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Voda v Šmarati
Sledi o oskrbovanju z vodo segajo v Šmarati še v
čase rimske naselbine. O tem priča ohranjen rimski
studenec ob potoku v bližini nekdanjega naselja, kjer
je še vidno tudi takratno perišče.
Kar seže današnjim prebivalcem spomin, uporabljajo
Šmaračani vodo iz Malega Obrha pri šmaraškem
mostu, ki nosi letnico 1886.
Tam so še nedolgo tega napajali živino. Do sredine
šestdesetih let prejšnjega stoletja so v potoku ženske
tudi prale, pri čemer so uporabljale lesene perilnike, ki
so jih vsakič prinašale s seboj. Voda v Malem Obrhu,
ki teče pod mostom, pa ni bila vedno zanesljiv vir. Ob
suši je presahnila in takrat so jo morali voziti iz drugih
vodnih virov in studencev v Dolini. Po drugi strani pa je
ob velikih deževjih voda narasla in večkrat v preteklosti
poplavila most, da so bili Šmaračani odrezani od
sveta in so se morali na drugo stran prevažati s čolni.
Zadnja poplava je bila v novembru leta 2000.
Od začetkov prejšnjega stoletja uporabljajo tudi hišne
»štirne« s kapnico. Leta 1985 je bil v vas napeljan
vodovod.

FOTO GALERIJA: Utrinki leta 2007
FOTO: Borut Kraševec

NAŠA OBČINA
Široko področje dela ............................................ 4
Iz občinskega sveta ............................................... 5
Dela potekajo po zastavljenem načrtu ................. 6
Izdelava novega občinskega prostorskega
načrta občine Loška dolina................................... 7
LJUDJE IN KRAJI
Šmarata ................................................................ 8
Na silvestrovo ..................................................... 13
Aktivna vaška skupnost ...................................... 14
Arheologija na področju Šmarate....................... 15
VČASIH IN DANES – SREČNO V LETO 2008! .... 16
Griemo f∂žolkát?................................................. 16
V Nadlesku je gorelo ........................................... 17
KULTURA
Fran Milčinski (1867-1932) ................................ 18
Jesenski poeziji na rob ....................................... 18
PRIPOVEDNO IZROČILO
Pripovedno delo Franka Trohe – Rihtarjevega ... 19
ZA NAJMLAJŠE
En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v
naših vrtcih ......................................................... 20
Decembrska doživetja ....................................... 20
ŠOLAR
Popravki .............................................................. 21
ŠTUDENTSKA CONA
Ko študent v Cono gre ... .................................... 22
ŽUPNIJSKA STRAN
Tu ni mogoče ničesar storiti! .............................. 23
DRUŠTVA
85-letnica Delavsko prosvetnega društva
»Svoboda« Loška dolina...................................... 24
Že je tu prva obletnica Ženskega pevskega zbora
DU Loška dolina! ................................................. 24
Rekreacija ŠRD Snežnik – Kozarišče .................. 25
Adventni sejem ................................................... 26
Športno društvo Nadlesk 3 ................................. 26
Biatlonci nestrpno čakamo sneg ........................ 27
Za nami je tudi 12. ljubljanski maraton ............. 28
Strelske novice .................................................... 29
KUD -39, Babno Polje.......................................... 29
»Klasje« ............................................................... 30
DOBRO JE VEDETI
Bonton ................................................................. 31
Električna in magnetna polja
elektroenergetskih naprav II. .............................. 31
Lekančkov butik .................................................. 32
IZ ZGODOVINE
Župnijske pergamentne listine IV ....................... 34
NAGRADNA KRIŽANKA ...................................... 35

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: Littera picta d. o. o.

december, 2007

VOŠČILO
Novo leto - novi Ëasi,
kaj v tem letu Ëaka nas?
… naj nam ne zmanjka Ëasa za sreËanje in za
pozdrav,
… naj nam ne zmanjka Ëasa za vedro pesem in svet
sanjav,
… naj sanje v resniËnost spremeni,
… naj vam segajo v roko le tople, prijateljske dlani,
… naj vas sreËa veliko lepih besed in spremlja veder,
vesel pogled.
BožiË in celo leto sreËno preživite,
drobnih stvari se veselite!
Ëlani uredniškega odbora

Zadnji dan za oddajo člankov: 25. februar 2008.
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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Široko področje dela
Funkcijo podžupana ste pred nekaj
meseci
prevzeli
od
dotedanjega
podžupana Janeza Škerbca. Za katera
področja ste zadolženi? Kako sta si z
županom razdelila vlogi in delo?
Kmalu bo minilo pol leta, odkar me je sedanji
župan imenoval za podžupana. Moram priznati,
da to ni bila ravno lahka odločitev – sprejeti
tako pomembno in odgovorno funkcijo. Najprej
sem se posvetoval doma z družino, potem
pa tudi v službi. Ko sta bila oba odgovora
pozitivna, sem se nekako lažje odločil, da se
preizkusim tudi v tej vlogi. Vedeti morate, da
smo bili ob odločitvi prejšnjega podžupana vsi
skupaj nemalo presenečeni, saj je med nami
vsemi užival velik ugled in je bil (je še vedno)
človek z izredno bogatim in širokim znanjem
ter izkušnjami. Skratka človek, ki bi si ga vsak
želel imeti za »desno roko«.
Naša občina ni velika občina, zato se področja
dela med sabo prepletajo veliko bolj kot pri
drugih večjih občinah. Pri nas mora en človek
pokrivati veliko širše področje. Tako je tudi z
mano. Uradno sem zadolžen za področje dela
družbenih dejavnosti in protokolarnih zadev.
Kot veste, je področje družbenih dejavnosti
izredno široko in raznovrstno, od vzgoje in
izobraževanja do kulture, zdravstva, športa ...
da naprej niti ne naštevam, saj bom gotovo kaj
izpustil. Mi je pa pri tem mogoče malo lažje,
saj sem na tem področju deloval in sodeloval
že prej, tudi pred vstopom v lokalno politiko.
Je pa to področje tudi dobro organizirano in
zgledno urejeno. Poleg tega pa se po potrebi
vključujem tudi na drugih področjih delovanja
občine, od komunale, gospodarstva do zemljišč
in prostorske ureditve. Še posebej sedaj, ko
kadrovska zasedba občine ni popolna, je dela
veliko in mi poleg službe predstavlja kar veliko
obremenitev. Vendar pa nekaj viška volje in
energije še imam in s pomočjo sodelavcev
na občinski upravi vsi skupaj premagujemo
naloge in zahteve, ki se postavljajo pred nas.
Mislim, da, vsaj za enkrat, uspešno.
Ste tudi član oz. predsednik nekaterih
komisij oz. delovnih teles. Katerih?
Kako poteka delo?
Večina članov občinskega sveta je udeležena pri
delu v več komisijah. Tako sem tudi jaz v tem
mandatu član treh komisij. Sem predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je ena najpomembnejših
občinskih komisij, predsednik Komisije
za proračun in finance in član Komisije za
družbene dejavnosti. V večini primerov je delo
in sodelovanje med nami v vseh komisijah
korektno in konstruktivno. In tudi sam se
zavzemam za tak način dela: umirjeno,
konstruktivno, argumentirano in dogovorno.
Vsaj tako poskušam voditi seje komisij, katerim
predsedujem. Vsake toliko pa pride tudi do
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zadev, kjer se naša mnenja in stališča nekoliko
bolj razlikujejo. Takrat pa zna biti tudi malo bolj
pestro. Na splošno pa je delo dobro in upam,
da v dobro in korist velike večine naših občank
in občanov. Imamo pa pri svojem delu vedno na
razpolago pomoč delavcev iz občinske uprave,
odvisno s katerim področjem se ukvarjamo.
Moram reči, da je tudi to sodelovanje dokaj
dobro in da so tudi gradiva in razlage s te
strani v glavnem kar dobro pripravljene.
Kateri večji projekti so bili v tem letu
oz. bodo še do konca leta realizirani?
V naši občini se je tudi v letošnjem letu kar
nekaj naredilo. Mogoče ni vse šlo, kot smo
si zamislili in kot smo načrtovali, vendar pa
mislim, da smo z doseženim lahko zadovoljni.
Če pogledamo samo večje projekte, ki smo
jih letos realizirali ali pa so v fazi realizacije:
nova stanovanja v Ložu, prenova zunanjega
športnega igrišča pri osnovni šoli, pločnik in
razsvetljava med Starim trgom in Pudobom,
obnova mostu v Šmarati, kanalizacija na
delu Rožnika v Starem trgu, ureditev okolice
vodohrama na Babnem Polju in nenazadnje
težko pričakovan začetek gradnje vrtca pri
osnovni šoli v Starem trgu. Poleg tega poteka
tudi odkup zemljišč tako za predvidene
čistilne naprave kot tudi za druge potrebe
občine. Mislim, da to za tako občino, kot je
naša, ni malo. Še posebej, če smo realni in se
zavedamo, v katerem delu države živimo ter
koliko sredstev imamo na razpolago. Mogoče
bi se dalo kakšen projekt izpeljati tudi drugače,
vendar pa se moramo zavedati, da je potreb in
želja naših občank in občanov zelo veliko in da
se vse »na kmalu« ne da narediti.
Kaj se predvideva za prihodnje leto?
Kateri projekti?
Kot sedaj kaže, bosta naslednje leto
zaznamovala dva večja projekta: dokončanje
vrtca in začetek gradnje kanalizacijskega
omrežja po Loški dolini. Kot verjetno veste,
naj bi se ta velik projekt začel v Vrhniki. Ob
tej priliki moram poudariti, da je gradnja
kanalizacijskega omrežja zelo velik zalogaj,
ki ga bomo morali izvajati in verjetno tudi
reševati s skupnimi močmi. Predvsem pa bo
potrebno veliko potrpljenja in dogovarjanja
vseh udeležencev v tem projektu. Zavedati
se moramo, da so smeti in odpadne vode
vedno večji problem, ne samo pri nas, ampak
po celi državi in tudi širše. Če teh stvari ne
bomo zadovoljivo reševali, bomo že v bližnji
prihodnosti plačevali velik davek morebitnim
napačnim odločitvam. Trend, ne samo pri
nas, temveč po celem svetu gre v to smer,
da bodo smeti in odpadne vode vedno večji
problem. Ureditev teh problemov je zagotovo
eden ključnih dejavnikov za ohranjanje čiste,
pitne vode. Zato tudi ne razumem nekaterih
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Pogovor s podžupanom občine Loška dolina Zdenkom Trudnom

posameznikov, ki »iz čistega miru« nasprotujejo
ali po nepotrebnem ovirajo tovrstni razvoj. In
ravno pri takih projektih, bi morali vsi »stopiti
skupaj«, preseči medsebojne zamere in
vrtičkarstvo, saj se taki projekti ne delajo samo
za dobrobit župana ali podžupana, ampak so
dobri, če ne celo nujni, za vse nas. Seveda
pa moramo biti pri tem vsi enakovredno
obravnavani.
Ravno tako kot vrtec. Tudi tisti, ki trenutno
nimamo otrok v vrtcih, moramo misliti na naše
otroke, naše zanamce in moramo ustvariti
pogoje, da varstvo otrok v Loški dolini ne bo
problem, ampak zadovoljstvo vseh varstva
potrebnih. Tako staršev kot otrok.
Pripravljajo se tudi prostorski ureditveni
načrti, ki bodo na novo definirali tudi zazidalna
področja po posameznih vaseh, ki pa jih je
tudi že sedaj kar veliko. Naj omenim, da je
pripravljavec že v osnutku v kar največji možni
meri upošteval želje in potrebe naših občanov,
ki so bile posredovane do tega trenutka.
Toliko na kratko »za pokušino« kaj več in bolj
podrobno pa se bo vedelo že zelo kmalu.
Ko bodo naši občani in občanke to brali, bo
pripravljen ali pa bo v zaključni fazi tudi
predlog proračuna za leto 2008. Kot sem že
omenil, bosta najverjetneje glavni postavki
vrtec in kanalizacija. Za vse ostalo pa je v tem
trenutku še prezgodaj govoriti, saj ne želim, da
bi s kakšno zgodnjo izjavo kogar koli zavajal.
Kako komentirate očitke enega od
svetnikov na domnevne nepravilnosti
s strani občine pri prodaji oz. nakupu
zemljišč?
Težko je na tako hude obtožbe odgovoriti kratko
in predvsem umirjeno. V navedenih primerih
sam nisem sodeloval, me pa obtožbe niti malo
december, 2007
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niso »pustile hladnega«, saj jih je izrekel nekdo,
v katerega sem imel še do nedavnega veliko
zaupanje. Zavedam se, da s tem komentarjem
zahajam na »tanek led«, vendar bom vseeno
poskušal na kratko predstaviti svoje stališče.
Najprej naj povem, da je prav, da se vsem tistim,
ki peljemo ta »občinski voz« naprej, »gleda
pod prste«. Vsem, tako županu, podžupanu,
svetnikom kot tudi občinski upravi. In če delo
ni tako, kot bi moralo biti, je prav, da se o tem
tudi spregovori. Mislim pa, da način, kako se
je o tem morebitnem problemu spregovorilo,
ni bil najbolj posrečen in primeren. Ne bom
šel sedaj v podrobnosti, saj bodo predvidoma
na naslednjem občinskem svetu podani vsi
odgovori. Prepričan pa sem, da bo velika
večina obtožb, demantirana z argumenti in
resničnimi podatki. In šele takrat bomo videli,
kdo je ravnal neodgovorno in kdo je izgubil
zaupanje. Menim pa, da posledice teh obtožb
ne bodo pozitivno vplivale na nadaljnji razvoj
naše občine. Zato se tudi sprašujem, kakšen je
bil resničen namen teh obtožb? Naj na koncu
še enkrat poudarim: prav je, da se gleda
pod prste, prav je, da se skrbi za dobrobit
naših občanov in prav je, da se morebitne
nepravilnosti odkrivajo, ne odobravam pa
načina, kako se je k temu pristopilo.
 ako bi potegnili črto pod leto prvega
K
mandata novega občinskega sveta?
Če odmislim prej omenjeno dejanje, mislim,
da je bilo prvo leto tega mandata kar dobro in
uspešno. Predvsem pa je bilo delovanje velike
večine svetnic in svetnikov konstruktivno in

naravnano v dobrobit naših občank in občanov.
To se vidi v številnih predlogih, pripombah in
vprašanjih, ki so jih postavljali svetnice in
svetniki. Pozna se, da je v občinskem svetu
kar nekaj novih obrazov, veliko je novih idej,
predlogov, drugačnih pogledov na določena
vprašanja. Vse to pa doprinese k boljšemu in
učinkovitejšemu delu občinskega sveta. Sam
osebno pogrešam še malo več dogovarjanja in
pogovarjanja med vsemi svetniškimi skupinami,
ne glede na opredelitev in način razmišljanja.
Konec koncev zastopamo interese vseh občank
in občanov in tega se moramo vsi zavedati.
 a kaj se in se boste v nadaljevanju
Z
mandata zavzemali?
Kot je razvidno iz do sedaj povedanega, se bom
še naprej zavzemal za dogovorno reševanje
vseh problemov, za sodelovanje med vsemi
člani občinskega sveta, predvsem pa bom
podpiral vse tisto, kar je dobro za naše občane,
kar je dobro za Loško dolino. Predvsem pa bi
še enkrat poudaril dialog in sodelovanje.
 aj bi želeli ob iztekajočem letu sporočiti
K
občankam in občanom Loške doline?
Običajno je, da si ob koncu leta voščimo in
izrečemo dobre želje za prihajajoče leto.
Tudi sam bi rad vsem našim občanom in
njihovim najdražjim najprej zaželel miren in
blagoslovljen božič, v novem letu pa veliko
zdravja, medsebojnega razumevanja in naj se
Vam v novem letu, izpolnijo vse dobre, skrite
želje. Naj Vam bo vsak nov dan v letu 2008 s
soncem obsijan!

Prihaja božično-novoletni čas,
čas prijaznosti, zahval, upanja
in želja.
Naj bo novo leto 2008 uspešno,
srečno in zdravo,
naj vam prinese
mnogo dobrega in lepega.
Blagoslovljene božične praznike
in srečno 2008.
župan Janez Sterle s sodelavci
ter članice in člani občinskega sveta
Občine Loška dolina
Sredstva bomo namesto novoletnih daril
in voščilnic namenili Osnovni šoli heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu za nakup pripomočkov
za otroke s posebnimi
potrebami.

Danica Zrim

Iz občinskega sveta
10. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina
Občinski svet občine Loška dolina, ki je
zasedal 22. novembra, je na svoji 10. redni
seji obravnaval devet točk dnevnega reda.
Na osmi redni seji je bil na podlagi odstopne
izjave svetnika g. Janeza Škerbca sprejet
ugotovitveni sklep, da mu preneha mandat.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da
preide mandat na naslednjega kandidata liste
Skupaj naprej za Loško dolino. Tako je bil na
novembrski seji potrjen mandat nadomestnemu
članu občinskega sveta g. Adolfu Košmrlu iz
Vrhnike.
Občina je pristopila k izdelavi investicijskega
programa za projekt »Gradnja kanalizacijskega
omrežja in obnova vodovodnega omrežja v
naselju Vrhnika«, katerega osnovni namen
je varovanje in zaščita okolja, varovanje in
zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem
odpadnih voda. Z gradnjo bo tako dosežena
ureditev okoljske infrastrukture naselja Vrhnika
skladno z regionalnimi in občinskimi razvojnimi
akti. Občinski svet je sprejel investicijsko dokudecember, 2007

mentacijo za gradnjo navedene komunalne
infrastrukture, ki pa predstavlja sestavni del
vloge občine pri prijavi na javni razpis v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013.
Najpomembnejša točka dnevnega reda je bil
rebalans proračuna občine Loška dolina za leto
2007. Pri izvrševanju proračuna v letošnjem
letu je prišlo do določenih sprememb, ki
so narekovale ponovno uravnovešenje
proračuna. Planirani prihodki so se v
predlaganem rebalansu zmanjšali za 12,6 %,
odhodki pa za 11,4 %. Na prihodkovni strani
so se najbolj zmanjšali transferni prihodki,
in sicer zaradi izpada prihodkov neposrednih
regionalnih spodbud. Na odhodkovni strani so
pomembnejše spremembe:
- na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij (povečanje sredstev za
4,4% predvsem zaradi odhodkov za projekt
ureditve ceste Stari trg–Pudob);
- na področju prostorskega planiranja in
stanovanjsko komunalne dejavnosti (pove-

čanje sredstev za 11,1 %, ki se nanaša
na uskladitev odhodkov za potrebe javne
tržnice, dokončanje in finančno pokritje
stanovanjskega objekta v Ložu in nakup
zemljišč, hkrati so se na tem področju zaradi
spremenjene zakonodaje zmanjšala sredstva
za pripravo prostorskih dokumentov);
- na področju kulture, športna in nevladnih
organizacij (so povečana sredstva predvsem
na področju športa, in sicer za 35 %, zaradi
finančnega pokritja stroškov nastalih v zvezi
z obnovo zunanjih športnih igrišč v Starem
trgu);
- na področju izobraževanja (bistvena sprememba se nanaša na investicijo izgradnje
vrtca, ker se je planiran začetek investicije
premaknil v jesenski čas).
Na ostalih področjih proračuna so se postavke
uskladile glede na dejansko doseženo realizacijo
oziroma ni prišlo do bistvenih odstopanj od
sprejetega proračuna.
Programi organizacij s področja socialnega in
zdravstvenega varstva so sestavni del socialnih
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programov, ki so v pristojnosti lokalnih
skupnosti. Tako je občinski svet v nadaljevanju
seje sprejel Pravilnik o merilih in kriterijih za
sofinanciranje izvedbe programov organizacij
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Loška dolina, v katerem so
opredeljeni štirje osnovni kriteriji oz. merila za
sofinanciranje navedenih programov. Ti kriteriji
so sedež izvajalca, število članov, ki so občani
naše občine, vsebina programa (v okviru tega
kriterija še podkriteriji: predavanja, delavnice,
organiziranje prireditev, izdajanje publikacij,
športne in kulturne aktivnosti ...) ter stalnost
izvajanja programa.

Zaradi spremembe zakonodaje in poteka
mandata članom sveta javnega zavoda osnovna
šola je bilo potrebno imenovati predstavnike
ustanovitelja, torej lokalne skupnosti v svet
šole. Tako je občinski svet v skladu z Odlokom
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
imenoval tri člane sveta, in sicer g. Petra Nelca
iz Podgore, ga. Marijo Forjanič iz Loža in ga.
Heleno Malnar Antončič iz Babnega Polja.
Pri sprejemanju dnevnega reda 10. redne seje
občinskega sveta občine Loška dolina je bila na

predlog svetnika g. Marka Goršeta uvrščena
nova, 8. točka dnevnega reda, ki se je nanašala
na nakup in prodajo nepremičnin. Občinski
svet je pri tej točki sprejel sklepe, ki nalagajo
občinski upravi, da pripravi pregled realizacije
nakupa in prodaje nepremičnin, ki so bile
načrtovane v proračunu letošnjega leta, dalje,
da komisija za komunalno ureditev, prostor
in varstvo okolja pripravi predlog uveljavitve
predkupne pravice občine. Občinski svet je tudi
nadzornemu odboru predlagal, da pregleda
zakonitost prodaje in nakupa nepremičnin s
strani občine od leta 2002 dalje.

tekst in fotografije: Janez Komidar

Janez Komidar

Zaključuje se izgradnja pločnika ob cesti Stari
trg–Pudob z javno razsvetljavo. Sicer je vse

skupaj trajalo nekoliko dlje, kot je bilo planirano
(zaključek je bil planiran za 20. november), pa
je pločnik le dobil podobo. V spomladanskem
času bo potrebno še enkrat z zemljo obsuti
notranji robnik tako, da lastnikom zemljišč
ob pločniku ne bo moten dostop do njihovih
parcel. Ob ograji stadiona, pa se bo uredila
že obstoječa pot, ki jo bodo lahko koristili vsi
športni navdušenci, ki bodo v bodoče lahko
parkirali svoja vozila za stadionom, kajti
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Kljub nekaterim nepredvidenim zapletom pri
izgradnji vrtca v Starem trgu dela na tem
projektu potekajo po zastavljenem načrtu.
Na začetku je vse skupaj mogoče kazalo
malo bolj žalostno podobo, kajti temelji, na
katerih naj bi stala nova zgradba, niso bili
primerni nosilci novega objekta. Potrebno je
bilo pristopiti k rušenju osnovnih temeljev
starega objekta. Med potekom rušenja so
se pokazali še dodatni zapleti glede visoke
podtalnice in ponovno se je moralo pristopiti
k reševanju nastalega problema. Vse skupaj
je seveda povečalo stroške gradnje, ki jih pač
moramo prevzeti, čeprav to ni bilo prvotno v
načrtu. Vendar vsa strokovna mnenja, ki smo
jih pridobili, so potrdila, da je bolj upravičeno
povečati stroške investicije kot pa postaviti
nov objekt na izredno dotrajan temelj stare
zgradbe.

