovno je bilo življenje
nemškega državnega kanclerja v cesarskem
času tudi med dopustom. Medtem smo
morali daljši čas čakati na pričetek večerje,
ker je državni kancler moral opraviti nujna
dela. Pogosto se je moral po večerji zopet
umakniti za eno ali dve uri, da bi opravil
delo.
Ko sem enkrat v razgovoru omenil težave,
ki mi jih je delala uprava mojih posesti poleg poklicnih obveznosti, je osuplo dejal:
»Kolikor manj lastnik osebno skrbi za svojo
posest, toliko bolje je za obe stranki.« Nadziranje, ki ga lahko imam samo pogojno
za pravilno, in ki dokazuje, da so se interesi kneza Büllowa koncentrirali izključno
na politično področje, da je tudi pri vsaki
ostali stvari kazal tistim, ki so delali na tem
področju, popolno nezanimanje in zato
tudi nepoznavanje drugih področij človeškega dela.
Vsako leto je prišel sam v Hamburg in meščanstvo ga je tam sprejelo vedno z navdušenjem. Republikanec ni znal prednosti, ki
mu jih je omogočala zaščita cesarskega orla,
samo zelo ceniti, temveč je znal kazati tudi
z udobjem sonce cesarske milosti na hrbtu,
ki ga je v ta namen uporabljal. Cesar je ob
takih priložnostih bival največ na svoji jahti
Hohenzollern.
Nekega večera je takratni pruski poslanec
v Hamburgu, grof Metternich, povabil na
slavnostno večerjo v poslaništvo njega in z
njim približno 12 gospodov. Kot član poslaništva sem tudi jaz bil pri tem omizju. Med
povabljenimi je bilo tudi nekaj tipičnih bizantincev iz Berlina, ki so sedeli za mizo cesarju ravno nasproti in so upali, da bodo z
neokusnimi šalami vzbudili njegovo naklonjenost. Kako je takšno ravnanje delovalo
name, se je moralo seveda nehote izraziti
v mojih kretnjah. Kajti, ko je bil Metternich pozno zvečer spremljal cesarja nazaj na
ladjo, se je smeje obrnil nazaj k meni z najvišjim naročilom: »Njegovo veličanstvo mi
daje vedeti, da jaz naj ne bi vedno delal tako
neprijaznega obraza. Čeprav sem sedel precej stran od kraja, kamor je gledal cesar, mu
je vzbudil pozornost neprijazen obraz, ki je
bil nenavaden v njegovem okolju.

marec, 2019

Leto pozneje je cesar spet prišel v Hamburg.
Metternich je postal veleposlanik v Londonu in na njegovo mesto je stopil poznejši
državni tajnik pl. Tschirschky. Tokrat je bil
cesar zajtrkoval v poslaništvu. Tschirschky
in jaz sva ga pozdravila ob vznožju stopnic.
Ko je tudi meni podal roko, je stopil korak
nazaj, me ocenjujoče pogledal in dejal: »Ali
ne znate narediti prijaznega obraza?« Ob
tej osupli izjavi sem se nasmehnil. »Vidite,
saj ga«, je dejal cesar in stopil po stopnicah
pred nami. Ta drobni dogodek mi je ostal
vedno zanimiv iz psihološkega stališča. Pri
zajtrku je cesar razveseljeval celo družbo z
naravnost bleščečim humorjem. Za seboj je
imel naporne tedne in jaz sem občudoval
njegovo prožnost, ki je kazala, da ji je tuja
vsaka telesna ali duhovna utrujenost.
Potem ko je bil Tschirschky imenovan za
državnega tajnika v zunanjem ministrstvu,
je bil za njegovega namestnika v Hamburgu
imenovan baron Heyking. Gospa pl. Heyking je ravnokar dosegla literarno slavo s
knjigo »Pisma, ki jih nikoli ni prejel«. Med
svojim prvim obiskom pri njej mi je odprl
Kitajec, ki sem ga poznal iz njene knjige.
Tudi v Hamburgu je nosil svojo narodno
oblačilo. Gospa pl. Heyking ni bila samo
spretna pisateljica, slikala je tudi zelo ljubke akvarele in stene njene hiše so pokrivale slike, ki jih je naslikala na vseh koncih
sveta. Imela je poseben talent za notranjo
opremo. Njena hiša ob Außenalsterju je bila
pravo umetniško delo. Zbrala je veliko lepih
predmetov in znala jih je pokazati. Ko sem
jo enkrat pozneje obiskal v njenem gradu
v Grossnu, sem videl njen talent tudi tam.
Zelo malo je govorila, toda svoje obiskovalce je znala izzvati, da so postali zgovorni in
jih je medtem zapustil občutek, da se kažejo
kot prijetni kramljavci.
(se nadaljuje)

