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Voda na Gornjih Poljanah
Ker izvirov na Gornjih Poljanah ni, so si morali prebivalci izkopati »štirne«, v katere
se je voda natekala s streh. Vsaka hiša je imela svojo. Prvotno so bile manjše.
Takrat jim je ob sušnem vremenu vode pogosto primanjkovalo in so morali ponjo
v Vrhniko k žagi. Zato so, vsaj večinoma, leta 1912 naredili večje. Zabetonirali so
jih v obliki zvona, po obodu pa so jih zadelali z ilovico, da voda ne bi odtekala, če
bi betonske stene razpokale in prepuščale. Voda takrat ni bila napeljana v hiše,
ponjo so hodili s škafi in vedri. Veliko jo je bilo potrebno nanositi tudi za živino v
hleve. Vodo v »štirnah« so zajemali s pomočjo vzvoda, vrvi in tudi z ročno črpalko
– »trumpo«. Danes razen ene niso več v uporabi, zato postopoma propadajo.
Pod vasjo ob stari poti je lokev – kotanja, v katero se je stekala voda. Dno je
nasuto s kovaškimi odkovki in zbito z ilovico, da je zadrževala vodo. Tja so ženske
hodile prat, zato so blizu lokve štirje različno veliki »perivni« kamni. Sedaj je lokev
zaraščena in zasuta z vejevjem.
Še nižje pod vasjo je lokev, kjer so napajali živino.

foto: Borut Kraševec
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UVODNIK
Barvit pozdrav!
September nas s svojim jesenskim razpoloženjem pelje v čudovite barve ovit
oktober. Za mnoge je to najlepši letni čas prav zaradi prelivajočih se sončno rumenih
in rdečih barv.
Barvam jeseni se pridružuje tudi jubilejna številka našega glasila. Štirideset jih je
že prišlo v vaš dom. To je praznik za vse, ki smo v teh letih sodelovali pri njegovem
nastajanju. Tudi v tej številki ste mnogi sodelovali. Še posebej so se tokrat izkazala
društva s svojimi dvanajstimi prispevki, kar pomeni, da se je dogajalo tudi v
počitniškem in septembrskem času marsikaj zanimivega. Vabim vas, da si o tem
preberete na društvenih straneh. Seveda pa na vas čakajo tudi vse ostale rubrike.
Mogoče bo sedaj, ko se dan krajša in se vrtovi počasi praznijo, ostalo več časa tudi
za listanje po Obrhu. Morebiti se vam pri tem utrne celo kakšna zanimiva ideja, kako
bi lahko vi sami pripomogli k dodatni vsebini. Tudi v prihodnje bom vesel vseh, ki
se na vsebino odzovete s svojimi mnenji, pogledi in ste pripravljeni kakšen podatek,
informacijo ali fotografijo v Obrhu pokazati tudi drugim. Tistim z bolj slikarsko žilico
pa priporočam, da rešite tokratno križanko in z malo sreče boste mogoče prav vi
lahko v prihodnjih mesecih ustvarjali z novimi slikarskimi barvami. Ne pozabite
kakšne svoje umetnine poslati na uredništvo, z veseljem jo bomo objavili in na ta
način obarvali našo vsebino. Še prej pa nam pošljite rešitev križanke.
Ko tole prebirate, že pripravljam novembrsko in razmišljam o vsebini decembrske
številke. Tudi v teh ste prav vsi vabljeni, da sodelujete s svojimi prispevki o Loški
dolini in vsem, kar je povezano z njo in njenimi ljudmi.
Se vidimo na straneh prihodnjega Obrha. Do takrat pa se čimbolj naužijte lepot
jeseni.
Borut Kraševec
urednik
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OBRH – JAVNO GLASILO
OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva
v občini Loška dolina
Naklada: 1450 izvodov
Uredniški odbor: Aja Trudn, Anita Nared,
Martina Šumrada, Metka Ravšelj, Matej Kržič,
Pavla Lavrič, Vera Jasna Lekan
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naslov uredništva:
Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov: obcina@loskadolina.si
telefon: 01 705 06 70
spletna stran: www.loskadolina.si
Lektoriranje: Andreja Mlakar
Tisk: Tiskarna Pleško d. o. o.

september, 2007

Zadnji dan za oddajo člankov: petek, 19. oktober 2007.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- 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, ločljivosti najmanj 300dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in
obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- 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 pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in
telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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naša obËina
tekst in fotografije: Robert Gradišar

Utrinek z gradbišč
Končuje se prenova poslovno-stanovanjskega objekta v Ložu. Prenova, ki se je pričela pred letom dni, se bo zaključila
konec meseca septembra. Takrat je predviden tehnični pregled objekta ter predaja objekta v uporabo. Večina gradbenih del na objektu je že izvedenih. Trenutno so v zaključku dela, ki so povezana z montažo in priklopom električne
opreme, vgradnje stavbnega pohištva na hodnikih, polaganje talnih oblog v stanovanjih ter zunanja ureditev okolice
objekta.
V objektu bo, po zaključku gradnje, na voljo
8 stanovanj (6 stanovanj v velikosti 47 m2 ter
2 stanovanji v velikosti 38 m2) ter poslovni
prostor v izmeri 170 m2. Vsakemu stanovanju
pripada tudi shramba v kleti ter parkirno
mesto ob objektu. Po pričakovanjih bo predaja
ključev posameznim najemnikom izvedena v
mesecu oktobru.

prostori ostajajo na isti lokaciji in se z
investicijo ne spreminjajo. Ob začetku novega
šolskega leta se predvideva zaključek gradnje.
Pred pričetkom gradnje pa smo poskrbeli tudi
za nadomestne prostore dveh oddelkov vrtca.
Oddelka se nahajata v prostorih osnovne šole,
in sicer na lokaciji javne in šolske knjižnice v
nadstropju.

Drugo večje gradbišče pa je zaživelo na
lokaciji vrtca pri osnovni šoli. K osnovnemu
tlorisu objekta je predvidena dozidava na
severni strani, kjer je predvidena lokacija
novega stopnišča ter servisnih prostorov, ter
na zahodni strani, kjer objekt pridobi nov vhod
z vetrolovom ter ustrezne garderobe. Zaradi
potrebe po večjem številu igralnic ter ureditvi
ostalih ustreznih spremljajočih prostorov, se
objekt nadviša za mansardo. Nameravana
gradnja bo zagotavljala nemoteno uporabo
tudi funkcionalno oviranim osebam. S tem
namenom bo objekt pridobil dvigalo, ki
bo nameščeno v hodniku in bo omogočalo
neoviran dostop v nadstropje oziroma
mansardo. V pritličju je predvideno število do
55 oseb, enako število oseb je predvideno tudi
v prostorih v nadstropju.

V jesenskem času bodo izvedena tudi
gradbena dela, ki so povezana z izgradnjo
pešpoti ob regionalni cesti na relaciji Stari
trg–Pudob. Projekt predvideva izdelavo
utrjene asfaltne površine, ki bo v večjem delu
ločena od regionalne ceste. Predvidena je
samo enostranska izvedba, in sicer ob levi
strani ceste gledano iz smeri Starega trga
proti Pudobu. Dela bodo povezala že izvedene
odseke pločnika med naselji. Omenjeni odsek
bo opremljen z javno razsvetljavo. S tem se
bo prometna varnost na tem odseku bistveno
izboljšala.

Največji tehnični problem v gradnji predstavlja
oskrba s toplotno energijo za potrebe šole v
času gradnje. Zato kurilnica in ostali servisni
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filtom, izvedena bo aeracija vrtine ter sanacija
brežine pri vodohramu.
V poletnem času so bile zaključene investicije
na igrišču pri osnovni šoli ter delu ceste v
Podgori. Prenovljeno igrišče je opremljeno
z novim igriščem za odbojko na mivki,
reflektorsko razsvetljavo in igriščem za hokej
na rolerjih. V sklopu teh del je bil postavljen
tudi objekt za oskrbo igrišč, elektro priključek
ter postavljeno igralo za najmlajše. Omenjena
investicija je bila sofinancirana s strani
Fundacije za šport. V Podgori je bil obnovljen
del ceste, kar je posledica ureditve odvajanja
zalednih meteornih voda iz smeri naselja Vrh.
Istočasno je bila narejena tudi predpriprava
za postavitev črpališča za oskrbo z javnim
vodovodnim omrežjem naselja Vrh.

Od večjih del, ki potekajo, je potrebno omeniti
še dela, ki so povezana s prenovo mostu pred
Šmarato, ter dela, ki so povezana z ureditvijo
vodovodnega sistema Babno Polje. Na mostu
pred Šmarato se bodo izvedla dela na utrditvi
in stabilizaciji zaključka kamnite opore in
odbojne varovalne ograje. Vodovodni sistem
Babno Polje pa se bo dogradil s peščenim

september, 2007

naša obËina
Anita Nared
Občina Loška Dolina

Ustanovna seja Javnega zavoda za
kulturo in turizem Snežnik

Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

Zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik je javni zavod, ki ga je letos
ustanovila občina Loška dolina. 29. avgusta je potekala ustanovna seja tega
zavoda.
Na seji so bili prisotni člani sveta zavoda:
Dušan Baraga, Slavica Čuk, Anita Nared,
Branko Troha ter Peter Prevec. Prisotna sta
bila tudi: Janez Sterle – župan občine Loška
dolina in Matej Kržič – v. d. direktorja zavoda.
Na seji ni bilo predstavnika Ministrstva za
kulturo, ker na ministrstvu še niso izbrali
predstavnika v svet zavoda.

Izvolili smo predsednika sveta zavoda, Dušana
Baraga, podpredsednica sveta zavoda pa je
Slavica Čuk.
Turizem v Loški dolini je ena prihodnjih
priložnosti. Vizija razvoja turizma naj bi tako
v naši občini sledila strateškim usmeritvam
države, prednostni cilj zavoda pa je učinkovito
upravljanje z Gradom Snežnik, saj je le ta
močno razpoznavna točka občine Loška
dolina.
foto: Borut Kraševec

Člani sveta smo bili seznanjeni z delovanjem
zavoda v prvih štirih mesecih, in sicer so
bile opravljene naslednje aktivnosti: urejen
je pravi status zavoda (zavod je registriran in
je pridobil davčno številko), spremljalo se je
obnovo kompleksa Gradu Snežnik, imenovani

so bili člani sveta zavoda s strani občine Loška
dolina in zainteresirane javnosti.

telefon: 01 70 50 670
e-pošta: obcina@loskadolina.si
spletni stran: www.loskadolina.si
Uradne ure za poslovanje s strankami:
ponedeljek
7.30-11.00 in 11.30-14.30
sreda
7.30-11.00 in 11.30-15.30
petek
7.30-11.00 in 11.30-13.30
Uradne ure v sprejemni pisarni:
ponedeljek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
torek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
sreda
7.30-11.00 in 11.30-16.00
četrtek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
petek
7.30-11.00 in 11.30-14.00
Upravna enota Cerknica:
KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek
8.00-12.00
Policijska postaja Cerknica:
POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
9.00-11.00
vsako sredo
GEODETSKA PISARNA:
podjetja Mlinar & Slovenc
vsako sredo

8.00-10.00

Ljudska univerza Postojna:
SVETOVALNO SREDIŠČE POSTOJNA
vsaka prva sreda v mesecu
11.30-13.30

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CERKNICA
Cesta 4. maja 24
1380 Cerknica
telefon: 01 - 7071 - 300
faks: 01 - 7071 - 320
e-mail: ue.cerknica@gov.si
Uradne ure Upravne enote Cerknica so:
Ponedeljek 8.00-12.00 in 13.00-15.00
Torek
8.00-12.00 in 13.00-15.00
Sreda
8.00-12.00 in 13.00-18.00
Petek
8.00-13.00
Sobota
8.00-12.00
(prva delovna v mesecu)

Uradne ure svetovalke za pomoč strankam ter
sprejemne pisarne so ves poslovni čas.
Obnovitvena dela na grajski pristavi so v polnem teku.

Zbirni center odpadkov
pri čistilni napravi v Starem trgu pri Ložu
urnik:
- vsak četrtek od 12.00 do 17.00 ure
- vsako drugo in četrto soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure
Vsako prvo in tretjo soboto ter ob nedeljah in praznikih ZAPRTO.
upravljavec:
JP Komunala Cerknica d.o.o.

september, 2007

Poslovni čas v Upravni enoti Cerknica je:
Ponedeljek,
torek, četrtek
8.00-15.00
Sreda
8.00-18.00
Petek
8.00-13.00
Sobota
8.00-12.00
(prva delovna v mesecu)

Uradne ure Krajevnega urada Loška dolina:
Torek
8.00-12.00
Uradne ure Krajevnega urada Bloke:
Torek
13.30-16.30
Uradne ure po telefonu na številki
01 707 1300 trajajo ves poslovni čas.
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ljudje in kraji
tekst in fotografije: Borut Kraševec

Gornje Poljane
leta 1973. Kljub temu da je kraj najvišji, je
razgled po dolini možen le še z nekaj točk,
saj se narava hitro zarašča in drevje ovira
pogled, ki ob lepem vremenu seže vse tja
do Alp.
Kraj je bil prvič omenjen leta 1438 kot »Polan«.
Ker so bile v starih zapisih matičnih knjig in v
knjigi status animarum pisane Dolnje in Gornje
Poljane skupaj z enotnim imenom Poljane, ni
znano, za kateri del Poljan velja prva omemba.

Vas je po starem ustnem izročilu nastala v času
turških vpadov. Takratne prebivalce naj bi za
kazen, ker so se jim tam uprli, naselili koroški
grofje iz Vovbrka. Na Gornjih Poljanah so imeli
Rimljani že v antiki svojo vojaško postojanko, o
čemer pričajo tudi ostanki rimskega zidu. Med
drugo svetovno vojno leta 1942 so Italijani vas
v celoti požgali. Po vojni so prebivalci vas postopoma zapuščali.

Hrani: Jure Kordiš

Gornje Poljane so najvišje ležeči kraj v
Loški dolini in celo najvišji kraj v Sloveniji južno od Ljubljane. Cerkev Sv. Andreja,
stoji na vzpetini nad vasjo na 1065 metrih nadmorske višine, hiše pod cerkvijo so
na nadmorski višini približno 1030–1035
metrov. Gornje Poljane s štirimi hišami, od
katerih je naseljena le ena, so pravzaprav
zaselek Dolnjih Poljan in imajo zanimivo
razporeditev hišnih številk: 1, 2, 3 in 12.
Sedanjo cesto, ki pelje do vasi, so zgradili

Gornje Poljane – najverjetneje v obdobju po drugi svetovni vojni. Vidna je obnova
streh med vojno požganih hiš.

Fotografija Gornjih Poljan s približno istega mesta. September, 2007.

Turizem Jure
povsod, kjer so naseljevali Uskoke. Naprimer v
okolici Splita je pogost priimek Kordič. Ko sta
bila z ženo v Grčiji, je bil pozoren tudi na Grške
priimke Kordas, Kordes, kar je še bolj potrdilo
domnevo o izvoru njegovega priimka.

Kako se spominjate Gornjih Poljan iz
svojih otroških let? Ali ste tu stanovali
že kot otrok?
Čeprav je oče doma od tu, nismo stanovali
na Gornjih Poljanah. Mama je bila učiteljica.

Hrani: Jure Kordiš

Jure Kordiš, Hostov je edini stalni prebivalec
Gornjih Poljan. Pred leti se je odločil, da se bo
s svojo dejavnostjo aktivno vključil v turistično
ponudbo Loške doline, za katero, pravi, bo
potrebno storiti še veliko. V svoji obnovljeni
hiši je opremil sobe za obiskovalce, ki želijo le
prenočiti ali pa se za nekaj dni predati miru in
naravi. Tudi sam je velik ljubitelj narave.
S svojo psico Taro zelo veliko prehodi po
gozdovih okrog Poljan in pogosto v svoj
fotoaparat ujame zanimiv motiv. Te fotografije
uporabi tudi za izdelavo svojih novoletnih
voščilnic, kar mnogi prejemniki zelo cenijo.
Sam pravi, da mu ni nikoli dolgčas, saj ga
zanima mnogo stvari. Veliko bere in rešuje
križanke. Nekoč se je več ukvarjal s športom.
Igral je košarko in bil pred kakšnimi dvajsetimi
leti »golman« v nogometni ligi. Sedaj za
rekreacijo občasno igra le še tenis.
Veliko ve povedati o zgodovini, znamenitostih
in nekdanjem življenju na Gornjih Poljanah, od
koder so doma njegovi predniki, ki, sklepajoč po
priimku, segajo vse tja do časov turških vpadov,
ko so tu naselili Uskoke. Razložil mi je, da naj bi
priimek Kordiš po mnenju poznavalcev izviral
iz Grčije. Podobne priimke, pravi, je zaslediti
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Pogled na Matičnovo in Hostovo hišo nekdaj ...
september, 2007

ljudje in kraji
Najprej smo živeli v šoli v Iga vasi. Tam je
1949 ko sta se poročila, dobila stanovanje.
Leta 1961 smo se preselili v Viševek, kjer je
oče kupil staro hišo in jo obnovil.
Ko smo stanovali še v šoli, je mama dopoldne
učila en razred, popoldne drugega. Ko sem
bil še dojenček, me je zjutraj, preden je šla v
razred, previla, nahranila in dala spat in me
seveda vsake toliko hodila gledat … Ko sem
bil star kakšnih šest let, sem bil ob slabem
vremenu doma, hodil sem okrog šolske
kuharice, pa do trgovine pri Mlakarju ob šoli.
Takrat je v trgovini delala sedaj pokojna mama
slikarke Stane Pudobske.
Kadar je bilo vreme lepo, sem šel pa z očetom.
Bil je revirni gozdar na področju, kamor so
spadale tudi Gornje Poljane. Hodil je po revirju
vse do Petelinjeka. Do tam sva v glavnem
pešačila, saj takrat avtomobilov ni bilo. Če sva
imela srečo, sva se včasih do Jermendola ali do
Babnega Polja peljala s kakšnim tovornjakom,
ki je vozil proti Prezidu. Včasih naju je pobral
tudi kdo z vozom oziroma »tajslom«, vendar
pa taka vožnja zaradi slabe poti ni bila nič kaj
prijetna.
Včasih sva šla v revir tudi na Gornje Poljane
in spotoma sva šla pogledat našo hišo, ki je
bila od leta 1955 prazna. Prebivali so le še pri
Zgornjih Matičnovih in Mežnarjevih. Vedno sva
se ustavila tudi pri njih. S sabo nisva mogla
nositi veliko pijače, jaz sem bil še otrok, oče
je nosil veliko opreme, ki jo je potreboval pri
delu. Poleti je bilo vroče, če je bila žeja po poti
huda, sem pil tudi iz luž ali vdolbin v deblih,
pa mi zaradi tega nikoli ni bilo nič. Seveda
je bilo potem še toliko bolj imenitno, ko je
Matičnova ali Mežnarjeva mama postregla
s šipkovim čajem ali »škundrovo vodo«. Joj,
kako je bilo tisto dobro. Včasih so ocvrli še
kakšno jajce. V štedilniku na drva so razpihali
žerjavico, umaknili »rinke« in črno železno
ponev postavili nad žerjavico. Jajce, ocvrto na
ta način, je bilo najboljše.

Jure Kordiš kaže sledi medvedjih krempljev in polomljene veje na slivi za hišo.

Kdaj ste se odločili, da obnovite rojstno
hišo vašega očeta, ki je bila veliko let
prazna?
V tem odmaknjenem zaselku se je s časom
veliko spremenilo. Mlajši so šli s trebuhom za
kruhom, starejši so pomrli in hiše so prazne.
Z ženo sva jo začela obnavljati leta 1988. Na
hišo sem sentimentalno navezan in skozi to jo
nekako urejam. Tu sem tudi stalno prijavljen
in tako sem uradno edini prebivalec Gornjih
Poljan.
V hiši ste uredili tudi prenočišča za
turiste. Kako, da ste se odločili za to
ponudbo?
Včasih so živeli od tega, kar so tukaj pridelali.
Če nimaš kakšnih velikih dohodkov, da bi vse
to vzdrževal, je kar težko. To me je vodilo pri
tem, da sem se odločil za izdajanje prenočišč.
Pa tudi vedno me je to zanimalo. Takrat sem

mislil, da bo vseeno več obiska oz. prenočitev.
Gosti večinoma ostajajo za en dan. To so
predvsem tisti, ki prihajajo predvsem na
enodnevni ogled Gradu Snežnik z okolico in v
Križno jamo. Seveda bi bilo na tem področju
potrebno nekaj narediti, da bi ljudje ostajali
za več dni. Mogoče se bo izboljšalo sedaj, ko
se bo obnovil grad in pristava. Z oddajanjem
prenočišč se ukvarjam približno osem let.
Kasneje sem se začel ukvarjati tudi s kuho, da
lahko goste tudi postrežem. Seveda pa ne želim
imeti kakšnega bučnega turizma z glasbo na
ves glas. Tu je narava in mir in to je to. Žal, ta
mir zadnje čase pogosto motijo hrupne vožnje
štirikolesnikov in kros motorjev vse povprek
po gozdu, brezpotjih in celo vrtovih, kakor da
je vse njihovo. To mi res ni všeč. Nočni mir,
kadar prav zapiha, moti celo hrup iz lesne
tovarne v dolini. Tudi z vedno bolj pretirano
razsvetljavo cest, krajev, cerkva in spomenikov
po Loški dolini se ne strinjam. Mislim, da bi se
razsvetljavo dalo urediti veliko bolj racionalno
in prijazno do okolja in nočnih živali. Predvsem
pa visoke luči kot na mestnih vpadnicah ne
sodijo v naše vasi, saj z neprimernimi lučmi še
bolj svetlobno onesnažujemo okolje.
Ali je narava in mir tisto, zaradi česar
pridejo turisti k vam?
Pridejo predvsem intuzijasti, takšni, ki imajo
radi naravo in mir.
Pri meni so bili ljudje iz enajstih držav. Iz
Nizozemske, Danske, Anglije si ogledujejo
Križno jamo, Postojnsko jamo … Nekaj je bilo
tudi pravih jamarjev iz Nemčije. Drugi pridejo,
ker hočejo imeti mir. Ti prihajajo iz velikih mest
z več milijoni prebivalcev in hitrim tempom
življenja. Ostanejo tudi cel teden. Kakšna dva
dni počivajo, ostale dni pa hodijo na izlete do
znamenitosti ali se kopat na morje. Zvečer pa
pridejo nazaj v naravo, hlad in mir.