Janez Komidar

Dela potekajo po zastavljenem načrtu

parkiranje ob glavni cesti ne pride več v poštev.
Upamo, da je to tudi z varnostnega vidika
nujno potrebno, ker je bila zdajšnja situacija
ob cesti (večinoma ob nedeljah) kaotična.
Ni pa več problemov na zbirnem centru za
ločeno zbiranje odpadkov pri čistilni napravi
v Starem trgu. Občina je za namene zbiranja
in odvoza ločenih odpadkov v letošnjem letu
nabavila večje kontejnerske zabojnike, kar
se je takoj izkazalo za preudarno odločitev.
Urejenost samega zbirnega centra je absolutno
boljša, manj je nepotrebnega prelaganja
odpadne surovine in večja kapaciteta
zabojnikov omogoča racionalnejše odvažanje.
Pri vsem tem pa je najpomembnejše dejstvo
to, da se občani zavedajo možnosti, ki jim je
nudena, in odpadni material dovažajo v času,
ko je zbirni center odprt. Sicer pa je zbirni
center resnično lepo urejen. Želimo si, da bi
bila prav tako lepo urejena naša okolica, zato
vse odpadke še naprej odvažajmo v zbirni
center in ne v naravo.
V zbirnemu centru sprejemajo tudi vse nevarne
odpadke, kot so kemikalije, laki, batarije,
odpadna olja itd.
december, 2007

naša obËina
Pripravil: Tomislav Žagar

Izdelava novega občinskega prostorskega načrta
občine Loška dolina
Občina Loška dolina je že v letu 2006
v skladu s takrat veljavnim Zakonom
o urejanju prostora (v nadaljevanju:
ZUreP) pristopila k izdelavi novih
temeljnih prostorskih aktov občine:
strategije prostorskega razvoja (SPRO) in
prostorskega reda občine (PRO).
V preteklem letu je tako občina intenzivno
pripravljala potrebne strokovne podlage
ter vodila tudi formalni postopek priprave
obeh prostorskih aktov. Ministrstvo za
okolje in prostor kot ključni usklajevalec in
soglasodajalec pa je vsem slovenskim občinam
zaradi spremembe zakonodaje odsvetoval
vodenje formalnih postopkov priprave novih
aktov, saj bi takšni koraki po spremembi
zakonodaje lahko za občine predstavljali
dodatne stroške in obveznosti. Tako je bila
občina primorana počakati na nove prostorske
predpise, katerih sprejem je bil napovedan
že v letu 2005, dejansko pa so bili sprejeti v
oktobru 2007.
V mesecu maju 2007 je bil torej, po
dolgotrajnem napovedovanju sprememb,
končno sprejet nov Zakon o prostorskem
načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt), ki je v
delih, ki obsegajo izdelavo prostorskih aktov
občin, v celoti nadomestil do takrat veljavni
ZUreP. Podzakonski predpisi novega zakona, ki
so temelj za izdelavo novih prostorskih aktov
pa so bili sprejeti šele v oktobru 2007.
Z novim ZPNačrt se spreminja vsebina,
poimenovanja in postopek za sprejemanje
prostorskih aktov občin. Nov zakon predvsem
bistveno spreminja postopek sprejemanja
občinskih prostorskih aktov, hkrati pa
podaljšuje rok za izdelavo le-teh na 24 mesecev
od sprejema izvršilnih predpisov, sprejetih na
podlagi novega zakona, torej do oktobra 2009.
V skladu z novim zakonom je župan že sprejel
nov ugotovitveni sklep, s katerim se določa,
da občina namesto strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda občine pripravi
nov enoviti prostorski akt – občinski prostorski
načrt (OPN).
S sprejemom novega zakona mora občina v
celoti prilagoditi postopek izdelave novega
OPN. Tako mora občina najprej pripraviti
osnutek OPN ter ga, kljub temu da je to v
postopku priprave SPRO in PRO že storila,
posredovati nosilcem urejanja prostora v
smernice.
Po pridobitvi smernic mora občina uskladiti
predlagani osnutek s smernicami nosilcev
urejanja prostora, hkrati pa pripraviti tudi
okoljsko poročilo ter pridobi mnenje ministrstva
za okolje o ustreznosti tega poročila.
Tako pripravljeni dopolnjeni osnutek OPN in
ustrezno okoljsko poročilo občinska uprava
december, 2007

posreduje v sprejem občinskemu svetu in nato
v javno razgrnitev. Po javni razgrnitvi občina
podrobno analizira pripombe na dopolnjeni
osnutek OPN ter sprejme stališča do pripomb
ter pripravi predlog OPN, ki ga posreduje
nosilcem urejanja prostora v mnenja.
V postopku celovite presoje vplivov na okolje
pa občina posreduje na ministrstvo za okolje
tudi predlog okoljskega poročila skladnega
s predlogom OPN. Občina mora za svoje
predloge pridobiti pozitivna mnenja vseh
nosilcev urejanja prostora (ministrstva, zavodi,
državne in gospodarske javne službe …) in
sklep ministra o usklajenosti akta ter lahko
šele takšen potrjen prostorski akt sprejme.
V preteklem letu so bile za pripravo novih
prostorskih aktov izdelane nove temeljne
strokovne podlage na različnih področjih, ki
naj bi odgovorile na ključne izzive prostorskega
razvoja občine v naslednjem petnajstletnem
obdobju.
Na podlagi strokovnih podlag želi občina
utemeljeno in tehtno pristopiti k novim
prostorskim aktom, ki naj bi na strateškem
in izvedbenem nivoju začrtali smeri urejanja
prostora v občini Loška dolina. Ker gre za
obsežno delo in celovite strokovne podlage,
ki obravnavajo celotni prostor občine, je
pričakovati, da bo strokovno delo potekalo vse
do končnega sprejema novega prostorskega
akta. V tem času bo, poleg izdelave strokovnih
podlag, občina poskušala na različne načine
(intervjuji, ankete, delavnice) k izdelavi
prostorskih aktov pritegniti tudi strokovno in
laično javnost.
V skladu z opisano proceduro občina v tem
trenutku pripravlja osnutek OPN, ki ga bo
posredovala nosilcem urejanja prostora v
smernice predvidoma januarja 2008.
Po pridobitvi smernic bo občina akt dopolnila,
pripravila osnutek okoljskega poročilo ter
tako dopolnjen osnutek OPN posredovala
občinskemu svetu v sprejem in v javno
razgrnitev predvidoma v mesecu aprilu 2008.
Ob najboljšem možnem razpletu bi bilo
mogoče novi končni prostorski akt sprejeti še v
letu 2008. Občina mora pri pripravi občinskih
prostorskih aktov in pri vodenju postopkov
spoštovati sprejeto zakonodajo ter priporočila
pristojnega ministrstva.
Tako ZUreP kot tudi sedaj veljavni ZPNačrt v
temeljnih načelih usmerjata prostorski razvoj
naselij na obstoječe proste, degradirane in
nezadostno izkoriščene površine znotraj
obstoječih naselij.

v preteklih letih načrtovana neskladno s
sedanjimi razvojnimi prioritetami.
V kolikor bodo pobude občanov skladne s
sprejeto strategijo in lokalnimi razvojnimi cilji
ter v okviru novih usklajenih mej naselij, bo
občina skušala upoštevati pobude občanov ter
jih ustrezno utemeljiti, da bo za te spremembe
mogoče pridobiti pozitivna mnenja pristojnih
nosilcev urejanja prostora. Pričakovati je, da
bodo v tej fazi takšne pobude potrebovale še
dodatne utemeljitve pobudnikov za spremembo
namenske rabe prostora, v smislu podrobnejših
podlag, zasnov in obrazložitev načrtovanih
posegov na predlaganem območju.
Občina Loška dolina želi nov temeljni občinski
prostorski akt izdelati kot dolgoročen usklajen
dokument, ki ne bo več predmet stalnih
sprememb in pritiskov. Prepričani smo, da je
to z aktivnim in konstruktivnim sodelovanjem
vseh sodelujočih mogoče, zato smo in bomo
vabili strokovno in laično javnost k aktivnemu
sodelovanju pri predlogih razvojnih pobud,
predvsem iz področja družbenega razvoja in
širšega družbenega interesa na področju naše
občine.
Občina se bo v največji možni meri trudila,
da bo postopek izdelave novega OPN končala
v najkrajšem možnem času. Zato občane
pozivamo, da naj bodo do časa javne razgrnitve
potrpežljivi, v času javne razgrnitve pa
obvezno preverijo predlog prostorskega akta
na svojem območju ter v primeru neskladnosti
podajo pripombo, saj naknadno spreminjanje
prostorskega akta predstavlja nov zapleten
postopek, ki lahko pomeni nepremostljivo oviro
za izvedbo posamezne investicijske namere.
župan
Janez STERLE l. r.

Občina Loška dolina bo na podlagi izdelanih
strokovnih podlag, skušala celovito začrtati
prostorski razvoj naselij ter tudi spremeniti
mejo naselja v primerih, ko je bila le ta
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tekst in fotografije: Borut Kraševec

Šmarata
stari železni dobi gradišče. Pod vasjo teče
potok Mali Obrh, čez katerega se pne obokan
kamnit most z vklesano letnico 1886. Preko
njega je glavni dostop do vasi. V vas pa se
lahko pride tudi po poteh iz nadleškega polja.
Približno kilometer dolga pot nad Malim
Obrhom vodi iz Gradu Snežnik, ki so jo nekdaj
vsakodnevno koristili na grajskem posestvu

zaposleni Šmaračani in pogosto tudi grajski
gospodarji, ki so prihajali v vas in v cerkev.
V Šmarati imajo tudi svojo »mornarico«, ki
pride do izraza, kadar nastopijo poplave in
most zalije voda. Takrat gasilci s čolni preko
vode prevažajo prebivalce v šolo, na delo, po
opravkih ter domov.

Iz knjige: Janez Kebe Loška dolina z Babnim
Poljem II., 2002

Vas Šmarata, ki je prvič omenjena 1275. leta,
je dobila ime po sveti Marjeti (Šent Marjeta,
Šmarjeta, Šmarata), ki ji je posvečena
cerkvica, ki stoji zahodno od vasi na temeljih
nekdanje rimske naselbine. Gruča z nekaj čez
tridesetimi hišami, z okrog 110 prebivalci se
sonči na prisojni strani 647 metrov visokega
Šmaraškega hriba, na katerem je bilo že v

Šmarata okrog leta 1930…

…in novembra 2007

O paši, kmečkih opravilih ter o praznikih nekoč
obiskovala v njunem preužitkarskem kotu v
delu sedanjega gospodarskega poslopja.
Kakšni so vaši spomini na otroška leta?
Že od malega sem pasel živino. Šolo sem
obiskoval v Iga vasi. Brezskrbna otroška leta
so hitro minila, ko sem bil star sedem let, se je
pričela druga svetovna vojna. Na ta čas nimam
lepih spominov, saj sem izgubil brata, očeta pa
za posledicami vojne tri leta po njej. Z materjo,
bratom in sestro smo ostali sami na kmetiji, kjer
je bilo veliko dela, dohodki pa so bili skromni.

Alojzij Špeh, Ta zdolajni Jager, ki z ženo Marijo
živi v svoji rojstni hiši v Šmarati, kjer se je rodil
1933. leta, je med pogovorom obudil nekaj
utrinkov iz življenja v Šmarati nekoč.
Sedanji priimek je k hiši prinesel Tomaž Špeh,
ki se je leta 1706 priženil. Bil je grajski lovec
pri grofih Lichtenbergih, takratnih snežniških
gospodarjih. Od tu izvira hišno ime Jager.
Z Jagrovo družino je bila v prijateljskih odnosih
takratna grofica Elizabeta Lichtenberg, ki je bila
krstna botra Tomaževi najmlajši hčerki Neži. Ko
sta Tomaž in njegova žena ostarela, ju je grofica
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Kako je bilo na paši? Se s paše spominjate
kakšnih posebnih dogodkov?
Nekoč sem med pašo nad cerkvijo nekaj brskal
ter kopal po zemlji in sem naletel na fibulo
(predzgodovinska sponka za spenjanje obleke).
Vedel sem, da sem našel nekaj starega in da je to
treba odnesti domov. Pokazal sem jo domačim
in jo izročil Meniševemu očetu. Rekel mi je, da
je za v muzej. Ta sponka je danes shranjena
v Notranjskem muzeju v Postojni. Zabeleženo
je, da je najdena v Šmarati. Še sedaj se ne ve
točno, kje so imeli tisti stari Rimljani grobišče,
mogoče je bilo ravno tam gori, kjer sem našel
to fibulo.
Paša živine ni bilo nič kaj prijazno opravilo.
Dopoldne sem šel z živino gori na hrib, ko ni
bilo tako vroče, popoldne pa sem moral tja,
kjer je bila senca, pri »Grmačah« pod Šmaraško
gmajno. Da se je živina dovolj napasla, sem
šel precej visoko, tja do »snožeti«. Na naši

»snožeti« so bile tudi smrekice, vmes pa je
rasla velika trava in sem si mislil, da se bo
živina tam najprej nasitila. Ko je bil čas za
odhod domov, sem opazil, da dva velika vola
jesta dinamit, ki je ostal skrit od vojne. Na
koncu paše sem šel k studencu napojit živino,
nisem pa pričakoval, da bo z voli kaj narobe.
Kmalu zatem, ko sem v hlevu privezal vola, sta
tako ponorela, da sta potrgala »štrike«. Ko je
prišel v hlev oče in videl, da sta vola »vročljiva«
sem mu povedal, kaj sta žvečila. Oba vola smo
morali ubiti. Meso smo prodajali v Srpanovi
kleti. Bilo je po 35 dinarjev.
Enkrat sem pa vso živino izgubil. Pasla sva
skupaj z Bajtarjem, ki je bil dve leti starejši
od mene. On je imel samo eno kravo, jaz
pa sedem. Pasla sva nad cerkvijo, pa pravi:
»Pojdiva se uckat (gugat).« Na nekem hrastu
sva si naredila »uckanco«(gugalnico) in sva se
»uckala.« Ko je bilo treba zvečer gnati krave
domov, ni bilo nobene, vse sem izgubil. On je
imel eno kravo z velikim zvoncem in je slišal,
kje je. Naše pa niso imele zvonca in nisem
vedel, kam so šle. Ker jih nisem našel, sem šel
domov, čeprav mi je bilo težko iti pred očeta.
Takrat so bili pri gradu partizani. K nam je
eden izmed njih hodil po mleko. Povedal je, da
je videl neko živino, ki se je pasla tam. Krave
so šle tja, kjer je bila boljša paša. Šli smo jih
iskat, vendar nas stražar, ki je bil tam, ni pustil
blizu. Po živino smo lahko šli šele, ko je prišel
ta, ki je hodil k nam po mleko. Tako se je vse
srečno končalo.
december, 2007

ljudje in kraji
Kaj ste na pašo jemali za malico?
Malice nisem jemal. Le včasih kakšno pest
suhih hrušk.
Pri nas smo imeli sušilnico sadja – »pajšt∂bo«.
Oče je hodil trikrat na dan nalagati na ogenj.
Zjutraj in opoldne je naložil na ogenj debele
»zglavnike«. Zvečer ob kakšni osmi uri, ko je
bila že tema, smo šli tudi otroci z »laterno«
z njim. Prebiral je, kar je bilo suhega sadja,
mi pa smo takrat radi hodili z njim, da smo
kaj pojedli. Opečeno sadje je bilo zelo dobro,
pa tudi toplo je bilo v sušilnici. Bila je dovolj
velika, da se je lahko v njej naenkrat sušilo
deset mernikov sadja. V sušilnici je bilo deset
velikih les in na vsako je šel mernik. Posušeno
sadje je bilo namesto kruha. Ena pest hrušk,
pa smo imeli malico. Na kmetiji je raslo deset
velikih starih hrušk »ušprnc«. Cepiče je od nekje
prinesel eden izmed prednikov. Ker vseh hrušk
nismo mogli posušiti, smo iz njih v Vrhniki pri
Pojetu stisnili po kakšnih 300 litrov mošta.
Sušilnica sadja je obratovala vse do leta 1955,
ko sem bil jaz pri vojakih. Takrat so enkrat v
njej sušili koruzo in ker ni bilo prav kurjeno, so
zgorele lese in ostrešje. Od tedaj naprej se v
njej ni več sušilo.
 je ste napajali živino in dobivali vodo?
K
Napajat smo hodili k bregu, pa ne vedno, ker
je potok presahnil. Spominjam se, da sva leta
1946 hodila z očetom po vodo v Viševek. Za
živino sva jo pri viševskem mostu natočila v
leseno »lajto«, kar je zadostovalo za dva dneva.
Za gospodinjsko uporabo smo jo hodili iskat k
studencu pri gradu, kjer je potok najpozneje
usahnil. »Štirno« imamo od leta 1907. Je
obzidana, notranjost je betonirana na okroglo,
v globino meri okrog štiri metre. Kadar se je
dalo, se je živino napajalo pri bregu, da se je
vodo iz »štirne« prihranilo. Pozimi, kadar je
voda v bregu zamrznila, smo morali razbiti
led, da smo lahko napojili živino.
Napajat smo gnali zjutraj okrog sedme ure
in zopet zvečer. Po vasi je bila tisti čas prava
promenada, eni z živino gori, drugi doli.
Imel sem enega bika, ki je bil zelo »žleht«.
Moškim ni hotel nič, kadar pa je videl žensko
v krilu, jo je napadel. Ko sem ga enkrat gnal k
potoku napajat, je pred hišo na klopci sedela
Polovnikova mati. Ko jo je bik zagledal, se
je zakadil proti njej. Da ga nisem zadržal na
vrvi, bi jo stisnil ob zid. Drugič sem ga z ostalo
živino gnal na pašo v Kotence. Po poti je živina
dohitela Lenčkovo teto, ki je na glavi nesla koš.
Nenadoma se ji je bik zagnal pod noge tako,
da se mu je usedla na glavo s košem vred. Bal
sem se, čeprav je bil smešen prizor.
 li so pri bregu tudi prali?
A
Tudi. Ženske so na perilnike prale pri bregu še
dolgo po drugi vojni.
(žena je povedala: še do leta 1967 sem hodila prat
plenice, imeli smo lesen perilnik. Pozimi je bilo
hudo, ker je bilo mrzlo. Če je padal dež, sem šla
prat kar pod mostnico, če ni bila voda previsoka.
Kar se spomnimo, je bila največja voda leta 1965,
takrat je bila voda blizu Oščeve hiše.)
Velikokrat je most poplavilo. V vasi sta bila dva
čolna. Oščevi so imeli čoln iztesan iz debla hoje,
rekli smo mu zibka. Ko smo se peljali v njem,
je bilo potrebno zelo paziti, da se ni kakšen
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okopal. Drugi čoln, Pogrčinov, pa je bil bolj širok
in siguren. Takrat so bile poplave pogoste, tudi
dvakrat na leto – spomladi in jeseni.
Pa se je zgodilo, da je kdo padel v vodo?
Spomnim se, da smo že kot otroci zbili splav
in se z njim spustili na globoko vodo. Bilo nas
je preveč na njem in se je začel potapljati, zato
smo vsi poskakali v vodo. Bilo je pozno jeseni,
nekateri so se sušili ob ognju ob vodi, jaz pa
sem ves moker odšel domov. Bal sem se pred
očeta, da me bo nabil. Pa me ni. Vsega skupaj
me je menda samo enkrat. Bil pa je strog.
 ovedali ste, kako je bilo s pašo. Kako
P
pa se spominjate košnje?
Kosili smo na roke. Tudi še potem, ko sem
hodil v službo na Marof. Kosilnico sem kupil,
ko so bili že otroci. Prej smo vse pokosili na
roke. Pogosto se je zgodilo, da sem po končani
nočni izmeni zjutraj ob šestih, namesto da bi
šel spat, šel kosit na roke. To je bilo trpljenje.
Ko smo kosili v lazih, smo hodili na košnjo
že ob treh zjutraj, da smo bili v lazu, ko se je
pričelo daniti. Kosili smo do dvanajste ure.
Ali ste pri vas delali tudi ostrnice?
Tudi ostrnice smo delali. V Veliki Loki, kjer
imamo za štiri voze sena, sem enkrat peljal
ostrnice, da jih bomo obdevali. Potem pa je
bil dež in prišlo je toliko vode, da je ostrnice
odneslo proti Golobini.
 aterih opravil se še spominjate iz tistih
K
časov?
Imeli smo tudi žetev. Želo se je s srpom. V
glavnem so žele ženske – žanjice. One so
naredile snope, za njimi smo šli moški in jih
vezali. Ko je bilo vse povezano, smo snope
naložili precej visoko na voz z lojtrnicami in
vse skupaj povezali, da se ni raztreslo. Za vasjo
smo zasadili ostrnice in nanje zdeli snope, da
so se sušili. Ko se je posušilo, smo v skednju
žito ročno mlatili s cepci. Včasih sta mlatila
dva. Kadar so štirje, je bilo treba kar znati.
Slišati je bilo lepo in daleč.
Marija Špeh: Ob žetvi je bila taka navada, da
so za malico žanjicam prerezali hlebec na štiri
dele. Ta kruh in čaj je dobila vsaka. Kar žanjica
ni pojedla takrat, je vzela domov za otroke. V
glavnem so bile s takih hiš, kjer niso imeli.
Nato se je za vse svete pa za vsako žanjico,
ki je žela, spekel hlebec kruha. Ta kruh se je
imenoval »prajšca«. Tudi jaz sem prajšco
zvečer pred vsemi svetimi nesel žanjicam.
Tudi ko se je proso »melo«, je bilo zelo zanimivo.
Še isti večer, ko so proso poželi, so šli po vasi
prosit, da so prišla dekleta proso »met«. Šle
so rade, ker so vedele, da bo po končanem
delu ples. Proso so mencale z nogami, da
se je izluščilo. Pri tem so se držale za lesen
vodoraven drog. Po opravljenem delu je bil za
delavke tudi povečerek – kruh pa kakšen mošt
ali sadjevec.
Takrat so ponavadi prišli fantje v vas in na
vozu čakali, kdaj bodo »omele«. Nato se je
pričel ples ob harmoniki. Fantje so prišli tudi iz
drugih vasi, posebno če so vedeli, da bo »mela«
tudi kakšna punca, ki jim je bila všeč, da so

prišli na svoj račun. Proso se je »melo« še v
petdesetih letih.
Spomnim se, da so vaški fantje in dekleta v
našem skednju na podu leta 1940 uprizorili
gledališko predstavo »Sirota Jerica«. Igro je
režiral Županov France iz vasi.
Do pričetka druge svetovne vojne je bila v
vasi navada, da je zgornji sosed spodnjemu za
eno noč prinesel »vahtenco«, kar je pomenilo,
da je tisti, ki je dobil vahtenco prevzel
odgovornost za čuvanje pred požarom na vasi.
To se je dogajalo v poletnih mesecih, ko je bila
nevarnost požarov največja. »Vahtenca« je bila
podobna helebardi, ne vem pa, če se nahaja še
kje v vasi.
 esec december je praznični mesec.
M
Kako se spominjate teh praznikov?
Miklavževanje
Takrat so bile zime hude. Zimske večere smo
skupaj preživljali na krušni peči. Vsak večer
smo molili »roženkranc«.
Na Miklavžev večer se je zaslišal zvonček po
vasi. »M∂klavž gre!«
Prišel je potrkat na vrata in vprašal: »Imate kaj
otrok?«
»Imamo,« so odgovorili odrasli.
Jaz sem se stiskal v kotu na peči, ker sem
se bal. Miklavž je vstopil v hišo in moral sem
moliti. Spremljala sta ga dva angela, hudički
pa so se kar prikotalili v prostor. V Miklavža je
bil takrat napravljen Srpanov Ladko. No, takrat
sem mislil, da je pravi Miklavž.
Ko je hodil po hišah, je dal kakšen bonbon.
Rekel mi je: »Če boš priden, ti ponoči prinesem
še kaj več.« Ko je odšel, smo otroci nastavili.
Veselili smo se in komaj čakali, da bo jutro,
da bomo pogledali, kaj nam je prinesel. Dobili
smo enega ali dva čokoladna cekinčka, bili so
celi rožiči, navadni keksi … To je bilo do leta
1941, ko sem bil star osem let. Po vojni je bilo
prepovedano, da bi Miklavž hodil okrog.
Božič, silvestrovo, trije kralji
Na sveti večer je bila za večerjo vedno »češpova«
kaša. To je bilo skoraj obredno. Še sedaj gremo
na sveti večer »kropit« po vseh prostorih. Za
polnočnico smo šli peš v Stari trg. Eno uro tja,
eno uro nazaj. Velikokrat je bilo snega do kolen.
En čas je šel eden spredaj, en čas je šel drugi,
da je delal gaz. Cerkev je bila mrzla, mi pa smo
bili mokri do kolen. Je bilo pa lepo, ko smo šli
od polnočnice in je zvonilo po vseh cerkvah,
tudi na Poljanah.
Enkrat smo šli k polnočnici z baklami.
Naredil jih je oče. Zdelo se mi je lepo in nekaj
posebnega.
Za božič smo se veselili, saj smo vedeli, da
bomo imeli kruh. Tudi rožičeva potica je bila.
Tudi še danes za praznike spečemo kruh v
krušni peči.
Na silvestrovo je v Šmarati malo žegnanje,
zato je vsako leto maša. Na koncu maše se
zapoje staro pesem »Smo slišali ptičice peti«.
Ta pesem se menda ne poje nikjer drugje.
Spominjam se tudi, ko so na dan svetih treh
kraljev hodili po vaseh trije kralji, ki so prišli
iz Blok. Bili so starejši, lepo oblečeni, nosili so
zvezdo. Prišli so tudi k nam in lepo zapeli tisto
koledniško. Dobili so dar v denarju.
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ljudje in kraji
Kmet in poet
Pri Kvaternikovih v Šmarati imajo v
hiši, kakor so nekdaj rekli sobi, zanimiv
izrezljan strop z letnico 1866. Tistega leta
je bil rojen stari oče Janez Kvaternik, ki
ga je na kmetiji nasledil Franc Kvaternik,
rojen 1903. Njegov sin Janez Kvaternik,
Menišov s katerim sem se pogovarjal,
je bil v tej hiši rojen leta 1937. Letos je
praznoval 70-letnico in ob tej priložnosti
so mu bratje in sestra v knjižni obliki izdali
izbor njegovih pesmi, ki jih občasno piše
že od mladosti.