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagradno geslo križanke v decembru 2018 je bilo:
GOSTILNA, PIZZERIA, CATERING

Nagrade prispeva:
Gostilna Glaž,k, Srečko Gruden s. p., Partizanska ulica 17, 1380 Cerknica
Tel.: 01 709 3344 • mobitel: 031 328 283 • www.glazk.com
1. nagrado: 3 pice po izbiri prejme:
Pia Gerbec, Kozarišče 82a, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: 2 pici po izbiri prejme:
Jožica Škrlj, Sleme 6, 1385 Nova vas
3. nagrado: 1 pico po izbiri prejme:
Tomaž Bavec, Kozarišče 61, 1386 Stari trg pri Ložu
4. nagrado: 1 pico po izbiri prejme:
Ivana Žagar, Dane 6, 1386 Stari trg pri Ložu
5. nagrado: 1 pico po izbiri prejme:
Andreja Žnidaršič, Vrhnika pri Ložu 18, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenci bodo obvestilo o prevzemu nagrad prejeli po pošti.

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan

Nagrade prispeva:
• Okrepčevalnica PICERIJA ŠVED FAST FOOD,
Cesta Notranjskega odreda 24, Stari trg pri Ložu.
• 1. nagrada: družinska pica
• 2. nagrada: čevapčiči v lepinji
• 3. nagrada: pleskavica
Vabimo vas v novo okrepčevalnico na avtobusni postaji v Starem trgu pri Ložu.
Nudimo vam več vrst pic, čevapčiče v lepinji, pleskavice, hamburgerje, pomfri,
piščančjo ruleto in pijačo. Dostava hrane do 3 km brezplačna. Vsaka deseta pica GRATIS.
tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz
 Tudi
slike. Rešitev napišite na kupon in ga prilepljenega na dopisnici pošljite na naslov uredništva
Obrh do 24. aprila 2019. Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo



Rešitev križanke:

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM
Javni zavod Snežnik je, 22. decembra 2018 v
športni dvorani osnovne šole v Starem trgu
organiziral Božično-novoletni sejem s pestrim
zabavno-glasbenim programom, bogato ponudbo
na stojnicah, v središču Starega trga pa krašenje
novoletnih drevesc. Foto: Mario Žnidaršič

Pust v Stare

Foto: Borut Kr

Veseli december
pod ogrevanim
šotorom v Ložu
v organizaciji
Javnega zavoda
Snežnik.
Foto: Mario Žnidaršič

Zimska idila na ledu
pri gradu Snežnik in
Malem Obrhu
pri Šmarati.
Foto: Edo Šega

m trgu.

aševec

Dan odprtih vrat Križne jame za občane 3. občin
Društvo ljubiteljev Križne jame vabi občane in občanke občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke na tradicionalni Dan odprtih vrat Križne jame

v soboto ,16. 3. 2019, ob 14.30 in 16.30.
Občani si bodo brezplačno ogledali krajši ogled Križne jame,
ki vključuje tudi vožnjo s čolnom po I. jezeru (1-1,15 urni ogled).

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

ponedeljek: 9.00 - 15.00
četrtek: 12.00 - 18.00
petek: 14.00 - 19.00
www.kljuc.si

Danica Zrim
razstava unikatnih
modnih dodatkov

22. februar –
* Danica Zrim * 041 903 823 *

Prosimo, da se občani pred obiskom najavijo na telefon 041-632-153 (Gašper)
ali pošljejo e-pošto na krizna_jama@yahoo.com.