... in danes.
september, 2007

Ali pri vas prenočujejo tudi Slovenci?
To so predvsem nočitve za eno noč. Največkrat
prenočijo obiskovalci, ki prijahajo s konji.
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ljudje in kraji
Pridejo z različnih koncev Slovenije: Gorenjci,
Štajerci, Prekmurci … praktično iz cele
Slovenije. Pogosto s konji prihajajo tudi Italijani.
Nekaj skupin sem imel tudi s Češke in Hrvaške,
predvsem pa iz zahodne Evrope, Belgije,
Nizozemske, Anglije, Nemčije in celo iz Izraela.

Včlanil sem se tudi v Etnološko društvo
Slovenije, tako da dobivam glasilo društva, v
katerem je kar nekaj nasvetov s tega področja.
Pred leti sem bil celo na restavratorskem
tečaju, kjer sem pridobil nekaj podatkov, kako
pravilno vzdrževati starine.

Vključen sem tudi v ponudbo ob kolesarskih
poteh, ki je v organizaciji Turistične zveze
Slovenije. Seveda sem moral za uvrstitev na
seznam ponudnikov kolesarskih točk izpolnjevati
določene kriterije, ki jih je pregledala komisija.

Kako vas turisti najdejo?
Pred nekaj leti sem izdal manjši prospekt, v
katerem je predstavljena moja ponudba. Pri
Slovenski turistični organizaciji sem vključen
v sekcijo sobodajalcev, tako sem na seznamu
v skupnem katalogu, ki ga predstavljajo po
sejmih. Imam pa tudi svojo internetno stran.

Pred nekaj leti so Gornje Poljane našli tudi
televizijski snemalci, ki so tukaj snemali znano
otroško oddajo o nabiranju zelišč z Zlatkom
Zakladkom. V oddaji sem nastopal tudi sam.
Kateri letni čas je pri vas največ obiska?
Kateri je tisti, ki ga je po vašem mnenju
najlepše doživeti na Gornjih Poljanah?
Ljudje najpogosteje prihajajo v avgustu, ko
so dopusti. Nekaj tudi v maju in juniju ter
septembra in oktobra. Nekoliko manj pozimi.
Takrat je največ enodnevnih izletov s konji.
Meni osebno je krasna jesen. Zato bi tistim, ki
se odločajo za počitek pri meni, priporočil, da
si vzamejo čas v obdobju od sredine septembra
pa tja do novembra. Predvsem zaradi jesenskih
barv v gozdu. To obdobje je priložnost za
čudovite fotografske posnetke.
Seveda je zanimivo tudi pozimi po novem
letu, ko se začne daljšati dan. Cesta je vedno
prevozna, tudi če zapade sneg, saj jo redno
plužijo. Lahko pa se avto pusti tudi v Jermendolu
in se do tu po štiri kilometre dolgi cesti naredi
krasen sprehod. Nekateri pridejo peš celo iz
Doline tudi v visokem snegu. Ponavadi zadnji
vikend v januarju, včasih pa prvi v februarju
organiziram zimski pohod na Gornje Poljane.
Udeležba je vedno lepa.
Tisti, ki imajo rajši daljšo hojo, se odpravijo
iz Viševka, avto pustijo na parkirišču pri
pokopališču, od koder gre pot proti Vrhniki in
Dolnjim Poljanam, na tej poti je tudi lep razgled
po Dolini. Druga krajša pot gre s Podgore,
mimo Andrejeve stopinje in naprej po gozdu.
Ena skupina pride pa tudi po poti iz Babnega
Polja. Ti prihajajo na Gornje Poljane že nekaj
let tudi za Silvestrovo.
Opazil sem, da imate v kleti zbirko starih
predmetov. So to predmeti iz domače hiše,
iz Poljan ali so tudi iz drugih krajev?
Nekaj jih je iz hiše. Tu je bilo veliko lesenih
predmetov, ki so jih sami izdelovali, žal pa
je večina res starih zgorela, ko so Italijani
leta 1942 vas požgali. Zbiram razno orodje,
ki so ga uporabljali v gozdu, na polju in v
gospodinjstvu v našem bližnjem domačem
okolju. V zbirki imam tudi delovni meč, ki sem
ga našel v hlevu, in je star okrog 250 do 300
let. V kleti imam zbrane predvsem manjše
predmete. V skednju, ki ga ne uporabljam
veliko, načrtujem postaviti razstavo, kjer bi
bili prikazani tudi večji predmeti. Poskušal jih
bom razvrstiti po obdobjih in glede na namen
uporabe.
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Omenili ste, da se ukvarjate tudi s
kuhanjem. Katera je značilna jed, ki jo
pripravljate?
Najprej moram povedati, kako je prišlo do
kuhanja.
Po končani osnovni šoli sem šel na lesno
tehnično šolo, ki pa jo nisem dokončal. Zatem
sem nekaj let delal na Gabru v skladišču.
Kasneje, ko sem ostal sam in sem si kuhal,
sem dobil veselje in naredil šolo za kuharja. Po
tistem pa sem obiskoval še gostinsko turistično
šolo, ki sem jo končal pred kratkim.
Kuham rad, predvsem hrano, ki so jo v
teh krajih jedli nekoč, seveda prilagojeno
današnjemu času. Ko je sezona, pripravljam
jedi iz polhov. Nabiram tudi gobe in jih
pripravljam, čeprav se po pripovedovanju
očeta in tudi drugih včasih ni nabiralo in jedlo
toliko gob. Predvsem so nabirali le mavrahe
in »risnce« spomladi. Kuham jedi iz divjačine,
obaro iz polšjega in ovčjega mesa. Ponudim
tudi suhomesnate jedi. Spečem pa tudi razne
zavitke. Pri kuhi nikoli ne uporabljam raznih
kock, veget in drugih dodatkov iz vrečk.
Uporabljam le naravne začimbe in zelišča, ki
jih imam večinoma doma na vrtu, ali pa jih
naberem v naravi.
Nekoč so si na Poljanah sami pridelali vso
hrano. V trgovino so hodili samo po sladkor,
sol in olje. Kuhali so tisto, kar se je kuhalo tudi
drugod. Pri hiši je bila kad ali dve zelja in repe
in krompir.
V jeseni pa so bili pogosta jed polhi. Takrat so
bile družine velike. Pri hiši je bilo deset ljudi, če
so imeli kakšnega hlapca, pa še več.
In za kosilo so naredili po štirideset polhov. Kar
so jih imeli viška, so jih spekli in zalili v mast,
da so obstali več časa.
Pred kakšnimi desetimi leti je bil pri meni
na obisku nek sedaj že pokojni mož, ki mi je

UGANKA
Je majhna, je prazna,
pohodnikom nadvse prijazna,
nad njo sonce najprej vstane,
to je vasica G.....................
uganko zastavila Jasna Lekan

povedal, da je okrog leta 1931, 1932, ko mu je
bilo enajst let, prišel iz Loškega Potoka, kjer je
takrat vladala huda revščina, za dve leti past
živino na Gornje Poljane. Od tam so prihajali
tudi kosci in grabljice.
Rekel je, da ne bo nikoli pozabil, ko je tukaj jedel
pečene polhe – kako so bili dobri. Takrat je kuhala
moja teta Reza. V velik pekač je dala krompir in
polhe in vse skupaj spekla v krušni peči.
Ali polhe lovite tudi sami?
Pri naši hiši so jih od nekdaj lovili. Že brat
mojega starega očeta Janez, ki je bil tudi hud
»ravbšic«, jih je. To žilico je imel tudi moj oče,
ki je bil lovec. Če je bilo leto ugodno, so nalovili
tudi štiri do pet tisoč polhov. Tudi sam polham.
Polhat sem hodil že z očetom. Odpravila sva
se že dopoldne, da sva nastavila sto ali še več
»škrinc«. Nekateri imajo hišo na morju, jaz
pa imam to srečo, da jo imam sredi gozdov.
Imam tudi nekaj zemlje, tako da lahko polhom
nastavim in jih lovim na svojem. Seveda je to
pravo polhanje in ne piknik ali veselica sredi
gozda, tega ne maram.
Glede na to da je vaša hiša sredi gozdov,
najbrž srečujete tudi druge gozdne
živali?
Sedaj, ko je jesen, pride medved obirat sadje
kar na vrt. Vidim ga nekajkrat na leto. Tu je
njegov teren, saj je sredi gozda. Mene to nič ne
moti in se tudi ne bojim. Pogosto pravim, da
je medved moj najljubši prijatelj. Pozimi pride
tudi kakšen volk. Včasih vidim risa. Na splošno
pa je živali vedno manj, zadržujejo se tudi bolj
v gozdu okrog krmišč.
Včasih, ko nastavim za polhe, se usedem in
poslušam razne glasove. Slišim, ko polhi
mečejo žir po tleh, ko začne Jelen »rukat«,
lisice lajajo, oglašajo se ptiči. Včasih je slišati
tudi takšne glasove, da gredo kar mravljinci po
telesu.
Najbolj pa na Gornjih Poljanah uživam ob
večerih ali ponoči, ko piha, in prisluhnem
šumenju dreves …

SVIET ÆNDRI JE POMAGOU
Zgonuve so dual∂ s-Polan pelal∂, ne
vajm prou kam, al Uošiev∂k al kam, pa
so j∂h uobajsl∂ guar u-turn, pa najso
nobenga glasá uod sjebe dal∂. Pualaj
so j∂h pa nezaj pelal∂. So ual∂ pa krave
ulajkl∂ pa so rinl∂. Je pa sviet Ændri
pomagou rin∂t, pa se je udaru u-kam∂n
in je še zdaj stopina. Pa praujo, k∂tier jo
pruova, tism∂ je prou.
P∂r star∂m so ble precajsje, so hodil
ze d∂š pruas∂t u-precajsj∂, pa so bl∂
ze dual∂ žje mokri. J∂h je sviet Ændri
uslišou.
Iga vas – Gornje Poljane, 2004
Milena Ožbolt

september, 2007

ljudje in kraji
Cerkev sv. Andreja apostola
»Na jutranji strani dola se vzdiguje Racna
gora; na jednem njenih vrhov kaže se bela
cerkvica sv. Andreja.« Tako je med drugim
zapisano v Zemljepisnem in zgodovinskem
opisu Logaškega okrajnega glavarstva iz leta
1889. Tudi danes je cerkvica, ki stoji na 1065
metrih, s svojo belino še vedno vidna daleč
naokrog. Nekoč lep razgled izpred cerkve
danes zakrivajo visoka drevesa. Še vedno
pa je razgled mogoč iz 16 metrov visokega
zvonika, ki ima na vhodu letnico 1594. Nekoč
je bil zaradi varnosti, da strele ne poškodujejo
cerkve, zvonik ločen od cerkve. Kasneje pa so
cerkev in zvonik povezali s klonico. V zvoniku
sta dva jeklena zvonova, večji je težak 685,
manjši pa 550 kg. Prvotno so bili v zvoniku
trije bronasti zvonovi, ki so jih leta 1917 vzeli.
Leta 1987 je zvonik dobil novo bakreno streho,
istočasno pa so obnovili tudi fasado celotne
cerkve. Ko vstopimo skozi cerkveni vhod, se
moramo v cerkev spustiti po petih stopnicah,
kar je zanimivo glede na visoko lego cerkve.
V cerkvi so trije oltarji, glavni je posvečen
sv. Andreju apostolu. Ob straneh sta še
kip sv. Jožefa z Jezusom in kip sv. Antona
Padovanskega. Iz zapisa za oltarjem je
razvidno, da je oltar leta 1849 poslikal

Lovrenc Baraga iz Cerknice. Stranska oltarja
iz konca 17. stoletja sta posvečena sv. Janezu
evangelistu in sv. Luku, drugi pa sv. Mateju.
Znamenitost cerkve je lesen kasetiran strop
iz okoli leta 1700. Sestavljen je iz različno

oblikovanih ploskev, imenovanih kaset. Te so
poslikane z dvema motivoma. V osmerokotnih
ploskvah so cvetlični motivi, v drugih ploskvah
pa umetelne geometrizirane vitice. Strop
je dobro ohranjen, obledela je le poslikava
nekaterih cvetličnih šopkov.

Znamenitosti cerkve sv. Andreja so si aprila 2005 ogledali tudi botri dreves v EU parku.

Zanimivosti iz življenja nekoč

Tu so živele štiri družine: Hostovi, Zgornji
Matičnovi, Spodnji Matičnovi in Mežnarjevi.
Z leti se je vas postopoma praznila. Po drugi
svetovni vojni so se najprej odselili spodnji
Matičnovi. Hostovi so tu živeli do leta 1953.
Po letu 1970 so odšli še Mežnarjevi. Zadnja
prebivalka Marija Ravšelj – Matičnova mama,
rojena leta 1905, je vztrajala skoraj do svoje
smrti leta 1991. Mnogi se jo spomnijo po njeni
preprostosti in gostoljubnosti. Leta 1970 sta z
možem Alojzijem pred požarom rešila cerkev,
v katero je udarila strela. Z vedri sta iz vasi
nosila vodo do cerkve in gasila. Pri tem si je
zlomila nogo. Za to dejanje je prejela priznanje
ljubljanskega nadškofa Šuštarja.

Določeni deli imajo tudi svoja imena, na primer
Hostovo ržišče, Mežnarjevo ržišče ..., tam so
pridelovali rž, sejali so tudi pšenico, koruzo
in sadili krompir. Sedaj je veliko teh površin
zaraščeno z gozdom.
Pozimi so za dodatni zaslužek vlačili, furali
in tesali les. V letih 1935–40 so hodili sekat

tudi v Slavonijo. Nekateri so hodili delat tudi
v Francijo. Otroci so do druge svetovne vojne
hodili v šolo v Dolnje Poljane.
Žegnanje
Kadar je bilo na Gornjih Poljanah žegnanje, je
bilo vedno živahno. Prišlo je veliko »žlahte«.
Na obisk so prihajali enkrat na leto in to v

Hrani: Jure Kordiš

Prebivalci
Po popisu leta 1901 je bilo na Gornjih Poljanah
41 stalnih prebivalcev, največ jih je bilo 47.

Delo
Do druge svetovne vojne je bilo pri vsaki hiši
približno 12 glav živine. Na primer pri Hostovih
so imeli osem krav in telet, štiri pujse, 15 glav
drobnice in dva para volov, s katerimi so pozimi
vlačili les. Bolj strme površine v hrib so kosili
tudi še po letu 1960. Pasli so ponavadi na vaški
gmajni in na delu, ki se imenuje Pašna, sedaj je
tam večinoma gozd. Pastir je zjutraj gnal živino
na pašo, zvečer pa domov. Ko so Italijani vas
leta 1942 požgali, so s sabo odpeljali 40 glav
živine. Drobnica pa je zgorela.
Tu je bilo trdo življenje. Takrat so vse košenine
tod okrog orali in obdelovali velike površine.
september, 2007

Žegnanje na binkoštni ponedeljek leta 1934 pri Hostovi hiši
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ljudje in kraji
glavnem na ta dan. Takrat je Hostova teta cel
»rajhtar tašc« scvrla in hruškovo vodo skuhala,
da je postregla tudi druge ženske, ki so prišle
k maši z doline, da so si malo oddahnile in šle
lažje domov.
Ravbšic – krivolov
Ker so Gornje Poljane sredi gozda, je bil tu od
nekdaj idealen kraj za tiste z lovsko žilico. In
na ta račun so se dogodile razne zgodbe, tudi
take bolj hudomušne.
Lovišča so bila do druge svetovne vojne v zakupu,
zanje sta skrbela jagra Mercina in Korlek. Imeli
so tudi lovskega čuvaja. Če ni preveč pokalo in
niso naleteli na preveč zank, so ta nedovoljen
lov nekako spregledali, če pa je bilo le preveč,
so poslali žandarje do tistih, za katere so vedeli,
da »ravbšicajo«. Pa so prišli žandarji v eno hišo
na Gornjih Poljanah: »Ravbšicate, puško sem.«
Pa prinese mož eno staro zarjavelo. Žandarja
sta vedela, da ni to tista puška, pa sta bila

vseeno zadovoljna, samo da sta nekaj dobila.
Ko sta se že odpravila, pa se žena od tega
»ravbšica« oglasi: »Ne, ne, kar tisto p∂rnes∂,
s kj∂ro strajlaš«. No, in kaj sta žandarja hotela,
kot počakati, da jima je dal pravo puško. Ko
sta odhajala, pa pravi prvi drugemu. »Da imam
tako babo, jo takoj ustrelim. Deset let odsedim,
potem imam pa mir.«
Elektrika
Elektrika je bila v vas napeljana leta 1952–53.
Največ zaslug za to je po pripovedovanju imel
Vinko Šumrada Radoš iz Podgore, ki je bil
tudi pisatelj. Po vojni je bil direktor nekega
podjetja. Dobiček, ki se je v podjetju nabral,
je, namesto da bi ga posredoval v centralo v
Beograd, kakor je bilo takrat običajno, namenil
za nakup materiala za elektriko. Do pred nekaj
leti, ko so obnovili celotno napeljavo in uredili
trofazni tok, so imeli v vasi samo eno fazo. Za
tri faze je bilo menda pripravljeno že v začetku,
vendar so material porabili drugje.