da sem nastavljal roko, ki me je bolela še kar
nekaj časa po tem. Jezen sem bil.
Čeprav še mlad, sem znal komandirat krave pri
vozu, zato me nekega dne vpraša Lekšanova
gospa, če bi prišel vozit gnoj k njim na njivo.
In sem šel. Imeli so namreč dve ali tri koze in v
enem letu se kar nabere gnoja. Pri Lekšanovih
sem takrat dobil tako lep in dober kruh kot še
nikoli. Zdi se mi, da sem takrat v srcu odpustil
Lekšanovi za udarce, ki sem jih dobil zaradi
renklote.
Ali ste imeli veliko kmetijo?
Imeli smo »četrt zemlak«.To pomeni: 15
hektarov je bilo vsega skupaj, travnikov, njiv
z gozdom, ki ga je bilo 4 hektarje. Polzemljaki
so imeli skupaj 30 hektarov. V Šmarati sta bila
samo kakšna dva. Polne kmetije 60 hektarjev
v Šmarati ni imel nihče. Že stari oče je pred
letom 1900 kupil njivo na Podunci proti Iga
vasi. Tam blizu je pozneje kupil dve njivi tudi
moj oče, sam sem potem tudi kupil dve. Tako
se je kmetija malo razširila.
V Ogradah smo imeli kratke njive, vstajati je bilo
treba zgodaj, saj je bilo vse potrebno obdelati,
okopati in osuti na roke. Kmalu potem je oče
začel kupovati stroje: osipalnik, »okopalnik«,
»grebačko« za krompir …

Kako se spominjate svojega otroštva?
Prav iz zgodnjega otroštva se ne spominjam
veliko. Potem ko se je začela vojna, nas je
mama vedno podila notri. Na hribu so partizani
sklicevali sestanke. Spomnim se, da sem bil
kot otrok enkrat na sestanku v naši ogradi. Ne
spomnim se, kaj so govorili. Kasneje sem iz
pripovedovanj sklepal, da so bili tisti, pri katerih
ni šel iz družine nihče, kar v stiskah. Nekaterih
zgodnjih dogodkov se spominjam bolj iz
maminega pripovedovanja ob fotografijah, ki jih
je posnel oče, ki je imel že takrat fotoaparat.
Mami smo vedno kakšno ušpičili. Bili smo štirje
fantje in dve sestri, peti brat je bil rojen po vojni
50.leta. Mi štirje smo se vedno prepirali, kdo
bo, ko je bilo treba rezati rezance, krmit živino
in kidati prašičem. Včasih je mama rekla: »Kaj
bo, ko bodo zrasli, saj se bodo pobili«. (smeh)
Po svoje smo bili »gavnarji«. Ko sem bil morda
v četrtem ali petem razredu osnovne šole, me
je sosed Tone, ki je bil dve leti starejši, povabil,
da se greva kopat v Senične, v potok, kjer je
malo globlja voda – v Kotel – smo rekli. Šla sva
za vrti, kar ugleda Lekšanovo slivo renkloto:
»Dajva malo potrest«, mi reče. Zagrabiva vsak
za eno vejo in potreseva. Takrat pa se kot iz
škafa vsujejo renklote na tla. Pobereva jih vsak
za eno pest in greva na kopanje. Naslednje
jutro pride k nam Lekšanova gospa posnemat
mleko. Imeli smo namreč posnemovalnik, ki
so ga uporabljali tudi sosedje. Takrat je pa
treščilo. »Kje je vaš Janez?« vpraša mamo.
»Ja, kaj pa je?« se začudi mama.
»Pa našo renkloto je otresel.«
Ni mi bilo več pomoči. Ko naša mama to sliši,
prime ta veliko kuhalnico in je padalo po meni
kot za stavo. Pred udarci sem se branil tako,
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K vojakom
Otroštvo je minilo in kar naenkrat je bilo treba
k vojakom. Takrat je bilo to posebno doživetje
vriskali smo, plesali, se veselili. Ko smo šli
na »vesterengo«, smo slikani pred Sokolskim
domom v Starem trgu, bilo nas je štirideset ali
več. Ko sem šel k vojakom, je mene in še nekaj
drugih v Pudob na avtobus s konji peljal Šemon
iz Kozarišč. K vojakom sem šel v Prevlako. Pri
vojakih sem bil dve leti.
 menili ste, da je imel oče že zgodaj
O
fotoaparat, bil je menda tudi sicer dokaj
napreden?
Med prvimi je kupil tudi radio. Pripovedovali
so, da so ga hodili poslušat tudi drugi iz vasi.
Bilo je zanimivo, posebno ker je bilo tik pred
vojno in so poslušali poročila iz Londona, bile
so pa tudi že slovenske oddaje.
Imel je tudi elektromotor. Pri hiši so bila tri
kolesa, ki pa so nam jih med vojno pobrali,
tako da smo potem vso šolsko dobo hodili peš
v šolo v Iga vas in potem v Stari trg. Imeli smo
slabo obutev in velikokrat nas je zeblo.
So pa tudi lepi spomini, ko smo kaj zapeli. Naša
mama je znala peti in smo peli »Le dekle predi,
dekle predi« in druge.
Imeli smo ovce. S hleva smo jih pripeljali kar
v sobo, zvezali noge, mama pa jih je ostrigla.
Tisto volno je bilo potrebno oprati, potem smo
pa otroci na peči tisto volno »cofali« – z rokami
smo ločevali vlakna na dvoje in če je bila vmes
kakšna smet smo jo odstranili. To volno sta pa
sestra Francka ali pa teta ravnale z »gradaši« –
dve krtači z jeklenimi zobmi, ena zgoraj, druga
spodaj, vmes se je dalo volno in povleklo, da so
se vlakna poravnala. Tako pripravljeno volno
so ženske prele, še posebej pridna za to delo
je bila teta Johana.

Naslovnica pesniške zbirke

 e je pri takem opravilu zbralo več ljudi,
S
tudi iz vasi?
Spominjam se, da so še po vojni iz vasi prišle
zvečer ženske slačit koruzo. Nanesli so jo kar
v kuhinjo, kjer je bilo toplo. Mama je takrat
skuhala »povavnco« in pa »češpovec« iz sliv
medvek.
»Cofali« smo tudi koruzne liste. Pri slačenju
koruze smo lepše liste dali posebej in jih
z vilicami pretrgali ter nato vlakna »cofali
narazen«. To smo rabili za »plajvenco« za na
posteljo.
 ako se spomnite praznikov okrog
K
božiča?
Miklavža smo se vedno veselili. Govorili so
nam: »Miklavž posluša, ala molit.«
Smo molili dva ali trije skupaj in tudi z mamo.
Takrat smo bili pridni, se je kar poznalo. Bilo je
eno sveto, otroško pričakovanje.
Ponoči nam je prinesel posušena jabolka
»škuorše« jabolka, pomarančo, kakšen bombon.
To, kar ni bilo vsak dan na jedilniku.
Starejši fantje in dekleta so se pred vojno
napravljali v Miklavža in so prišli v hišo. Po
vojni je bilo prepovedano. Takrat sem se pa
jaz nekajkrat napravil v hudička, naredil sem
si zobe iz »kavre« ali repe in sem po vasi delal:
Rrrrrr, Rrrrrr …(smeh). Pa je bilo slišat: »Joj,
zdaj gre …« Zelo sem užival v tem.
Pred prazniki smo morali otroci narezati šest
kupov rezanc iz slame za vse praznike: za
sveti večer, za sveti dan, za nedeljo in še za
sv. Štefana.
K polnočnici smo hodili peš v Stari trg v
vsakem vremenu. Takrat so bile jaslice v cerkvi
bolj majhne, z majhnimi ovčkami, »štalco« …
Po vojni je bilo tako, da če je bila polnočnica
sredi tedna, je bilo treba zjutraj v šolo. Enkrat
se spomnim, smo šli počakat k Irančetovim, da
nismo zjutraj še enkrat nazaj v Stari trg hodili.
Seveda smo potem v šoli dremali in učitelj je
seveda opazil, da smo bili pri polnočnici.
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ljudje in kraji
 b stoletnici očetovega rojstva ste
O
skupaj z brati in sestrama o njem izdali
zbornik, v katerem je objavljen očetov
dnevnik.
Imam še original njegovega dnevnika. Škoda se
mi zdi, ker ni še naprej pisal. Tudi po vojni, v
obdobju, ko je prišel z Gonarsa in tudi kasnejše
obdobje, bi bilo zanimivo. Zdi se mi, da so
bile takrat takšne razmere, ki niso dopuščale,
da bi pisal. Tudi nam otrokom o takratnih
razmerah ni pripovedoval, bal se je, da ne bi
bilo kaj narobe. Bil je namreč tri leta do 1948.
na prevzgoji, kakor so temu rekli. Vodil je
rodovnik za živino in pogosto je rodovne knjige
urejal tudi do 11. ure zvečer.
Se spomnim, da so nekega večera prišli
miličniki preverit, kako to, da je ob pozni uri
v hiši še luč. Ko so videli, da ni nič takega, so
odšli. Oče je imel lepo pisavo in bil je natančen.
Pokojni Perušek ga je zato prišel celo vabit, da
bi šel v Kovinoplastiko za knjigovodjo.
 orej ste pisanje nekoliko podedovali po
T
očetu?
Ja, pišem pesmi in tudi dnevnik. Začel sem ga
že zgodaj, vendar sem na začetku zapisoval
le kaj malega. To je bilo kmalu potem, ko
sem prišel od vojakov. Sedaj vidim, da sem
zapisoval pomanjkljivo. Zdaj zapišem tudi, kaj
se dogaja v hlevu, če grem kam z avtom, koliko

sem plačal bencin ... Kakšen dan je tega veliko,
kakšen dan pa nimam kaj dosti pisati.
Pesmi pišem ob posebnih dogodkih, na primer
za obletnice, ko se dobimo z brati in sestro.
Predvsem sem pisal, da sem jih ob teh prilikah
spravil v smeh in dobro voljo. Smejejo se, če
kakšno tako vržem ven, tudi starinsko, samo
da se rima. Pa ne samo da se rima, ampak
da je tudi smiselno povedano. Če so pesmi
lepo sprejete, pa dobim kar voljo, da še kaj
napišem. Pesmi, ki sem jih pisal, sem začel
zbirati in prepisovati v en velik zvezek. V njem
jih je že čez sto. Za sedemdeset let so me
pa presenetili in mi dali natisniti izbor mojih
pesmi iz tega zvezka. Pišem tudi, če me kaj
»zrevoltira«. Začnem premišljevati in takrat
mi na um prihajajo različne misli. Ko ležim
v postelji, včasih dobim dobro zamisel, in če
ne prižgem takoj luči ter zapišem, se do jutra
izgubi in odide.
 e spomnite kdaj ste napisali prvo
S
pesem?
Prvo pesem sem pisal od vojakov, ko so mi
od doma poslali paket. Kar naprej sem jih
nagovarjal, da mi pošljejo kakšen paket. No,
ko sem ga dobil, sem bil tako vesel, da sem
napisal pesmico. Sestra, ki je bila v Nadlesku,
mi je odpisala: »Daj, še kaj napiši, Stane se je
tako smejal, saj veš, kateri Stane«.

 a naslovnici vaše pesniške zbirke
N
je umetniška slika kosca. Kako se
spominjate vaše košnje?
Včasih smo kosili na roke. Spomnim se, da sva
šla z očetom kosit ob pol petih zjutraj, tako da
sva do sedme, ko je bila še rosa in se drugače
reže kot kasneje, že nekaj »odrinla«, kot smo
takrat rekli. Potem pa je bilo potrebno vse
na roke še razmešati in obračati. Ko smo bili
majhni otroci, smo pomagali tako, da smo z
leskovo vejo otepali muhe okrog glav živine,
ko smo šli po seno. Najhuje je bilo v Kotencah,
kamor smo šli proti koncu košnje. Takrat so bili
tam hudi obadi. Bil sem bos in v kratkih hlačah.
Kravo si branil, je pa tebe užrl.
Krave smo imeli za vleko do leta 1961, ko smo
kupili konja.
Ste zdevali tudi ostrnice?
Na leto smo jih zdeli od 200 do 250. Na
ostrnicah smo sušili prvo in drugo košnjo.
Spomnim se, ko je nekoč, ko sva z mamo
zdevala na Škrjanšcah, prišel tam mimo slikar
Perko. Na hitro je »namalal«, kako se v kratki
»kikelci« steguje proti vrhu ostrnice. Zdeval
sem tudi kasneje, ko sem že hodil v službo. Je
pa bilo vedno težje.

Iz dnevnika Kvaternikovega očeta
Leta 2003 so o svojem očetu potomci
Franca Kvaternika ob njegovi 100-letnici
rojstva izdali zbornik. Franc Kvaternik je
bil znan kot umen gospodar, ki je nekaj
časa pisal tudi dnevnik, iz katerega lahko
spoznamo delček šmaraške zgodovine in
takratnih razgibanih pred in medvojnih
razmer … V nadaljevanju sta dva kratka
utrinka iz leta 1940 iz njegovega v
zborniku objavljenega dnevnika.
(vir: knjiga: Zbornik ob 100-letnici rojstva
Franca Kvaternik, Ljubljana 2003.)
1940
Takoj prve dni v novem letu je pritisnil tako hud
mraz, kakor ni bil že od leta 1928/29. Voda
nam je zamrznila v hlevu in je bila zamrznjena
do 12. februarja 1940, celih 40 dni. V kuhinji
nam je črpalka zamrzovala celo podnevi, ko je
bila v obratu. Ta dan je prišel jug in s tem tudi
voda, ki se je bila tudi v potoku posušila, tako,
da smo skozi led zajemali in napajali živino.
Voda se je tudi v hlevu odtajala in ponovno

zamrznila dne 16. februarja. Nauk zame in
za potomce naj bo ta, da se mora vsako jesen
»zakidat« z gnojem stene pri hiši pod kamrnim
oknom, kjer gre cev v hlev.
27. februarja se je odtajala voda v hlevu,
»zamrznjena je bila 11 dni«.
……
Martinova nedelja 17. november 1940.
Izredno mokro leto je za nami, listje je že
zdavnaj odpadlo, ker je bila že pred mesecem
zelo huda slana, pred 14 dnevi tudi že sneg.
Ker nimamo vozne živine razen dveh krav, ki pa
je ena pred tednom telila, nismo mogli izrabiti
ugodnega vremena, ki je bilo par dni, da bi
si napravili vsaj nekaj stelje za živino. Sedaj
režemo na slamoreznici koruzno in pšenično
slamo (ki ni za krmo, ker je vsa od rje strta)
za steljo živini. Dež pada kar naprej in vihar se
zaganja v vas s tako silo, da ni za izpod strehe.
Voda, ki je bila najmanj 10–15 krat razlita po
Veliki Loki, je sedaj tako velika, da bo jutri šla
že čez cesto …

Meteorološka postaja
V Šmarati že od leta 1920 opravljajo
meteorološke meritve. V začetku je bil
opazovalec Ivan Gerl, ki je leta 1950
zaradi selitve v Podcerkev tja prenesel
tudi meteorološko postajo. Od decembra
december, 2007

1961 je meteorološka postaja ponovno v
Šmarati, takrat jo je prevzel Jože Gerl.
Vse od maja 1983 pa je meteorološki
opazovalec Franc Avsec, Oščev rojen v
Šmarati leta 1931. Letošnjega septembra

je od Agencije republike Slovenije za
okolje prejel pohvalo za vestno dolgoletno
opravljanje meteoroloških meritev in
opazovanj na meteorološki postaji v
Šmarati.
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Franc Avsec mi je pokazal merilne naprave,
za katere skrbi in so postavljene na vrtu na
južnem pobočju Šmarate na nadmorski višini
580 metrov, približno 5 metrov nad dnom
Loške doline.
Povedal je, da so naprave nameščene tam
zato, ker v neposredni bližini ni drevja in ker
je teren obrnjen proti soncu, tako da heliograf
zazna sonce že ob vzhodu in ga spremlja
vse do zahoda. Na tej stekleni napravi mora
vsak dan namestiti poseben merilni listič, na
katerega sonce zapisuje, koliko časa je sijalo
preko dneva.
Ombrometer in ombrograf sta napravi, s
pomočjo katerih dobi podatke o višini padavin.
Vsa leta, vsako jutro med sedmo in osmo
uro Franc Avsec odčita podatke, zamenja
zapisovalni trak na Ombrografu, če je
potrebno, doda barvo za zapisovanje in navije
mehanizem, ki poganja valj, na katerem je
merilni trak. Vse te podatke skrbno zapisuje
najprej na koledar, potem pa še na posebni
obrazec, in jih skupaj z zapisanim grafom
in lističem iz heliografa pošlje na Agencijo
Republike Slovenije za okolje. Enkrat na mesec

iz agencije prihajajo računalniško odčitati še
mesečno temperaturo, vlago zraka ter ostale
podatke iz vremenske hišice, ki je na vrtu.
Franc Avsec pravi, da je bilo v tem obdobju,
kar opravlja meritve, največ padavin v času
poplav leta 2000, ko je bilo mesečno povprečje
več kot 400 litrov na kvadratni meter. Običajno
je povprečje nekaj čez sto litrov. Takrat je bila
gladina vode približno 1,6 metra nad mostom,
kar je označeno na ploščici, pritrjeni na drevesu
ob mostu. Spominja se, da je voda narasla prav
do njihovega hleva, most pa je bil zalit skoraj
mesec dni.
Če višina padavin v enem dnevu preseže 80
litrov na kvadratni meter, mora to takoj sporočiti
na agencijo. Se pa tudi zgodi, da padavin skoraj
ni. Na primer pred dvema letoma je v celem
mesecu padlo nekaj več kot tri litre dežja na
kvadratni meter. Franc Avsec, ki ima do tega
dela veselje, poleg ostalih vremenskih pojavov
vsako zimo beleži tudi višino snežne odeje in
tudi če je slana, si zapiše. Tisti novembrski
dan, ko sem bil pri njem, je slana trajala do
desetih.
O vremenu ve povedati, da kadar nebo žari
zvečer, bo lepo vreme , če pa žari zjutraj se

obetajo padavine. Včasih so rekli,da je v
Šmarati za en »rekelc« topleje kot drugod po
dolini. Doda, da je to res, saj je tu več zatišja in
burja ni tako izrazita.

Kruh iz krušne peči
Vera Drobnič, Srpanova, občasno še vedno
speče kruh v krušni peči. Povedala je, da
se je kruh nekoč pekel ob petkih in je bil
za cel teden. Včasih kruha ni bilo toliko na
razpolago. Tudi kupiti se ga ni dalo tako
kot danes.
 o kakšnem receptu pečete kruh in kako
P
pripravite peč?
Tri manjše hlebčke zamesim iz enega in pol
kilograma mešane moke. Uporabim še nekaj
soli, en kvas in pol, malo mlačne vode in žlico
olja. Testo vsaj dvakrat pregnetem, iz njega
oblikujem hlebčke in jih položim vsakega v svoj
pehar, kjer vzhaja.
Krušno peč je potrebno zakuriti že dan pred
peko, da je dovolj pregreta.
Za kurjenje peči za peko so najboljša bukova,
suha drva, ki naredijo dobro žerjavico.