Enota
Maričke Žnidaršič Stari trg
Za obisk priporočamo dolge hlače, dolge rokave ter tople
nogavice.
Gumijaste škornje in ročne svetilke obiskovalci dobijo
pred9:00
jamo.
Vabljeni!
ponedeljek:
- 15:00
četrtek 12:00 - 18:00 petek: 14:00 - 19:00
www.kjuc.si

Dogodek sofinancirata občini Cerknica in Loška dolina

22. marec 2019
v razstavni vitrini
knjižnice v Starem trgu
Vabljeni!

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

Javni zavod Snežnik

DOGAJA SE, DOGAJALO SE BO
Šri Lanka je otoška država v Indijskem oceanu, jugovzhodno od indijske podceline.

Ker je pričujoča številka glasila Obrh prva v letu 2019, se spodobi, da
njem
napovemo
večjih
Imav20,8
milijona
prebivalcev. nekaj
Zaradi svoje
legeprireditev,
je otok predstavljal strateško
pomorsko središče med južno in vzhodno Azijo od antike do sodobnega časa.
ki jih bo v tem letu organiziral Javni zavod
Snežnik.
Jug in območja okoli Anuradhapure so centri starodavnega budizma, medtem ko so
in vzhodu hindujski tempeljski kompleksi. Danes je Šri Lanka multi-verska in
Velikonočni sejem – sobota, severu
13. april
multi-etnična država, v kateri so poleg budizma in hinduizma še krščanstvo in islam
Večer na Loškem gradu – sobota,
25. maj
pomembni
religiji. Šrilanka je znana po proizvodnji in izvozu čaja, kave, kavčuka in
olja. Izredno
velik delež 1.
vrstjunij
med njenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami
Tradicionalni VI. ex-tempore 'Dežela ostrnic' (inkokosovega
razstava)
– sobota,
predstavlja endemičnih 27% od 3.210 cvetnic in 22% sesalcev. V državi je 24 rezervatov za
Etnološka prireditev Ob košnji in Igre med ostrnicami
nedelja,
16. junij
prosto živeče–živali,
ki so dom številnih
avtohtonih vrst, kot je šrilanški slon, leopard,
termitski medved, edinstvena majhna polopica šrilanški makak , različni jeleni, škrlatno
Fotografska razstava Boruta Kraševca
– oktober
sivi langur, ogrožena divja svinja, ježevec in indijski luskavi mravljinčar. Med drevesi
rastejo dragocene vrste kot je: cejlonski saten, ebenovina, šrilanški
9. pohod po Loški dolini – nedelja,sušnih
13.gozdov
oktober
železovec, mahagonij in tikovec. Otok je zaradi svoje lepote in bogate kulturne
Ta veseli dan kulture v Loški dolini dediščine
– 3. december
priljubljena turistična destinacija. (vir: Wikipedia)
Božično-novoletni sejem – sobota, 21. december
Pravljična dežela pri gradu Snežnik – december
Skozi celo leto bodo predvsem v Medgeneracijskem centru Gaber potekala različna predavanja,
delavnice, srečanja, posveti in razstave.
V poletnem času načrtujemo v parku gradu Snežnik promocijske dogodke nove naravoslovne učne poti
ter predvsem v juliju promenadne koncerte.

Že sedaj pa vas lepo vabimo

v petek, 5. aprila 2019, ob 19. uri v grad Snežnik,

ŠRI LANKA
četrtek, 14. marec 2019, ob 18. uri
v prireditvenem prostoru
knjižnice v Starem trgu
Svoje vtise s potovanja
bo na potopisnem predavanju
z nami delila

Sonja Butina.
Vabljeni!

Vabljeni na
Literarni večer

ob 220-letnici rojstva
bibliotekarja, pesnika,
urednika in prevajalca

kjer bomo gostili igralko Marjano Brecelj. Pogovor z njo bo vodil Miha Razdrih.

JURIJA KOSMAČA

Informacije o aktualnih dogodkih v občini Loška dolina objavljamo v Koledarju dogodkov na
spletni strani www.loskadolina.info. Da bo koledar čim bolj popoln, pozivamo vse prireditelje,
da na TIC Lož posredujete napovedi dogodkov.

v četrtek, 11. april 2019,
ob 18. uri