Ko so leta 1988 začeli pri Hostovih popravljati
hišo, so za čas, ko so betonirali ploščo in so z
dvema električnima mešalcema mešali beton,
morali pri Matičnovih sklopiti celo zamrzovalno skrinjo, da so mešalci lahko delali.
Viri vsebine o Gornjih Poljanah na naslovnici in
v članku:
ustni: - Jure Kordiš, Gornje Poljane;
pisni: - Vojteh Ribnikar, Logaško okrajno
glavarstvo, zemljepisni in zgodovinski
opis, 1889
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim
Poljem, Družina 1996
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim
poljem II, Družina 2002
- Nataša Golob, Poslikani leseni stropi
na Slovenskem do sredine 18. stol.,
Ljubljana, Slovenska matica 1988
- Obrh št 4(36) letnik 7, stran42, Janez
Kebe,Prva zapisana imena vasi ...
- Milena Ožbolt, Andrejeva stopinja,
Ljubljana, Kmečki glas, 2004

tekst in fotografije: Matej Kržič

Geografske značilnosti okolice Zgornjih Poljan
Ker je domače ime »Gorne Polane« (domačini
pravijo Guorne Polane) za kraj, ki ga v Atlasu
Slovenije najdemo pod imenom Zgornje
Poljane, v večini geografske literature pa pod
Gorenje Poljane, v Loški dolini v splošni rabi,
bom v svojem opisu uporabljal le tega (naj mi
slavisti ne zamerijo).
TEMPERATURE
Podatki o temperaturah izmerjenih na merilnih
postajah Zgornje Poljane in Nova vas med leti
1961 in 1990 nam pokažejo naslednjo sliko.
Iz podatkov merilnih postaj lahko ugotovimo
naslednja dejstva: povprečne poletne temperature in povprečne najvišje temperature so na
“Gornih Polanah” v primerjavi z Novo vasjo
nižje, kar je razumljivo, saj ležijo “Gorne
Polane” veliko višje od Nove vasi in morajo biti
zato, po teoriji, tudi hladnejše. Povprečna letna
temperatura na “Gornih Polanah” je podobna
kot v Novi vasi, ki leži več kot 300 m nižje,
kar ni več tako razumljivo. Običajna logika
pa popolnoma zataji pri povprečnih zimskih
in povprečnih najnižjih temperaturah, saj je
na “Gornih Polanah”, kljub višji nadmorski
višini, pozimi topleje kot v Novi vasi. Kot bi bilo
pozimi bolj mraz v Ljubljani kot na Babnem
Polju. Kje je tu logika? Hm? Skušajmo najti
vzrok za to. “Gorne Polane” imajo izredno
ugodno “zimsko” lego na pobočju hriba, kamor
se uprejo sončni žarki, Nova vas pa neugodno
lego, saj leži v kotlini, kjer se pozimi zadržuje
TEMPERATURA
Zgornje Poljane (1030 m)
Nova vas (722 m)
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Razgled s Petička

mrzel zrak in nastaja megla. Loška dolina je po
svoji kotlinski legi podobna Novi vasi. Rezultat:
mraz in megla v Loški dolini in v Novi vasi, na
“Gornih Polanah” pa topel, sončen zimski dan.
O najvišjih in najnižjih izmerjenih temperaturah
na Gornih Polanah žal nimamo podatkov. Lahko
pa sklepamo, da je poleti na Gornih Polanah
hladneje kot v Loški dolini, pozimi pa topleje.
PADAVINE
Preglednica 2 prikazuje letne količine padavin
za merilno obdobje 1961–90. Iz podatkov
razberemo, da je celotno območje Loške
doline dobro namočeno, saj dobi v povprečju

povprečna povprečna povprečna povprečna povprečna
letna
poletna
zimska
najvišja
najnižja
6,8 ºC
6,9ºC

14,8 ºC
15,4 ºC

- 1,1 ºC
- 1,9 ºC

10,9 ºC
12,3 ºC

najvišja

najnižja

3,6 ºC
/
/
1,6 ºC
41,4 ºC - 32,5 ºC
Vir: Klimatografija Slovenije, 1990

okoli 1500 mm padavin na leto. Povprečna
letna količina padavin vseh merilnih postaj je
podobna kljub velikim razlikam v nadmorskih
višinah in oddaljenosti od Snežniškega pogorja
ter Javornikov.
Padavine na “Gornih Polanah”
Mesečno povprečje padavin je manjše od 100
mm le januarja in februarja, ko pade večina
snega. Prvi višek padavin pade od septembra
do novembra (130–160 mm). Najbolj namočen
mesec je november, ko pade nad 150 mm
padavin.
Površinski in podzemeljski pojavi
Vas »Gorne Polane« leži na geološkem čoku na
Racni gori. Geološki čok je posebna oblika hriba
(večje vzpetine), ki se je v daljni preteklosti
zaradi gibanj v zemeljski notranjosti dvignil
nad ostalo površje.
september, 2007

ljudje in kraji
Hrib »Petiček«, ki se dviguje vzhodno od
»Gornih Polan«, je ena lepših razglednih točk
na Loško in Cerkniško polje ter na pogorje
Javornikov in Snežnika. Nanjo se povzpnemo
iz ovinka, ki smo ga navedli kot izhodišče za
Vranje stene. Pogumno se napotimo po strmi
gozdni vlaki proti vzhodu. Po 10 minutah hoje
na odcepu vlak zavijemo levo. Pridemo na
manjšo uravnavo. Zavijemo desno v pobočje
manjšega hriba in po 5 minutah pridemo
do razgledišča na robu prepadne stene.
Priporočam pazljivost, saj je pod nami nekaj
10 metrov globoka stena. Razgled, ki smo
mu priča, je vreden kapljic znoja ob vzponu.
Na razgledišču lahko opazujemo tudi tipične
visokogorske rastlinske vrste, kot sta ruševje
in ostrolistni šaš, in kraške pojave (žlebiče,
škrapljev …).

Petiček nad Gornjimi Poljanami

Preglednica 2 – Letna količina padavin (L.K.P.) 1961–1990 (v mm/m2)
MERILNA POSTAJA NADMORSKA VIŠINA POVPREČNA L.K.P. MAKSIMALNA L.K.P. MINIMALNA L.K.P
Zgornje Poljane
1030 m
1459 mm
1817 mm
1071 mm
Nova vas
722 m
1472 mm
1850 mm
988 mm
Šmarata
590 m
1465 mm
1916 mm
1062 mm
Vir: Klimatografija Slovenije, 1995

Domačini, ki imajo na Racni gori gozdove, in
naključni pohodniki, so prav gotovo opazili,
da so skale in kamenje na gozdnih vlakah
in cestah drugačno kot na drugih hribih v
okolici Loške doline. Gibanja v zemeljski
notranjosti so povzročila dvigovanje Racne
gore ter prelamljanje, stiskanje in »mešanje«
kamenin, ki so nastajale v različnih obdobjih v
preteklosti. Geologi – strokovnjaki za kamnine
– dobro poznajo take »posebne hribe«. Pri
študiju geografije se mi je v zvezi s kamni z
Racne gore pripetila naslednja zgodba.
Bil sem bruc – prvi letnik Filozofske fakultete
v Ljubljani, Oddelek za geografijo. Pri
predmetu geologija smo imeli nalogo, da
poiščemo v okolici domačega kraja nekaj
različnih kamnov, določimo njihov izvor in
starost s pomočjo geološke karte Slovenije,
jih prinesemo profesorju ter mu predstavimo
svoje ugotovitve. Poln nahrbtnik kamenja sem
z veliko muko pritovoril v Ljubljano. Kamenje
sem nabral v Javornikih, na Snežniku, v potoku
Obrhu, v okolici Križne gore, na Racni gori ... V
profesorjevem kabinetu sem razvrstil kamenje
po mizi in se pripravljal na svojo razlago, ko

je profesor, med vso goro skalovja, ki je bila
na mizi, prijel kamen iz Racne gore, in rekel:
»Ta kamen je z Racne gore na Notranjskem.
Ali si doma kje v bližini?« Nekaj sekund nisem
vedel, kaj bi rekel. Kako ve, da je kamen z
Racne gore? Saj ne ve, od kod sem doma? Ali
je Racna gora res tako posebna?
Ja, je posebna. Dokaze za to posebnost
najdemo povsod po hribu. V okolici »Gornih
Polan« je veliko strmih, skalnatih sten, ki so
dokaz za burno dogajanje v preteklosti. V
njihovi bližini lahko opazujemo moč narave
in kraške pojave, ki se oblikujejo v apnencu iz
geološkega obdobja jure. Večina teh sten se
nahaja med 900 in 1200 m nadmorske višine.
Vranje stene so lep primerek tega dogajanja.
Ogledamo si jih lahko, če pustimo prevozno
sredstvo v ostrem ovinku pred zadnjim
vzponom proti vasi »Gorne Polane« in se
odpravimo 500 m proti severu. V vdolbini ene
od strmih sten je studenec, ki ne presahne.
Priporočam pazljivost pri hoji, saj je pobočje
strmo. Oblike v skalah prehajajo od žlebičev,
škrapelj, spodmolov, luknjic, »polšen« do
strmih več deset metrov visokih sten.

Stene si lahko ogledamo tudi iz spodnje
strani. V njih je manjša jama »Kevdrc«. Ob
morebitnem obisku jame upoštevajmo pravila
obiska naravnih jam – v jamah ne puščamo
ničesar in iz jam ničesar ne prinašamo!
Opisane stene so dobro vidne tako iz Loške
doline kot tudi iz vasi »Gorne Polane«, saj
izstopajo iz pogorja Racne gore.
Poleg kraške jame »Kevdrca« v steni »Petička«,
so v okolici »Gornih Polan« znane še: Jama
pod ogrado, Obroževca v Poteru in Meander v
Vranji steni. V celotnem pogorju Racne gore pa
je znanih 9 podzemeljskih kraških jam.

Vranje stene
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Izvir v Vranjih stenah
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kultura
Borut Kraševec

Ure v Ložanki
Čas počitnic se je iztekel in v galeriji
Ložanka v Starem trgu, ki je znova na
široko odprla vrata ustvarjalcem, se je
pričela nova sezona razstav in likovnih
delavnic. V petek, 7. septembra je razstavo, ki je tesno povezana s časom, pripravil
Ložan Janez Žagar. Otvoritev so glasbeno
popestrili mladi glasbeniki: Manja, Nina
in Tina Starc ter Klemen Kraševec.

Lastnica galerije Dagmar M. Mlakar je v uvodni
predstavitvi omenila, da se je Janez Žagar že
kot otrok rad igral z urami in jih razstavljal.
Kot kaže, so ure po toliko letih postale tudi
njegov način ustvarjanja in izražanja.
foto: Borut Kraševec

Kot strojni ključavničar se poklicno ukvarja
predvsem s kovino, v prostem času pa se
zadnji dve leti srečuje tudi z obdelavo lesa,
iz katerega nastajajo unikatne stenske ure.
Idejo za to je dobil, ko je posušeno češnjevo
drevo začel pripravljati za drva. Ko je prerezal
deblo so mu oblike kar same ponujale misel,
da bi bila razgibana češnjeva ploskev odlična
podlaga za uro. Najprej je obdelal prva dva

kosa češnje, kupil mehanizem za uro in ga
vgradil v pripravljeno ploskev. Uspelo mu
je in sklenil je, da jih bo naredil še več. Na
začetku je imel sicer nekaj težav, ker ni imel
primernega orodja, vendar ko si ga je nekaj
priskrbel in se z lesom še bolje spoznal, se
je njegova zbirka ur naglo širila. V galeriji jih
je predstavil triindvajset in med njimi nista
niti dve enaki. Nekaj je celo takšnih, ki čas
odštevajo nazaj oz. se vrtijo v levo. Nekatere je
s postopkom žganja opremil tudi z različnimi
predvsem domačimi motivi ostrnic, Snežnika,
s podobo starodavnega Loža …

Galerija Ložanka vas tudi to sezono
ponovno vabi na tečaje risanja,
slikanja in restavratorstva. Prijavite
se osebno v galeriji vsak dan od 9h do
17h, v soboto od 9h do 12h.
Razstavo ur si lahko ogledate še
do konca septembra. Prvi petek v
oktobru ob 19h pa ste vabljeni na
otvoritev in ogled razstave likovnih
del g. Miroslava Matiča.
Dagmar M. Mlaka

Kaj buoš, punči?
Je bla ana punčka u Luoškem Patuoke,
Marica. So jo t∂-star poslal∂ u trgovino
po popier pa po koverto.
»S∂ buoš zepumelna?
Ne smajš pozab∂t!«so djal∂.
»Ne buom pozabila!«
Je tekla u trgovino, pa je uso puot
ponaulela: »Popier pa koverto, popier
pa koverto, popier pa koverto!«
Je u trgovino pršla: »Kaj buoš, punči?«
»Rüho pa koperto!!«.
Retje, 2007
zapisala Milena Ožbolt

NAŠA DOLINA
Naša dolina je lepa zelo,
obdana z gozdovi, ki v vetru pojo,
na sredi potoček Obrh se blešči,
nad njo pa v daljavi Snežnik tam bedi.

foto: Borut Kraševec

Na otvoritvi unikatnih ur Janeza Žagarja

Če ob vodici nalahno mižiš,
v srednji se vek kaj lahko preseliš,
po gradu sprehajaš se, ko imaš čas,
pa skočiš na hitro še polhom v vas.
V naši dolini je mnogo vasi,
vsaka si biti najlepša želi,
se trudimo skupaj krajani za to,
da je v dolini kar najbolj lepo.
Kdor se v dolinico našo poda
in jo od vrha do tal vso spozna,
kmalu jo vzljubi, se vrača nazaj,
saj ta dolina je notranjski raj.
Naša dolina še nekaj ima,
v njenih gozdovih so polhi doma,
v jesenskem se času redijo na moč,
jih polovimo na polharsko noč.

Nastop Nine, Tine, Manje in Klemna na otvoritvi ur
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iz gospodarstva
Andreja Braniselj

Otvoritev razstavno-prodajnega salona v Ljubljani
V Ljubljani je 12. septembra ob 16. uri potekala slovesna otvoritev sodobno urejenega razstavno-prodajnega salona
stavbnega pohištva Kovinoplastike Lož d. d. v Ljubljani.
sta Ljubljane g. Zoran Janković in številni
predstavniki poslovnih partnerjev Kovinoplastike Lož d. d.
Razstavno-prodajni salon stavnega pohištva
se razprostira na 177 m² na Letališki cesti

Arhiv: Kovinoplastika Lož d.d.

Slovesne otvoritve razstavno-prodajnega
salona stavbnega pohištva Kovinoplastike Lož d. d. se je poleg predsednika
uprave Kovinoplastike Lož d. d. g. Alojza
Mazija in direktorja PC Gradbeni elementi
g. Branka Pečka udeležil tudi župan Me-

Enako pozornost, kot posvečajo sami izdelavi
izdelkov, posvečajo tudi storitvam:
- Svetovanja,
- izmere (meritev) na kupčevem domu ali na
drugih zgradbah,
- dostave in vgradnje stavbnega pohištva ter
- poprodajni servis.
Z odprtjem novega salona želijo v Kovinoplastiki
Lož d. d. ponuditi kakovostno stavbno pohištvo
in storitve tako večjim gradbenim podjetjem kot
manjšim, samostojnim investitorjem ter individualnim kupcem.

Arhiv: Kovinoplastika Lož d.d.

Trak ob otvoritvi novih prostorov sta slavnostno prerezala Alojz Mazij predsednik
uprave Kovinoplastike Lož in Branko Peček direktor PC Gradbeni elementi.

33c v Ljubljani. V salonu je razstavljenih več
različnih vzorcev stavbnega pohištva: od
oken za novogradnjo, vhodnih vrat, panoramskih sten do dodatne opreme okenskih
senčil in polic. Poleg naštetega program
stavbnega pohištva, ki ga je možno naročiti
v razstavno-prodajnem salonu v Ljubljani,
zajema še naslednje skupine izdelkov: zimske
vrtove, fasadne sisteme, strešna okna ROTO
ter pribor za okna in vhodna vrata. Pestro
ponudbo stavbnega pohištva zaokrožujejo že
omenjena senčila, kjer nudijo polkna, rolete,
žaluzije ter komarnike. Kupci lahko izbirajo
med stavbnim pohištvom iz trdnih polimernih materialov ali aluminija, lahko pa izberejo
tudi kombinacijo polimernih materialov z aluminijem.

V prodajno razstavnem salonu si kupci lahko ogledajo celotno ponudbo.
september, 2007
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iz gospodarstva
mag. Aleš Tišler

Podpora predlogom delničarjev na 13. redni skupščini
Kovinoplastike Lož d. d.
V prostorih Kovinoplastike Lož d. d. je 30.
avgusta potekalo zasedanje 13. skupščine
delničarjev, ki so se seznanili z Letnim
poročilom o poslovanju v letu 2006, imenovali revizorja, obravnavali predlog za
izplačilo dividend, nagrade članom nadzornega sveta in uprave ter podelili razrešnico
članom uprave in članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2006.
Letno poročilo za leto 2006, s katerim se je
skupščina seznanila, poudarja, da je bilo leto
2006 za Kovinoplastiko Lož izjemno dinamično,
saj je po uvodnih sušnih mesecih sledilo 8mesečno obdobje rekordnih prodajnih realizacij. Zaradi izrazitih skokov cen strateških surovin plemenitega nerjavnega jekla in cinka pa
se dobri prodajni rezultati niso v celoti odrazili
v dobičku družbe.
Čisti prihodki od prodaje so znašali za Skupino
Kovinoplastika Lož 24,6 mlrd. SIT (102,6 mio. €)

in za matično družbo 21,1 mlrd. SIT (87,9
mio. €). Čisti prihodki od prodaje proizvodov
v letu 2006 so bili v Skupini Kovinoplastika
Lož povečani za 15% v primerjavi z letom
2005, enako je veljalo za matično družbo. Čisti
dobiček je Skupina dosegla v višini 766,7 mio.
SIT (3,2 mio. €) in matična družba 609,9 mio.
SIT (2,5 mio. €). Dodana vrednost na zaposlenega v Kovinoplastiki Lož je leta 2006 znašala
27.200,00 €.
Delničarji Kovinoplastike Lož d. d. (zastopanega je bilo visokih 96% kapitala) so sprejeli
vse predlagane sklepe. Tako se bo na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta o uporabi preostanka bilančnega dobička
odločalo v naslednjih letih. Del bilančnega
dobička iz preteklih let v višini 100 SIT (0,41 €)
bruto na delnico, se bo uporabilo za izplačilo
dividend. Članom uprave in članom nadzornega sveta so delničarji za poslovno leto 2006
podelili razrešnico in s tem potrdili njihovo

uspešno delo. Delničarji so tudi sprejeli predlog o nagradi članom nadzornega sveta in
članom uprave Kovinoplastike Lož.
Na predlog nadzornega sveta je skupščina
delničarjev imenovala revizorja družbe za
poslovno leto 2007 – revizijsko hišo KPMG
Slovenija d. o. o. Prav tako so bili za člane
nadzornega sveta s strani delničarjev imenovani trije člani: Anton Nahtigal, Drago Simčič
in Branko Troha. Dva člana nadzornega sveta
pa bo imenoval Svet delavcev Kovinoplastike
Lož d. d.
Delničarji so bili tudi seznanjeni z načrtom
za tekoče leto 2007 in s potekom njegovega
uresničevanja v prvem polletju. V letu 2007
načrtujejo povečanje prihodkov iz prodaje
za nadaljnjih 16%. S poslovnimi rezultati in
uresničevanjem doseganja poslovnih načrtov
se je predhodno seznanil tudi nadzorni svet, ki
je k temu podal pozitivno mnenje.

OBČINA LOŠKA DOLINA
CENIK REKLAMNIH OGLASOV V GLASILU OBRH
BARVNI OGLASI - OVITEK
Velikost
1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani
1/16 strani
1/32 strani

Prva stran
91,80

Zadnja stran
229,51
114,76
68,85
32,13
-

Cene v EUR
Notranje strani
183,61
91,80
45,90
32,13
22,95
-

Opomba

Na prvi strani samo ta opcija

POPUSTI za reklame:
Sočasno naročilo oglasa v treh zaporednih številkah je -5 % neto cene.
Sočasno naročilo oglasa v šestih zaporednih številkah je -15 % neto cene.
MALI OGLASI:
Do 20 besed 4,17 EUR. Vsaka nadaljnja beseda 0,42 EUR.
OBVESTILA DRUŠTEV IN JAVNIH ZAVODOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA:
Brezplačno !
SPLOŠNI POGOJI:
Naročnik dostavi že oblikovan oglas.
V nasprotnem primeru se oblikovanje oglasa zaračuna dodatno. Rok plačila je 30 dni po objavi oglasa.
Vse cene so navede brez DDV-ja.
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šolar
Sonja Jozelj

Novo šolsko leto

Zadovoljni smo, da imamo veliko število
prvošolcev, in sicer v Starem trgu je prvi šolski
dan pričelo s poukom 26 prvošolcev, v Iga vasi
18 in v Babnem Polju 3, kar pomeni, da je letos
šolski prag v Loški dolini prvič prestopilo 47
učencev. To pa nas glede na število prebivalcev
uvršča visoko nad slovensko povprečje.
Upamo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v
prihodnje. Predvsem pa smo veseli, da so se
vsi učenci vrnili v šolske klopi zdravi, polni
energije, željni novega znanja, spretnosti.

Prosimo, da vse popravke in morebitne
dopolnitve dostavite do 20. oktobra 2007,
na naslov:

Velika pridobitev za vrtec in šolo je prenovljen
in na novo zgrajen športni park ob šoli v
Starem trgu.

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
Cesta Notranjskega odreda 32
1386 Stari trg pri Ložu
(Irena Turk) ali turk.irena@gmail.com

Na Podružnični šoli Babno Polje so bila med
počitnicami zamenjana stara, dotrajana okna
in vrata.

Objavljeni bodo v Obrhu. Obvezujemo se,
da bomo vse dopolnitve ustrezno shranili.

Vsem želimo, da bi to šolsko leto minilo
uspešno, v zadovoljstvo otrok, učencev, staršev
in delavcev šole, saj je naša vizija šole:

Vsem prizadetim se iskreno opravičujemo.

foto: Borut Kraševec

Otroci iz vrtca se imajo v začasnih prostorih lepo, radi gredo pa tudi na sprehod,
kamor se ravnokar odpravljajo.

foto: Borut Kraševec

Prvošolčki z njihovima učiteljicama v Podružnični šoli Iga vas

Prvošolčki iz Starega trga

september, 2007

Irena Turk

Vrtec in šolo radi obiskujemo,
tukaj se dobro in varno počutimo,
saj igro in znanje s smehom združujemo,
tako skupaj bolje delujemo.
foto: Borut Kraševec

Otroke v vrtcu, učence in zaposlene v šoli so
pričakale tudi nekatere novosti. Z začetkom
adaptacije in izgradnje novega vrtca v Starem
trgu smo začasno preuredili prostor v javni
in šolski knjižnici v dve igralnici za potrebe
otrok drugega starostnega obdobja. S 1.
septembrom je prvič pričelo z obiskovanjem

vrtca 17 otrok. Vseh otrok v vrtcu je 87, od
tega 45 otrok v Starem trgu in tri skupine z
42 otroki v Iga vasi. Naslednje šolsko leto pa
pričakujemo nov vrtec, kjer bo dovolj prostora
za vse otroke v isti stavbi.