Če je v peči temperatura za peko ustrezna,
preverim kar z roko. Za trenutek jo približam
notranjosti. Če me zapeče je temperatura
previsoka, zato je potrebno peč pustiti nekaj
časa nekoliko odprto, da se temperatura zniža.
Kadar lahko roko v peči držim brez pekočega
občutka, je temperatura prava. Pred peko
žerjavico razgrnem po celotni površini peči, da
se enakomerno razžari. Čez čas pa žerjavico
zdrgnem k stranem. Dno peči nato pometem
s posebnim omelom, da je čisto.
Na leseno lopato za peko posujem koruzni
zdrob, da se kruh ne prime na dno peči, pa
tudi hlebec lažje zdrsne z lopate. Preden dam
hlebec v peč, ga zarežem. Ko smo za božič
pekli »župnake«, smo zarezali trikrat in še
dvakrat počez, da so nastale zareze v obliki
kare. Običajno pri kruhu naredim tri ali dve
vzporedni zarezi. Preden ga dam v peč, vedno
rečem: »Svet križ božji«, da bi se dobro spekel.
Spomnim se, da smo vedno naredili križ, kadar
sta ata ali mama narezala kruh.
 ako veste, kdaj je kruh pečen?
K
Najprej se peče pol ure, potem ga malo
premaknem in se peče še pol ure.
Če je kruh pečen, preizkusim, ko ga vzamem
iz peči, po njem potrkam in če lepo zadoni, je
pečen.
 te za božič pekli kakšen poseben
S
kruh?
Za praznike smo pekli »župn∂k«. Na mizo smo
ga postavil na sveti božični večer, za novo leto in
za svete tri kralje. Vsakič ga je bilo potem treba
zaviti v lanene krpe in shraniti, da je obstal do
vseh treh večerov. Na »župn∂ku« so bile iz testa
narejene tri golobičke, kar je pomenilo rojstvo,
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oziroma sveto trojico. Posebej za otroke se
je peklo samo golobičke. »Župn∂k« se je na
svete tri kralje razrezal, nato pa se ga je dalo
vsaki živini po en košček. Preostalega smo za
praznik treh kraljev jedli na suhi svinjski juhi,
narezanega na kocke. »Župn∂ke« z golobičkami
in tudi golobičke za otroke, za božič v Šmarati
večinoma še vedno pečejo.
Na sam sveti večer gremo z »žegnano« vodo
»požegnat« najprej jaslice, nato pa po vseh
prostorih, gospodarsko poslopje in živino. Ob
tem molimo »oče naš« zatem pa rožni venec.
Nekoč smo k polnočnici hodili v Stari trg. V
tistih časih so bile hude zime in pogosto visok
sneg. Čez Kozarišče je bilo daleč, zato smo šli
po krajši poti. Tam pa so bili zameti, da je bil
sneg ponekod kar do ramen. Spomnim se, da
se je zbrala cela Šmarata in smo šli skupaj. Bila
nas je dolga kolona in tudi z ostalih vasi so se
nam pridruževali. Če je bila noč bolj temna, so
nekateri nosili celo bakle.
Kako pa je bilo včasih za Miklavža?
V Šmarati smo imeli vso opremo Miklavža,
angele in hudiče. Bila je pri Mešjakovih,
kamor, se spomnim, so se hodili napravljati
starejši, kasneje pa tudi mi. Že mesec dni
pred Miklavžem so pri nas rekli: »Bodi priden,
Miklavž hodi poslušat. Če ne boste pridni, ne
bo nič prinesel«. Smo tako molili vsak večer.
Včasih je kdo potrkal zunaj po oknu. Smo rekli:
»Miklavž trka«.
Tam, kjer so bili otroci poredni, si je Miklavž
zapomnil in hudički, ki so imeli dolgo verigo,
so jih zvezali. Ko so prišli k hiši, je moral vsak
nekaj zmoliti, Miklavž pa je potem kakšne
malenkosti podaril.
Seveda je glavno prinesel ponoči v peharje
december, 2007
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ali posode. Takrat smo dobili kakšne volnene
nogavice, če je bila kakšna jopica, je bilo že
zelo dosti. Obvezno je bil v vsakem peharju
pečen parkelj, orehi, hruške in jabolka, v katera
je bil zataknjen kakšen čokoladni cekin. Dobili
smo pa tudi kakšen zvezek in svinčnik. Tisto,
kar smo za šolo najbolj potrebovali.
Ali se spomnite, kako se je včasih pralo?
V tistih časih veliko hiš ni imelo »štirne«, zato
so hodili po vodo z »ajmarji«. K sosedom so
hodili po vodo le za kuhanje in pranje. Za vse
ostalo pa so hodili k bregu. Živino so vsi hodili
napajat k bregu zjutraj in zvečer. Velikokrat se
je zgodilo, da se je šlo živine napajat iz več
hiš hkrati in takrat je kar ponorela. Zato smo
pazili, da jih nismo vsi istočasno spuščali.
Včasih je seveda imela vsaka hiša živino, vsaj
eno kravico, če ne več.
Prati smo morali nositi s škafi k bregu. Imeli
smo lesene perilnike na nogah. Vsakič jih je
bilo treba nesti s seboj. Če smo ga slučajno
pozabili ali pustili pri bregu, se je zgodilo tudi,
da ga je odnesla voda. Pozimi je voda pogosto
zamrznila, da je bilo treba razbijati led s sekiro,
če smo hoteli do vode.
Pri pranju smo imeli roke vse otrple. Prali
smo z milom »žajfami«, ki smo jih delali
sami iz lužnega kamna, ki smo ga kupili in pa
živalskega loja. Loj in lužni kamen smo kuhali.
To se je potem zlilo kar v predal ali pa za to
narejen lesen okvir. Ko se je skoraj strdilo,
smo razrezali na koščke. Če ni bilo drugega, pa
smo prali z lugom. Dobili smo ga tako, da smo
skuhali pepel.
Kako se spominjate svojih otroških let?
Počitnic otroci včasih nismo poznali. V poletnih
mesecih smo grabili seno, pasli …
Pozimi smo na pečeh »cofali« volno. Pri
Jernejčkovih, od koder sem doma, je bila cela
vas. Naš stari oče je bil kakor televizija. Prebral
je veliko knjig, potem pa je zgodbe pripovedoval

s tako vnemo, da so otroci besede kar požirali.
Bila je čista tišina, vsi so šli na peč in poslušali
kar z očmi. Veliko je bil po svetu. Nekaj časa je
delal v Romuniji, na Madžarskem, Hrvaškem in
tri leta v Ameriki. Kako je bilo, je pripovedoval
otrokom, ki so ga kar naprej spraševali.
V Ameriko so se z ladjo vozili tri tedne.
Pripovedoval je, da so se nekateri iz njega
delali norca, češ, da naj moli rožni venec.
»Ampak vam povem«, je rekel, »ko je prišlo
neurje, so vsi tisti na kolenih klečali in molili.«
Rekel je, da ni zastonj pregovor: »Kdor moliti
ne zna, naj se na morje poda.« To je bil moj
stari oče Jože, ki se je v Šmarato priženil iz
Podcerkve od Pangretovih. Moj oče pa je bil
rojen 1899.
Stari oče je v Ameriki in tudi drugod, kjer je bil,
delal največ v gozdu. Tesali so »švelarje«. Bil
je nekakšen vodja, organiziral je delo, priskrbel

hrano. Kuhali so si sami ali pa so s seboj vzeli
kakšnega otroka, da jim je kuhal. Tudi moj ata
jim je kuhal, ko je bil še otrok. Slovence so imeli
povsod radi, ker so bili delavni in natančni.
Ko se je začela gospodarska kriza, je moj ata
leta 1931 odšel delat v Francijo. Tam sem se
leta 1935 rodila. Pri nas je bilo malo dela. Iz
Šmarate jih je šlo v Francijo pet.
Ko sem bila stara štiri leta, smo z mamo
spomladi prišli domov, ata pa je prišel v jeseni.
Takrat nas je pripeljal avtobus prav v Šmarato.
Menda je takrat v Šmarato prišel prvič, tako
da je prišla cela vas gledat, ker je bilo to nekaj
novega.
Medtem, ko mi je Srpanova Vera pripovedovala,
kako je bilo nekoč, je bil kruh pečen. Ko je iz peči
vzela hlebec in po njem potrkala, je zadišalo po
praznikih.

Na silvestrovo
Od kar ljudje pomnijo je zadnji dan v letu, na silvestrovo v cerkvi sv. Marjete maša. Na
glavnem oltarju je namreč kip papeža Silvestra, zato je na ta dan v Šmarati malo žegnanje.
Vsakič že od nekdaj na koncu maše zapojejo pesem, ki jo menda ne pojejo nikjer drugje.

Nova cesta!

Smo slišali ptičice peti,
ob lepem staremu leti.

Veselo je srčece moje,
ker vidi zveličanje svoje.

Marija ga je rodila,
v plenice ga je povila.

Dobra beseda, dobro mesto najde
obvestilo pride, AKCIJA in hajde
z lopatami hitimo bolj za vzor,
drugo opravi volvo kopač in traktor.

Še lepše ,mo slišali
v novem letu,
če bomo veseli vsi skup.

Le hitro gor vstani,
pleničke pregani,
saj Jezus že rojen leži.

V plenice povila,
v jaslí položila,
svet Jože za varha je stal.

Novo cesto SAMPRT je zgradil za Šmarato,
da lažje šli bi v Nadlesk na prato
v Kotence in Ograde
slaba pot zdaj vsem odpade.

(Transkribiral: Igor Cvetko, Glasbeno narodopisni inštitut, SAZU, 1996.)

SAMPRT s svojimi stroji gradi,
včasih, še misliti nismo upali,
sedaj kamionska cesta je kot šus
po njej bi lahko vozil še avtobus.
Šmarata, nekdaj zakotna vas,
sedaj s treh strani obiščete nas,
po novi cesti z avtomobili,
z dveh pa peš, in v vsaki sili.
Janez Kvaternik,
Šmarata, konec maja 2007
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GOSTILNA V ŠMARATI

Arhiv: družina Kraševec
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V Šmarati pri Srpanovih je bila do druge svetovne vojne gostilna in trgovina.
Godba pred Srpanovo hišo leta 1930.

ŠTEFANOVO

V Šmarati že več let na dan sv. Štefana,
26. decembra pripravijo blagoslov konj.

Aktivna vaška skupnost
Konec letošnjega novembra so bila na Šmaraškem mostu končana obnovitvena dela. Utrdili
so kovinsko odbojno ograjo, ki je bila že precej majava. V Šmarato sem prišel ravno, ko so
delavci zaključili še s preplastitvijo vozišča preko mostu, z novo asfaltno prevleko. Tam sem
pri spremljanju prenove, srečal Vida Kočevarja, ki je že šesto leto predsednik vaške skupnosti.
Povedal mi je, da je prenovo mostu financirala občina, sami pa tudi ne držijo križem rok.
Vsako leto namreč organizirajo kakšno manjšo in vsaj dve večji delovni akciji, ki se jih
udeleži veliko število vaščanov. Pohvalno je, da je na akcijah vedno več mladih. V šali pove,
da se večkrat dobijo na delovni akciji, kakor na »šranganju«. Delo jemljejo tudi kot neke
vrste druženje in utrjevanje skupnosti. Pred leti so očistili breg Malega Obrha od gradu do
Velike Loke, kjer so potem, leta 1995 obnovili in zabetonirali mostiček, ki jih povezuje z Iga
vasjo. Večino večjih akcij je osredotočenih na urejanje poti, ki jih je v Šmarati kar nekaj.
Spomladi so čistili traso, kjer so razširili pot od cerkve proti Nadleškemu polju, da po njej
lahko vozijo kamioni, ki se tako izognejo vožnji čez vas. Izgradnjo je financiral Zavod za
gozdove. V jesenskem času so z delom in finančnimi sredstvi iz njihove agrarne skupnosti,
uredili še pot od Seničen proti Nadleškemu polju in iz poplavnega območja na višji teren
premestili pot do Loke. V prihodnje imajo namen urediti še kar nekaj poti in izvesti druga
za kraj potrebna dela.

UGANKA
Da prišel si do nje,
si včasih moral s čolnom se peljati,
zdaj pa na mostičku starem
za novo se ograjo moral boš držati.
V. JASNA LEKAN

JASLICE

Že nekaj let Šmaračani v cerkvi sv.
Marjete za božič postavljajo jaslice, ki
jih je po zaobljubi v neki svoji življenski
preizkušnji, za to cerkev izdelal Jože
Sterle iz Podgore.
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ljudje in kraji
tekst in fotografije: Majda Obreza-Špeh, Šmarata

Arheologija na področju Šmarate
Prebivalci Loške doline smo lahko upravičeno ponosni na dediščino, ki so nam jo zapustili predniki v našem
življenjskem prostoru, ne glede na to, kje in v kakšnem obsegu se nahaja.
Ena izmed takšnih kulturnih vrednot se
nahaja na področju vasi Šmarata, za katero
je dobro znano, da se je v njeni neposredni
bližini nahajala rimska naselbina, še pred
njo pa se je v predzgodovinskem obdobju
odvijalo življenje na Šmaraškem vrhu. V
arheoloških raziskavah na tem področju
je bilo odkrito obsežno gradišče, ki naj
bi segalo v predzgodovinsko obdobje.
Kot dokaz obstoja nekdanje naselbine so
našli sledi bivališč in drobce lončevine
predzgodovinskega izvora.
V času med 1. in 5. stoletjem je na jugozahodni
strani Šmaraškega hriba v bližini vodnega vira
nastala večja rimska naselbina. Njeno ime
žal ni poznano, kakor tudi ne njen dejanski
obseg. Iz izkopanin je razvidno, da je imela ta
naselbina pomembno, če ne celo dominantno
vlogo v južnem delu Loške doline v času antike.
Zgodovinski viri tesno povezujejo omenjeno
naselbino s pomembno strateško točko, kjer
se danes nahaja Grad Snežnik. Domneva se,
da naj bi se ob nepresahljivem vodnem izviru
še pred grajsko stavbo nahajala rimska vojaška
utrdba. Mimo te utrdbe je že v tem obdobju kot v
poznejšem srednjem veku potekala pomembna
prometna pot, ki je povezovala Kranjsko z
Istro in Kvarnerjem skozi prostrane snežniške
gozdove.
Prva dokumentirana najdba na področju
Šmarate so rimski nagrobniki. Po ljudskem
izročilu so domačini prenesli vest o
nenavadnem odkritju snežniškemu gospodarju
knezu Juriju Schönburgu. Knez je v letu 1887
povabil k sodelovanju ljubiteljskega arheologa
Jerneja Pečnika. Ta je prevzel in vodil prva
izkopavanja na tem področju. Poleg štirih
rimskih nagrobnikov so takrat odkrili tudi
grobove in človeške posmrtne ostanke. Eno
izmed najbolje ohranjenih lobanj je snežniški
gospodar poslal na antropološki inštitut
na Dunaj. Po opravljenih raziskavah je bila
vrnjena nazaj v grad, kjer so po ustnem
izročilu v kletnih prostorih uredili arheološko
zbirko s šmaraškega najdišča. Vse štiri rimske
nagrobnike pa so vzidali v stene grajske veže in

Delček stare srednjeveške pečnice
najden na vrtu pri manjšem izkopu
december, 2007
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jih s tem zaščitili pred propadom in ohranili za
poznejše rodove.
V povojnih letih je Notranjski muzej Postojna
opravljal arheološka izkopavanja na 2376 m2
arheološkega področja. Pri tem so naleteli
na ostanke zidov več objektov, koščke rimske
keramike in keramike mlajših obdobij, steklo,
ob zidovih so našli kosti, drobne najdbe, oglje,
bronasto žlindro …
V tem času je bilo kar nekaj priložnostnih najdb
drobnih predmetov zlasti iz kovine. Domačini
so najdene predmete s še starejšo datacijo,
kot je rimsko obdobje, predali v hrambo
Notranjskemu muzeju Postojna.
Pred desetletjem je ključar Alojzij Špeh pri
cerkvi sv. Marjete našel zanimiv ploščat
kamen z vklesano nenavadno pisavo. Kamen
so vzidali v notranjost cerkve ob zadnji obnovi
z namenom, da se ohrani in razišče izvor
napisa.
Rimsko nahajališče v Šmarati je kljub omenjenim
izkopavanjem dokaj neraziskano področje in
bo lahko v prihodnosti izziv novim generacijam
strokovnjakov. Kot dokument takratnega časa
se ob potoku v bližini nekdanjega naselja še
vedno nahaja dobro ohranjen rimski studenec
in še vidno nekdanje perišče. Pred leti so
vaščani Šmarate studenec očistili.

Fragment okrasja neznanega predmeta najden na
vrtu pri manjšem izkopu

Celotna današnja vas leži na arheološko
vplivnem področju, kar jo uvršča med področja
s posebnimi pogoji za izvedbe novogradenj in
ostalih izkopov terena. To pomeni, da je vsak
večji poseg v globino zemlje vreden naše
pozornosti in je namig na pozornost pri takšnih
delih povsem umesten.
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da sva z
možem pri manjšem izkopu na domačem vrtu
naletela na večjo količino lončenih črepinj
srednjeveških pečnic in posodja. O najdbi sva
obvestila Ljubljanski zavod za varstvo kulturne
dediščine, ki je poslal na ogled strokovnjaka s
področja arheologije. Arheologinja nama je na
terenu podala napotke pri izkopu in svetovala
način rokovanja z najdenim materialom. Med
najdenimi koščki keramike sva našla večje kose
pečnic, za katere je arheologinja ugotovila,
da so ene najstarejših na področju Slovenije,
podobne so našli le na gradu Kostel. Njihova
starost je ocenjena na 700 let. Del gradiva so
prevzeli v obravnavo in hrambo na zavod.
S pomočjo strokovnjakov in danes razvitih ved
lahko lažje dojemamo in spoznavamo svoje
korenine ter razvijamo občutek za vrednote, ki
so velikokrat potisnjene v ozadje. Veliko bolj bi
se morali zavedati, da so ostanki materialnih
dobrin naših prednikov del naše skupne
zgodovine, do katere je potrebno imeti ustrezen
odnos.
Uporabljeni viri:
- Schollmayer Lichtenberg, Heinrich: Snežnik
in schönburški vladarji, Gozdno gospodarstvo
Postojna, Postojna 1998.
- Kronika 48, Iz zgodovine snežniške graščine, Zveza
zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2000.
- Notranjski listi I., Stari trg pri Ložu, 1977.
- Arheološki vestnik 49, Ljubljana 1998.
- ustni viri
- lastni arhiv
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ljudje in kraji
VČASIH IN DANES – SREČNO V LETO 2008!
Po dolgem času sem vesela
spet svojo knjigo v roke vzela,
tisto, ki o dolinci piše,
nam življenje iz prejšnjih časov riše.
Pa ko sem verze brala,
sem večkrat se na glas smejala,
saj spomnili so me na to,
kako včasih je pri nas bilo.
So se kulturniki nekoč »potili«
in eno igro v letu uprizorili,
27 let pozneje v »kulture cvetu«
spet le ena igra v celem letu.
Je javni zavod za turizem ustanovljen,
turist pri nas še vedno nebogljen.
Smo včasih ga iskali v želji silni,
našli smo takrat ga v gostilni,
kjer se zadovoljen je mastil,
pa šnopček zvrnil in kadil.
Ga danes ni, ker ob lepem Gradu Snežniku
gostilne nobene ni na vidiku,
šnopsa zaradi Kebra sploh ne nese,
a s cigareto se na mrazu trese.
Upokojenci so se nekdaj vsi bolj doma držali,
niso se na vsako procesijo podali,
jih ni zamotil kakšen MOBI,
bili so taki kot za penzioniste se spodobi.
Zdaj pa smo mobilni in napredni,
na računalnikih vsevedni,
z znanjem, sprehodi, petjem se napajamo,
moderni upokojenci postajamo.
Če pokojnina bi bila na višji ravni,
v dolini naši mi bili bi glavni!
Hura za nas, ki smo po srcu mlade
in glasbo, petje, zbor imamo rade!
So včasih nas bolele noge, prsti,
ko smo prerivali se v dolgi vrsti,

smo čakali na prašek, kavo in meso,
a nam vseeno je bilo lepo.
Smo se v delikatesi zbrali,
ob kavici se družili, kramljali,
vsi bili smo od veselja »hin«,
če so v trgovino pripeljali plin.
Zdaj vsega na pretek imamo,
trgovsko pa le eno firmo samo,
želimo, da naša dolina čila
veeeeeeeliko trgovino bi dobila.
Osnovna šola je lepa in prostorna,
ko vrtec bo končan, bo slika vzorna,
so v njej učenci, sto delavcev in drugi stresi,
v evropskem parku pa dve novi sta drevesi.
Bolgarija, Romunija dolini nista dali le dreves,
če se zvečer po njej sprehajaš, se prepričaš, da je res.
Igavaška šola je blestela,
ko je stoletnico imela,
učence je bivše in zdajšnje počastila,
za lep spomin jih je s proslavo nagradila,
je učiteljica izpred stotih let, rdečelična, zdrava,
pokazala vsem, kaj bila je vzgoja prava!
Včasih so dnevi bili prav vsi enaki,
nihče ni vedel, da lahko so tudi taki,
ki za 300 let nazaj te vrnejo,
na glavo vso sodobnost ti obrnejo.
Pri nas Dan ostric smo imeli,
bili smo razigrani in veseli,
a tistega, ki se iz srednjega je veka vzel
najbolj moški svet je bil vesel.
So dedci naši ploskali, kričali,
pogum dekletom tistim so dajali,
ki so trebušni ples jim zaplesale
in piko na i dnevu srednjeveškemu so dale.
Ne, da bi se v nebo ozrli,
so v Starem trgu tržnico odprli,
vedno, kadar štanti dali so ponudbo pravo,

je zunaj deževalo kot za stavo,
pa zato ne gresta v prodajo repa, zele,
ampak krajani vsi kupujejo marele.
Pred 530-imi leti Lož je bil prav čeden,
zaradi starih hiš ogleda vreden,
zdaj pa je naš Ložek klen,
ves zelen in pa rumen.
Naše vasi so vse razsvetljene,
romantike ni več nikjer nobene,
so pločniki povsod, kar slabo ni,
na njih pa packarije polno in smeti.
Zato vam pravim kot iz topa:
Še daleč je od nas Evropa!
Ko bomo svojo občino imeli,
bomo po švicarsko živeli
in dolina naša zelena, zala
Švica mala bo postala.
Če vse to vzamemo v obzir,
od Švice nam ostal je sir,
pa občanov naših potrpljenje,
kje je švicarsko življenje?
Saj nekaj je končano, nekaj je začeto,
a le zato, ker bliža se volilno leto.
Le kdo bo drugo leto jokal,
točil solze, grozno stokal,
vse počez obtoževal, grdo gledal in nergal.
Kdo se z novinarji bo kregal,
z očmi nemirno po poslancih begal?
Nihče, ker končno bomo zaživeli,
tapravo vodstvo bomo imeli,
dolina se bo razscvetela,
ljudska množica pa končno
bo veselo in srečno zaživela!
SREČNO V 2008
V. JASNA LEKAN

Milena Ožbolt

Griemo f∂žolkát?
Nedavno me je telefonski klic ga. Romane Nared spomnil na igro, ki sem jo že večkrat imela v mislih kot nekaj zelo
zabavnega iz otroštva. Tako sva skupaj malce raziskovali in tu je opis igre, kot sta jo demonstrirali g. Tilka Klepac
in g. Joži Novak.
Potrebujemo:
Pravokotno ali kvadratno igralno desko ali
na lepenko narisano »igrišče« s 24 sečišči
oziroma pikami, 2x12 fižolov v dveh barvah,
2 igralca
Igralca se dogovorita ali žrebata, kdo bo začel.
Nato izmenično polagata fižole na sečišča
črt ali označene pike – f∂žuole dajvleta. Pri
tem si prizadevata postaviti svoje fižole po tri
v vrsto, nasprotniku pa to preprečiti – sebi
odpirata, nasprotniku zapirata in pri tem
skušata predvideti nasprotnikove naslednje
poteze. Komur se posreči postaviti tri fižole v
vrsto, vzame en nasprotnikov fižol.
Ko so vsi fižoli položeni, jih premikata po črtah
do poljubnega oziroma možnega naslednjega
sečišča – ulajčeta z enakim ciljem kot prej:
sestaviti trojko, nasprotniku pa to preprečiti.
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Ko ima igralec le še pet fižolov (po nekaterih
variantah štiri), jih lahko postavlja, kamor hoče,
ne le do naslednjega sečišča oz. polja ali pike
– skače oz. preskakuje. Zgubi tisti, ki prvi
ostane s samo dvema fižoloma. Naslednjo igro
začne zmagovalec.
Igra ima različna imena: v Loški dolini
f∂žolkájne ali f∂žúolkajne, v Loškem Potoku
f∂žoúčkajne, v Novem Kotu in na Babnem
Polju španga, gotovo pa obstaja še veliko
imen, saj so to igrali dolge zimske večere pri
mizi ali na peči iz leta v leto ne le otroci, ampak
tudi odrasli.
Kadar fižole dveh barv zamenjajo gumbi, knofi,
dobimo knofkájne, ki je bilo včasih krivo, da
je otročad letala okoli brez gumbov, saj so jih
za igro v sili potrgali kar z oblačil, kot mi je
povedala ga. Tanja Žnidaršič.

Morda vas bo tale zapis spodbudil, da boste
v praznikih obudili to staro miselno igro, ki

Deska za f∂žolkájne (narisal D. Ožbolt)
december, 2007

ljudje in kraji
utegne biti zelo napeta, tisti, še bolj ustvarjalni
pa lahko komu podarite lastnoročno narisano
in okrašeno igralno desko s fižolčki ...
Če poznate v zvezi s to igro še kakšne variante,
drugačna pravila in poimenovanja, kakšne

zanimive dogodke in podobno, vas vabim k
sodelovanju, saj bodo ti drobci naše dediščine
zanimali še koga. Isto velja tudi za druge otroške
igre, ki jih morda poznate – od tistih najmanjših
»Kobilci jest!«, »Kupite soli!«, »Miška žgančke
kuhala«, »Ta je rieku jimo, ta je rieku pijmo ...«,

»Kurje mesu vagamo«, »Je Pietr dama?« pa vse
do bolj zahtevnih in zapletenih.
Veliko razvedrila, pa srečno v novem letu!

Mirko Komidar

V Nadlesku je gorelo
Pa brez panike. Saj je to le naslov gasilske vaje, ki jo je sklical vaški odbor vasi, da vaščane po štirih letih, odkar
je bila zadnja vaja, zopet povabimo k sodelovanju in osveščanju o gasilski opremi, s katero razpolagamo, in večji
požarni varnosti.
Čeprav je v naši vasi veliko prostovoljnih
gasilcev, se velikokrat zgodi, da v vasi ne dobiš
niti štiri fante, ki bi prijeli prašiča za zakol,
saj nas službe in ostale obveznosti večkrat
oddaljijo od doma. Kot vemo, pa takrat kot
nalašč nesreča ne počiva.
V vsako hišo smo oddali vabilo in zraven spisek
opreme, s katero razpolagamo, navodila, kako
ukrepamo ob morebitnem požaru, ter da je
na prvem mestu lastna varnost in varnost
ljudi in šele potem varovanje in reševanje
premoženja.
Zbor je bil v soboto 3. 11. 2007 ob 15.30 uri.
Ker je bilo pri vsaki drugi hiši slišati cirkular,
se nas je zbralo le 13. Marko Gorše je najprej
predstavil gasilsko opremo in orodje ter
navodila, kako naj bi potekala vaja. Gorelo
naj bi sredi vasi. Čeprav je hidrant blizu, je
dal povelje, da vodo črpamo iz hidranta, ki
je na koncu naselja. Vzeli smo cevi, dvojak,
univerzalni ključ in dva ročnika. Prostovoljni
gasilec je pokazal, kako se najprej razvije
cev in že smo priključili dvojak in od tam
naprej položili dva voda cevi. Čeprav nismo

Gasilska

pretirano hiteli se je gašenje začelo po petih
minutah, ko smo krenili od omarice z opremo.
Med pospravljanjem opreme smo ugotovili,

da bi veliko pripomogli pri omejitvi ognja
pred prihodom gasilcev. Marko je še dodal,
da v takem primeru ognja na gospodarskem
objektu ali hiši ne smemo gasiti, dokler ne
izklopimo elektrike.
Med našo vajo je servis za gasilne aparate
URH s. p. pregledoval in vršil servis na gasilnih
aparatih, ki so jih prinesli vaščani. Po vaji smo
se odpravili še na pregled vseh šestih hidrantov,
ki so v vasi in so vsi brezhibni. Predlagali smo,
da bo gasilska varnost predstavljena tudi
drugo leto v poletnem času.
Vaški odbor se zahvaljuje servisu URH s. p
za servisiranje gasilnih aparatov ter vsem
udeležencem gasilske vaje. Na svidenje
prihodnje leto.
Člani vaškega odbora smo se zvečer dobili
še na sestanku, na katerem smo predlagali
investicije, ki bi bile potrebne v vasi in jih
posredovali na občino Loška dolina.
Ja, za nami je bil kar uspešen dan.

Pregled izpravnosti hidranta
december, 2007

17

kultura
Foto: Borut Kraševec

Borut Kraševec

Fran Milčinski (1867-1932)
140-letnica rojstva
Že kar nekaj časa sem se pripravljal, da bi
ob obletnici rojstva ustanovitelja otroškega
varstva, pisatelja, humorista … napisal nekaj
vrstic. Slučaj je nanesel, da sem se pisanja
lotil ravno 3. decembra, natanko 140 let po
njegovem rojstvu. Na ta dan, leta 1867 se je
namreč v Ložu, ki je bil takrat še mesto, pričela
življenjska pot Frana Milčinskega, ki so ga
krstili za Franca Ksaverja. V Ložu, kjer je bil na
tamkajšnjem sodišču njegov oče, po rodu Čeh,
zaposlen kot davkar, je preživel prva štiri leta
svojega življenja. Nato se je družina Milčinski
preselila v Ljubljano, kjer je Verče, kakor so
takrat klicali Frana Milčinskega, obiskoval
osnovno šolo in gimnazijo. Po končani gimnaziji
se je leta 1885 vpisal na pravno fakulteto
dunajskega vseučilišča in postal pravnik.
Bil je mladinski sodnik v več manjših krajih
na takratnem Kranjskem in nato sodnik za
mladinske prestopnike v Ljubljani. Svojo skrb je
posvečal osirotelim in zanemarjenim otrokom,
bil je ustanovitelj Društva za otroško varstvo in
mladinsko skrb, ter leta 1909 pobudnik oddelka
za obravnavo »otroškega varstva, mladinsko
skrb in pripadajoče kazenske stvari.« Situacije
in izkušnje, s katerimi se je srečeval v svojem
poklicnem življenju, so mu bile podlaga za
njegovo najpomembnejše literarno delo Ptički
brez gnezda (1917).

Njegovo literarno ustvarjanje se je začelo
pravzaprav že v dijaških letih, ko je s svojimi
hudomušnimi lističi zabaval sošolce, in nato
nadaljevalo v študentskih, ko je svoja šaljiva
besedila, včasih tudi z lastnimi ilustracijami,
objavljal v ljubljanskem listu Rogač. Na svoj
račun je prišla tudi njegova ljubezen do
gledališča. Leta 1899 je namreč postal upravnik
in dramaturg Deželnega gledališča v Ljubljani,
kjer je dve sezoni skrbel za repertoar. Kasneje
pa je napisal tudi nekaj gledaliških iger.
Pod psevdonimom Fridolin Žolna je v raznih
časopisih vse od leta 1885 objavljal humoristične
črtice, s katerimi je kritično obravnaval takratne
uradnike, politike, malomeščane in literate.
Izbor črtic je leta 1909 izdal v knjigi z naslovom
Igračke. Na obsežnem seznamu del, ki jih je
ustvaril Fran Milčinski so tako dela za odrasle
kot tudi za otroke. Med drugim je bila leta 1911
natisnjena knjiga Pravljice, ki ji je 1912 sledila
domorodna povest Muhoborci. Tolovaj Mataj in
druge slovenske pravljice so izšle leta 1917, čez
štiri leta pa še zbirka humorističnih črtic Drobiž,
Gospod Fridolin Žolna in njegova družina ter
mladinska pravljična igra Mogočni prstan sta
izšli leta 1923 … Poleg Ptičkov brez gnezda je
napisal še nekaj drugih vzgojnih povesti: Mladih
zanikrnežev lastni životopisi, Gospodična Mici
in Mutasti birič.

Rojstna hiša Frana Milčinskega. 26. novembra 1967
je bila na Kuteževi hiši v Ložu odkrita spominska
plošča ob 100-letnici rojstva Frana Milčinskega.
Slovesnosti sta se udeležila tudi pisatelja France
Bevk in dr. Anton Slodnjak, ki je ob odkritju tudi
govoril. Navzoči so bili tudi sorodniki Milčinskega.
Šolska mladina je izvedla kulturni program.
(Notranjski listi I, 1977)

Leta 1925 se je Milčinski upokojil in ko je oktobra
1928. leta začel oddajati Radio Ljubljana, je
postal radijski bralec pravljic.
Fran Milčinski je umrl 24. oktobra 1932 v
Ljubljani. Po njegovi smrti so v knjižni izdaji
izšle znane zgodbe o Butalcih in Skavt Peter ter
tudi mnogi ponatisi njegovih drugih del.
viri:
- Marjeta Žebovec, Slovenski književniki rojeni do leta
1899, Ljubljana 2005
- www.dogaja.se, 17.2.2007
- www.sanje.si, 5.3.2007

Sanda Turšič

Jesenski poeziji na rob
Zaključila se je JESEN POEZIJE, ki so
jo organizirali člani KUD-a CONTRA
DEKORUM tostran in onstran državne
meje z namenom ustvarjanja mozaika
prijateljstva in sožitja dveh narodov s
pomočjo umetnosti pesnjenja.
To je bila nekakšna mini turneja mednarodnega
izvajanja poezije, ki se je vsako soboto zvečer
od 27. oktobra do 24. novembra 2007 selila
iz Čabra v Babno Polje, Tršče, Stari trg pri
Ložu in Prezid v najrazličnejše prostore,
kot je bife, gasilski dom, dom kulture in
restavracija nekdanjega hotela, tja pač, kjer
se družijo ljudje. Večere jesenske poezije je,
na njemu svojstven način, vodil Sašo Ožbolt.
Vsakič se je zvrstilo najmanj deset, včasih
tudi več avtorjev raznovrstne poezije, žal več
starejših kot mlajših, v knjižnem slovenskem
in hrvaškem jeziku ter v nekaterih narečjih.
Vzdušje je bilo prijetno in spontano, saj
poezije ne sme omejevati jezik ali narečje,
ponižanje ali sramota, še najmanj pa meja,
ker je poezija ena od duhovnih lepot vsega
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našega planeta. Tako je JESEN POEZIJE pri
nas dosegla svoj namen, dodajam pa ji še
hudomušno pesmico o njenem voditelju.
NAPOVEDOVALEC
S postavo mladega hrasta,
kot v burji razkuštranih,
dolgih las,
iskrečega pogleda,
šegavega nasmeška
in z brado misleca
za okras.
S plazom besed,
ko v obmejnem narečju spregovori,
nastopajoče nerad predstavi,
ampak jih s čudno gesto
nenavadno ogovori.
To in tak je naš Sašo
iz KUD-a CONTRA DEKORUM,
ki to KONTRA KIČA
po slovensko pomeni – pove,
pozabi pa, da KONTRA –
PROTI pomeni,
zato PROTI KIČU
mu še ne gre.

Iz zakladnice ljudskega izročila
Zbiralka lokalne glasbene dediščine
g. Fani Truden je leta 1996 zapisala
naslednjo varianto trikraljevske
kolednice, ki jo je povedala pokojna g.
Frančiška Truden iz Podcerkve, takrat
stara okoli 90 let.
Sveti trije kralji rajžajo
proti hlevcu v Betlehem,
ker je Jezus tam rojen.
Štalci se približajo,
prav ponižno se poklonijo,
kar daril dobijo od ljudi
jih poklonjo Jezusu.

Iz zakladnice ljudske modrosti

JEZIK JE MAJHNA PRATA,
PA DUAST OŠLATA!
(povedala Jana Voljč, junij 2007, zapisala M. O.)

december, 2007

pripovedno izroËilo
© Alenka Veber

Pripovedno delo Franka Trohe – Rihtarjevega
Ko so po osamosvojitvi Slovenije izginile
politično-ideološke ovire, ki so po drugi
svetovni vojni onemogočale preučevanje
časnikarske in leposlovne dejavnosti
slovenskih izseljencev, so začele izhajati
zanimive knjige avtorjev in del, ki v Sloveniji
niso bila znana. Med prezrte in skoraj že
pozabljene avtorje sodi tudi izseljenec Frank
Troha – Rihtarjev, ki se je rodil 15. 5. 1894,
v Babnem Polju na Notranjskem, umrl 26. 8.
1980 v Barbertonu, Ohio, ZDA. Na ameriška
tla je stopil kot devetnajstleten fant 20. 10.
1913.
Njegove objave doslej še niso bile evidentirane niti
zbrane, saj so raztresene po severnoameriških
slovenskih publikacijah, ki so v Sloveniji težko
dosegljive ali pa jih ni. Raziskovalka izseljenske
dediščine je postala tudi urednica in publicistka
Alenka Veber, ki še vedno zbira besedila
sorodnika in rojaka Franka Trohe, izseljenca v
Združenih državah Amerike.
Za zadnjo številko Obrha je Alenka Veber izbrala
kratko pripoved Moj prvi Božič v Ameriki, ki
sodi med Trohovo poznejše delo. Z objavo
napovedujemo novo rubriko v letu 2008, kjer
bomo spoznavali pisateljevo pripovedno delo,
ki ga bogati močno socialno ozadje, prežeto s
spomini na dom in neponovljivo domačnostjo.
Jezik pričujoče Trohove zgodbe je ostal zvest prvi
objavi. (Op. © Alenka Veber)

Moj prvi Božič v Ameriki
Med vsemi Božiči, kar sem jih preživel v Ameriki,
mi je prvi Božič v Ameriki najbolj ostal v spominu.
Pa sem se končno odločil, da nekoliko odberem
iz svojih spominov na tiste prve dni v Ameriki in
pošljem urednici za priobčitev v list.
Bilo je v mesecu oktobru, leta 1913, ko sem vzel
slovo od domačih in svoje rodne vasice ter se
podal na dolgo pot v bogato deželo za soncem.
Čimdalje sem se oddaljeval od domače vasice,
tembolj mi je bilo tesno pri srcu in neizmerno
domotožje se me je bilo oprijelo. V mislih sem
se pa tolažil, da bom v Ameriki ostal le par let,
prislužil si dovolj dolarjev, potem se pa vesel
zopet vrnil domov, v svojo drago domovino.
Sedaj po dolgih, dolgih letih, se pa še vedno
čudim, kako smo Slovenci zapuščali domovino in
se na slepo srečo podajali v Ameriko. Kakor sem
imel jaz najlepše načrte, tako so jih imeli tudi
mnogi drugi. Pa se je končno zgodilo tako, kakor
pravi prislovica: »Človek obrača, Bog obrne.« Pa
se je končno tudi zame vse drugače obrnilo in ni
šlo po mojih načrtih. Prišel v Barberton k stricu,
kjer sem bil sprejet kot domač človek, toda dela
dobiti nikjer nisem mogel. Stric me je tolažil, da
naj le potrpim in se bo čez čas na boljše obrnilo,
pa na mojo žalost se ni hotelo. Seveda sem pri
stricu imel brezplačno hrano in stanovanje,
toda jaz nisem bil prišel v Ameriko postavati in
lenariti, hotel sem imeti delo in zaslužek.
Po par tednih bivanja v Barbertonu, sem
se končno odločil, da odidem na Imperial v
Pennsylvanijo. Moj starokrajski sosed Frank
Šoštaršič se je bil podal v Ameriko eno leto pred
menoj, k bratu Jožetu na Imperial in se zaposlil v
premogorovu. Ž njim sem si dopisoval in končno
december, 2007

me je on izvabil, da sem se preselil tja. Že poprej
sem čul, da premogarji dobro zaslužijo in tako
sem prišel na Imperial v upanju, da si kmalu
naberem polne žepe denarja.
Pri družini Jožeta Šoštaršiča sem bil z veseljem
sprejet, Jože me je tolažil in mi dajal novega
upanja, pa na žalost so sledila razočaranja. Rov je
obratoval le po tri do štiri dni na teden in zaslužek
je zadostoval le za hrano in stanovanje. Jaz sem
pa kar dalje vsaki dan jamral in obupaval. Ostali,
ki so bili na stanovanju pri Šoštaršiču, so se mi
pa smejali, ko sem bil tako slabega razpoloženja.
Na stanovanju in hrani jih je bilo pet, z menoj
in gospodarjem Jožetom torej sedem po številu.
Razen mene so že vsi mrtvi, zato ne bo noben
čital teh vrstic.
Pri Šoštaršičevih je bilo vedno kratkočasno,
vasovat so prihajali drugi premogarji in tiste dni
je bilo na Imperialu mnogo slovenskih družin in
samcev. Ko sem nekega dne zopet godrnjal čez
Ameriko, da ni taka, kakor sem si jo slikal, mi je
pa že prileten premogar Frank Reven, napravil
nekoliko pridige in mi dejal, da bo prišel čas,
ko bom drugačnega mišljenja in vesel, da sem
prišel v Ameriko. Besede tovariša Revna so se že
naslednje leto uresničile, vžgala se je bila prva
svetovna vojna. Če jo ne bi bil pobral v Ameriko,
bi bil morda tam končal življenje, kakor sta ga
moja dva brata.
Nekoč sem že popisal nekoliko svojih spominov
in kako sem si Imperial slikal, da mora biti kot
ameriški Dunaj, pa sem se v tem oziru zelo
motil, kakor se je tudi marsikdo drugi. Tiste dni
pred Božičem je bilo lepo vreme in prehudega
mraza ni bilo, pa sem okrog pohajkoval. Par
dni pred Božičem prejmem precej obsežno
pismo od doma, v pismu so mi pisali kar vsi in
vsaki je od mene pričakoval, kdaj pošljem nekaj
dolarjev. Mati me je prvo opomnila, naj kmalu
pošljem denar, ki sem si ga bil sposodil za potne
stroške, dolžan sem bil 250 goldinarjev. Sestra
se je učila za šiviljo, pa je želela, da ji pošljem
denar za šivalni stroj. Brat je bil velik tobakar,
pa me je prosil, naj mu kaj pošljem za tobak. Bili
so vsi polni upanja in so pričakovali pošiljatve
ameriških dolarjev, pa kakor sem bil v zmoti jaz,
tako so bili tudi doma in so čakali zaman. Bližal
se je sveti božični čas, največji in najveselejši
krščanski praznik, ki sem se ga v domovini zelo
veselil. Ko sem se zamislil v Božiče, ki sem jih
preživel v domovini, se mi je po domovini še bolj
stožilo in občutil sem še večje domotožje. Če bi
bil imel denar za povratne stroške, pa jo bi bil
ubral nazaj, brez da bi pomislil, kaj bo v bodoče.
Na predbožični dan, v starem kraju smo rekli
pri nas badnjak, nisem imel nič obstanka, pa
sem se podal na precej dolg sprehod proti drugi
naselbini Cliff Mine. Dan je bil lep in ne premrzlo,
s seboj sem vzel tudi pismo, ki sem ga prejel od
doma. Pa sem tu in tam malo posedel in pismo
ponovno prebral in sem sam s seboj govoril in si
svoj položaj najslabše predstavljal. V domovini
pričakujejo od mene denar, jaz sem pa reven kot
cerkvena miš. Potem si dalje preračunal, koliko
denarja bom moral zaslužiti, da bi se moji načrti
vresničili.
Še pred odhodom v Ameriko sem si po svoje
nekako takole napravil načrt za bodočnost.

Treba mi bo zaslužiti dovolj denarja za poplačati
dolgove na gruntu. Potem še toliko, da bom
lahko izplačal dote bratom in sestram. Dalje
tudi še nekaj, da bo za razna popravila pri hiši
in potem bi veselo zagospodaril na gruntu, ki
je imel pripadati meni. Na vse to sem ponovno
premišljeval na svojem sprehodu, pa kakor
sem si to tembolj premišljeval, tako sem tudi
obupaval. Začel sem dvomiti, da bom v stanju
s svojimi rokami in pri težkem delu v rovu toliko
zaslužiti.
Zgodilo se je končno, da so vsi moji načrti
splavali po vodi in zaobrnilo se je vse drugače. Že
pozno pod noč sem se vrnil na svoje stanovanje
pri Šoštaršičevih. Gospodar Jože me je kar malo
pokaral, ker so že mislili, da sem se kje izgubil
ali da se mi je kaj hujšega pripetilo. Nastopil je
sveti večer, ki zame ni imel takšnega pomena
kakor v domači rodni vasici. Tam sem z veseljem
pričakoval polnočnice, v cerkvi se je razlegala
vesela božična pesem, ko smo obhajali rojstvo
Odrešenika. Z veseljem sem hodil s cerkovnikom
v zvonik potrkavati. Na božični večer smo
potrkavali kar celo uro in lepo ubrani glasovi
so se razlegali dalje po okolici. Na Imperialu pa
vsega tega ni bilo in sem zelo pogrešal in zato
sem bil v mislih še bolj zatopljen v svoj domači
kraj, daleč na drugi strani širokega morja.
Moje praznovanje prvega Božiča na Imperialu je
minulo, z delom se ni pa nič izboljšalo, kazalo je
še na slabše. Tiste dni je bilo tudi daleč na Jugu
precejšnje število naših gozdarjev, poizvedel sem,
da tam dobro zaslužijo. Pa sem se končno odločil,
da se za boljšo srečo tja podam. Na Imperialu
sem še zdržal ves mesec januar, februarja sem se
pa podal na dolgo pot v Georgijo, da poizkusim z
delom v močvirskem gozdu. Kako je bilo z delom
v gozdu in kako sem prebil dve leti na jugu, sem
svoječasno v daljši razpravi opisal v Slovenskoamerikanskem koledarju.1 Tam se je ponavljalo
tako, da kolikor sem zaslužil, sem potem potrošil
s preseljevanjem sem in tja. Selili smo se iz ene
šume v drugo, iz države Georgije v Alabamo in
potem zopet nazaj v Georgijo.
Tiste dni se je v Evropi vžgala prva svetovna
vojna, nekaj naših gozdarjev se je povrnilo
domov baš pred vojno, imeli so slabo srečo in
so bili pahnjeni v žrelo vojne, iz katere se niso
vrnili. Jaz sem se končno počutil srečnejšega,
ki sem se s potovanjem v Ameriko rešil vojnega
klanja. Štiri leta so bili pa stiki z domovino
pretrgani, natančnih poročil nismo mogli
dobiti, le to smo vedeli, da se tam dogaja nekaj
hudega in strahotnega. Z vojno se je končno vse
predrugačilo, nastale so nove državice, nekatere
pa izginile. Razcepila se je tudi bivša Avstrija
in porodila se je Jugoslavija. Razne homatije v
domovini so mi končno vzele vso voljo za povratek
v domovino in tako nisem nikoli zagospodaril na
domačem zaželjenem gruntu, vesel sem danes,
da sem ameriški državljan.
Objavljeno v: Glas naroda, 69/1961, št. 99. New
York, Tuesday, December 19, 1961.

1 Glej: Slovenski gozdarji v Južnih državah, 1931, str. 64–83,
Slovensko amerikanski koledar.
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za najmlajπe
Tatjana Leskovec

En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih
Čebelarska zveza Slovenije je 16. novembra
pripravila dobrodelno izobraževalno akcijo
»En dan med slovenskih čebelarjev v naših
vrtcih«.
Predstavniki čebelarskega društva iz našega
okoliša so v vrtec v tednu pred akcijo prinesli
med za zajtrk in zgibanko Čebelica, moja
prijateljica, z izobraževalno vsebino, ki

smo jo razdelili med otroke. Predstavnika
čebelarskega društva ga. Irena Mohar in g.
Rihard Strle sta torej 15. in 16. novembra
prišla v obe enoti našega vrtca in predstavila
otrokom čebelo kot zelo koristno žival, skupaj
so spoznavali čebelarjevo delo, kakšno obleko
in pripomočke potrebuje pri svojem delu. Vse
rekvizite oz. pripomočke so si otroci pogledali
in si zaščitna oblačila tudi nadeli.

16. novembra pa smo imeli otroci vrtca in
šole, strokovne delavke vrtca, predstavniki
čebelarskega društva in občine ga. Danica
Zrim in g. Zdeno Truden skupen medeni
zajtrk.
Ob prijetnem pogovoru in sladkem medu nam
je čas hitro minil.