V zborniku, izdanem ob 100-letnici šole
v Iga vasi, je pri zbiranju podatkov o
vpisanih učencih v 1. razred prišlo do
nekaj neljubih napak.

foto: Borut Kraševec

Počitnice so minile in začelo se je novo
šolsko leto. Učenci so bili veseli, ker smo
ga začeli nekaj dni kasneje, saj nam je to
omogočil letošnji koledar.

Opravičilo

Prvošolčki v Babnem Polju pri pouku s svojo učiteljico
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župnijska stran
Janez Kebe, župnik

Tisoč metrov pod zemljo
V prejšnjem stoletju se je v francoskem premogovniku zgodilo tole. Vrtalni stroji so se škrtajoče zarili v skalovje. Dleta in
krampi so topo udarjali v taktu. V jami je bilo tako kot vedno. V nizkem jašku, ki so ga izkopali že precej daleč, je sopihajoč
od napora delalo šest prepotenih rudarjev.

»Kaj še, saj nas bodo spravili ven!« se je uprl
njegov tovariš Marcel. »Morajo nas! Živeti
hočem!«
»Ja, saj nas vendar ne morejo kar pustiti, da tu
spodaj pocrkamo kot živina!« je zatulil kopač
Farel. »Družino imam, ženo in tri otroke!«
»Nekaj dni lahko traja, preden se prebijejo do
nas!« je vodja rudarjev skomignil z rameni in
tiho pristavil: »Če se jim sploh posreči.« »Hej
ti!« je divje poskočil Pierre. »Kaj si rekel? Če se
jim sploh posreči! Si to rekel?«
»Pomiri se, Pierre! Misliš, da bo kaj bolje, če
boš vpil?« »Kaj bo sedaj z nami?« je vprašal
Marcel. »Če ne pridejo po nas, bomo umrli
od lakote.« »S svojim vpitjem ne boš ničesar
izboljšal!« »Kako dolgo lahko človek pravzaprav
živi brez hrane?« »Osem dni!« je ugibal eden.
»Deset, dvanajst!« so menili drugi.
»Kaj ko bi klicali, dajali znake s trkanjem!« je
predlagal Farel. »Morda so reševalne enote
že precej blizu.« »Nesmisel! Od tu spodaj nas
ne bo nihče slišal!« je odvrnil vodja kopačev.
»Najprej moramo mi zaslišati njih, potem se
šele izplača dajati znake.«

»Toda saj vendar ni Boga. To je le pravljica,
ki jo pripovedujejo farji«, je topo zamrmral
Marcel. »Misliš?« je zategnjeno vprašal Farel.
»No, morda pa tale ljubi Bog sploh ni pravljica
in če obstaja, nas mora tudi slišati,« je rekel
vodja kopačev, kot da govori sam sebi. »In
morda nas tudi reši!« je zajecljal Pierre.
»Vendar bi veljalo poskusiti z molitvijo.« »Kdo
pa še zna moliti?« je vprašal vodja kopačev.
»Nekoč sem znal neko molitev«, je rekel Farel.
»Toda sedaj znam samo še prvi dve besedi: Oče
naš!« »Oče naš!« so pokimali drugi. »Ko bi vsaj
vedeli, kako gre naprej. Pomislimo malo!«

»Da se vam ni zmešalo tam doli!« je menil
zdravnik, ki jih je pregledoval. »To vam lahko
natančno pojasnim!« je odvrnil kopač Farel in
ostali so mu pritrdili. »Tam doli smo spet našli
vero v Boga Očeta in se zopet naučili moliti
očenaš. Samo to nas je rešilo, da smo tako
dolgo zdržali; drugače bi že zdavnaj obupali,
umrli ali pa znoreli.«

Ta in oni se je po dolgem premišljevanju
vendarle spomnil še kakšne prošnje in končno
– kdo ve koliko ur je medtem minilo – so rudarji
sestavili celotno besedilo. Nato so kar naprej
molili: »Oče naš …«, tiho vsak zase, pa zopet
vsi skupaj, pobožno kot v cerkvi, zdaj roteče,
zdaj na ves glas, pa spet stokajoče, vedno
znova isto besedilo: »Oče naš, ki si v nebesih!«
Lakota in žeja sta pestili zasute rudarje. Tu
in tam je kateri od njih začel tuliti v napadu
besa.
Nato pa se je iz ust enega od njih znova
zaslišala veličastna molitev: Oče naš.
Nihče ne bi vedel povedati, kako dolgo so
rudarji bili zasuti, kar je kopač Farel nenadoma
skočil pokonci iz omotičnega dremeža. Ali se
mu je bledlo ali pa je res slišal ropot kladiv in
vrtanje? »Hej, vi!« je zahropel z odrevenelim
jezikom. »Prisluhnite!«

Čas se je vlekel v nedogled. Nihče ni vedel,
ali so minile minute ali ure, odkar so bili
zakopani v tem srhljivem grobu. Jamske
svetilke so začele utripati in druga za drugo
ugašati. V strašno grobnico ni prodrl noben
pramen svetlobe več. Čez nekaj časa so se vsi
preplašeno zdrznili, kajti Pierre je nenadoma
začel besneti, vpiti in s pestmi tolči po črnih
stenah. Dolgo je trajalo preden so ga ukrotili,
nakar se je mladenič stokajoč sesedel. Čas pa
se je neusmiljeno vlekel. Začeli so se oglašati
lakota in žeja. Steklenice in posode za hrano
so bile prazne.

Tedaj so tudi drugi zaznali drdranje in
razbijanje v skali. »Tukaj so! Tukaj so!« je
hripavo izdavil Peter in začel sam z zadnjimi
močmi s kladivom razbijati po črnih stenah.
Drugi so mu sledili. Tu in tam so prenehali
trkati po zidu in prisluškovali, ali se kdo odziva.
Nedvomno, reševalci so se jim približevali.
Ropot kladiv je postajal vedno močnejši. Padle
so še zadnje pregrade. Ko so bili odstranjeni
kamenje, premog in razbiti tramovi, se je v rov
priplazil mož, posvetil in zajecljal: »Resnično,
živi so še!«

Nato spet vrtajoča vprašanja! Ali jih bodo sploh
našli? Kako dolgo bo trajalo, preden bodo
naleteli na njihov rov? Ko bi jih vsaj slišali!

Proti njemu so se iztegnile roke. Prišli so
bolničarji, naložili popolnoma onemogle
rudarje na nosila in jih spravili iz jaška. Rešilci
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so jih odpeljali v bolnišnico. Tam so izvedeli,
da so bili pod zemljo zasuti dvanajst dni in
dvanajst noči in da ni nihče več upal, da bodo
še žive odkopali.

foto: Borut Kraševec

»Zasuti smo!« je zajecljal Farel s trzajočimi
ustnicami. »Vsi smo izgubljeni!« je zastokal
Pierre. »Cel hrib se je vdrl.«

»Ali nas nihče ne sliši, sploh nihče?!« je stokal
Marcel. »Saj nas vendar kdo mora slišati.«
»Ko bi vsaj še lahko verjeli v Boga …!« je
obotavljaje menil Farel. »Ko bi le še mogli!«
»In kaj bi bilo potem?« je Pierre planil kvišku.
»Potem bi lahko molili in slišal bi nas!« »In? In
potem?« »Potem bi nas tudi lahko rešil!«

V poletnih mesecih so na župnijski cerkvi
sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu, obnavljali
fasado. Na zvoniku so prebarvali tudi streho.
foto: Borut Kraševec

Komaj so po jutranji malici znova prijeli
za vrtalne stroje in dleta, že je Farel spustil
orodje. »Ne vem,« je zagodrnjal, »zrak se mi zdi
nekam čuden. Ničesar ne vohate?« »Tudi meni
ni všeč,« je prikimal vodja skupine. »Morda bi
…« še preden je izgovoril stavek do konca, se
je jama zatresla v strahoviti eksploziji. Nato
je bilo vse tiho. Le nekaj jamskih svetilk je še
slabotno prediralo temo.

september, 2007

društva
Zdenko Truden, ŠZ Loška dolina

Lepa športna pridobitev
Celotna investicija je bila vredna približno
65.000 EUR, od tega je večji delež prispevala
občina Loška dolina, Fundacija za šport je
prispevala 28.000 EUR, nekaj malega pa
je prispevalo tudi Ministrstvo za šolstvo in
šport.
Ob tej priliki se moram najprej zahvaliti
občini Loška dolina za vsa finančna sredstva,
za izreden posluh in sodelovanje pri vseh
aktivnostih, ki smo jih peljali skupaj z istim
ciljem. Zahvaliti pa se moram tudi Janezu
Sterletu – Janitu, ki je tako uspešno in
požrtvovalno s strani športne zveze opravljal
veliko večino nadzornih in koordinatorskih
del. Jani je bil v ta projekt vključen z »dušo in
telesom« že od samega začetka, od osnutka,
idejne zasnove pa do pridobivanja ponudb
raznih izvajalcev. Verjamem, da se mu je ob
otvoritvi odvalil velik kamen od srca.

Veterani so na tekmi pokazali, da še niso pozabili vseh žogobrcarskih vragolij

V soboto, 25. avgusta 2007 so se uresničile
večletne sanje in prizadevanja Športne zveze Loška dolina po sodobnem, zunanjem
športnem parku. Objekt, ki stoji za našo
osnovno šolo in smo ga poimenovali kar
»Športni park«, je po besedah izvajalcev
del, ki se s tem profesionalno ukvarjajo,
eden najlepših v Sloveniji.

tudi v večernih in nočnih urah, ki pa, naj že
sedaj povem, ne bo neomejeno. Športna zveza
Loška dolina je takoj po otvoritvi športnega
parka pripravila urnik oz. razpored dejavnosti
v večernem času »pod reflektorji«, tako da se
že vnaprej ve, kdaj se bo katera od dejavnosti
tudi odvijala. Zagotovo bo ta pridobitev najbolj
prišla do izraza v poletnih mesecih.

Najprej se je okoli igrišča postavila lična ograja,
ki je bila nujno potrebna. Sledila je preplastitev
vseh asfaltnih površin, saj je bil stari asfalt že
močno dotrajan. Na ta način smo pridobili
nekaj »kvadratov« za košarkarsko igrišče
pravih, standardnih dimenzij. Na košarkarskih
tablah smo zamenjali tudi koše (obroče). Tudi
asfaltno nogometno igrišče je dobilo novo
podobo. Igrišče smo malenkostno razširili in
na njem začrtali tudi rokometno igrišče. Poleg
tega pa so se postavile tudi ograde (bande), ki
omogočajo kvalitetno treniranje in igranje inline hokeja. Na starem odbojkarskem igrišču
smo uredili igrišče za odbojko na mivki, ki se
je že takoj pokazalo kot »velik hit«. Ravno tako
pa je pripravljeno tudi igrišče za odbojko na
travi. Postavili smo tudi manjšo brunarico s
sanitarijami. Okolico brunarice smo uredili s
tlakovci, postavili smo zunanji lijak z vodo, mize
in klopi ter koše za smeti. Mislili pa smo tudi
na najmlajše, saj smo v bližini postavili manjše
otroško igrišče z atraktivnimi igrali. In ravno v
teh dneh, ko poteka obnova vrtca pri osnovni
šoli, je to igrišče pravi »raj« tako za otroke iz
vrtca kot tudi za popoldanske obiskovalce.
In na koncu še najpomembnejša pridobitev –
razsvetljava. Tako je sedaj omogočeno športno
udejstvovanje na vseh športnih površinah

Na otvoritvi so se med seboj pomerili tudi košarkarji

september, 2007

Prireditve ob otvoritvi športnega
parka
Da pa sama otvoritev ne bi izzvenela tako
suhoparno, smo člani SK Kovinoplastika Lož –
biatlonska sekcija, ŠD Loška dolina in Športne
zveze Loška dolina pripravili bogato športno
dogajanje.
Že v zgodnjih popoldanskih urah so biatlonci
pripravili tekmo v suhem biatlonu za mlajše
kategorije, ki so se je udeležili skoraj vsi klubi,
ki v biatlonu v Sloveniji kaj pomenijo. Tekma je
bila zelo zanimiva, k čemur je pripomogla tudi
odlična organizacija naših biatloncev.

17

društva
Ob tej priliki (otvoritvi športnega parka), smo
obeležili tudi 30 let organiziranega igranja
malega nogometa v Loški dolini – t. i. Trim
lige. Po dolgih letih so se zopet zbrali skupaj
tudi tisti, ki so pred 30-imi in več leti začeli
z nogometom v Loški dolini. V tekmi, ki so jo
odigrali, so pokazali, da še niso pozabili vseh
žogobrcarskih vragolij. Sledile so še tekme t. i.
srednje in mlajše generacije. Ob tej priliki smo
v brunarici pripravili tudi manjšo razstavo
fotografij, dresov, priznanj in drugih rekvizitov
iz samih začetkov Trim lige ter seveda o
vseh pomembnejših dogodkih, povezanih z
nogometom v Loški dolini. Ravno tako so se v
košarki med seboj pomerile vse generacije, od
tistih, ki so košarko igrali pred 20-imi, 25-imi
in več leti, pa do tistih, ki so šele pred nekaj
leti naredili prve košarkarske korake. »Ognjeni
krst« je doživelo tudi igrišče za odbojko na
mivki, kjer smo lahko videli prav zavidljivo

znanje vseh igralcev – med najbolj aktivnimi je
bil tudi naš g. župan.
Kmalu po 20. uri pa je g. župan tudi uradno
odprl športni park, z besedami: »Naj se luči
prižgejo«. In šele takrat se je celoten športni
park prikazal v pravi podobi. Takrat so na
svoj račun prišli tudi igralci in-line hokeja, ki
so odigrali tudi prvo uradno ali bolje rečeno,
otvoritveno tekmo v Loški dolini. Kaj vse
znajo naši hokejisti na rolerjih! Da ne pozabim
omeniti »Bobra Miha« in Mladena, ki sta
poskrbela, da smo se vsi udeleženci prireditve
tudi v neformalnem delu imeli prav luštno in
lepo.
Besede, ki so jih številni udeleženci in
obiskovalci izrekli, bi lahko na kratko strnil v:
super, čudovito, enkratno. In res je bilo tako!
Vsaj za nas, ki smo se s tem projektom kar

poistovetili in ki smo z njim preprosto »dihali
in živeli«. Osebno želim, da bi vsa igrišča
športnega parka čimbolj služila svojemu
namenu, da bi se vsi objekti uporabljali
izključno v športne namene in da bi iz tega
zrasli novi odlični, vrhunski športniki, ki jih že
kar počasi primanjkuje. Kot je bilo rečeno ob
otvoritvi: igrišče je odprto …
Ob koncu bi se še enkrat rad zahvalil vsem, ki
ste se prireditve udeležili kot igralci ali samo
kot gledalci, vsem, ki ste kakorkoli pripomogli,
da imamo enega najlepših športnih parkov
daleč naokoli, vsem tistim, ki ste prispevali
fotografije in rekvizite za razstavo in seveda
vsem, ki ste s svojimi nasveti in pripombami
pripomogli, da je športni park takšen, kot
mora biti. In takšen naj tudi ostane. Za nas, za
naše otroke, za naše potomce!

Ljubica Bavec

2. DM tek za ženske in Oskarjev tek
Komaj smo odtekli prvo polovico tekem
NTP, že smo se ženske udeležile DM-ovega teka za ženske v ljubljanskem Tivoliju.
Tokrat je bila zasedba deklet in mamic iz
Loške doline številčnejša, kot je le-ta na
tekih v Notranjski regiji.

nasmehi na obrazih smo pritekle skozi cilj.
Tekle smo ženske, na svoj račun pa so prišli
moški, saj so se po Tivoliju debelo uro »tresle
ritke« vseh oblik in velikosti.
Potem, ko je v cilj pritekla še zadnja tekmovalka,
so vaditelji ob spremljavi skupine Kingston,
ogreli naše najmlajše. »Oskarji« stari do 6 let
so se ob 12.00 pognali s starta. Malčki, ki so
na vso moč tekli, medtem ko so z enim očesom
Arhiv: Ljubica Bavec

Tekmovalnost, smeh in veselje do druženja
so v Tivoli pripeljale skoraj 1700 žensk s cele
Slovenije. In povem vam, da je bil pogled

na morje tekačic v rožnatih majčkah nekaj
nepozabnega. 5 km dolga proga nas je s starta
za bazenom, vodila po gozdni poti parka Tivoli.
Prva dva kilometra vzpona sta nemalokateri
tekačici jemala dih, pa vendar smo ju premagale
in s posebnim zanosom nadaljevale pot proti
cilju. Nekatere so tekle 5 km. Spet druge smo
se v progo potrpežljivo »zagrizle« še v drugo
in odtekle začrtano desetko. Ob močni podpori,
predvsem moških navijačev, nam je uspelo. Z
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Arhiv: Ljubica Bavec

društva
v publiki iskali mamice in očke, so neznansko
hitro premagali dva kroga dolga 200m.
Oskarjev tek
Po progi Oskarjevega teka so iz Loške doline
hiteli: Neja, Karla, Marko, Manca, Eva, Marcel,
Tjaša in Maja. Prav vsi mali zmagovalci pa so
za trud in vzpodbudo na cilju prejeli medaljo.
Kljub temu da je Tek za ženske bolj druženje
kot tekmovanje, velja omeniti naši najbolje
uvrščeni tekačici, in sicer Matejo Sterle, ki je
progo dolgo 5 km pretekla kot četrta v svoji
kategoriji, in Nadjo Šušnjar, ki je 10 km odtekla
kot deseta, v kategoriji žensk od 15 do 30 let.
Ena od najvažnejših sestavin življenja je, kako
najti pot do dobre telesne kondicije, odličnega
počutja in nenazadnje tudi boljšega izgleda.
To ženske iz Loške doline dobro vemo. Zato
tečemo zdravju in dobri volji naproti! Ni
pomembno kje, s kom, kdaj, le malce dobre
volje in brez izgovorov. Že po kratkem času tek
postane nepogrešljivi del vsakdana.

Meta Ravšelj

Vsaka rastlina je za nekaj ali proti nečemu dobra
Društvo žena in deklet na podeželju Cerknica, Občina Loška dolina je 26. junija 2007 v popoldanskem času organiziralo
predavanje o zdravilnih rastlinah. Pri g. Marjanu na Knežji Njivi, ki nam je odstopil prostor pod senikom, se je zbralo
65 udeležencev in udeleženk. Ob tej priliki se g. Marjanu zahvaljujemo za sodelovanje.

Utrinek: KOPRIVA
Je rastlina, ki je že v davnih časih uživala
velik ugled. V starogermanski mitologiji je bila
kopriva simbol boga strele, ki hkrati blagoslovi
in žge. Je vsesplošno zdravilna rastlina, vendar
to ve le malo ljudi.

prelije z vrelo vodo in pusti nekaj minut. Pije
se sveže pripravljen poparek. S koprivnim
čajem, predvsem iz sveže rastline, hitro
preženemo tudi pomladno utrujenost in
pobitost: zavremo liter vode, ga odstavimo
in potopimo vanjo šopek mladih kopriv
(če so že večje, lahko nabiramo tudi
samo vrhove). Pustimo pokrito 10 min in

odcedimo. Čaj lahko pijemo preko celega
dne namesto vode, nesladkanega, zato si ga
lahko skuhamo naenkrat tudi več litrov. Če
nam čaj ostane, z njim zalijemo rože.
- poparek iz korenine: krepi lasišče, deluje
proti izpadanju las in prhljaju
- za špinačo: nabirajo se le mlade koprive,
ker vsebujejo največ zdravilnih snovi.
Arhiv: Meta Ravšelj

Kot predavatelja smo povabili gospoda
Jožeta Kukmana, magistra farmacije, ki v
samostanu Stična nadaljuje delo patra Simona Ašiča. Na podlagi svojih dolgoletnih
izkušenj in raziskovanj nam je predstavil,
kako si lahko z zdravilnimi rastlinami, ki
rastejo okrog nas, pomagamo pri raznih
obolenjih. Seveda moramo biti pri tem
pazljivi – poznavanje, pravilna priprava ter
pravilna uporaba so temeljna načela naravnega zdravilstva.

Pripravki iz koprive uravnavajo krvno sliko,
znižujejo krvni pritisk, čistijo kri, zmanjšujejo
alergije, ščitijo jetra, čistijo ledvice in mehur,
urejajo prebavo, čistijo dihala in trebušno
slinavko, lajšajo revmatična obolenja. Sicer
kopriva ne vsebuje samega železa, kot pravijo
nekateri. Vsebuje pa snovi, ki v telesu povečujejo
izkoristek železa, in izboljšujejo splošno počutje.
Znižujejo tudi količino sladkorja v krvi, krepijo
telo in še bi lahko naštevali. Uporaba:
- za čaj: rastlino se za čaj nabira v času
cvetenja, ker ima takrat največ koristnih
snovi. Nabrano rastlino se posuši na zraku,
vendar v senci. Žličko posušenih listov se
september, 2007
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tekst in fotografije: Leon Trubačev

Naj karting voznik-2007
Tudi letos je med junijskimi prazniki Kart
klub iz Loške doline organiziral že povsem tradicionalno prireditev “NAJ KARTING VOZNIK – 2007”. Ta prireditev pa je
bila tokrat nekaj posebnega, saj smo se
člani KKLD odločili prireditev nameniti
naj karting voznikom oz. organizirali smo
brezplačne vožnje članom SOŽITJA in varovancem VDC iz Cerknice in Postojne.