Hermina, Jana in otroci

Decembrska doživetja
Praznični december prinaša veliko veselja, pričakovanj in
zabave. Svetlikajoče lučke, ki krasijo domove in ulice, osvetlijo
tudi najbolj skrite kotičke in pričarajo toplino ter lepe misli.
Tudi v našo skupino je lanski december prinesel presenečenje.
Povabljeni smo bili v novo gostišče na Bloško Polico. Izpred vrtca nas
je avtobus odpeljal novim dogodivščinam naproti. Ko smo prispeli,
smo si najprej ogledali nove prostore, nato pa nas je Tinina mamica
odpeljala v kuhinjo. Tam so si otroci umili roke in se razporedili okrog
delovnih miz. Vsak je dobil pribor in si naredil sadno slaščico po
svojem okusu. Odnesli so jih na lepo pogrnjene mize in počakali na
gostijo. V strežbi se je preizkusila Tina, ki je vsakemu otroku postregla
špagete z omako. Zaželela jim je »dober tek«. Špageti so bili izvrstni,
prav tako tudi tortice in sok. Ko so bili krožniki prazni, smo skupaj
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zaplesali in zapeli nekaj pesmic. Tudi skupno fotografiranje nam ni
ušlo iz rok. Imeli smo se res »prima«.
Tam, kjer sledi veselja puščajo otroci, tam je vedno lepo. Hvala
gostiteljem, ki so se potrudili za nas.
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šolar
V septembrski številki Obrha smo vas zaprosili, da posredujte morebitne napake, pomankljivosti, in popravke v
seznamih učencev, ki so bili objavljeni v brošuri ob 100-letnici igavaške šole.
POPRAVKI
Šolsko leto 1948/49
Razrednik: Roman Gorjan
1. Avsec Vinko		
21.
Baraga Vera
2. Baraga Stane		
22.
Drobun Marija
3. Jakše Jože		
23.
Grl Dragica
4. Kandare Miro		
24.
Groše Jožica
5. Krapenc France		
25.
Jančar Sonja
6. Kraševec Janez		
26.
Mlakar Tinca
7. Kvaternik Stane		
27.
Mulec Irena
8. Levec Jože		
28.
Mulec Marija
9. Ovsec Jože		
29.
Onušič Tilka
10. Ravšelj Jože		
30.
Plos Ana
11. Strle Dominik		
31.
Perušek Vanja
12. Strle Franc		
32.
Strle Magda
13. Strle Ivan		
33.
Strle Marija
14. Strle Janez		
34.
Strle Jožica
15. Strle Jože		
35.
Šega Malka
16. Truden Franc		
36.
Špeh Marija
17. Truden Stane		
37.
Truden Milka
18. Vesel Robert		
38.
Urbiha Danica
19. Žnidaršič Franc		
39.
Žagar Ivana
20. Avsec Marija
Pod zaporedno številko 6 smo zapisali Kraševec Jernej, namesto Janez.
Šolsko leto 1970/71
1. Buh Breda
2. Doles Jožko
3. Drobnič Branko
4. Gerl Tanja
5. Kordiš Mateja
6. Mlakar Alenka
7. Mulec Desan
8. Plos Teja
9. Porok Marija
10. Ravšelj Anton
11. Sterle Peter
12. Šebenik Viktor
13. Trubačev Leon
14. Truden Janez
15. Turk Damjan
16. Urbiha Bojan
Po pomoti smo izpustili g. Leona Trubačevega.
Obema se iskreno opravičujemo.

Šolsko leto 1957/58
Razrednik: Ivanka Kordiš
Upravitelj: Ivanka Kordiš
1. Bavec Jože
Valetov
2. Grbec Marija
Čenčarjeva
3. Jelušič Branko Kozarišče
4. Jerše Verona
Lukova
5. Kočevar Lado Bazizlov
6. Kodrca Franc
Mešjak
7. Kordiš Jelka
Hustova
8. Kovačič Majda Žanova
9. Kovačič Žarko Žanov
10. Lekan Majda
Kraščeva
11. Lekan Marjan Kraščev
12. Malnar Marica Betačeva
13. Markon Zalka Kriška
14. Mihelčič Anton Tamladeh
15. Mihelčič Marija Antonova
16. Mlakar Janez
Baragov
17. Mlinar Vanja
Bloška
18. Nanut Marija
Fricova
19. Pavlič Marta
Pavlova
20. Plos Sonja
Jermendulcova
21. Razdrih Milka Razdrihova
22. Sluga Janez
Rajdkov
23. Strle Sonja
Knauskova
24. Šumrada Joža Jagrova
25. Truden Vinko
Hlepinov
26. Truden Zinka
Hlepinova
27. Turk Janez
Turkov
28. Ule Marjan
Lenek
29. Žnidaršič Franc Vidic
30. Žnidaršič Anton Pogrčin

Šmarata
Pudob
Pudob
Viševek
Šmarata
Viševek
Šmarata
Šmarata
Podgora
Podgora
Viševek
Pudob
B. Polica
B. Polica
Iga vas
Viševek
Podgora
Iga vas
Viševek
Šmarata
Pudob
Grad Snežnik
Kozarišče
Iga vas
Iga vas
Pudob
Kozarišče
Iga vas
Iga vas

Šolsko leto 1960/61
1. Fajmut Olga
Pudob - Grajšovka
2. Gerl Milan
Podgora
3. Kordiš Milena Pudob
4. Kovač Franc
Iga vas
5. Lekšan Franc
Pudob
6. Mihelčič Stanko Babna Polica
7. Mlakar Marjan Iga vas
8. Nelec Branko
Iga vas
9. Öhlhofer Ana Iga vas
10. Plos Lidija
Iga vas
11. Sterle Milan
Kozarišče
12. Strle Vera
Podgora
13. Troha Milan
Babna Polica
14. Urh Dušan
Kozarišče
15. Vesel Slavko
Kozarišče
16. Zalar Milena
Šmarata
17. Žnidaršič Vesna Kozarišče
Za šolska leta od 1956 do 1963 nismo našli dokumentacije.
Podatke za šolska leta 1957/58 in 1960/61 sta posredovali Sonja
Lipovac in Lidija Bavec, za kar se jima najlepše zahvaljujemo.
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študentska cona
Urša Jozelj

Ko študent v Cono gre ...
Za vse, ki ste kljub našemu trudu, vloženemu
v informiranje, še neobveščeni: Cona je soba
pod Kulturnim domom v Starem trgu, ki se
je med letošnjim poletjem iz dolgočasne
sive sobe spremenila v živopisni prostor. Ta
zaenkrat premore le mizo, na novo preoblečen
kavč z oranžno rdečimi prevlekami, ogromno
oglasno desko, lijak, par stolov, klop in star,
v živo zeleno barvo prepleskan, hladilnik.
Cona pa še zdaleč ni samo prostor z zgoraj
naštetim inventarjem, Cona je odprta skupina
ljudi, ki jim je skupen status dijaka oz. študenta.
Vendar tudi zgoraj omenjeni status še zdaleč
ni edina skupna točka, ki nas druži. Druži
nas zavest, da so poleg študijskih obveznosti
v enaki meri pomembni tudi obštudijsko
udejstvovanje, aktivnosti in predvsem druženje
ter spoznavanje novih ljudi. Zato smo v oktobru
organizirali študentsko zabavo v Bobr baru,
naslednji dogodki so se odvijali v domačem
okolju naše Cone.
Kljub temu da kino v Starem trgu že leta ni v
obratovanju, smo si v kinu Cona 2. novembra
ogledali film Bernarda Bertoluccija »The
Dreamers«, 23. dne istega meseca pa še film
Emirja Kusturice z naslovom Podzemlje. Vaših
predlogov za naslednji film se veseli e-predal
z naslovom: conansk@gmail.com, kamor so
prav tako dobrodošli tudi drugi predlogi, ki
vam ležijo na duši. Poleg tega ste vabljeni, da s
predlogi, komentarji in vprašanji sodelujete na
forumu NŠK-ja, ki se nahaja na spletni strani:
www.klub-nsk.si. Tu boste dobili tudi vse ostale
informacije, ki vas zanimajo glede delovanja
NŠK-ja in naše Cone.

smo novega predsednika Anžeta Bajca in
ostale funkcionarje, v ponos pa nam je nova
podpredsednica NŠK-ja iz naših vrst, Eva
Kraševec.
V decembru načrtujemo naslednje prireditve in
dogodke:
- 7. 12. 2007 bo ob 19.00 filmski večer v Coni:
»Blackadder’s Christmas Carol« (režiser
Richard Boden) in »Edward Scissorhands«
(režiser Tim Burton).
- 15. 12. 2007 bomo ob 18.00 okrasili Cono in
ustvarjali novoletne voščilnice.
- 21. 12. 2007 bo ob 19.00 še en filmski večer
v Coni: »The Nightmare Before Christmas«
(režiser Tim Burton) in različne epizode
South Parka z božično tematiko.

Borut Kraševec

17. novembra se je štiričlanska delegacija iz
Loške doline v zimskih razmerah požrtvovalno
odpravila v Cerknico na redni občni zbor NŠKja, ki ga je v skladu s 17. členom temeljnega
akta društva sklical upravni odbor. Izvolili

Borut Kraševec

V ljudski pesmi gre študent na rajžo, v Loški dolini pa študentje in dijaki od letošnjega oktobra hodimo v Cono.
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- 22. 12. 2007 bo ob 17.00 medsebojno
obdarovanje vseh, ki boste prišli (vsak
prinese darilce v vrednosti 3 EUR ali
pa darilce naredi sam), nato bo sledil
dobrodelni koncert v Cerknici.
- 31. 12. 2007 se bo NŠK odpravil na tridnevni
izlet in silvestrovanje na turistično kmetijo v
Dolenji vasi pri Čatežu.
Natančnejše informacije o dogajanju vas čakajo
na www.klub-nsk.si.
Če vas kljub vsemu zgoraj napisanemu nismo
uspeli prepričati, da se pridružite NŠK-ju in
s tem Coni, upamo, da vas bodo k članstvu
pritegnile ugodnosti, ki bodo razbremenile že
pregovorno plitev študentski žep: brezplačna
članarina v Knjižnici Jožeta Udoviča, kmalu
pa tudi cenejše nalepke za mesečne vozovnice
LPP-ja. V primeru, da vas je prepričalo vsaj
nekaj od zgoraj naštetega, vas vabimo, da
pridete v Cono, kjer se lahko vsako soboto med
18. in 20. uro včlanite v NŠK, mi pa vas bomo
v zameno za vaše potrdilo o šolanju in podpis
pristopne izjave sprejeli v našo študentsko
družino. Saj veste: »Se dobimo v Coni!«
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župnijska stran

Tu ni mogoče ničesar storiti!
Kopenhagen, pred božičem 1953.
V gasilski centrali zazvoni telefon. Ura je
tri zjutraj. Erich, mlad gasilec, ki ima nočno
dežurstvo, dvigne slušalko. Star je 22 let.
»Tukaj gasilska služba …« Nihče se ne oglasi.
Toda sliši se težko dihanje. Nato zakliče
razburljiv ženski glas: »Na pomoč, na pomoč!
Ne morem vstati. Ležim v mlaki krvi!«
»Pomirite se,« odvrne Erich. »Takoj pridemo.
Kje ste?«
»Ne vem.«
»Ali niste doma?«
»Da, mislim, da sem.«
»Kje je to, katera ulica?«
»Ne vem. Omotična postajam. Krvavim.«
»Dobro, povejte svoje ime!«
»Ničesar se ne morem spomniti. Verjetno sem
kam udarila z glavo.«
»Ostanite prosim pri telefonu.«
Erich stopi k drugemu telefonu in pokliče
pošto. Oglasi se moški glas. »Prosim,« pravi
Erich, »ali mi poveste telefonsko številko,
ki je sedaj povezana z gasilsko centralo?«
» Ne, ne morem. Sem nočni čuvaj in se ne
spoznam na te tehnične zadeve in danes,
v soboto, so pristojni ljudje nedosegljivi.«

Nenadoma ga prešine nora misel. Pove jo
svojemu šefu. Poveljnik prestrašeno odgovori:
»Saj to je norost! Ljudje bodo mislili, da
je izbruhnila atomska vojna. Sredi noči v
milijonskem mestu!«
»Prosim,« ga roti Erich: »Ukrepati moramo
hitro, dokler ne bo prepozno.«
Na drugem koncu žice zavlada tišina. Nato
Erich zasliši: »Dobro, storili bomo tako. Takoj
pridem.«
Čez četrt ure se požene 20 lahkih gasilskih
avtomobilov z vključenimi sirenami v
velemesto. Vsak mora po dolgem in počez
prevoziti določeno četrt starega mesta.
Ženska se več ne odziva, toda Erich sliši njeno
dihanje. Po 10 minutah zakliče Erich: »Sedaj
slišim skozi slušalko sireno!«
Takoj zatem začne poveljnik dajati navodila v
radijsko komunikacijsko napravo: »Avto št. 1,
izključite sireno!« Nato pogleda Ericha.
»Še vedno slišim sireno …,« pravi mladenič.
»Avto št. 2, izključite sireno!«
»Še vedno jo slišim …«
Pri dvanajstem avtomobilu Erich zmagoslavno
zakliče: »Sirena je utihnila!«
Poveljnik ukaže v napravo: »Avto št. 12,
ponovno vklopite sireno!«

Erich pove: »Zopet jo slišim, vendar tiše.«
»Avto št. 12, obrnite se!« pravi poveljnik. Takoj
nato se oglasi Erich: »Glasnejša postaja, zelo
moča je že, to je prav gotovo tista ulica!«
»Avto št. 12, poglejte, na katerem oknu gori
luč.«
»Gori na stotine luči, vsi ljudje so na oknih!«
razdraženo odvrne voznik.
»Uporabite svojo govorno napravo!« ukaže
poveljnik.
Erich zasliši skozi telefon glas iz zvočnika:
»Gospe in gospodje, iščemo žensko, ki je v
smrtni nevarnosti. Ima prižgano luč. Prosim,
ugasnite svoje luči!«
Luči ugašajo, le eno okno ostane razsvetljeno.
Erich zasliši, kako na silo odprejo vrata; nato
se oglasi moški glas po telefonu: »Nezavestna
je, toda srce ji še utripa. Takoj jo odpeljemo v
bolnišnico. Upam, da bo vzdržala.«
Ellen Thorndall, tako je bilo ime ženski, je res
vzdržala. Polagoma si je opomogla. Po nekaj
tednih se ji je povrnil spomin. Tudi njen rešitelj
gasilec Ercih jo je obiskal. Tisti božič je bil zanj
najlepši.
Janez Kebe, župnik
(Iz knjige: Pierre Lefèbre, Življenje nas uči.)

» Erich odloži slušalko. Tedaj se domisli nečesa
drugega. Vpraša žensko: »Kako ste pravzaprav
našli številko gasilcev?«
» Napisana je na telefonu. Verjetno sem ga pri
padcu potegnila za seboj.«
»Poglejte, ali ni tam tudi vaša številka?«
»Ne, ničesar drugega ni. – Toda, pohitite
prosim!« Glas je postajal vedno šibkejši.
»Povejte, kaj vidite z mesta, kjer ležite?«
»Vidim… vidim okno in ulično svetilko tam
zunaj.«
Aha, pomisli Erich, stanuje torej na cestni
strani in to kvečjemu v drugem nadstropju, če
še lahko vidi svetilko.
»Kakšno je okno?« poizveduje naprej. »Ali je
štirioglato?«
»Ne visoko je.«
Torej, pomisli Erich, najbrž stanuje v starem
delu mesta.
»Ali v vaši sobi gori luč?«
»Da, gori.«
Erich bi še rad kaj vprašal, vendar ne dobi
nobenega odgovora več. Čas neusmiljeno teče.
Kaj lahko stori?
Ercih pokliče z drugega telefona poveljnika
gasilcev. Razloži mu stisko. Poveljnik meni:
»Tu ni mogoče ničesar storiti. Ženske nikakor
ne bomo mogli najti. Sicer pa,« zarobanti, »je
glavna linija gasilske službe vedno zasedena
zaradi nje. Kaj, če začne sedaj kje goreti!« Erich
noče vreči puške v koruzo. Med šolanjem si je
zapomnil: Prva dolžnost gasilcev je reševati
življenja!
Sv.Trije kralji, cerkev sv Križa na Križni gori. Fortunat Bergant, 1763.
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Andreja Buh

85-letnica Delavsko prosvetnega društva
»Svoboda« Loška dolina
Jesensko-zimski čas prinaša dolge večere in včasih ne vemo, kako naj jih popestrimo. Zato je še kako dobrodošlo
povabilo v kakšen hram kulture, še bolj, če smo povabljeni na urico ali dve smeha.
Tega se zavedamo tudi v amaterskem
gledališču DPD »Svoboda« Loška dolina, kjer
smo v začetku jeseni pod vodstvom režiserja
Boruta Zakovška začeli pripravljati uprizoritev
igre »Pridi gola na večerjo«. Gre za izvrstno
komedijo avtorja Marca Camolettija, v kateri
se komične situacije vrstijo ena za drugo in iz
gledalcev izvabljajo salve smeha.

in naši zvesti sponzorji, brez katerih nobena
amaterska dejavnost ne more preživeti.
Zato na tem mestu najlepša hvala vsem, ki
podpirajo dejavnost našega amaterskega
gledališča oziroma društva – Kovinoplastiki Lož
d. d., Kovinoplastiki Lož družbi pooblaščenki
d. d., Občini Loška dolina, Javnemu skladu
kulturnih dejavnosti in v letošnjem letu tudi
Gradbenemu podjetju Grosuplje, Frizerskemu
salonu Taši in mnogim posameznikom, ki
»dihajo« z nami.
In vsem vam, ki prebirate te vrstice
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!

Letošnja odrska uprizoritev

Borut Kraševec

Borut Kraševec

Tako je bilo tudi zadnji novembrski oziroma
prvi decembrski vikend, ko smo igro predstavili
domačemu občinstvu. Šest predstav, šest
polnih dvoran, šestkrat nasmejani in zadovoljni
obiskovalci. Kaj bi si lahko želeli še več?
Je pa letošnja premiera imela še dodatno
»pikico na i«. Po njej smo namreč predstavili
zbornik ob 85-letnici delovanja Delavsko

prosvetnega društva »Svoboda« Loška dolina.
Zbornik, v katerem smo zbrali kar največ
fotografij in podatkov o gledaliških uprizoritvah
od leta 1922 pa do danes.
Material smo pripravljali približno pet let,
a vemo, da še nismo zajeli vsega. Smo pa
pripravili dobro osnovo, saj smo prepričani,
da se bo še marsikateri občan ob prebiranju
zbornika spomnil na kakšno fotografijo, ki
jo ima v predalu, na kolege, s katerimi je
sodeloval pri društvu, na podatke, ki bi jih
bilo dobro zabeležiti. Za vse dodatne podatke
bomo v društvu zelo hvaležni, shranili jih bomo
in – če bodo okoliščine prave – ob devetdeseti
ali morda stoti obletnici društva znova
pripravili knjižno izdajo. Seveda, če bodo z
nami še naprej ostali naši zvesti obiskovalci

Pridi gola na večerjo

Milena Ožbolt

Že je tu prva obletnica Ženskega pevskega zbora DU
Loška dolina!
Triindvajsetega novembra 2007 se je
obrnilo leto, odkar se je skupina kakih
dvajsetih pevk postavila v zbor in pod
vodstvom ga. Jasne Lekan prvič zapela.
Bilo je to na njihovo dolgoletno željo in po
truda polnem prizadevanju ga. Fani Truden,
zbiralke lokalne glasbene dediščine in
zdajšnje predsednice zbora. Nemudoma se
je pridružilo še nekaj pevk, tako da je zbor
ob začetku počitnic 1. julija štel že 32 grl,
ob nastopu nove sezone 6. septembra pa že
36, tako da smo zdaj kar velika skupina.
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Od prvotno skromnih ambicij po zgolj
preprostem ljudskem petju zdaj zbor poleg
standardnega repertoarja, ki se od javno
nastopajočih pevcev pričakuje, poje pesmi
najrazličnejših vsebin od ljudske balade
o Olgici in Branku do avstroogrske himne
in vsemu svetu znanih božičnih pesmi ter
kolednic, trenutno vsega skupaj 25 skladb.
Seveda niso vse zapete vedno brezhibno,
zagotovo pa z ljubeznijo in predanostjo. Že od
začetka z zborom sodeluje tudi instrumentalist,
kantavtor Matija Turk.

Nekoliko presenetljivo je bilo za zbor, da so ga
občinstvo in organizatorji prireditev sprejeli tako
naklonjeno in s tako široko odprtimi rokami –
vsekakor upamo, da bodo simpatije trajale, tudi
ko bomo potrebovale kako konkretno podporo ...
Naj samo naštejem nastope, kjer nas je bilo
mogoče slišati in – kajpada – tudi videti.
Prvi nastop, ognjeni krst, je bil 10. 2. 2007
na občnem zboru Društva upokojencev Loška
dolina, kar je seveda tudi prav, saj zbor deluje
pod njihovim okriljem.
december, 2007
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Sledila sta dva predstavitvena koncerta 21. in
22. aprila v Starem trgu, 23. maja pa je zbor
zapel v Domu starejših občanov v Cerknic.
Konec maja je sodeloval pri proslavi 100-letnice
šole v Iga vasi, 4. junija pa je s pesmijo pozdravil
skupino invalidskih upokojencev iz Kopra, ki
so prišli na ogled okolice Gradu Snežnik in
Polharske zbirke. Zadnji dan junija je bilo v
okolici Gradu Snežnik srečanje upokojencev, ki
brez zbora nikakor ni smelo biti, že naslednji
dan pa se je začela prireditev Med ostrnicami,
kjer je tudi bilo treba kakšno zapeti. Sledile
so kratke počitnice, 22. septembra pa je že
napočila Polharska noč, nova priložnost, da
zbor pokaže, kaj zna. Prav tako smo pevke
prispevale svoj delež h kulturnemu programu
na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve 1.
novembra pri spomeniku na Ulaki. Ko nastaja
ta članek, se pripravljamo na nastope ob koncu
leta: petje na koncertu skupaj s Pihalnim
orkestrom Kovinoplastike in silvestrski nastop
pod šotorom v Starem trgu.
O načrtih ne bi veliko, vsekakor pa jih imamo:
peti čimbolje in s tem prispevati k bogatejšemu
kulturnemu življenju domače doline.
Ob novem letu najlepše želje vsem sokrajanom, še posebej pa našim poslušalcem!

Fenomenalno rojstnodnevno torto je zboru podarila pevovodkinja g. Jasna Lekan, ki je v “prostem času”tudi
strastna “cukrpekarca”

Martina Baraga – članica predsedstva ŠRD-ja

Rekreacija ŠRD Snežnik – Kozarišče

Decembrskim aktivnostim bodo predvidoma
po podobnem razporedu sledile tudi januarske.
Za točen razpored pa zainteresirani lahko
dobite natančne informacije preko kabelske tv
ali spletne strani loska-dolina.net.
ŠRD-jevci od Litije do Čateža
Na Martinovo soboto, dne 10. 11. 2007, smo
se člani ŠRD-ja udeležili 21. tradicionalnega in
množično obiskanega Levstikovega potovanja
Od Litije do Čateža. Odhod iz Loške doline
je bil ob 6. uri z organiziranim avtobusnim
prevozom, kjer smo s strani organizatorjev
prejeli vsa potrebna navodila in zanimive
informacije o tej prireditvi. Nekaj minut pred
8. uro smo svojo pešpot še nekoliko zaspani
pričeli v Litiji. Pohod se je skozi krasen
sončen dan razvil v pravo popotovanje skozi
naselja, zaselke, gozdičke ter jase in nas na
cilj pripeljala v že kar poznih popoldanskih
december, 2007

Naslednji društveni in tradicionalni pohod bo
na Slivnico, dne 2. 1. 2008. Vabljeni, da se
nam pridružite in s skrbjo za svoje telesno
zdravje in duševno počutje športno pričnete
novo leto, ki je že pred nami.

V novem letu, ki prihaja, pa vam v imenu
predsedstva ŠRD Snežnik – Kozarišče
želim obilo zdravja, osebne sreče in čim
več pozitivnih misli in dobre volje.
Borut Kraševec

Rekreacija poteka ob petkih od 19.45 do
21.15. Obvezna je športna obutev!

urah. Naša skupina se je med množico
pohodnikov odločila, da na razcepu skupne
poti ubere smer južne trase in tako osvoji
cilj 21 km dolge poti. Na poti smo se lahko
ustavili in opazovali številne značilnosti in
zanimivosti krajev, narave ter se ustavljali ob
stojnicah, ki so jih ob poti pripravili domačini
in nas postregli z domačimi specialitetami in
tamkajšnjim domorodnim cvičkom. Ob zmerni
hoji ne preveč zahtevnega terena poti – razen
dolžine, nas je na cilju čakala prireditev z
gostjo Nušo Derendo ter lokalnim ansamblom,
tako smo se lahko še preizkusili v plesu in ob
17. uri odšli proti domu. Glede na vsesplošno
dobro voljo in zadovoljstvo naših udeležencev
lahko rečemo: tudi tokrat nam je bilo skupaj
lepo. Za vse tiste, ki bi radi zvedeli kaj več o
tej prireditvi, pa kliknite na internetni naslov:
www.levstik.si. Mogoče se drugo leto spet
skupaj odpravimo.