Za pomoč pri organizaciji tokrat malo
drugačne, a za nas še prijetnejše prireditve,
se Kart klub Loška dolina zahvaljuje vsem
zvestim sponzorjem, brez katerih izvedba lete ne bi bila mogoča!
Sponzorji so bili:
KOVINOPLASTIKA LOŽ d. d., Družba
POOBLAŠČENKA d. d., Tur servis Cerknica,
Podjetje SAMPRT d. o. o., Občina Loška dolina,

Zavarovalnica Triglav, Zavod ORON, Šola
varne vožnje Brane Küzmič, Sportstil, Bobr
bar, Policija Cerknica, Avtomehanika OPEKA
– Stari trg, PIZZERIJA LOŽ, Prenočišča
TRUBAČEV, Podjetje KOVIN – Srpan Janez
&P. , AVTOPREVOZNIŠTVO Lužar Franci s. p.,
LESTRANS – g. Grabnar Matjaž in ostali.
Srečno vožnjo!

Prireditev se je odvijala od 24. do 25. 6. 2007
na parkirišču pred Kovinoplastiko Lož d. d.
Poleg velikega števila gledalcev se je drugi
dan naše prireditve udeležilo tudi 7 članov
SOŽITJA, ki so v spremstvu voznikov KKLD z
velikim užitkom odpeljali svojih 5 + 5 krogov
na čas. Žal, se VDC ni odzval, a upamo, da se
bo projekt tudi tam „prijel“ in se tako vidimo
naslednje leto še v večjem številu!
Uvrščeni so bili:
Doseženo
mesto:
1
2
3
4
5
6
7

Ime in priimek
tekmovalca
Baraga Milan
Kandare Jože
Antončič Tomaž
Hribar Simon
Kovač Slavko
Debevec Aleš
Hribar Roman

čas
1.36.59
1.37.43
1.40.05
1.41.34
1.41.49
1.42.55
1.45.66

Prvo nagrado (dva kupona za potovanje s
Tur servisom) bomo po pošti poslali prvo
uvrščenemu, ostali pa prejmejo lepa priznanja
s strani KKLD.

Trema na štartni liniji ... je bila!
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Vroči štart ...!

Gostom so se predstavili tudi člani KKLD!
september, 2007

društva
Lidija Bavec

Na Dravskem flosu
25. avgusta smo se člani MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke odpeljali na enodnevni izlet na Koroško oziroma na
Dravsko polje.
Ker smo bili udeleženci iz vseh treh občin,
nas je naš voznik Andrej popeljal iz Starega trga na Bloke in v Cerknico nadalje
proti Begunjam in Rakeku do Unca in dalje
po avtocesti do Ljubljane, kjer nas je čakal
vodič Stane. Vso pot nam je predaval zgodovino krajev, skozi katere in ob katerih
smo se peljali.
Prvi postanek je bil na Trojanah za jutranjo
kavico in trojanski krof. Pot nas je vodila po
Šaleški in Mislinjski dolini, bogati z gozdovi.
Opazili smo velika polja na katerih raste
koruza, kajti v naših krajih je tako obdelanih
polj vedno manj. Če se oziraš okrog, je veliko
osamljenih gorskih kmetij, kjer se ukvarjajo z
rejo drobnice, predvsem pa z gozdarstvom.
No, in končno smo prispeli na naš cilj. Zbrali
smo se v splavarskem pristanu v občini Muta,
natančneje na Gortini, kjer so nas sprejeli
koroški splavarji – flosarji s harmoniko, polni
veselja in z nasmehom na obrazu. Kot je
bilo včasih v navadi, so nam flosarske frajle

postregle s šilcem žganja, rženim kruhom in
s soljo.

za molžo krav, ki opravi vse potrebno delo
brez prisotnosti ljudi.

Močni fantje splavarji so poprijeli za vesla in
splav s sto potniki se je premaknil in počasi
pomikal po lenobnem, a velikem rečnem
toku reke Drave. Med flosarsko plovbo smo
se izletniki okrepčali z golažem – grumpi –
zabeljeno polento in rženim kruhom. Medtem
nas je eden od splavarjev zamotil s šalami in
pripovedmi o življenju nekdanjih splavarjev v
Dravski dolini. Ne boste verjeli, na flosu imajo
tudi flosarskega župnika, ki je na naši »rajži«
krstil dva novopečena flosarja in očistil njuni
grehov polni potni duši. Po dveh urah pestrega
dogajanja na flosu smo se dobre volje vrnili na
breg in se zapeljali do močne koroške kmetije
»Klančnik« v bližini Dravograda.

S turističnim vlakcem so nas popeljali po
40-hektarski obori za divjad, kjer se pasejo
damjaki in mufloni. Bil je čas počitka, zato
smo jih videli zelo malo. Pri lovski koči smo
si ogledali bogato lovsko zbirko, kjer nam je
izkušen lovec povedal nekaj lovskih prigod,
ki jih je doživel. Z vlakcem smo se počasi
odpravili nazaj na kmetijo, kjer smo si lahko
kupili suhomesnate divjačinske izdelke iz
domače pridelave.

V 150 let stari Klančnikovi kleti smo imeli
degustacijo domače salame in mošta.
Gospodar nam je predstavil nekaj zanimivosti
o življenju na kmetiji nekoč in danes. Ogledali
smo si enega izmed prvih robotov v Sloveniji

Medobčinsko DRUŠTVO INVALIDOV
Cerknica – Loška dolina – Bloke
Notranjska 42 A, 1380 CERKNICA
Tel: 01 / 70 93 332, 0 1/ 70 96 067
Fax : 01 /70 96 068
e-mail: dicerknica@siol.net
uradne ure: vsak dan od 8-12 ure

Polni smeha, dobre volje, lepih vtisov smo
se v večernih urah vrnili domov z mislijo,
kako majhna je Slovenija, pa kljub temu tako
čudovita in raznolika.

Iva Jakše

Godbeniki na morju
in senčenju smo bili veseli, da smo bili zaslužni
za toliko veselih obrazov. Otrokom in vsem

vzgojiteljem, predvsem pa Zlati Mlakar, se
najlepše zahvaljujemo za prisrčen sprejem.

Arhiv: Aja Trudn

Julij in avgust sta meseca dopustov,
počitnic in seveda morja. Počitnice si v
tem času privošči tudi Pihalni orkester
Kovinoplastike Lož. Da pa se godbeniki
ne bi preveč polenili in da začetek vaj v
septembru ne bi bil prevelik zalogaj, smo
na »počitniških« vajah »razpihali« svoje
inštrumente in pripravili koncert za otroke v koloniji.
Odšli smo torej na morje, in sicer v Zambratijo.
Tam so v času našega obiska letovali otroci
preko Rdečega križa Loška dolina, Bloke
in Cerknica ter preko Zveze prijateljev
mladine Ljubljana. Deset pedagoških vodij in
vzgojiteljev je skrbelo za kar 110 otrok, ki jim
počitnikovanje kaj hitro mine, saj imajo dneve
zapolnjene z raznimi aktivnostmi, kopanjem
in večernimi prireditvami. Ena izmed
večernih popestritev je bil tudi naš koncert.
Kljub izredno preprostemu programu, ki ga
je povezovala Aja Trudn, so bili nad našim
nastopom navdušeni in smo morali zaigrati
kar tri dodatne koračnice.
Uživali pa smo tudi mi. Kljub utrujenosti po
celodnevnem kopanju in »tunkanju«, sončenju
september, 2007
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Skavtski poletni tabori
Na otoku Brownsea
Ali veste, da je letos minilo 100 let, odkar so
skavti prvič taborili tam daleč v Angliji na
otoku Brownsea? Z mislijo na ta dogodek,
smo se tudi izvidniki in vodnice iz Loške
doline podali na naš poletni tabor. Prvi del
naše poti smo prehodili kot pravi popotniki
z nahrbtniki na ramah. Na koncu poti smo
se vkrcali na čolne in tako kot prvi skavti
odveslali na naš otoček Brownsea.

Dnevi so hitro bežali tako kot vedno, kadar se
imamo lepo. Enega izmed njih smo posvetili
čutilom, ki jih mora imeti vsak skavt dobro
razvita. Zato smo pripravili pot preživetja, ki
je bila polna preizkusov, bolj ali manj okusnih,
vsi pa so bili zelo smešni za gledalce. Naš
pustolovski duh nam je pomagal pri iskanju
skritega zaklada, ki so ga pred dolgimi leti na

našem otoku skrili Salomonovi služabniki, do
njega pa je bilo kar težko priti. Na taboru pa
nismo pozabili na naše starše, ki so se nam
na taboru pridružili pri sv. maši v naravi, nato
pa so se z nami še malo pozabavali. Nismo pa
se samo igrali, ampak smo se tudi kaj naučili,
bližnji kmetiji pa smo pomagali pri spravilu
sena.
Dogodivščin je bilo veliko, zame najlepši
trenutki so bili zvečer, ko smo ob tabornemu
ognju prepevali skavtske pesmi. Ko bi se
prepevale še naslednjih sto let.
Potrpežljiva P. Kravca

Njam, pica.

Foto: Nepredvidljivi jelen

Foto: Nepredvidljivi jelen

Prva dva dneva smo posvetili postavljanju
tabora. Najprej smo postavili šotore, izkopali
ognjišče, naredili stranišče v naravi in postavili
jambor, na katerega smo slovesno dvignili
slovensko in skavtsko zastavo. Naslednji dan

smo postavili še kuhinje in ostale taborne
zgradbe, za ohranitev narave pa smo postavili
koše za ločeno zbiranje odpadkov in pripravili
čistilni filter. Med delom so nas kdaj pregnale
dežne kaplje, da smo se poskrili v šotore, kljub
temu pa smo tabor hitro postavili.

Okrogla miza ...

Tabor VV

Kmalu po nastanitvi nas je obiskal neki starec
po imenu Ivo, ki nam je pripovedoval o časih,
ko je bil približno naše velikosti. Dobil je

22

barko in s prijatelji so ustanovili bratovščino
Sinjega galeba. A dovolj o Ivu, kasneje
smo se odpravili v brlog, kjer so nas čakala
pomembna opravila. Naredili smo svojo
zastavo in se razgledali po okolici. Po kosilu
smo se odpravili do reke Dragonje, kjer smo
si naredili svojega »galeba«. Na žalost pa tisti
dan nismo smeli zapluti po reki, ker nismo
imeli dovoljenja vaščanov. Odločili so se, da
nam dajo nalogo, s katero bomo dokazali,
da zmoremo tudi plovbo. Pomagali smo jim
očistiti vaški vodnjak, v katerem se je v nekaj
letih nabralo kar precej umazanije.
Vzelo nam je nekaj časa, vendar se je splačalo,
saj smo popoldne tistega dne že veselo pluli po
Dragonji. Ivo nas je obiskoval vsak dan in skozi
pripoved smo počasi odkrivali njegovo zgodbo.

Arhiv: Grega Škulj

Od 11.–15. julija smo se potikali v okolici Krkavč. To so prijetna mala vasica na
vrhu istrskih gričev, kjer življenje še vedno teče umirjeno. Sonce, oljka, krkavški
kamen, vse to so značilnosti te vasice. In
ko smo ravno pri soncu, tudi zbrali smo
se na sončno jutro, ko so starši pripeljali
navihane volčiče in volkuljico. Na žalost
smo zaradi bolezni doma pustili našo Akelo, ki je zbolela par dni prej. In tako se
je povsem moška ekipa (Balu, Ata Volk in
Bagira) počaaasi v spremstvu volkuljice in
volčičev odpravila do našega brloga, v tem
primeru župnišča.

Gospod Pavel z dovoljenjem za plovbo
september, 2007

Arhiv: Grega Škulj

društva
V petek smo si ogledali zaklade Krkavč: oljarne.
Ena je bila nova, moderna, druga stara, nad
njo pa je bil še dom njenih lastnikov. S kratkim
sprehodom skozi zgodovino smo zvedeli vse
o Tonini hiši in stiskanju oliv. Sobota je bila
sproščena, s kopanjem, sladoledom in vsem,
kar paše zraven, nedelja pa se je že začela
slovesno: s Sv. mašo. Po pospravljanju smo
skupaj s starši še pokosili, pa ne trave ampak
okusno hrano kuharja Ata Volka. Nato pa je na
vrsto prišlo poslavljanje od Krkavč. Še zadnjič
smo zapeli našo himno, si razdelili nabiralnike
s pošto in ponovili naše geslo: Skupaj bomo
delali – skupaj uživali!
Grega Škulj
Bratovščina Sinjega galeba

Potovalni tabor klana

Po dežju

Foto: Marjan Žagar

Pot nas je najprej vodila do Cerknice, kjer
smo imeli že prvi nepredvideni postanek, saj
so se zračnice zaradi prevelike teže prtljage
posedle. Po napolnjenih zračnicah smo se
odpravili naprej preko Postojne in Razdrtega
do Senožeč. Tam smo imeli enourni postanek,
ki smo ga izkoristili predvsem za počitek,
saj nas je dolga pot nekoliko izčrpala. Med
počitkom pa smo imeli tudi malico, ki nam je
dala nove moči, da smo lahko po devetih urah
kolesarjenja (z vmesnimi počitki) prišli končno
do Ankarana. Tam smo se takoj odpravili do
prve plaže in zaradi vročine takoj poskakali v
morje. Po prijetnem in seveda “zasluženem”
počitku ter hlajenju v vodi smo se s težavo
posedli na kolo in se odpeljali iskat bivalni

Foto: Marjan Žagar

V petek 29. 6. 2007 smo se klanovci iz stega Loška dolina 1 podali na potovalni tabor na Primorsko. S kolesi in prtljago smo
se zbrali pred kaplanijo, od koder smo se
odpravili proti morju.

prostor. Po polurnem iskanju smo našli staro
asfaltirano dvorišče, kjer smo se utaborili. Za
vsak slučaj pa smo za primer dežja naredili še
nadstrešek iz šotorskih kril, nato pa smo pozno
zvečer v družbi tisočerih zvezd in izmučeni od
celodnevnega kolesarjenja zaspali.
Zjutraj (okoli pete ure) so nas zbudile prve
kaplje dežja, temu pa je sledil naliv. Ko je
nehalo deževati, smo se vsi nekoliko premočeni
preoblekli ter se nato odpravili na pot mimo
Portoroža do Sečovelj. Tam smo si ogledali
soline, ki se razprostirajo na 850 ha. Po vrnitvi
smo se ustavili še v Portorožu na plaži, kjer
smo preživeli preostanek popoldneva. Pozno
zvečer smo se vrnili v Koper, kjer smo se
utaborili in zaspali.
V nedeljo, to je bil naš zadnji dan, smo se
odpravili na železniško postajo v Kopru, in se
z vlakom odpeljali do Postojne. Tam smo se
vsi spočiti in zdolgočaseni od vožnje usedli na
kolo in se odpeljali proti domu.

Odrinili smo na pot
september, 2007

Kompleksni N. medved
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Domen Kordiš, SK Kovinoplastika Lož

Mladi tekmovalci na poletnih biatlonskih taborih
Mladi biatlonci Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož, ki tekmujejo z zračnim
orožjem, so se po uvodnih spomladanskih
treningih v času poletnih počitnic udeležili
treh taborov Šole biatlona na Pokljuki, ki
jih je organizirala Biatlonska reprezentanca Slovenije.
Omenjenih taborov se je udeležilo sedem
tekmovalcev SK Kovinoplastika Lož. Tako
smo vsakič po sedem dni v vadbenem centru
Pokljuka preživeli Jure Sterle, Nace Ravšelj,
Jure Ožbolt, Žan Petrinčič, Nace Žnidaršič,
Nastja Ravšelj, Maruša Forjanič in jaz kot trener,
čeprav se zaradi časa dopustov vsi nismo
udeležili vseh treh taborov. Tekmovalci so bili
po starosti razdeljeni v pet skupin. Opravili smo
dva treninga dnevno, ki smo jih vodili klubski
trenerji, poleg tega pa so tekmovalci pod
vodstvom reprezentančnega trenerja opravili
še strelski trening. Običajno smo dan začeli
ob sedmi uri, sledila sta jutranja telovadba
in zajtrk. Po dopoldanskem treningu je bil na
vrsti še strelski trening in nato kosilo, ki mu
je sledil počitek. Po popoldanskem treningu in
večerji je bilo pred spanjem še več kot dovolj
časa za spoznavanje in druženje s tekmovalci

ostalih klubov. Trenerji smo poskušali treninge
čim bolj prilagoditi sposobnostim posamezni
skupini tekmovalcev ter jih narediti kar se da
raznolike. Tako smo kombinirali tek v naravi
(kros), kros pohode, hojo v hribe, rolkanje,
vaje za moč … za sprostitev pa igre z žogo
ter veslanje in plavanje v Bohinjskem jezeru.
Zadnji dan tretjega tabora so tekmovalci
na tekmi letnega biatlona, ki je štela tudi za
državne naslove, pokazali, kaj novega so se
naučili in kako zavzeto so v preteklih tednih
trenirali. Naši tekmovalci so osvojili tri kolajne,
kar so ponovili tudi na domačem tekmovanju
v letnem biatlonu, ki ga je naš klub organiziral
v sklopu otvoritve prenovljenega športnega
parka pri OŠ Stari trg. Ostali naši tekmovalci
tekmujejo na malokalibrskem orožju in
se na sezono pripravljajo po programih
reprezentančnih trenerjev, čez nekaj dni
pa jih čaka letno državno prvenstvo, ki bo
organizirano v avstrijskem Obertilliachu.
Za konec bi omenil še to, da ostale tekoče
zadeve v Sekciji za biatlon in smučarski tek
SK Kovinoplastika Lož potekajo nemoteno. Po
uspešni organizaciji že omenjenega tekmovanja
v letnem biatlonu za mlajše kategorije smo

se pripravljali na tradicionalno, že osmo
tekmovanje na tekaških rolkah »SKI rolke
Lož 2007«, ki je bilo v nedeljo 23. septembra
na običajni trasi Podgora – Babna Polica –
Jermendol. Kot običajno se moram tudi tokrat
zahvaliti vsem, ki vedno znova pomagate pri
organizaciji tekem. Vse ostale pa vabim, da si
tekme pridete ogledat ter navijat predvsem za
domače tekmovalce.

Udeleženci tekme državnega prvenstva v letnem
biatlonu na Pokljuki

Rihard Braniselj

S konji po porečju Ljubljanice
Lovrenc, društvo ljubiteljev narave, konj in tradicije je v sklopu projekta čezmejnega sodelovanja Interreg III
Madžarska – Slovenija – Hrvaška /Turin 21/ organiziralo enodnevni konjeniški pohod po porečju reke Ljubljanice.
domačijo Kandare v Danah, Grad Snežnik, vasi v
Loški Dolini ter se ob 11.30 uri srečali s partnerji
v projektu “Udrugo za zdravi život Trbuihovica iz
Prezida”, in sicer na območju mejnega prehoda
Babno Polje. Ob kratkem kulturnem programu,

Zbiranje pri Gradu Snežnik

24

ki ga je spremljalo okoli 100 ljudi, simboličnih
darilih in pozdravnih nagovorih so se pohodniki
napotili nazaj preko Dolnjih Poljan do Dan.
Pohoda se je udeležilo 20 jezdecev, pohodnike
pa je spremljal tudi lojtrnik z 20 udeleženci.
Foto: Rihard Braniselj

Foto: Borut Kraševec

Pohod je bil tokrat že peti po vrsti in je potekal na
relaciji Grad Snežnik – Prezid, in sicer v soboto,
8. septembra 2007. Začetek pohoda je bil pri
Gradu Snežnik ob 9. uri, pohodniki pa so po
urejeni in označeni konjeniški poti obiskali

Pohod proti meji
september, 2007

društva
Martina Baraga, članica predsedstva ŠRD Snežnik – Kozarišče

Vsi na Cinkovec

Tako so na ločeni trasi najprej štartali starejši,
za njimi mlajši osnovnošolci, nato so se na štart
klasične trase na Cinkovec postavili kolesarji,
za njimi pa so se z nekaj minutnim zamikom
v dir pognali še tekači. Prizorišče prireditve
je z dejavno aktivnostjo in prisotnostjo vseh
udeležencev privleklo pozornost tudi gledalcev
in jim ponudilo zanimivo spremljanje dogodkov
prireditve. Teka se je letos udeležil 104 tekač,
od tega 30 osnovnošolcev (10 mlajših in 23
starejših) ter 71 odraslih (53 moških in 18
žensk). Kolesarilo je 45 kolesarjev (40 moških
in 5 žensk).

Zahvala gre tudi vsem sponzorjem, ki ste s
svojimi prispevki popestrili prireditev in smo
lahko preko žrebanja štartnih številk razveselili
lepo število tekmovalcev.
Po svojih najboljših močeh se vedno znova
trudimo, da bi naše prireditve kar se da
kakovostno uspele. Z dobro voljo, pridobljenimi
izkušnjami in spoznanji ter z upoštevanjem
vaše dobronamerne kritike bo organizacija in
izvedba vsake naslednje prireditve še toliko lažja
in uspešnejša. Ob tem doseženem rezultatu
smo veseli tudi mi in z vašim izkazanim
zadovoljstvom nam je poplačan ves vložen trud
v naše prostovoljno delo.
Veselimo se druženja z vami na športnorekreativnih prireditvah in že sedaj lepo
vabljeni, da se nam pridružite! Čez nekaj dni je
tukaj že 4. tek po polhovih stopinjah, in sicer v
soboto, 22. 9. 2007!
Čestitke gredo vsem tekmovalcem,
Tako za dosežen rezultat kot za udeležbo!
Rezultate si lahko ogledate na spletni strani:
www.loska-dolina.net in www.drustvo-sovica.si.

Štart starejših osnovnošolcev v teku na 1800 metrov

Najmlajši, zbrani na štartu.
september, 2007

TEK 800 m:
mlajši osnovnošolci OŠ heroja Janeza Hribarja
M
1. Lužar Sašo
2. Gerbec Andraž
3. Šajn Juš

čas
0:03:07
0:03:09
0:03:15

Ž
1. Žlogar Tina
2. Mlakar Sara
3. Mlakar Maja

čas
0:03:02
0:03:23
0:03:25

TEK 1600 m:
starejši osnovnošolci OŠ heroja Janeza Hribarja
M
1. Hiti Tadej
2. Ravšelj Nace
3. Janež David

čas
0:05:46
0:05:49
0:06:03

Ž
1. Ravšelj Nastja
2. Kranjc Tina
3. Mlakar Tina

čas
0:06:32
0:07:06
0:07:21

TEK NA CINKOVEC – ABSOLUTNO
M
1. Malavašič Borut
2. Kočevar Simon
3. Kunc Darko

čas
0:21:46
0:22:05
0:22:11

Ž
1. Kos Anita
2. Podobnik Andreja
3. Šušnjar Nadja

čas
0:26:50
0:28:09
0:28:27

KOLESARSKA DIRKA NA
CINKOVEC- ABSOLUTNO
M
1. Strnad Simon
2. Širaj Andrej
3. Korošec Martin

čas
0:14:42
0:14:49
0: 15:31

Ž
1. Ožbolt Petra
2. Strnad Žaklin
3. Štendler Tanja

čas
0:22:37
0:24:52
0:24:53

KOLESARSKA DIRKA NA
CINKOVEC – člani ŠRD
M
1. 1. Sterle Igor
2. 2. Baraga Janez
3. 3. Vereš Janez

čas
0:17:23
0: 18:35
0:19:37

Ž
1. Herblan Janja

čas
0:26:47

Foto: Borut Kraševec

Foto: Borut Kraševec

Zgolj za osvežitev spomina in za primerjavo naj
navedem podatek iz prejšnjih dveh let, da se je
v letu 2005 prireditve udeležilo 43 kolesarjev
in 7 tekačev, v letu 2006 pa 61 kolesarjev in 26
tekačev. Letošnjemu večjemu porastu števila
tekačev, ki pa ni ravno doseglo naša nekoliko večja
pričakovanja, gre pripisati tudi dejstvo,da smo s
tekom na Cinkovec vključeni v NTP – Notranjski
tekaški pokal, kjer tekmovalci s svojo udeležbo
in doseženimi rezultati na določenih prireditvah
zbirajo točke za najvišja mesta v tem pokalu.
Tako je razlog za nekoliko manjšo udeležbo
kolesarjev verjetno posledično v tem, da se je
kar nekaj posameznikov letos odločilo raje za
tek, nekateri pa so ponudili pomoč pri sami
organizaciji in izvedbi prireditve. Iz leta v leto
na tej prireditvi tako beležimo več obiskovalcev
oziroma tekmovalcev, veseli pa nas tudi sedaj
že stalni obisk tekmovalcev mednarodnega
policijskega združenja regionalnega kluba
Koper – Postojna (IPA, RK Koper – Postojna),
vedno več pa je tudi osnovnošolcev in članov
različnih drugih športnih društev in klubov iz
bližnje in daljne okolice.

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki ste na viden
ali bolj neopazen način z nami združili moči
ter tako tudi vi prispevali k sami organizaciji
in izvedbi prireditve. Vsak posameznik pri tem
veliko šteje in še tako majhna malenkost je
pomemben člen za brezhiben potek in garancija
za uspeh tovrstnih prireditev.

Spodaj so objavljena prva tri mesta glede na
posamezno kategorijo:

Kolesarji na Cinkovec

Foto: Borut Kraševec

Poleg bolj zahtevne in daljše proge, namenjene
kolesarjem in tekačem na Cinkovec, so na svoj
račun prišli tudi osnovnošolci, ki so se pomerili
v hitrosti teka na razdalji 800 in 1600m.

Zahvala:
Vsem tekmovalcem se v imenu predsedstva
ŠRD Snežnik – Kozarišče zahvaljujem za
izkazano zaupanje, ki smo ga bili tudi letos
deležni z vašo še številčnejšo udeležbo.

Foto: Borut Kraševec

V nedeljo, 9. 9. 2007 se je pod okriljem organizacije Športno rekreativnega društva
Snežnik – Kozarišče tokrat že šestič zaporedoma kolesarilo in tretjič po vrsti teklo na
Cinkovec. Počasi vzpenjajoča 5,4 km dolga
makadamska proga z višinsko razliko 250
m je letos privabila še več tekmovalcev kot
pretekla leta in dosegla rekord dosedanje
udeležbe na prireditvi s končno skupno
številko 146 tekmovalcev.

Tekači so se pognali v tek na Cinkovec
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turistiËni utrinki
Marija Chaigne Sotošek, fotografije: Gerard Chaigne

Sto kilometrov peš ...
... v enem tednu po Notranjski, Primorski in Brdih s pohodniki »Les vandrouilleurs du val du cher« iz Francije (drugič)

V sredo dopoldan smo občudovali naravne
lepote Škocjanskih jam in vsak si je potem
lahko izbral, katera izmed jam mu je bila najbolj
všeč in zakaj. Malico smo pojedli sredi vasi pri
spomeniku v Palčjah, vmes opazovali otroke pri
igri in ljudi pri različnih opravilih, v nekdanji
vaški gostilni pa smo spili zelo dober zeliščni čaj.
Potem pa smo se z vodičem Mirotom napotili v
vročem popoldnevu čez hribe proti Jurščam.
Med potjo nam je povedal mnogo zanimivega o
teh krajih, o flori in favni, mi pa smo si na tihem
želeli, da bi se srečali z medvedom. »Ob tej
popoldanski uri medved počiva,« nam je rekel
Miro. V kmečkem turizmu pri Cunarju nas je za
popoldnasko malico čakal narezek z domačimi
dobrotami: ovčji in kravji sir, pršut in salame,
pa domač kruh in primorsko vino. Pridobili
smo si novih moči in nekaterim še ni bilo dovolj
hoje. Podali so se na vrh bližnjega hriba, kjer
so se pasle Cunarjeve krave, ostali pa smo se
sprehodili po vasi, si ogledali cerkvico in si do
večerje malo odpočili. No, in kaj smo jedli za
večerjo? Jagnjetino seveda – ta kmečki turizem
slovi po tej dobroti. Streglo nam je brhko
domače dekle, kaj hitro se ji je pridružil Uroš
in ji pomagal nositi prazne krožnike z mize »da
ne bi kaj razbila«, je rekel. To so storili tudi naši
fantje, da bi imeli kaj v dobrem.
Vesela druščina si je nocoj zaželela plesati rock
and roll; mladi člani družine so nam našli tudi
takšno glasbo in spet ni bil nihče utrujen. Ker
pa so Juršče kar oddaljene od Postojne, smo se
v hotel vrnili zopet pozno in noč je bila kratka.
A kot vedno so bili vsi ob dogovorjeni uri pri
zajtrku, zamujala sem le jaz in se opravičevala,
oni pa so mi verjeli, a v resnici je bilo za moja
leta že skoraj dovolj kilometrov v nogah.
V četrtek nas je čakala naporna tura po
Primorskem. Jutro je bilo lepo, napovedoval se je
topel dan ... Ob osmih smo bili že v Hrastovljah.
Ogled cerkvice in freske z mrtvaškim plesom
v njej sta dala misliti vsakomur. V meditaciji
smo se v spremstvu g. Srečka vzpenjali na Kuh.
Primorsko rastlinstvo je dajalo prav poseben
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Foto: Gerard Chaigne

Ko smo se vrnili v hotel, je bil že torek, dan
trgatve v Brdih. Po ogledu panorame Goriških
brd z razglednega stolpa smo se napotili 10 km
peš do kmetije, kjer imajo tudi vinograde. Po
dobrem briškem kosilu smo natrgali 2700 kg
sladkega grozdja in po delu nas je gospodinja
še pogostila z narezkom in pijačo. Vsakemu je
dala razglednico vasi in napisala nekaj besed
v zahvalo za pomoč. »Vi ste zlati ljudje,« je
rekla. Ker je pokrajina Touraine vinogradniška,
so pohodniki želeli doživeti tudi trgatev po
slovensko in bili so presenečeni, ker so lahko
trgali stoje vzravnani in ne sključeni v dvoje kot
pri njih, kjer vinska trta rodi nizko pri zemlji.
Ogledali smo si še cerkvico v vasi, kjer so
znamenite freske, ki nam dajo vedeti, da tukaj
živijo Slovenci – Slovani in pa križev pot slikarja
Mušiča.

vonj, svež vetrič pa nam je hladil vroča in potna
čela. Strma pot. Nekateri smo že malo pešali.
Ampak 74-letna Mireille, naša gazela, je kar
tekla sama gor v hrib, nihče je ni več dohajal,
tudi g. Srečko je moral pospešiti korake. V
skupini je vzrojil protest – Mireille naj bo zadaj!
Mireille se je jezila, a le ostala zadaj. No, na Kuhu
se je vse uredilo, ko nas je g. Srečko presenetil
in iz nahrbtnika potegnil steklenico domačega
muškatnega likerja in kozarce. Privezali smo si
dušo, se razgledali na vse strani in nadaljevali
pot. Nazaj v Hrastovlje smo hodili po daljši poti
in tako naredili 20 km.
Kuharja, sinova g. Srečka pa sta nam ta čas
pripravila kosilo, testenine s tartufi in za desert
figovo rulado. Božansko kosilo. Vedno znova se
rada vračam k njim na takšno kosilo: hvala, g.
Srečko!
Po tem nepozabnem kosilu smo se odpeljali
proti naši obali v Piranu. Obisk Pirana je bil
prost in namenjen tudi kopanju, saj je bil lep,
sončen dan, morje mirno in voda topla. Kakor
vedno je v avtobusu nekdo, po navadi sta bila to
mož in žena, upokojena učitelja, iz francoskega
vodiča prebral vsem zanimivosti o kraju, kamor
smo šli, dodala sem le še kakšno praktično
informacijo.
Na Tartinijevem trgu je tudi rdeča palača, ki
jo je dal svoji ljubici zgraditi bogat beneški
trgovec, da jo je lahko videl iz svoje palače. Ker
pa ta zveza ni bila vsem všeč, je dodal še napis
»naj govorijo« ... »Laissez les dir« je bil ta dan
namenjen tudi zaljubljencema v skupini, kajti
nekateri so bili za, drugi pa proti temu, da ima
on njo za ljubico. To sporočilo pa je pomirilo vse
in zaljubljenca sta od tega dne jedla pri isti mizi.

Vsak se je sprehodil in si ogledal, kar si je želel,
se okopal, vsi pa smo se zopet »po naključju«
zbrali na terasi iste kavarne. Postajali smo
nerazdružljivi.
Večerjali smo dober ribji meni, ne ob morju,
ampak v Postojni. Ko smo se vračali v hotel, je
bilo nebo oblačno in spraševali smo se, kaj če
bo jutri dež. In res, v petek je močno deževalo
že zgodaj zjutraj. Kaj zdaj? 20 km dolgi obhod
Cerkniškega jezera z ogledom mnogih naravnih
znamenitosti in pohod po Rakovem Škocjanu so
nam dobesedno padli v vodo. Nekateri bi kar
šli, četudi bi bili hitro premočeni kljub gorskim
čevljem, pelerinam in dežnikom. Večina ni bila
za pohod, tako da smo se odpeljali v Bistrico
na ogled tehniškega muzeja. Za vse je bil muzej
zanimiv, primerjali so, kako se je delalo v
Franciji in pri nas, kakšno orodje in metode so
uporabljali pri različnih obrteh. Radi so posedeli
na stolu velikanu in se postavili poleg velikega
nagačenega medveda.
Za malico iz nahrbtnika smo iskali primeren
kotiček v kakšnem lokalu, da bi bili pod streho, a
smo ga našli šele v hotelu v Rakovem Škocjanu,
kjer so nas lepo sprejeli. Padalo je vedno bolj,
torej danes ne bo nič z našim pohodom in
najbolj nam je bilo žal, da ne bomo videli, kje
prezimijo žabe, pa kako se držijo druga druge
in kako se iz neke mase svetijo samo oči in
se včasih pretegne in pomiga kakšen krak.
Odpeljali smo se v bližino Gradu Snežnik in si
ogledali zanimiv strop vaške cerkvice, razdeljen
z lesenimi križi in poslikan z debelušnimi
angelčki med cvetjem. Na severnm zidu smo si
ogledali fresko, ki prikazuje svete tri kralje ter
oltar svete Jedrti in sv. Neže ... Pravijo, da sv.
Jedrt odganja podgane ...
september, 2007
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Na žalost si Gradu Snežnik nismo mogli
ogledati, ker je v obnovi, ogledali pa smo si
kip Diane, boginje lova in se premočeni vrnili v
avtobus. Nato pa kar v gostilno ob jezeru, kjer
smo s harmonikarjem g. Jožetom imeli zaključni
večer in praznovanje Franckinega rojstnega
dne, tokrat s pravo torto in po vseh protokolih
ob takem prazniku. Za aperitiv smo naročili kir.
»Kaj pa je to?« je rekel gostilničar. Naročili smo
peneče vino, ribezov liker in kozarce za peneče
vino – tako smo gostilničarju pokazali, kako
se dela kir in potem skupaj z njim nazdravili
Francki za rojstni dan. Večerja je bila obilna.
Agnes je poslikala obložene pladnje in krožnike,
da bo pokazala možu, ko se bo vrnila, kaj vse je
jedla v Sloveniji. Mešana solata na mizi opoldan
in zvečer pa jim je ostala najbolj v spominu in
nekateri jo sedaj pridno pripravljajo v Franciji.
Z nami je bila tudi skupinica francoskih žena
med 40 in 45 leti, ki so pustile može, da so šli za
en teden ribarit na atlantsko morje, medtem ko
so same skrbele za fizično kondicijo in spotoma
spoznavale Slovenijo. Vzdušje je bilo veselo,
sproščeno, razigrano. Gospod Jože je vlekel
svoj meh, vrstili so se plesi z metlo in blazino;
tudi Francozi jih poznajo pa tudi nekatere igre
in šale. Naš šofer Uroš se je izmuznil v avtobus
spat, Milena in Miro pa sta se veselila ves večer
z nami. Bližala se je polnoč in dame so za
slovo in v zahvalo poljubčkale muzikanta, ki je
povedal, da ima sorodnike v bližini Pariza in da
je že tudi tam igral.
Morali smo se posloviti. G. Miro je podaril
predsedniku društva pohodnikov lep sodček,
na katerega smo se vsi podpisali, v njega pa bo
natočil vino iz doline Tourainne. Ob slovesu od
prijateljice Milene, ki je bila tudi v veliki meri
organizatorka teh nepozabnih doživetij, za kar
se ji še enkrat zahvaljujem – mi je ta rekla,
da je bila začudena nad energijo, zdravjem,
sproščenostjo in veseljem, ki je izžarevalo iz
vsakega posebej. Rekla sem ji, da je pač dobro
opravila svoje čarovniško delo na Slivnici –
potem sva se poslovili.

Zapustili smo hotel Šport in se peljali proti
Ljubljani. Vreme je bilo oblačno. V avtobusu
smo že delali bilanco tedna. Res smo imeli
veliko srečo z vremenom, Sončno in toplo
nam je omogočilo prijetne pohode v raznoliki
naravi, imeli smo odlične in prijazne vodiče, ki
so znali povedati in pokazati mnogo zanimivega
v okolju, kjer živijo. Gostinci so znali ponuditi
kulinarične specialitete, skrbno pripravljene z
dobro pijačo in naša želja, da bi bili en teden čim
bližje naravi in ljudem je bila izpolnjena. Imeli
smo prijaznega in potrpežljivega in – čeprav
mladega – že izkušenega šoferja. Ko smo se
tako pogovarjali o vsem, kar smo doživeli
lepega ta teden, smo prispeli na Ljubljanski
grad. Videli smo panoramo Ljubljane, spomenik
kmečkim uporom in se že spustili v stari del
mesta, pohiteli na tržnico in po trgovinah po
nakupih spominkov. Šli smo čez Zmajski most
in če se ne motim, je zmaj, ko je šla čez ena
izmed pohodnic, pomigal z repom. Spogledali
smo se, kaj pa to pomeni, sem jim povedala
že prej, v Postojnski jami. Zopet je bilo nekaj
za smeh. Še ogled Prešernovega trga in
frančiškanske cerkve in že smo spet stopili v
avtobus na Kongresnem trgu – a počakati smo
morali še zamudnike. Pri nakupih spominkov so
imele največ uspeha idrijske čipke v trgovinici
blizu mestne hiše.
Uroš nas je počasi in previdno peljal proti
Brniku, kjer smo v bližnjem penzionu tokrat v
samopostrežni obliki pojedli skupaj še zadnje
slovensko kosilo. Na Brniku ob slovesu pa mi
je Francis povedal, da je prav on narisal kletko,
v kateri so prevažali medvedko iz Slovenije v
Francijo! V isti tovarni dela tudi predsednik
Vandrovčkov in še ena gospa. Povedal mi je,
kako so jo preizkusili: noter so zaprli sodelavca
... Da se žival ne bi ranila, so skrbno zaščitili
vsak vijak. V kletki je bila pritrjena tudi posoda
za hrano in vodo. Če bi vse to vedela prej, bi
mu nekje zagotovo pripravili presenečenje in ga
zaprli v kakšno kletko, vendar je on kaj takega
slutil in modro molčal do zadnjega.

Dopust je končan. Treba se je bilo posloviti od
Uroša in tudi midva z možem sva v Sloveniji
ostala še en teden. Ob slovesu so mi vsi
pritrdili, da so preživeli čudovit dopust v moji
prelepi Sloveniji. Šopek rdečih dalij sem dobila
v zahvalo in ljubčkanju po francoski navadi ni
hotelo biti konca, tudi solze so bile v očeh. Mnogi
so izrazili željo, da bi drugo leto skupaj na enak
način spoznali še severovzhodno Slovenijo.
Zakaj pa ne? Ta uspeh mi je dal poguma in tudi
v tem delu Slovenije, od koder izhajam, imam
mnogo prijateljev.
Kot vsako leto je tudi letos naše društvo
Tourraine – Slovenie
konec septembra
sodelovalo na festivalu kulture v Toursu in
takrat ni prišel nanj samo predsednik društva
pohodnikov Vandrouilleur du Val du Cher ampak
večina Vandrovčkov. Poslušali so konferenco g.
Šumrada, ambasadorja Slovenije v Parizu in
mu potem pokazali spominski album ter mu
na dolgo in široko razlagali, kaj vse so videli
in doživeli. Z veseljem sem jih opazovala in v
zadovoljstvo mi je bilo, da spet nekaj več ljudi
ve, kje je Slovenija in kako se tam živi.

Francoska pesmica pravi:
100 km à pieds çe usí, çe usí,
100 km à pieds çe usí, çe usí les
souliers.
100 km peš, to obrabi,
100 km peš, to obrabi čevlje
(gojzarje) ...
Ta zapis je nastal med vožnjo nazaj v Francijo
2. 12. 2006. Potovala sva 16 ur in sem tako
imela dovolj časa, da sem v spominih ponovno
prehodila 100 km po naši lepi Sloveniji z
Vandrovčki iz doline Cher in z vami, dragi moji
prijatelji doma.
Foto: Gerard Chaigne

Da bi videli še kaj, smo odšli še v polharski
muzej z edinstveno zbirko o lovu na polhe
v Evropi. G. Šraj, tamkajšnji vodič nam je v
duhovitem stilu razložil življenje mnogih živali,
ki živijo v teh gozdovih okoli Snežnika.Užitek za
vse je bil slikati se poleg mogočnega medveda,
ki je bil žrtev prometa na avtocesti pred nekaj
leti. Prišla sta tudi Janez in Matjaž, naša vodiča
s Slivnice in nam podarila spominke iz Loške
doline, darilo PD Loška doline, prečitala pa sta
tudi pismo naši podobne skupine Pohodniki iz
Loške doline, ki so nas povabili, da bi se jim
kdaj pridružili na kakšnem pohodu. Bili smo nad
vsem zelo presenečeni in se jim zahvaljujemo
za to povabila – mogoče pa se jim bomo kdaj
res pridružili!