Še zadnja navodila pred začetkom pohoda

Borut Kraševec

Članice in člane ŠRD Snežnik – Kozarišče
obveščamo, da bo rekreacija v telovadnici
osnovne šole v mesecu decembru potekala po
naslednjem razporedu:
- 7. 12. 2007 – odbojka
- 14. 12. 2007 – odbojka
- 21. 12. 2007 – košarka in namizni tenis

Vabljeni ste tudi, da se v okviru delovanja
našega društva udeležujete raznovrstnih
rekreacij (odbojka, košarka, namizni tenis,
vadba za starejše …) in si na ta način popestrite
vaš vsakdan.

25

društva
Tina Pivar – Potrpežljiva P. Kravca

Adventni sejem
Mesec december je mesec obdarovanj,
veselja in miru. Začne se adventni čas,
ki svoj vrhunec doseže s praznovanjem
enega največjih praznikov – božiča. Da je
doživetje adventa tisto pravo, pa v naših
hišah ne smejo manjkati adventni venček
in voščilnice, s katerimi polepšamo dan
tistim, ki jih prejmejo.
Skavti smo tudi to leto želeli pričarati nekaj
prazničnega vzdušja, zato smo prvo adventno
nedeljo pripravili adventni sejem. Naše priprave
na ta praznični dogodek so se začele že nekaj

dni poprej, ko smo začeli pripravljati vse
potrebno za izdelavo naših izdelkov. Najmlajši
skavti so izdelali voščilnice z božičnimi motivi.
Vse voščilnice so bile unikatne in izdelane
s pomočjo različnih tehnik, tako da se je za
vsakega kupca našla kakšna primerna. Starejši
skavti pa smo urili predvsem ročne spretnosti
ob izdelavi adventnih venčkov. Venčke smo
spletli iz vej, nato pa smo nanje nataknili štiri
svečke in jih okrasili z naravnimi okraski.

Krašenje adventnih
venčkov

Vse naše izdelke smo nato prodajali na
adventnem sejmu. Na sejmu ni manjkalo
dobrot, saj se je bilo mogoče posladkati z
domačim pecivom in se pogreti s toplim
čajem. Za dobro vzdušje sta poskrbela tudi
naša pevca in kitarista, ki sta nam zaigrala
nekaj skavtskih pesmi.
Adventni sejem je bil za skavte priložnost, da
se bolje predstavimo tistim, ki še ne vedo veliko
o nas. Zato smo v ta namen izobesili plakat s
fotografijami iz naših skavtskih dogodivščin.
Adventni sejem pa je bil za nas tudi priložnost,
da nekaj sami zaslužimo, saj se nam poleti
obeta velik dogodek – Jamboree, ko bomo
skupaj taborili vsi slovenski skavti. Prisluženi
denar bomo zato namenili za plačilo tabora. Na
tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki ste bili
pripravljeni naše izdelke kupiti in nas podpreti,
še posebej pa hvala tudi vsem tistim, ki ste
darovali prostovoljne prispevke.

Pestra izbira

Za konec vam vsi skavti Loške doline 1 želimo
vesele praznike v krogu družine in prijateljev
ter vas vabimo, da skupaj z nami sprejmete
lučko miru iz Betlehema.

Zapisal Mirko Komidar

Športno društvo Nadlesk 3
Vprašali se boste, kaj pomeni ta št. 3. Za
naše društvo in člane zelo veliko, saj smo
bili že 3. leto zapored izbrani po Vašem
glasovanju za NAJ Športno društvo Loške
doline.
Laskavo priznanje je bila le vnema za še boljše
organiziranje naših športnih in družabnih
prireditev. Osvežimo na kratko vse, kar nam je
uspelo v letošnjem letu.
Vsako leto pred društvenim občnim zborom
za članice in člane organiziramo tekmovanje
v streljanju z zračno puško. Tega se je letos
udeležilo 27 tekmovalk in tekmovalcev. Medalje
so najboljši trije v 5-ih kategorijah prejeli na
občnem zboru, na katerem smo podelili prvič
tudi dva naziva častni član društva. Prejela sta
ga Božo Komidar in Stane Tavzelj.
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V mesecu aprilu smo začeli z 80-urnimi
nogometnimi treningi za osnovnošolce in člane
– vseh skupaj je 47 udeležencev. Vodili smo
osnovnošolsko nogometno TRIM ligo, v kateri so
sodelovale 4 ekipe, maja sta potekala kar dva
nogometna turnirja, najprej za osnovnošolce, na
katerem smo gostili 7 ekip, potem pa za ekipe
članov – teh je bilo 10. Odlična organizacija
je bila izrečena iz ust igralcev in navijačev v
obeh dneh. Glavni pokrovitelj obeh turnirjev je
bila Okrepčevalnica RO-MA k. d. Za osvojeno
1. mesto mlade ekipe Nadleska na omenjenem
turnirju smo jih za nagrado odpeljali na
prijateljsko nogometno tekmo v Prezid in tudi
tam so pokazali svoje znanje in borbenost ter
zmagali z 9:2. Naša najštevilčnejša prireditev
je vsekakor kros za osnovnošolce. Tu smo
imeli ne malo težav z vremenom, vendarle

nam je bilo to končno le naklonjeno in na dan
13. 10. je bil končno le izveden. Tekmovanja se
je poleg Osnovne šole iz Starega trga udeležila

Prva podelitev naziva častnega člana ŠD Nadlesk
december, 2007
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tudi Osnovna šola Rakeka. Tekmovalo je
kar 506 tekačic in tekačev. Osnovni šoli sta
tekmovali tudi za prehodni pokal Nadleska in
tega je že drugič zapovrstjo osvojila Osnovna
šola iz Starega trga. Tu bi izrabil priložnost in
se v imenu Športnega društva Nadlesk zahvalil
vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k
uspešni izvedbi tekmovanja.
Zaključili smo z že omenjeno Osnovnošolsko
nogometno TRIM ligo. Tu ne morem mimo,
da ne omenim nekaj tistih »nogometašev
zvezdnikov«, ki so s svojo trmasto neudeležbo
zadnjega kroga zadali veliko črno piko na
ligaško tekmovanje. Zadnja naša športna
naloga je bila, da pod streho spravimo še kros
za vrtec iz Starega trga. Na tem tekmovanju
smo, verjeli ali ne, res uživali vsi: od vrtičkarjev,
vzgojiteljic, navijačev in navijačic, ki so po krosu
za najmlajše tekmovale v teku z vzgojiteljicami

ter seveda tudi mi organizatorji. Hvala vsem za
prijetno dveurno druženje.
Za letos nas čaka še organizacija v
meddruštvenem streljanju z zračnim orožjem in
že sedaj ste lepo vabljeni v mesecu decembru.
Člani smo se udeleževali tudi športnih
tekmovanj, ki so jih organizirala ostala Športna
društva in klubi v Loški dolini, pa tudi izven
občine nas ni manjkalo. Pomagali smo tudi na
prireditvi »V deželi ostrnic« in prednovoletnem
programu. Kresovanje je kljub muhastemu
vremenu bilo dobro obiskano. Letos smo
trikrat organizirali nakupovalni izlet v Trst in
tja odpeljali 143 nakupovalk in nakupovalcev.
Poleg tega pa smo bili uspešni tudi pri
investicijah. Kupili smo novo močnejšo
rotacijsko kosilnico, g. Samprt nam je poravnal
teren nad nogometnim igriščem in nastal je

Moja prva medalja na krosu

lep raven teren, ki ga bomo namenili športnim
aktivnostim. Postavili smo nadstrešek ob
brunarici, kupili pet kompletov miz in klopi,
redno vzdrževali Športni park – posebno
drevesa (lipe), ki rastejo ob skrbi in negi našega
člana Jakoba Levca.
Prihaja zima in temu je primerna tudi slika
Športnega parka. Le tu in tam se ustavi avto
ali skupina sprehajalcev, ki otroke pripeljejo na
otroška igrala.
Za konec pa še par besed o tem, kaj nam ni
uspelo. Čeprav imamo zakupljeno domeno nam
ni še uspelo oblikovati spletne strani društva.
Kaj naj sedaj drugega storim kot to, da Vam
obljubim, da bo stran zagotovo začela delovati
po novem letu, v katerem Vam želim veliko
zdravja, miru in medsebojnega razumevanja.

Prehodni pokal drugič OŠ H. J. H. Stari trg

Domen Kordiš, SK Kovinoplastika Lož

Biatlonci nestrpno čakamo sneg
Biatlonci SK Kovinoplastika Lož po
šestmesečnih suhih pripravah na novo
sezono komaj čakamo, da se podamo
v smučino. Za to pa potrebujemo le še
primerno količino snega.

že tradicionalno tekmovanje »SKI rolke Lož
2007« na relaciji Podgora–Vrh–Babna Polica–
Jermendol. Udeležili smo se petih od skupno
sedmih tekem, povprečno pa je na posamezni

tekmi nastopilo šest naših tekmovalcev,
kar v preteklih letih ni bil običaj. V skupnem
seštevku omenjenega pokala sta tako Rolando
Turšič med člani kot Nejc Kordiš med mlajšimi

V jesenskem času pa so se naši tekmovalci
poleg treningov udeleževali tudi tekem
Poletnega pokala na tekaških rolkah, v okviru
katerega je tudi naš klub organiziral zdaj

Člana mladinske A reprezentance - Nejc Kordiš in
Simon Kočevar
december, 2007

Mladi biatlonski upi, ki tekmujejo z zračnim orožjem
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člani zasedla 2. mesto, ostali tekmovalci pa se
iz različnih vzrokov kljub nekaterim uvrstitvam
med dobitnike medalj na posameznih tekmah
skupno niso uvrstili med prve tri.
SK
Kovinoplastika Lož je zasedel skupno 7. mesto
med 17 slovenskimi klubi, ki se ukvarjajo s
smučarskim tekom.
V začetku novembra sta se na novinarski
konferenci predstavili tudi slovenska biatlonska
članska A in mladinska A reprezentanca. V
letošnji sezoni v prvi žal nimamo reprezentanta,
zato pa imamo dva (Nejc Kordiš, Simon
Kočevar) v mladinski A in eno (Laura Janeš) v
mladinski B reprezentanci. Njihov glavni cilj v
letošnji sezoni bo zagotovo Mladinsko svetovno

prvenstvo v znamenitem nemškem Ruhpoldingu
in pa dokazovanje na tekmah Evropskega
pokala. Ostalim mlajšim tekmovalcem pa
mora biti skupaj z že omenjenimi tekmovalci
cilj vsaj ubraniti skupno 3. mesto v Pokalu
Slovenije v biatlonu. Da pa bo omenjena naloga
mogoče nekoliko lažja, so se na naše in upam
tudi njihovo veselje klubu pridružile nove
tekmovalke. Na tem mestu jim tako kot seveda
tudi ostalim želimo veliko uspeha, predvsem pa
veselja, vztrajnosti in motivacije za nadaljnje
delo, kajti talent so vsi že pokazali.
V vodstvu kluba se trudimo tekmovalcem in
trenerjem zagotoviti ustrezne in vsaj približno
konkurenčne vadbene pogoje. Eden od teh

je tudi ponovni najem sodobnega vozila, ki
omogoča varen in udoben prevoz na treninge
in seveda tekmovanja. Zaupanje organizacije
tekme državnega prvenstva v skupinskem
startu tudi v letošnji sezoni pa dokazuje, da
imamo poleg dobrih tekmovalcev tudi uspešno
organizacijsko ekipo, ki je sposobna uspešno
izvesti tudi največje tekme državnega ranga.
Omenjena tekma bo na Pokljuki, in sicer 29.
decembra 2007. Vsi lepo vabljeni.
Na koncu vsem članom, članicam in tudi
ostalim občanom občine Loška dolina v
imenu SK Kovinoplastika Lož želim vesele
božične praznike in srečno novo leto
2008.

Ljubica Bavec

Za nami je tudi 12. ljubljanski maraton
Zadnjo nedeljo v oktobru je bila deževna
Ljubljana prizorišče maratona. V treh
kategorijah se je pomerilo 8.288 tekačev.
Po ljubljanskih ulicah so že dvanajsto leto
zapored tekli tekači iz 37 držav vsega sveta
– med njimi kar 27 tekačic in tekačev, ki so
zastopali Loško dolino. Dan prej pa so naši
osnovnošolci Osnovni šoli heroja Janeza
Hribarja pritekli 10. mesto od 26 šol, ki so
se tekmovanja udeležile.Zmaga maratona je
šla v moški in ženski konkurenci v Ukrajino,
saj sta zmagala rojaka, Oleksander Sitkovski
in Tatjana Filojuk. Zmagi v polmaratonu pa
sta šli k slovenski družini Kosovelj, k Mitju
in Mateji.
Dež, ki je ljubljanske ulice neusmiljeno namakal
že nekaj dni pred pričetkom maratona, nam ni
prizanesel niti v nedeljo. Vendar to ni zaustavilo
množice navdušenih tekačev, ki je z glasnim
vzklikanjem pozdravila pričetek teka.
Tekači, ki so tekli na progi 10 kilometrov, so
preizkušnjo pričeli ob 8.30. Tu se je med
številnimi udeleženci (kar 2610 jih je bilo)
zopet izkazal naš tekač Almir Demirovič,
saj je v cilj pritekel 14. To razdaljo pa so več
kot uspešno premagale tudi Petra Ožbolt,
Tina Rus, Zlatka Turk in Alma Demirovič.

Uro in pol za njimi, smo se s starta skupaj
podali še tekači, ki smo tekli na 21 ali 42
km. Od strela ob 10. uri in do trenutka, ko je
startno mesto zapustil še zadnji tekmovalec,
so minile kar 4 minute. 4232 tekačev je
prevevalo tisoče nepozabnih občutkov že takoj
na začetku, saj so zvoki bobnov skupine Stroj
machine v marsikomu zbudili občutek, da se
kot gladiator podaja v boj. Navdušeno kričanje,
odkrito občudovanje in glasno navijanje za do
kože premočenih navijačev, je v meni zbudilo
zadovoljstvo, da smem biti del tako velikega
spektakla, kot je ljubljanski maraton. 21 km ni
kratka razdalja in vsak pretečen kilometer mi
je ostal v spominu. Imela sem tudi kar nekaj
časa za razmišljanje in vsrkavanje vtisov. Kar
nekajkrat sem pomislila, da sodelujem na
tekmovanju v steeplechasu – hopla na pločnik,
okrog prometnega znaka, pa v lužo … Tako je
bilo vsaj prvih 15 km, potem pa je postajalo
vse težje. V mislih sem si zapela priljubljeno
popevko in spet premagala nekaj kilometrov.
Nekje okrog osemnajstega sem si zaželela, da bi
imela nekoga ob sebi, ki bi me spet vzpodbudil,
saj so mi že pošteno pojemale moči. Vendar
sem zaradi značaja, ki ne dovoljuje vdaje, zopet
vzpostavila povezavo med glavo in nogami.
Končno sem ugledala veliko rumeno tablo, na

Maratoncem je v cilju čestital ljubljanski župan g. Zoran Jankovič
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kateri je bila na veliko napisana številka 21.
Takrat sem vedela, da me do cilja loči le še 98 m.
»Zmagala« sem tudi 12. ljubljanski polmaraton.
Svoje medalje (ne nujno v tem zaporedju) so
v cilju pred mano prejeli še: Rolando Turšič,
Tomaž Sterle – Markovec, Bogdan Cindrič,
Andrej Petrič, Barbara Turk, Miran Zakrajšek,
Sandi Ravšelj, Andreja Podobnik, Janez
Žnidaršič, Anton Gerbec, Dušan Bavec, Tomaž
Sterle – Lož, Mojca Lunka – Bločice, Andreja
Braniselj – Rakek, Darko Žagar – Bloke (vsi trije
so zastopali LD), Mateja Sterle, Nejc Petrinčič,
Sandi Vrtar, Boris Tavzelj in Danica Poje.
Medtem ko smo vsi zadovoljni proslavljali svoje
uspehe, je po progi že v drugem krogu »lovila«
rumeno majico naša sotekačica Nadja Šušnjar.
Nadja se je kot prva tekačica iz Loške doline
odločila, da bo odtekla celih 42 kilometrov
ljubljanskega maratona. In to ji je brez dvoma
tudi uspelo. Upam, da se ji drugo leto pridruži
še kakšen pogumen tekač ali tekačica.
Lanskega maratona se je iz Loške doline
udeležilo 11 tekmovalcev, letošnjega že 27. Ne
dvomim, da bo drugo leto udeležba še večja.
Saj včasih, ko tako gledam širom po Loški
dolini, se mi zazdi, da teče že cela dolina.

Tekači smo se po uspešni sezoni še malo poveselili
december, 2007

društva
Martina Šumrada

Strelske novice

V nedeljo, 24. 11. 2007 je bilo pod okriljem
Občine Loška dolina in v organizaciji Strelskega
društva Kovinoplastika Lož, organizirano
občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško
in zračno pištolo. Tekmovanje je potekalo v
treh kategorijah. Z zračno puško so bili med
moškimi najuspešnejši: Niko Komidar, Tone
Žnidaršič, Mirko Komidar, Matej Petelin in
Žiga Žnidaršič. V kategoriji nežnejšega spola
so prva mesta zasedle: Jerneja Mihevc, Nada
Škorič - Plos, Nives Komidar, Kristina Komidar
in Alenka Žagar. Z zračno pištolo pa smo bili
uspešni: Martina Šumrada, Tone Žnidaršič,
Zdravko Turk, Gašper Kvaternik in Mirko
Komidar. Najboljši v kategoriji zračna puška so
se pomerili še v finalu, kjer so predhodnemu
rezultatu dodali še deset strelov. Za vsak strel
je bilo na voljo 60 s, po preteku časa je sodnik
vsakič sproti ocenil dosežene kroge. Zmagal
je strelec, ki je imel po seštevku regularnega
dela in finala največ krogov. Tokrat je bil to
Niko Komidar. Po končanem tekmovanju so
najboljšim trem iz vsake kategorije podelili
medalje.
Poleg tekmovanj v občinskem merilu člani
SD Kovinoplastika Lož nastopamo tudi v
Notranjsko-primorsko-kraški ligi, v tretji
državni ligi – pištola in na odprtih kontrolnih

Mirko Komidar

Streljanje z zračnim orožjem je dvoranski
šport in s prihodom jeseni smo se tudi
strelci ponovno začeli družiti na tedenskih
treningih na strelišču v Starem trgu. To ni
šport, ki bi zahteval velike fizične napore,
vendar je za dosego dobrih rezultatov
potrebno vložiti kar nekaj truda.

Strelci

tekmovanjih Strelske zveze Slovenije, kjer
dosegamo dobre rezultate.
Vse, ki vas mika, da bi se poskusili v streljanju
z zračnim orožjem (puško ali pištolo), vabim,
da se nam pridružite na treningih, ki potekajo

ob petkih zvečer, po 19. uri na strelišču v
Starem trgu. Orožje lahko prinesete seboj ali si
ga izposodite na strelišču. Prijazno vabljeni.
Strelski pozdrav! Muš!

KUD -39, Babno Polje
V sklopu prireditev Čezmejne kulturne korenine je bila v soboto,
15. decembra, v gasilnem domu pod vodstvom Jožefe Strle
delavnica izdelovanja cvetja iz papirja, ki izhaja še iz časov, ko
se v hladnih dneh ni moglo nikjer kupiti ali dobiti svežega cvetja
in so zato babnopoljske žene krasile hiše s cvetjem iz papirja,
cvetje pa so izdelovale tudi ob kakšnih drugih priložnostih (razna
praznovanja).
Društvo KUD -39, Babno Polje je v letošnjem letu nabavilo ozvočenje.
K nakupu ozvočenja sta poleg sredstev iz javnega razpisa Javnega
sklada za kulturne dejavnosti svoj delež primaknili še občina Loška
dolina in Kovinoplastika Lož.
Člani društva želimo vsem občankam in občanom občine Loška
dolina vesele božične praznike in srečno novo leto!
Okraski za božično drevesce dobijo vrednost šele takrat, ko
ostarijo:
ko jih vsako leto znova prinesemo s podstrešja, malo bolj obrabljene,
toda dragocene zaradi spominov, ki jih vzbujajo v nas.
Člani in članice društva KUD -39, Babno Polje
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društva
Meta Ravšelj

»Klasje«
Miklavžev čas pa seveda ne more miniti brez
peke »parkeljnov« po preizkušenem receptu ga.
Ane Ivančič za fino kvašeno testo, iz katerega
se da narediti še marsikaj, tudi pleteno srce.
Pa naj vam zaupamo recept za testo, če vas
kdaj zamika.

Izdelava »parkeljnov« in pletenega peciva

Izvajalec: ga. Ana Ivančič
Recept za izdelavo finega kvašenega testa
1 kg bele moke tip 500
malo soli
4 dag kvasa
12 dag sladkorja
2 celi jajci
7 dag margarine
1 rumenjak
4 dlc mleka oz. po potrebi

Borut Kraševec

Borut Kraševec

Aktivne smo tudi na prireditvah v našem
okolju, tako smo s svojim pecivom popestrile
druženje obiskovalcev na otvoritvi tržnice
v Starem trgu, prireditvi »V deželi ostrnic« v
mesecu juliju in na Polharski noči.

V septembru sta se dve članici udeležili
certifikatnega izobraževanja za peko kruha,
peciva in testenin na tradicionalen način, ki
ga je organiziral Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana v okviru Kmetijsko svetovalne službe
Cerknica. Kljub obilici dela doma in še kje,
smo si v jesenskem obdobju vzele čas še za
kuharski tečaj »Jedi iz bifejne mize«, poslušale
predavanje o glivici Kandidi, občudovale
spretne roke aranžerke ob aranžiranju
novoletnih daril in namiznih aranžmajev.

Borut Kraševec

Ni le žitni klas, ampak tudi ime Društva
podeželskih deklet in žena v Cerknici,
sekcija Loška dolina, ki smo si tudi v
letošnjem letu zaželele več aktivnosti,
druženja in prepoznavnosti.

Izdelava »parkeljna«
Iz vzhajanega testa naredimo »svaljk«. Z roko pretisnemo, da
oblikujemo glavo. Z nožem narežemo rožičke, roke in noge. Za oči
in gumbe uporabimo cel poper ali brinove jagode, za jezik pa rezino
korenčka. Iz treh trakov testa spletemo tanko kito in jo pritrdimo od
ene roke do druge. V eno roko vtaknemo majhno palico. Po testu s
škarjami narežemo »kocine«, namažemo z jajcem in pečemo.
Izdelava srca
Iz štirih trakov spletemo kito in oblikujemo srce. Okrasimo s ptički in
rožicami. Pomažemo z jajcem in pečemo.
Pa vse dobro v prihajajočem letu vam želimo!
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BONTON
Včasih so bili prazniki lepši
Tako večkrat pravijo starejši ljudje. Do neke mere imajo celo prav.
Prazniki so bili včasih sprememba, »odklop« od težkega kmečkega
dela, vsakdanjega napora, drugih obveznosti in skrbi. Danes
spremembo nudijo mnoge druge dejavnosti, kot je šport, televizija,
izleti, dopust, gledališče, internet, udejstvovanje v najrazličnejših
društvih in podobno. To pa ne pomeni, da praznikom ne posvečamo
več take pozornosti.
Prav nasprotno. Ponovno uvajanje in utrjevanje starih običajev ob
različnih prazničnih dnevih je hvale vredno. Ob takšnih druženjih
vnašamo trdnejšo medsebojno povezanost, obujamo, ohranjamo in
utrjujemo lepe in dragocene posebnosti, pa naj gre za osebni praznik,
kot sta rojstni dan ali god, družinski, državni ali verski praznik,
zaključek šolanja, razne obletnice in druga praznovanja.
Kakršen koli praznik že je pred nami, je priporočljivo, da se nanj
dobro pripravimo. Gre v prvi vrsti za vsebino praznika, njegovo
sporočilnost, namen oziroma pomen praznovanja, za tradicijo in
temu primeren običaj. Če bomo zadeli bistvo praznovanja, bomo
lahko z zadovoljstvom ugotavljali, da so prazniki še vedno lahko lepi
in lepo doživeti.