V soboto zjutraj so bili kovčki pripravljeni ob
dogovorjeni uri, računi plačani, čeprav je imela
informatika nekaj problemov. Poslovili smo
se od osebja, rekli so nam, da nas niso veliko
videli. Pa saj res, v hotelu smo le prespali in
zajtrkovali. Rekli so, da nismo nič ropotali,
čeprav nas je bilo 23 od 35 do 75 let starosti.
Razigrali smo se seveda drugje, tam kjer smo
vedeli, da nikogar ne motimo.
september, 2007

27

dobro je vedeti
Dušan Baraga, dr.med., spec. spl. med.

Cepivo proti raku materničnega vratu
Rak materničnega vratu je po pogostosti
na petem mestu pri ženskah vseh starosti v Sloveniji. V starostni skupini med
20. in 34. letom pa je to najpogostejši rak
pri ženskah. Letno v Sloveniji umre zaradi raka te vrste okrog 200 žensk. Rak
se razvija postopno več let in pri rednih
pregledih pri ginekologu lahko le ta zazna začetne spremembe, ki so v večji meri
ozdravljive. Ti pregledi so potrebni tudi,
če ženska nima težav, saj se le te pokažejo
šele v zelo pozni fazi razvoja bolezni. Zaradi
predrakavih in začetnih rakavih sprememb
je v Sloveniji operiranih približno 2500
žensk. Seveda ima vsak operativni poseg
tudi posledice, če že izvzamemo strah, ki
ga vsakdo preživi v obdobju negotovosti.
Raka materničnega vratu v vsakem primeru povzroča posebna vrsta virusa, ki se
imenuje humani papiloma virus (HPV).
Okužba se z osebe na osebo prenaša s spolnimi
stiki. Tako kot za vse okužbe velja tudi za te, da
so nekateri ljudje bolj nagnjeni k okužbam. Čim
večja je nagnjenost in čim večja je verjetnost
okužbe, tem večja je tudi verjetnost nastanka
raka materničnega vratu. Za zmanjšanje te
možnosti, pa imamo kar nekaj ukrepov. To so
prav gotovo redni pregledi pri ginekologu z
brisom PAP, skrb za dobro splošno zdravje in
odpornost, omejitev spolnih stikov, ki prinašajo
večjo možnost okužbe. Ugotovili so tudi, da
je okužba veliko bolj pogosta pri ženskah, ki
kadijo. Kljub poznavanju teh dejstev pa še
vedno zboli precejšnje število mladih deklet in
žena. Vsekakor preveč.
No, pa se je mogoče le našla še dodatna pomoč
za zmanjšanje obolevnosti za to boleznijo.
Prihaja s področja, ki v medicini predstavlja
absolutno zgodbo o uspehu v boju z različnimi
boleznimi. To je področje preprečevanja in
zatiranja bolezni s cepljenjem. Naredili so
cepivo, ki ščiti pred okužbo z najpogostejšimi
tipi HPV virusa.

Pravzaprav je to cepivo povsem nekaj novega,
saj je to prvo cepivo, s katerim preprečujemo
razvoj raka. Cepivo vsebuje delčka ovojnice
virusa tako, da je povsem nenevarno, kar
zadeva možnosti okužbe s cepivom. Ko te
delčke vnesemo v telo, le to izdela protitelesa
proti ovojnici virusa in ko ta pride v telo, ga
to takoj prepozna in napade s pripravljenim
orožjem.
Seveda ima tudi to zdravilo, kot vsako drugo,
svoje pomanjkljivosti. Ne pomaga, če je nekdo
že okužen z virusom. Telo je torej potrebno
naučiti obrambe, preden pride do okužbe, to
je v času pred prvimi spolnimi stiki.
Cepljenje se torej priporoča mladim dekletom,
saj takrat 100% preprečuje okužbo z virusi,
katerih ovojnico vsebuje cepivo. Trenutne
študije so bile narejene na populaciji deklet v
starosti med 9 in 26 let. Seveda pa bo cepivo
preprečilo okužbo tudi pri drugih ženskah, če
s temi virusi še niso okužene, pa bi se lahko
okužile. Res je, da cepivo vsebuje podatke o
dveh najpogostejših virusih, ki povzročajo
raka materničnega vratu in ne o vseh virusih.
Torej je še vedno potrebno obiskati ginekologa
in opravljati redne pregleda, le verjetnost
obolenja je precej manjša. Proučuje se tudi
učinkovitost cepiva pri moških, saj bi tako
preprečili možno pot prenosa okužbe in
preprečili bolezen tudi pri moških.

Tako kot večina cepiv je tudi to cepivo potrebno
prejeti z injekcijo v treh odmerkih, dva in
šest mesecev po prvem odmerku. Lahko ga
prejmete tudi v naši ambulanti. Samo cepivo
je zelo varno, povzroča redke stranske učinke
– večinoma kot bolečina na mestu vboda ali kot
kratkotrajno povišana telesna temperatura.
Ima pa eno resno slabost, in sicer ceno. En
odmerek stane namreč približno 110 evrov,
kar je kar lep zalogaj za družinski proračun.
No, seveda je to vedno odvisno, s katerega
stališča gledamo na to. Bolezen, ki jo lahko
preprečimo, nima cene. In to lahko storimo
že sedaj. Mogoče bo država našla denar in
omogočila brezplačno ali cenejše cepljenje ter
se bo tako zagotovo cepilo večje število ljudi.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete
na svojega zdravnika, na IVZ ali na društvo
Kala.

Cepivo, ki je trenutno na voljo, pa vsebuje
tudi podatke o še dveh sorodnih virusih, ki
povzročata še eno dokaj pogosto in nadležno
obolenje. To so genitalne bradavice. Cepivo
ščiti torej tudi proti temu obolenju.
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LEKANČKOV BUTIK
Klobučki

Glazura:
10 dag čokolade
5 dag rastlinske masti

Testo:
14 dag margarine
20 dag moke
7 dag sladkorja v prahu
3 žlice kakava
1 rumenjak

Okrasitev:
sladkor v prahu
beljak
limonin sok
barvni marcipan

V moki razmrvimo margarino, dodamo sladkor v prahu, kakav in
rumenjak. Testo naj pol ure počiva v hladilniku. Polovico ga razvaljamo
in izrežemo iz njega kroge, iz druge polovice pa naredimo kroglice in
jih damo na kroge. Pečemo na 180 stopinjah. Ohladimo in okrasimo.
Jasna Lekan

Silva Marolt

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE II
Vpliv na živali
Osvetlitev objektov v okolici je lahko vzrok za
orientacijo nekaterih oziroma dezorientacijo
drugih živalskih vrst. Prav tako pa lahko
svetloba privlači ali odbija določene živalske
vrste k viru ali proč od vira osvetlitve.
Konstantna nočna umetna svetloba vpliva na
bitja, ki se orientirajo v temnem okolju, in sicer
jih zmede, da se ne znajo orientirati v umetni
svetlobi. Najbolj znan primer izgube orientacije
je pri morskih želvah, ki prihajajo iz svojih gnezd
na peščene plaže. V normalnih okoliščinah se
želve premikajo stran od nizkih, temnih senc,
to jim omogoča, da se v nevarnosti lahko hitro
odplazijo v ocean. Zaradi nameščanja svetilk
ob obali se želve ne morejo več ravnati po tem
nagonu. Svetloba vpliva tudi na zaleganje jajčec
in na navade želvjih samic. (Longcore in Rich,
2004)
Zaradi dobro razvitega vida pri večini žuželk
je svetloba eden najvažnejših zunanjih
dejavnikov. Nočno aktivne žuželke postanejo
aktivne v večernem mraku, na primer metulji
obletavajo cvetove in se prehranjujejo. Ko se
nahranijo, začnejo bodisi iskati partnerja ali
se odpravijo na selitev. Tako aktivne so nekaj
ur, nato si kmalu po polnoči poiščejo zavetišče
in v njem zaspijo. Nočni metulji ter nekateri
hrošči, kožokrilci in dvokrilci ponoči priletavajo
na luči. Najbolj jih privlači svetloba luči, ki
izžareva veliko ultravijolične svetlobe. To vrsto
svetlobe oddajajo predvsem različne nizko in
visokotlačne živosrebrne žarnice. Te oddajajo
svetlobo določenih valovnih dolžin, najmočneje
pri 365 nanometrih, to je območje največje
spektralne občutljivosti mnogih žuželk. (Trilar,
2001)
Žuželke med selitvijo letijo pod točno določenim
kotom proti oddaljenim virom svetlobe, kot so
Sonce in druga nebesna telesa. Ta kot ohranjajo,
september, 2007

tudi kadar jih zmotimo z bližnjim umetnim
virom svetlobe. Tako se spiralno približujejo
luči in nazadnje priletijo vanjo, nato nekaj časa
žuželke letajo – bolje rečeno tavajo sem in tja,
se počasi umirijo, usedejo in zaspijo. Če se
jim to zgodi več noči zaporedoma, ne morejo
opraviti svojega biološkega poslanstva. (Trilar
2001)
Pri ptičih lahko umetna svetloba ponoči prav
tako povzroči dezorientacijo. Ptiči so lahko v
območju osvetljenega območja »ujeti v past«,
to pomeni, da letajo v osvetljenem območju
in ga ne morejo zapustiti. Posebno so s tem
prizadeti ptiči, ki se selijo ponoči. (Longcore in
Rich, 2004)
Nekateri dokazi govorijo o tem, da pri pticah
svetloba vpliva na izbiro kraja gnezdenja.
Raziskovali so vplive cestnih svetilk na
črnorepega kljunača (Limosa l. limosa).
Dve leti so opazovali gostoto poseljenosti
gnezd. Primerjali so skupino gnezd, ki so bila
izpostavljena umetni svetlobi, in skupino, ki ni
bila izpostavljena svetlobi. Ugotovili so, da se
število poseljenih gnezd manjša z oddaljenostjo
od osvetljenih cestišč. Z raziskavo so tudi
ugotovili, da ptice, ki so bližje razsvetljavi,
gnezdijo prej kot ptice, ki gnezdijo proč od
razsvetljave. (Longcare in Rich, 2004)
Pri žabah hitro naraščanje svetlobe povzroča
zmanjšanje vidnih sposobnosti, pri čemer je
povratni čas, da zopet lahko normalno vidijo,
dolg od nekaj minut do nekaj ur. (Longcore in
Rich, 2004)
Vpliv svetlobe na razmnoževanje
Navade reprodukcije se lahko s pomočjo
umetne svetlobe spremenijo. Npr. samica žabe
(Physalaemus pustulosus) je manj selektivna
glede na izbiro parjenja, kadar jakost svetlobe
narašča. (Longcare in Rich, 2004)

Pri dvoživkah nočna svetloba vzpodbuja gibanje
proč od virov svetlobe. Bryant Buchman
poroča, da so žabe v prostoru, ki je bil osvetljen,
prenehale s parjenjem med nogometno tekmo,
ko je svetloba iz bližnjega stadiona povzročila
povečanje žarenja neba. (Longcare in Rich,
2004)
Nočni metulji začnejo svoj cikel s hranjenjem in
tako prispevajo pomemben delež pri opraševanju
rastlin, saj veljajo za najpomembnejše
opraševalce takoj za čebelami. Druga
pomembna aktivnost je razmnoževanje. Poleg
tega obstaja nevarnost parjenja različnih vrst,
kar je seveda nezaželeno. Nočni metulji začnejo
svoj nočni cikel s hranjenjem in tako prispevajo
pomemben delež pri opraševanju rastlin,
saj veljajo za najpomembnejše opraševalce
za čebelami. Druga pomembna aktivnost je
razmnoževanje. V mnogih primerih je vloga
odrasle žuželke omejena zgolj na parjenje in
odlaganje jajčec, nakar pogine. V tem času se
ne hrani; živi od zalog, pridobljenih v stadijih
ličinke. Ker se le-te hitro porabijo, je pomembno,
da se samci in samice čim prej najdejo. Poleg
tega obstaja nevarnost parjenja različnih vrst,
kar je seveda nezaželeno. Pri metuljih je to do
neke mere urejeno z obliko genitalnega aparata
in vrsto feromona, vendar zelo sorodne vrste te
zaščite nimajo. Nočni metulji so to uredili tako,
da samice posameznih vrst izločajo feromone
v različnih časovnih obdobjih noči in s tem
preprečujejo parjenje s samci tujih vrst. (Smole,
2000)
Čeprav še ni popolnoma jasno, kako potekajo
ti procesi, lahko z gotovostjo trdimo, da so
insekti časovno in orientacijsko vezani na Luno
in druga nebesna telesa, ki jim omogočajo, da
se znajdejo ob pravem času na pravem mestu.
Množica antropogenih virov svetlobe je danes
verjetno eden od najpogostejših vzrokov smrti
žuželk. (Smole, 2000)
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Navade posameznih živali na svetlobo razberemo iz njihovih reakcij ob svetlobi (orientacija,
dezorientacija, privabljanje, odbijanje). Odraža
se predvsem v tekmovanju in plenilstvu. Umetna
svetloba lahko poruši medsebojno delovanje
skupin živalskih vrst, ki se pojavlja ob različnih
osvetlitvah. Na primer naravna skupnost živali
ima približen čas prehranjevanja, ki se razlikuje
med vrstami in je odvisen od različnih jakosti
osvetlitev. Žaba iz družine reg (Hylia squirrela)
se je zmožna orientirati in prehranjevati pri
osvetlitvi nižji od 10-5 luxa in v normalnih
okoliščinah preneha s prehranjevanjem pri
osvetlitvi večji od 10-3luxa. Krastača (Bufo
boreas) se prehranjuje pri osvetlitvi med 101 in 10-5 luxa, medtem ko se žaba iz družine
repate žabe (Aschapus truei) prehranjuje samo
pri osvetlitvi 10-5 luxa. Opisane tri vrste žab ne
živijo nujno na istem območju. Omenili smo jih
le kot primer, kako različna osvetljenost vpliva
na njihove navade. (Longcore in Rich, 2004)
Umetna svetloba vpliva tudi na vidno komunikacijo znotraj vrste in med različnimi vrstami.
Nekatere vrste uporabljajo svetlobo za komuniciranje, zato so občutljive na umetno svetlobo, saj le-ta prekine njihovo medsebojno

komunikacijo. Samice kresnice privabljajo
samce za parjenje do oddaljenosti 45 metrov
z bioluminiscenco. Prisotnost umetnih luči
otežuje komunikacijo med temi živalmi.
(Longcare in Rich, 2004)
Posledice svetlobnega onesnaževanja v
ekosistemu
Spremembe v ekosistemu, ki jih povzroča
umetna osvetlitev, lahko povzročijo spremembe
v razmerju plenilec – plen, kar lahko podre
naravno ravnotežje med posameznimi vrstami.
Ta učinek nam lepo ponazori vpliv svetlobnega
onesnaževanja pri vodnih nevretenčarjih.
Veliko vodnih nevretenčarjev, kot je na primer
zooplankton, se po vodi premika proti gladini in
spet nazaj v globino. To premikanje poteka v 24urnem ciklu, ki je poznan kot dnevna vertikalna
migracija. Ta cikel omogoča, da se zooplankton
izogne plenilcem, zato je na površini le v
nočnem času, v temnih pogojih. Svetloba, ki jo
»oddaja« luna med prvim in zadnjim krajcem
(<10-1 lx), ima vpliv na nekatere vodne
nevretenčarje (zooplankton), saj jih privablja
na gladino, zaradi tega se razlikujeta vzorca
dnevne vertikalne migracije in luninega cikla.
(Longcore in Rich, 2004)

Moore in sodelavci (2000) so dokazali vpliv
umetne svetlobe na dnevne migracije zooplanktona Daphnia. Umetna svetloba je
povzročila tako zmanjšanje obsega vertikalnega
gibanja v dnevni migraciji kot tudi število migracij.
Hipoteza raziskave dnevnega vertikalnega
gibanja je bila, da imajo spremembe v ciklu
škodljiv učinek na ekosistem. Z zmanjšanjem
migracij zooplanktona na površino se veča
populacija alg. Tak razcvet alg pa bi potem
imel resen, škodljiv vpliv na kvaliteto voda.
(Longcore in Rich, 2004)
Se nadaljuje.
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BONTON
Medsebojno seznanjanje, predstavljanje
Znana je anekdota o dveh Angležih, ki sta se po brodolomu
znašla na pustem, neobljudenem otoku. Dolgo časa je trajalo,
preden so ju našli reševalci. Ves ta čas med seboj nista spregovorila niti besede. Nikogar ni bilo, ki bi ju bil predstavil.

Če na primer na poročni svatbi ženin na začetku predstavi svoje
svate, nevesta svoje, se povabljeni z obeh strani mnogo lažje in
hitreje medsebojno spoznajo in nenazadnje mnogo hitreje veselo
razpoložijo.

Tako togi in neživljenjski v vsakdanjem življenju le nismo. Je pa tudi
res, da medsebojno seznanjanje, predstavljanje še vedno urejajo
določena pravila, ki bodo verjetno še kar nekaj časa v veljavi.
In sicer : - moškega predstavimo ženski,
- mlajšega predstavimo starejšemu,
- po hierarhični lestvici nižjega predstavimo višjemu.

Na raznih proslavah in podobnih prireditvah se običajno zbere velika
množica neznanih ljudi. Če se glede na situacijo formirajo na manjše
skupine, na primer na manjša omizja, je že lepo in prav, da nekdo
predlaga, naj se skupina med seboj predstavi. Predlagatelj se v
takem primeru predstavi prvi. Pogovor, po vsaj osnovni seznanitvi
kdo je kdo, lažje steče, ob odhodu si imajo običajno toliko povedati,
da se že težko razidejo.

A tudi teh pravil se ne držimo prav togo in dosledno. Lahko se v
določeni situaciji zgodi prav obratno. Nekdo je morda na tak način celo
preprečil zadrego in se s takšno gesto celo izkazal, da je enakosti med
ljudmi privržen človek.
Kadar se na primer na povabilo zbere večja družba, gostitelj med
drugim prevzame tudi obveznost, da goste med seboj seznani, predstavi
po vrstnem redu oziroma situaciji primerno. Če je povabljencev
veliko, se gostitelj za pomoč lahko obrne še na sorodnike ali dobre
znance. Vsekakor naj ne bi bilo ob takih srečanjih nikogar, ki ne bi
bil predstavljen. A če se to vseeno zgodi, ni nevljudno, da se tisti, ki
ni bil predstavljen, predstavi sam. Sproščenost je v družbi ob takih
srečanjih vedno dobrodošla.
Tu in tam kdaj gostitelj ponudi možnost, da se gostje seznanijo kar
sami med seboj. A prav predstavitev gostov s strani gostitelja, še
posebej, če je ta prisrčna, izražena morda celo na nekoliko šaljiv
način, lahko veliko pripomore k sproščenemu vzdušju nadaljevanja
srečanja, praznovanja. Saj so nenazadnje takšna druženja namenjena
medsebojnemu spoznavanju in prijetnemu druženju.
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V vsakem primeru, bodisi da mi predstavimo druge ali drugi predstavijo
nas ali če se predstavimo sami, imena in priimke izgovorimo jasno,
glasno in razločno, da si jih drugi lahko zapomnijo. Zato je prav, da
smo med predstavljanjem pozorni. Nihče ne pove svojega imena
zato, da ga drugi že čez nekaj trenutkov ne bo več vedel.
Kadarkoli se ob predstavitvi tudi rokujemo, ne pozabimo na stik z
očmi.
Naj bo predstavitev ustna, pisna ali preko medijev, povemo oziroma
napišemo najprej IME, nato priimek, vzdevek in ostalo. Edino pri
seznamih so priimki na prvem mestu, običajno po abecednem redu
zaradi lažje preglednosti.
Medsebojno seznanjanje, predstavljanje je v osnovi namenjeno
hitrejši, prijaznejši, bolj prisrčni in sproščeni navezavi stikov med
ljudmi, zato nikakor ni nepomembno.
Pavla Lavrič
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Ekologija odnosov
O ekologiji se je danes moderno pogovarjati. Pa smo se kdaj vprašali o ekologiji odnosov?
Odnosi med ljudmi so dandanes zelo različni.
Nekateri ljudje so drug do drugega prijazni,
potrpežljivi in strpni. Spet drugi imajo grd
odnos do soljudi, nekatere ponižujejo, so do
njih neprijazni, ne spoštujejo njihove volje in
jih celo pretepajo. Vendar nihče nima pravice,
da bi drugega poniževal ali nad njim izvajal
psihično ali celo fizično nasilje. Marsikomu
bi prav prišel priročnik lepega vedenja in
vljudnosti. Vedenje pa se razlikuje tudi od vere
ljudi, njihovega razmišljanja in razmišljanja
skupin, ki jim pripadajo. Na primer v Keniji
afriški bojevniki ne spoštujejo svojih žena, se
z njimi ne pogovarjajo, saj je za njih ženska le
bitje, ki mu zagotovi potomce.
Podobno vrsto nespoštovanja zasledimo tudi
v bolj civiliziranem svetu, saj veliko žensk in
celo otrok trpi zaradi poniževanja in fizičnega
nasilja v družini. Spet drugi se obnašajo, kot da
nimajo časa za pogovor niti z najbližjimi člani
družine, ki jih včasih potrebujejo. To lahko

imenujemo celo zanemarjanje ali z milejšo
besedo pomanjkanje strpnosti. Velikokrat bi se
moral marsikdo, ki ima slab dan, zadržati in
biti prijazen z ljudmi okoli sebe. Nekateri tega
ne zmorejo in so z drugimi neprijazni, se hitro
skregajo, povzdignejo glas ali celo udarijo.
In mladostniki? Le-ti so do svojih vrstnikov
ali celo do starejših velikokrat namenoma
nesramni, da bi pri prijateljih izpadli »frajerji«.
To se dogaja tudi v moji okolici. Veliko
sošolcev žali šibkejše sošolce ali vrstnike, ki
se ne morejo braniti, samo zato, da spravijo
v smeh in dobro voljo svojo druščino. Pri tem
se ne ozirajo na čustva užaljenih, prizadetih in
vedno znova ponavljajo svoje početje. Zaradi
takega vedenja je veliko otrok ob srečno in
brezskrbno otroštvo, saj se vsako jutro s
strahom in žalostjo v srcu odpravijo v šolo,
kjer jih že čakajo zmerljivke. Sedaj, v novem
veku in moderni dobi, ko človeštvo izredno
hitro napreduje, si ljudje ne vzamemo več časa
drug za drugega .

Večina ljudi po vsem svetu bi morala spremeniti
svoj odnos do soljudi. Nekateri večkrat,
drugi manjkrat, skoraj vsak človek je že kdaj
drugemu rekel žal besedo in ga s tem užalil. Se
znamo opravičiti? Morali bi se postaviti v kožo
tistega, ki smo ga prizadeli, in verjetno bi hitro
odnehali s takim odnosom.
V šoli smo se vključili v projekt ekošole. Prav bi
bilo, da bi vsakdo naredil kaj tudi na področju
izboljšanja medsebojnih odnosov. Tudi mi bi
se morali zamisliti nad svojim obnašanjem in
se začeti lepše vesti. Vsak človek je svet zase
in ima pravico, da živi tako, kot sam želi.
Lepa beseda lepo mesto najde, pravi star pregovor. Želim, da se vsak izmed nas potrudi, morda
pa prav mi nekomu polepšamo dan. Zato pazimo
na ekologijo odnosov in se spoštujmo. Le tako
bo naš jutri vesel, srečen, izpopolnjen …
Ravšelj Nastja, 9.b

POŽAR IGA VAS - POMOČ PRIZADETIM
Zaradi udara strele je v Iga vasi zagorel hlev, v katerem je bilo spravljene približno 20 ton krme za živino.
Hlev in seno sta pogorela v celoti. Gasilska zveza Loška dolina je odprla račun za pomoč prizadetim.
Svojo solidarnost z njimi lahko pokažete s prostovoljnim prispevkom na

TRR: 02028-0092052860
s pripisom “Požar Iga vas”
Nakazana sredstva bodo v celoti izplačana prizadetim in bodo namenjena za obnovo hleva.

V POLITIKI
Nova Slovenija še vedno pomemben dejavnik v političnem življenju Slovenije
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka je 7. obletnico
ustanovitve proslavila v letošnjem avgustu v Jamskem dvorcu
v Postojni. Prvo nedeljo v septembru pa je bil organiziran 5.
tabor stranke v Veliki Polani v Prekmurju. Prireditve v Postojni
se je udeležilo okrog 250 državnih in lokalnih funkcionarjev,
na taboru pa se je zbralo nad štiri tisoč članov in simpatizerjev stranke.
Na obeh prireditvah so za vpogled na dosedanje delo predstavili film:
7 LET NOVE SLOVENIJE. Predsednik stranke, dr. Andrej Bajuk je na
obeh mestih med drugim poudaril, da Nova Slovenija je in ostaja še
vedno pomemben dejavnik v političnem življenju Slovenije.

Udeležence je tako v Postojni kot v Veliki Polani prišel pozdravit tudi
predsedniški kandidat Lojze Peterle, ki so mu udeleženci ponovno
izrazili vso podporo in ga pozdravili z bučnim aplavzom. Na vprašanje,
kakšen naj bi bil po njegovem predsedniški kandidat, je odgovoril:
»Mislim, da mora biti malo podoben Lojzetu Peterletu.«
Znano je, da je prav Lojze Peterle izmed vseh predsedniških kandidatov
prvi zbral potrebnih 5000 podpisov volivcev in prvi vložil kandidaturo
za predsednika na republiško volilno komisijo. Lepo število podpisov je
dobil tudi v Loški dolini.
OO NSi Loška dolina
Pavla Lavrič

Med izzivi stranke v prihodnje je dr. Andrej Bajuk posebej poudaril
nasprotovanje stranke širjenju igralništva na Primorskem, glede
ureditve meje s Hrvaško pa Nova Slovenija zastopa stališče po načelu
stanja 26.junija 1991 in premišljeno razdelitev Slovenije na pokrajine.
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pisma bralcev
Župan se ne da
Če na kratko ponovim, sem v 37. in 39. številki glasila Obrh v člankih z
naslovom “Lož je mož” in “Lož mora ostati mož” opozoril župana občine,
da so navedbe v poglavju, 1.2.3 temeljnih določb Programa priprave
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Loška dolina
neprimerne kot izhodišče za sestavo plana občine. Ložani ne soglašajo z
delom programa, v katerem je občina uradno sprejela in potrdila obstoj
cerkniškega in potoškega območja ter Velike Notranjske planote na
območju občine Loška dolina. Take razdelitve občine v zgodovini nikdar
ni bilo, prej obratno. Ne samo da opredelitev ni politično modra, lahko se
izkaže tudi za škodljivo, morda že v bližnji prihodnosti. Neverodostojen
bi bil tudi plan občine, ki gradi svoj bodoči razvoj na tujih območjih. Iz
navedenih vzrokov sem županu predlagal, da omenjeno poglavje izpusti
ali spremeni tako, da bo prikazano dejansko stanje.
Odgovor občinske uprave, ki je bil objavljen v 38. številki revije Obrh, ne
pojasni veliko. Navedenim argumentom sicer ne oporeka, kar pomeni,
da župan bolj zaupa tujim strokovnjakom kot sebi in občanom, spornega
teksta pa ne namerava spreminjati.
Kaže, da je župan moje pisanje vzel kot glas vpijočega v puščavi. Sklenil
sem preveriti ali ljudi problematika, ki jo načenjam v člankih sploh zanima.
Zato sem na dnevni red seje Upravnega odbora društva upokojencev
Loška dolina dne 11. 6. 2007 uvrstil tudi obravnavo spornega dela
planskega dokumenta. Na seji je Upravni odbor soglašal, da so navedbe
v poglavju 1.2.3. Programa priprave neprimerna podlaga za izdelavo
planskih dokumentov občine. Občanom Loške doline so opredelitve v
tem poglavju tuje, zato jih ne sprejemajo. Upravni odbor je dne 20. 6.
2007 poslal županu dopis s kratko obrazložitvijo in sledečim sklepom:
“Društvo upokojencev Loška dolina kot zainteresirana javnost predlaga
županu, da sporno poglavje razveljavi in ga nadomesti z novim tekstom,
ki bo odražal dejansko stanje.” V dopisu smo ga prosili, da Upravnemu
odboru do 18. 7. 2007 pisno odgovori, kaj namerava ukreniti glede
predloga.
Ker župan na dopis ni odgovoril, čeprav Upravni odbor zastopa 800
članov upokojencev, sem ga dne 22. 8. 2007 poklical po telefonu. Župan
mi je povedal, da naše predloge sprejema na znanje, spornega poglavja
pa ne bo spremenil, ker zaupa strokovnjakom oziroma študiji “Regionalna
razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji”.

so ponujene opredelitve v spornem poglavju za občino Loška dolina
neustrezne za izdelavo planskih dokumentov.
Naloga župana je, da v procesu izdelave programa ocenjuje program
in ga izdelovalcu vrača toliko časa, dokler ni izdelan korektno brez
dvoumnosti, da bo sprejemljiv za občane. Prepričan sem, da ni teorije,
ne strokovnjakov, ki bi Ložane prepričala, da bi se strinjali z obstojem
cerkniškega in potoškega območja in Velike Notranjske planote na
območju občine Loška dolina. Župan temu sicer ni oporekal, je pa dejal,
da bo ostalo tako, kot je, ker ve, da dobro dela, sicer ne bi bil izvoljen še
za en mandat.
Glede na tako stališče sem županu dejal, da bo Društvo upokojencev Loška
dolina kot zainteresirana javnost pri Ministrstvu za okolje in prostor dala
pobudo, da ne potrdi Programa priprave strategije prostorskega razvoja
in prostorskega reda občine Loška dolina (Ur. glasilo občine št.38/2006)
zaradi napačno prikazanega dejanskega stanja in neustrezno izvedene
javne razprave. Sicer pa upam, da bo problematika uvrščena na dnevni
red občinske seje, saj je očitno, da se občani z novo opredelitvijo ne
strinjajo.
Franc Nelec, Gornje Jezero

Potok Obrh
To sta dve fotografiji našega potoka Obrh pri mostu v Pudobu. Prvo sem
posnel maja, drugo pa avgusta letos. Fotografiji kažeta Obrh, kakršnega
nismo poznali.
Če se vam zdi umestno, objavite fotografiji s primernim komentarjem.
Mogoče tako: Za ribe vemo čigave so, čigava je pena na vodi pa ne. Se
bodo postrvi v taki vodi še drstile? Upam, da bodo fotografiji videli tudi
občinski svetniki. Bila bi pa tudi objava brez komentarja dovolj.
Pozdrav,
Tone Premk, Pudob
Foto: Tone Premk

Spomnil sem ga, da ga zakon o Urejanju prostora pooblašča, da
sam sprejme Program priprave strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda občine, zato ga na osnovi tega pooblastila lahko
sam, na pobudo svetnikov ali zainteresirane javnosti tudi spremeni.
Izgovarjanje na strokovnjake je neumestno. V našem primeru se je
potrebno strokovnjakom le zahvaliti za sodelovanje in jim povedati, da

Ime Iga vas
Obrh v maju, 2007 ...
Foto: Tone Premk

Prebral sem zadnji Obrh, seveda tudi članek o Iga vasi in verjetnem
nastanku njenega imena. Mislim, da ime z vrbami nima posebne zveze in
da je Ygendorf nastal kot nemški prevod ali bolje rečeno popačenka iz že
prej obstoječega imena Iga vas.
Za jezik in izražanje domačega človeka občutljivo uho me kar samo
po sebi nagiba na domnevo (za katero seveda nimam niti najmanjše
znanstvene podlage), da ime vasi izhaja iz sige (... kristalizacija apnenca
...) od tega Siga (zamočvirjeno področje ob istoimenskem potočku v
bližini).
Domnevam, da sta tudi že v starih časih na tem področji obstajali dve
gruči hiš z enakim imenom: SIGA; in razlaga se ponuja kar sama: SIGA
(ZASELEK), kot je to še sedaj in (S)IGA (VAS).
Jože Bavec, Šmarata
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iz zgodovine
Janez Kebe

Župnijske pergamentne listine II
V starotrškem župnijskem arhivu so se ohranile dragocene pergamentne župnijske listine, ki so jih župniki čuvali iz
roda v rod. Te listine, ki so napisane na lepo strojeno ovčjo kožo, spadajo med najbolj pomembno kulturno dediščino v
Loški dolini. Od leta 1970 se hranijo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Stoletja so jih skrbno hranili zato, ker je lastnik
nepremične z listino dokazoval, da je nepremičnina njegova. Vsaka listina je imela viseč pečat, ki ga je obesil lastnik
pečata, in je z njim potrjeval resničnost napisanega. Ker so listine v stoletjih veliko „doživele“, niso vse ohranile pečatov.
Deset jih je starejših od turških časov.
3. Listina 1428, april, 21.
Jaz, Jurij Snežniški, izjavljam vsem, ki bodo to pismo videli, slišali ali
brali, da sem od svojega posestva prodal kmetijo, ležečo v vasi Volčje
(Wolffsbach) v bloški župniji. Na kmetiji, ki je sicer fevd oglejske cerkve,
je sedaj Jurij Štrekelj (Strekail). Prodal sem jo ključarjem premoženja
zgodnje maše (ffrümes) pri cerkvi sv. Petra v trgu Ložu za 33 mark
srebra in 100 šilingov beneškega denarja. Denar sem od ključarjev
(eltern) zgodnje maše, tj. od Marka Sedlarja (Suedlarr) in Nikolaja
Taslarja (Taslarr), v celoti prejel. Svojega svaka Bertolda iz Sušja (von
der Durr) sem naprosil, da je poleg mojega obesil še svoj pečat. Dano
pred dnevom svetega Jurija v štirinajststoosemindvajsetem letu po
Kristusovem rojstvu.
4. Listina 1430, julij, 25.
Jaz, Martin Snežniški starejši, sporočam, da sem prodal tačas pusto
(neobdelano) kmetijo z vsem pripadajočim v Pudobu, ki leži med
dvoroma Volfarta in Verneškega (Wolfart and des Bernegker Hof) v loški
župniji. To kmetijo sem dobil v sodni pravdi od Jakoba Verneškega. K njej
spada tudi senožet z imenom Mali ključ, ki leži v (Cerkniškem) jezeru ob
Ložarjevi senožeti na Bregu (an dem Rain), kjer gre pot proti Gorenjemu
Jezeru.

Opomba: Iz obeh listin vidimo, da sta ključarja ustanove zgodnje maše v cerkvi
sv. Petra v Ložu kupila nepremičnine. Ustanova “zgodnje maše” pomeni, da sta
ključarja iz najemnine od te nepremičnin vzdrževala duhovnika, ki je imel zgodnjo
nedeljsko sv. mašo v cerkvi sv. Petra. Dvor, ki se omenja v četrti listini, je obsegal
dve do štiri kmetije in je bil sedež krajevne zemljiške posesti. Dvore so imeli
manjši vitezi.

5. Listina 1441, april, 24.
Jaz, Boltežar Lamberger, objavljam s tem pismom, da sem v Pudobu
v loški župniji za 24 funtov dobrih dunajskih pfenigov prodal Primožu
(zaradi madeža na listini priimek ni čitljiv) in njegovi ženi Doroteji polovico
puste kmetije, kjer je nekdaj živel Jurij Kapelj (Jury Chappel). Za večjo
potrditev resničnosti zapisanega sem naprosil pl. Jurija Snežniškega, da
je poleg mojega pečata obesil na pismo še svojega. Dano na dan svetega
Jurija v štirinajststoenainštiridesetem letu po Kristusovem rojstvu.
Opomba: Na zadnji strani listine je letnica “1441” in napis bratovščine svetega
Rešnjega Telesa (Gotzleichnams). Po sodbi prof. dr. Otorepca je ta zapis iz 16.
stoletja. Iz tega sklepamo, da je bila polovica te kmetije darovana bratovščini
svetega Rešnjega Telesa v Starem trgu oz. jo je ta kupila. Zato je tudi listina
v župnijskem arhivu, kajti vsak prodajalec ali darovalec je moral predložiti vso
prejšnjo dokumentacijo o stanju nepremičnine. Primož se imenuje “Erber,” kar bi
lahko pomenilo svodnega kmeta.

Fotografija iz arhiva ŽU Stari trg pri Ložu
Foto: Miran Kambič

Vse to sem prodal starešinam, ki upravljajo posest zgodnje maše v trgu
Ložu, za 31 mark šilingov furlanskega denarja in sem ga že v celoti prejel.
Za večjo potrditev resnice sem naprosil pl. Boltežarja Lamberga, da je

poleg mojega pečata obesil še svojega. Dano na dan svetega apostola
Jakoba v štirinajststotridesetem letu po Kristusovem rojstvu.
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nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v juniju 2007 je bilo:
KALVARIJA

Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih.

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

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do 19.
oktobra 2007.

Društvo ljubiteljev Križne jame
Bloška Polica 7
1384 Grahovo
041 632 153
krizna jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si

Nagrade tokrat prispeva:
Galerija Ložanka
Cesta Notranjskega odreda 10
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 041 993 548

1. nagrado: 4 vstopnice za ogled suhega dela jame (enourni obisk, ob
nedeljah ob 15.00) prejme: Franc Truden, Podgora 33, 1386 Stari trg
pri Ložu

1. nagrada: Set 12 oljnih barv, čopiči, platno 30x40
2. nagrada: Set 12 akrilnih barv, čopiči, platno 20x20
3. nagrada: Skicirni blok A4, oglje

2. nagrado: 4 vstopnice za ogled suhega dela jame (enourni obisk, ob
nedeljah ob 15.00) prejme: Renato Forjanič, Lož, Smelijevo naselje
35, 1386 Stari trg pri Ložu
Nagrajencema čestitamo!
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Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri žrebu.
uredniški odbor
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Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
Občina Loška dolina na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list
RS, št. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.
list RS, št. 14/04 in 34/04) ter na podlagi sklepa stanovanjskega odbora pri
proračunskem skladu občine Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oddaja neprofitnih prostih stanovanj.
II. Višina najemnine
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi
Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur. l. RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 in Uredbe o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS, št. 131/03).
Najemodajalec ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da
predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja.
III. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do
dodelitve neprofitnega stanovanja so:
- državljanstvo Republike Slovenije;
- stalno prebivališče v občini;
- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo
stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja
ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno
najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
- Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim
bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah,
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo
na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega
bivališča;
- Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička
ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega
prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi
v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je
zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v
stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost
do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni
dohodek njihovega gospodinjstva v preteklem letu ne presega:
Velikost gospodinjstva
1 – člansko
2 – člansko
3 – člansko
4 – člansko
5 – člansko
6 – člansko

% od povprečne neto plače v državi
200 %
250 %
315 %
370 %
425 %
470 %

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje
s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno
stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost pri dodelitvi
neprofitnega stanovanja mladi in mlade družine.
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IV. Merila
Merila za določitev seznama upravičencev za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem so določena v Pravilniku o oddajanju neprofitnih
stanovanj v najem.
V skladu z določili Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem in upoštevaje sklepa upravnega odbora bosta upoštevani še
sledeči merili:
I.doba bivanja v občini Loška dolina
Do 20 let
20 let
Za vsako leto med 20 in 30 let
30 let in več

Število točk
0
50
Dodatne 3
80

V. Razpisni postopek
Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu
Občine Loška dolina, ki ga dobijo v tajništvu občine Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, vsak delovni
dan v času uradnih ur.
Rok za oddajo vlog je 15.10.2007, na naslov: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za dodelitev neprofitnega
stanovanje – NE ODPIRAJ«
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem
roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne
bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci
priložiti naslednje listine:
- izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialnozdravstvenih razmer;
- izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih
članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih
zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi
polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje
osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk osebnih
podatkov;
- najemno oziroma podnajemno pogodbo , kolikor ne živi pri
starših ali sorodnikih;
- odločbo o odmeri dohodnine za leto 2006 prosilca in ožjih
družinskih članov, v kolikor ta še ni bila izdana pa napoved za
odmero dohodnine za leto 2006 prosilca in ožjih družinskih
članov z overjeno oddajo pri pristojnem davčnem organu;
- drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in
socialno zdravstvene razmere.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu
članov gospodinjstva pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj
neposredno od pristojnih državnih organov.
VI. Splošne določbe
Strokovna služba občine Loška dolina bo preverjala pravočasnost
prispelih vlog in njihovo popolnost.
Komisija, katero imenuje župan občine Loška dolina, bo proučila
utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin,
dokumentiranih poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer prosilcev.
Po proučitvi in točkovanju vlog, bodo udeleženci razpisa uvrščeni na
prednostno listo po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo
vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo, z
možnostjo pritožbe , o kateri odloči župan občine Loška dolina. Po
rešitvi pritožbe bo javno objavljena prednostna lista.
II. Plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine
Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
varščine.
Za vse upravičence se bo oblikovala ena prednostna lista in se bodo
upoštevali površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez plačila
lastne udeležbe in varščine
Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle inž.grad.
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ZA MLADE
IN MLADE PO SRCU

SITO d.o.o., Podjetje za proizvodnjo
in promet pohištva ter opreme
IC Podskrajnik 73, SI- 1380 Cerknica
tel.: 01 709 64 50, fax: 01 709 64 51
gsm:041 767 203, 041 767 204, 031 385 399
e-mail: sito@siol.net
www.sito.si