Velikokrat je ob prazničnih druženjih bolj kot raznovrstna hrana in
pijača, pomembna topla, prijazna beseda, vesela pesem, družabna
igra, ples, primerna šala, ki naj bo, se razume, dobro izbrana, da
ni do koga od prisotnih žaljiva. Za kolikor mogoče uravnoteženo
obremenitev s pripravo praznovanja je vsekakor dobro, da se
organizacija dela porazdeli. Otroci znajo marsikdaj prav posebej
prijetno popestriti praznovanje. Izkoristimo njihovo pripravljenost za
sodelovanje.
Pri praznikih z dolgoletno tradicijo je dobro čim bolj ostati pri
izvirnosti. Tako najbolje ohranjamo sporočilo, ki je prehajalo iz
roda v rod. Stara ljudska modrost pravi : »Starih običajev ne vseh
zatreti, novih pa ne vseh sprejeti.« Za zadnje čase uvoženi praznik
»noč čarovnic« bi bilo še posebej dobro upoštevati ta ljudski rek. Nič
izvirnega za naše področje!
V naši potrošniški družbi je nevarno, da se prazniki preveč ne
skomercializirajo. Lahko se predpraznični čas sprevrže v preveliko
nakupovalno mrzlico in nam vzame že toliko energije, da nam jo
zmanjka za tisti najpomembnejši sproščeni del praznovanja. Kaj hitro
lahko v takem primeru zaključimo, kako je praznovanje naporno in že
je tu slaba volja. Lepo praznovanje je splavalo po vodi. Materialne
priprave nas res težko povsem zadovoljijo. Včasih ni treba kaj dosti
spremeniti in že je praznovanje lepše.
Pavla Lavrič

doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja, Ljubljana

Električna in magnetna polja elektroenergetskih naprav II.
Najbolj pogosta vprašanja in odgovori občanov glede sevanja elektroenergetskih naprav.
	Kakšno je stališče vodilnih
mednarodnih organizacij o možnih
škodljivih vplivih EMS na zdravje?
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na
podlagi pregleda doslej opravljenih raziskav
ugotovila, da dolgotrajna izpostavljenost
električnim in magnetnim poljem nizkih jakosti,
ki jih najdemo v bivalnem okolju, ne vpliva na
človekovo zdravje. Ker obstaja nekaj vrzeli v
znanju, pa SZO podpira nadaljnje raziskave,
s pomočjo katerih bo mogoče bolje opredeliti
tveganje. Omenjeno stališče podpirajo tudi
druge ključne organizacije tako doma kot v
svetu.
	Ali lahko magnetna polja nizkih jakosti
povzročajo glavobole, nespečnost,
motnje živčnega sistema, slabosti in
druge simptome?
Nekateri posamezniki pripisujejo tovrstne
simptome izpostavljenosti nizkim poljskim
jakostim v bivalnem okolju. Poročajo o
glavobolih, tesnobi, depresiji in samomorilnih
mislih, utrujenosti in zmanjšanem libidu.
Z razpoložljivimi znanstvenimi dokazi ne
moremo potrditi povezave med temi simptomi
in izpostavljenostjo poljem. Nekatere od
omenjenih težav lahko povzročajo drugi
dejavniki iz okolja ali pa celo strah, povezan
z novimi tehnologijami. Ker je take, splošno
razširjene simptome, težko raziskovati v
povezavi z vplivnimi dejavniki iz okolja, ne
december, 2007

pričakujemo, da bomo lahko kdaj dobili
natančnejši odgovor na to vprašanje.
	Ali je v Sloveniji zakonsko določen
nadzor nad sevanji daljnovodov?
Da. Vlada Republike Slovenije je leta 1996
sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS,
70/96), ki natančno določa največje dovoljene
sevalne obremenitve za vse vire sevanja, tudi
za daljnovode, kablovode ter transformatorske
postaje nazivne napetosti nad 1 kV. Za nove
posege v prostor so z uredbo z dodatnim
preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj
občutljiva območja (I. območje povečanega
varstva pred sevanji, kamor se uvrščajo bivalno
okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja
veljajo v Sloveniji desetkrat strožje omejitve
kot v drugih državah EU.
	Kakšni so potrebni odmiki od
daljnovodov glede na slovensko
uredbo?
Predpisana varnostna razdalja ni številčno
opredeljena, so pa zato določene največje
dovoljene sevalne obremenitve zaradi
daljnovoda, ki jih določa Uredba o
elektromagnetnem sevanju (Ul. RS 70/96).
Pri analizi tipskih primerov se je za daljnovode
nazivnih napetosti 400 kV, 220 kV in 110
kV, če je na njih pričakovati visoko tokovno
obremenitev, izkazalo, da uredba postavlja

nove kriterije v dosedanji praksi projektiranja.
Poleg upoštevanja varnostne višine in
varnostne oddaljenosti vodnikov, predpisanih
s tehničnimi normativi, je treba pri novih
vodih upoštevati tudi oddaljenost, na kateri
so dosežene mejne vrednosti električnega in
magnetnega polja za nove vire sevanja. Mejne
vrednosti, ki jih določa zakonodaja za nove
vire in vire v rekonstrukciji, so 10- oz. 20-krat
strožje od mejnih vrednosti za obstoječe vire
sevanja: 0,5 kV/m in 10 µT (za I. območje –
novi viri in rekonstrukcije). Potrebni odmiki na
območjih povečanega varstva pred EMS so do
45 m za 400 kV daljnovod, do 24 m za 220 kV
daljnovod in do 14 m za 110 kV daljnovod.
Pri načrtovanju in podeljevanju gradbenih
dovoljenj je potrebno za nov vir sevanja
določiti njegovo vplivno območje glede na
mejne vrednosti Uredbe o elektromagnetnem
sevanju (Ul. RS 70/96).
	Ali lahko strah pred sevanjem, ne glede
na to, ali je upravičen, škodljivo vpliva
na ljudi?
Človek je psihofizična celota in kadar je
prepričan, da mu grozi nevarnost, ima lahko
to ne glede na resničnost nevarnosti škodljive
posledice za njegovo zdravje in počutje. Zato
je pomembno ustvariti medsebojno zaupanje
med investitorji in izvajalci na eni ter prebivalci
na drugi strani. Kadar imajo prebivalci
dejanski nadzor nad dogajanjem oziroma nanj
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lahko vplivajo, praviloma to vpliva blagodejno
in preprečuje nastanek raznih zmotnih
prepričanj.
Kaj lahko storim?
Ker zaradi vrzeli v znanju dokončnih odgovorov
glede (ne)varnosti nizkofrekvenčnih magnetnih
polj še ni mogoče dati, se nekatere mednarodne
organizacije in vladne ustanove odzivajo na
zaskrbljenost javnosti zaradi morebitnih
vplivov EMS na zdravje ter priporočajo
upoštevanje načela previdnosti:
Vsak posameznik lahko svojo izpostavljenost
poljem zmanjša tako, da:
•	poskrbi za čim večjo oddaljenost od virov
sevanj, saj tako učinkovito in ceneno
zmanjša njihov morebitni vpliv.
•	časovno omeji svojo izpostavljenost. Ker so
nočne izpostavljenosti dolgotrajnejše, je iz
preventivnih razlogov smiselno poskrbeti
predvsem za zadostno razdaljo od virov
polj. To še posebej velja za dojenčke in
malčke. Radijske budilke naj bi zato ne
bile nameščene neposredno ob glavi. Pri
oddajniku babyphona in predvsem pri
usmernikih je potrebno paziti na zadostno
razdaljo od otroške posteljice. Če je mogoče,
naj oddajnik deluje na baterije, saj v tem
primeru nizkofrekvenčna izmenična polja
ne nastajajo.
•	poskrbi, da so elektroinstalacije v stanovanju
dobro izolirane, nameščene pod omet in po
potrebi odklopljene.
•	elektronskih naprav ne pušča v stanju
“standby” in jih raje izključi. To velja
predvsem za televizorje in stereo naprave.

Slika 1. Potek efektivne vrednosti magnetnega
polja (B) na liniji 1 m nad zemljo za 400 kV ,
220 kV ter 110 kV daljnovod (geometrija glave
stebra: sod).
O PROJEKTU FORUM EMS
Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno,
nepristransko
in
strokovno
podprto
komuniciranje o problematiki elektromagnetnih
sevanj (EMS). Svoje delo opira izključno na
znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih
mednarodnih institucij s področja varovanja
zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je
vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme
s področja EMS. To so predvsem vladne in
nevladne organizacije, lokalne skupnosti,
gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki
različnih področij in seveda najširša javnost.
Projekt Forum EMS posega na vse ravni
obveščanja in komuniciranja z namenom
predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč

Vse, kakor je rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki;
pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo
rabo - ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja.
Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo,
kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se uzro na čudežno deželo
pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca!
(Ivan Cankar, Kurent)

najpomembnejših mednarodnih organizacij
s področja varstva pred EMS. Poudarek
je na raziskovanju in posredovanju novih
znanstvenih spoznanj in rezultatov odmevnih
domačih in tujih raziskav najširši javnosti
v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja
informativne zloženke in brošure, strokovne
knjige, objavlja članke v medijih ter organizira
in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno
pisarno.
Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti
in zagotoviti javnosti objektivno obveščanje
ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo
zainteresirani posamezniki in skupine imeli
možnost objektivno prepoznati in razumeti
možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi
EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne
argumente, ki omogočajo konstruktivnejše
sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev.
Višja stopnja razumevanja problematike EMS
bo tudi za ponudnike storitev dober temelj za
prikaz njihove družbene odgovornosti skozi
neposredno vključevanje v hitrejše reševanje
konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo
umeščanje virov EMS v prostor.
DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko najdete na
domači strani projekta: www.forum-ems.
si ali pa jih prejmete po elektronski pošti, če
nam pišete na naslov info@forum-ems.si.
Obrnete se lahko tudi na svetovalno pisarno
projekta Forum EMS na telefon (01) 568-27-33,
oziroma svoja vprašanja pošljete na naslov:
Projekt Forum EMS, Pohorskega bataljona
215, 1000 Ljubljana

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Loška dolina
želi vsem občankam in občanom Loške doline in Babnega Polja
vesele božične in novoletne praznike v novem letu pa veliko
zdravja, miru, razumevanja in sreče.
OO SDS Loška dolina

LEKANČKOV BUTIK
Božični piškoti
Sestavine:
20 dag margarine
12 dag sladkorja
20 dag medu
40 dag moke
1 žlička pecilnega praška
1 žlička začimb za medenjake
10 dag mletih mandljev
1 rumenjak

Za dekoracijo:
10 dag sladkorja v prahu
1 žlička limoninega soka
1/2 beljaka
jedilne barve
beli in temni čokoladni preliv
bele sladkorne perle

PRIPRAVA:
Margarino, med in sladkor zmešamo in segrejemo. Ko se sladkor stopi, odstavimo z ognja
in ohladimo. Moko zmešamo s pecilnim praškom, začimbami in mandlji. Dodamo rumenjak,
ohlajeno medeno maso in zgnetemo testo. Čez noč ga pustimo v hladilniku.
Iz testa, ki smo ga razvaljali na 1/2 cm debelo plast, izrežemo novoletne, božične figurice.
Položimo jih na peki papir in jih pečemo pri 200 C0 (10–12 minut). Sladkor v prahu zmešamo
z limoninim sokom in beljakom, da dobimo sladkorni preliv. Pobarvamo z živilskimi barvami.
Čokoladne oblive raztopimo na pari. Medenjake položimo na kuhinjsko mrežo in jih okrasimo.
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dobro je vedeti
Spoštovane občanke, spoštovani občani in vsi bralci Obrha

❆

VOŠČILO AS

Mir in notranja uglašenost naj vas spremljata v teh božičnih praznikih.
S ponosom praznujmo dan samostojnosti.
Skok v novo leto 2008 naj bo sproščen, igriv in prazničen.

❆

V mozaiku leta, ki je pred nami, naj vam v prvi vrsti služi dobro zdravje. Naj bo leto
izpolnjeno z ustvarjalnostjo, z delom, ki osrečuje, z aktivnim preživljanjem prostega časa,
z uspehi na vseh področjih, z zvrhano mero ljubezni in s spoštljivimi medsebojnimi
odnosi. SREČNO!
OO NSi Loška dolina

❆

OBČINA LOŠKA DOLINA in KOVINOPLASTIKA LOŽ DRUŽBA
POOBLAŠČENKA d. d. vabijo na
prireditve v sklopu novoletnega praznovanja 2007 pod šotorom na parkirišču
Kovinoplastike v Ložu.
30. 12. 2007
9.00–13.00
11.30
13.00
10.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00
18.30–19.30
20.00–01.00

smučarski sejem, Smučarski klub Kovinoplastika Lož
start dobrodelnega teka, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg in
Športna zveza Loška dolina
cilj dobrodelnega teka
mini turnir v pikadu, Športno društvo Nadlesk
delavnice za otroke, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
nastop Damjane Golavšek
prihod Dedka Mraza
koncert Pihalnega orkestra, Pihalni orkester Kovinoplastika Lož
zabava z ansamblom MALIBU

31. 12. 2007
19.00–20.00
20.00–02.00

koncert pevskega zbora, pevski zbor Jasna
zabava z ansamblom ERAZEM

Želimo vam lepe božične praznike,
v letu 2008 pa naj vse ovire postanejo
premostljive,
vse, kar je bilo predaleč, naj bo dosegljivo,
vse, kar je bilo nemogoče, možno,
vse, česar nismo imeli, pa naj
ostane v duhu upanja, vztrajnosti in
poguma.

❅

Spoštovani,
obveščamo vas, da bo v našem okolišu potekala redna

KRVODAJALSKA AKCIJA
• v četrtek, 27. in petek, 28. decembra ‘07
od 7. do 15. ure, v OŠ Cerknica.
• v ponedeljek, 24. decembra ‘07
od 7. do 13. ure, v OŠ Stari trg pri Ložu.
Zaradi večdnevnih praznikov konec leta (božič in novo leto – več
nedelovnih dni tudi za zdravstvo), lahko pride do pomanjkanja
zalog krvi, in predvsem tudi povečanja število prometnih nesreč.
V sled tega izredno prosimo, da se krvodajalske akcije udeležite v
čim večjem številu, saj je naša akcija v tem času ključnega pomena
za reševanje življenj.
Vljudno vabljeni,
hkrati pa vam želimo veliko zdravja in uspeha v NOVEM LETU 2008!
Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke
Gregor Pokleka
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AS, OO Loška dolina

Do sreče je en sam korak, en sam
nasmeh, ena sama beseda.
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
Občinski odbor Loška dolina
želi vsem svojim članicam in članom,
simpatizerjem in vsem občankam
in občanom Loške doline
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE in
SREČNO NOVO LETO 2008!

Tradicionalni zimski vzpon na Gornje
Poljane bo 27. 1. 2008. Odhod z
vodičem bo ob 9. uri iz Viševka
(parkirni prostor pri pokopališču). Za
lažjo organizacijo pohoda prosim, da
se prijavite na tel. 041 810 596.

Območno združenje Rdečega križa
Cerknica - Loška dolina - Bloke
C. 4. maja 51, 1380 Cerknica,
e-mail: cerknica.OZRK@rks.si
Tel. 01 7050-510

❅

Jure Kordiš

Dobrodelni novoletni tek in hoja

❆

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športno
društvo Loška dolina vabita na dobrodelni tek in hojo, ki bo 30.
12. 2007.
Start bo ob 11.30 pri šotoru na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Udeležili se boste lahko teka na 5 ali 10 km ter pohoda na 5 km.
Startnina je 5 evrov na udeleženca (za osnovnošolske otroke
startnine ni) in se v celoti nameni društvu Sožitje Cerknica. Vsak
udeleženec dobi topel obrok in čaj ter spominsko darilo. Prijavili se
boste lahko uro pred startom.
Tek in hoja bosta potekala na lastno odgovornost na javnih
cestah, udeleženci se bodo morali ravnati v skladu z veljavnimi
cestnoprometnimi predpisi.
Cilj prireditve bo v šotoru pri Kovinoplastiki Lož, kjer bo tudi
zaključek druženja.
Tek ni tekmovalnega značaja, pač pa naj bi bilo to predvsem
druženje športnih navdušencev. Želimo si, da bi se ga udeležili v
čim večjem številu.
Športno društvo
Loška dolina

❆

Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu
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iz zgodovine
Janez Kebe

Župnijske pergamentne listine, IV. del
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.

Opomba: V tem času so bili lastniki loškega gradu celjski grofje. Dohodki od laza
so se uporabili za vzdrževanje večne luči v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem
trgu.

9. Listina 1468, oktober, 11.
Jaz, Mihael Ritter iz Podcerkve (zu Podzirkg), objavljam s tem javnim
pismom zase in za svoje dediče, da sem s to listino prodal laz z vsem
pripadajočim, ki leži za studencem pri vasi Laze (Gereut), in to slavni
cerkvi ljubega gospoda in svetnika svetega Primoža in svetega Klemena
na Otoku (na Otočku – Werdlein) ter tamkajšnjim predstojnikom
(zechmaister) in starešinam,
sedanjim in bodočim, in vsem
njihovim potomcem. Laz leži v
župniji Lož. Prodan je bil za 18
ogrskih dukatov (guld unger),
ki sem jih že dobil. Zato s tem
pismom postavljamo starešine, da
v imenu omenjene cerkve uživajo
ta laz ... po kranjskem deželnem
pravu naj ga ščiti sodnik v Ložu
oz. tisti, ki bo imel tam sodno
oblast. Listino sta z lastnima
pečatoma
potrdila
Nikolaj
Ravbar (Rauber), loški oskrbnik,
in Boltežar iz Sušja. Dano v
petek po svetem Kolomanu v
štirinajststooseminšestdesetem
letu po Kristusovem rojstvu.
Zadaj na listini je napis: Zgornji
laz (obern gereut) – nekaj
travnikov pri jezeru. Cerkvenim
ključarjem
cerkve
svetega
Primoža in Felicijana na Otoku.
Opomba: V tej župnijski listini se
vas Otok prvič omenja. Pisar se je
prvič zmotil, ker je napisal svetega
Klemena.
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10. Listina 1494, junij, 23.
Jaz, Herman Raubar (Rauber), dajem s tem javnim pismom v svojem
imenu in v imenu vseh svojih dedičev vsem, ki bodo to pismo videli,
slišali ali brali, vedeti, da sem prodal travnika Veliki in Mali Ključ; zadnji
leži poleg Velikega oz. poleg Dürarjevega Ključa in meji na Ložarjev
Ključ. Prodam tudi travnik z imenom Senožet (und ain wiesmat genand
Schynoschet), ki leži med Šimfkovim (Schimfekh) travnikom iz Iga vasi
in travnikom Jakoba Trebuhana (Trübüchan) iz Starega trga; dotika se
prej imenovanega travnika ter leži na tistem delu ob jezeru, ki spada
pod loško sodišče. Vse to prodam starešinam in ključarjem (eltern und
zechmayster) ljubega gospoda svetega Primoža in Felicijana na Otoku,
in sicer imenovanemu Martinu, Pavlovemu sinu, in Juriju Srebernaku
(Srebrnakt) za 25 zlatnikov, ki sta mi jih že v celoti izplačala. Zato
predajam te travnike v posest in užitek starešinam in ključarjem cerkve
svetega Primoža in Felicijana na Otoku. Za večjo potrditev resničnosti
tega pisma sem naprosil svojega svaka Jurija Lambergerja, da je na
pismo, opremljeno z mojim pečatom, obesil še svoj pečat.
Dano v ponedeljek pred dnevom svetega Janeza Krstnika v štirinajstst
oštiriindevetdesetem letu po Kristusovem rojstvu.
Opomba: Priimek Šimfek se v Iga vasi omenja še leta 1636. Iz listine izvemo,
da je so bili Trebuhani tudi v Starem trgu. Trebuhan je bil že priimek. Priimka
pa še ni imel otoški ključar, zato so zapisali “Martinu, Pavlovemu sinu”. Priimek
od drugega ključarja je bil Srebernak. Priimek je prišel od srebrnih las ali od
srebrnika. Srebernak je bil še pred leti v Cerknici domače ime. V Cerniškem
jezeru se v listini imenuje tudi “Ložarjev ključ”. Še v našem času so znane
senožeti “Ložarce”. (Se nadaljuje)

iz knjige:
Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem, Ljubljana 1996

8. Listina 1456, avgust, 10.
Marin Vozlič (Voszlicz) in moja zakonska žena Doroteja sva dobro
premišljeno in z vednostjo svojih prijateljev sklenila s tem pismom v svoj
dušni blagor in v dušni blagor prednikov podariti bratovščini svetega
Jurija v loški župnijski cerkvi od svojega premoženja dva laza (Gereut).
Eden od teh se imenuje ...ppantitza, drugi pa je ob Terlecovem lazu
nad vasjo Metulje v bloški župniji in spada pod loško deželsko sodišče.
Oba laza zapuščava šele po svoji smrti. Do takrat pa bova omenjeni
bratovščini dajala vsako leto na dan svetega Martina 4 funte olja.
Po najini smrti naj dobijo laza v last starešine te bratovščine in naj z
njima upravljajo kot z drugim imetjem, ki je njihova last. Naprošava
tudi svojo gosposko – grofe Celjske in njihovega glavarja – naj ščiti
bratovščino kot lastnika teh dveh lazov.
Za večjo potrditev zapisanega v tem pismu sva naprosila pl. Martina
Snitzenpawmerja, grofa v loškem gradu (purkgraffen zu Loss), in
Jakoba Snežniškega, da sta obesila nanj svoja pečata. Dano na dan
svetega mučenca Lovrenca v štirinajststošestinpetdesetem letu po
Kristusovem rojstvu.

Župnijska pergamentna listina, s katero sta leta 1456 Marin Vozlič in žena Doroteja
podarila bratovščini sv. Jurija pri župnijski cerkvi dva travnika.
december, 2007

nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v novembru 2007 je bilo:
POSLIKAVE IN ROČNA DELA, MAJ

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

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

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do 25.
februarja 2008.

Umetnostna obrt Marta Jozelj
Babno Polje 77
1386 Stari trg pri Ložu
Delavnica: Markovec 35b
Tel: 031 329 431
1. nagrado: keramično vazo s poslikavo Loške doline
prejme: Cilka Zrimšek, Ograde 5, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: lonček ali skodelico za kavo s poslikavo po izbiri iz ponudbe
prejme: Duša Bavec, Cesta Notranjskega odreda 39, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: lonček ali skodelico za kavo s poslikavo po izbiri iz ponudbe
prejme: Marjana Bedenk, Dunajska 305, 1231 Ljubljana
4. nagrado: glineno vrtnico
prejme: Tine Jozelj, Babno Polje 77, 1386 Stari trg pri Ložu

Nagrade tokrat prispeva:
KGZ Cerknica z. o. o.
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica
Tel.: 01 707 16 00
Fax: 01 707 16 16
GSM: 041 696 213
E-mail: kgz@kgz.si, meden@kgz.si
1.
2.
3.

nagrada: mobilni telefon
nagrada: brisača in buteljka
nagrada: kapa in buteljka

Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri žrebu.
uredniški odbor

Nagrajencem čestitamo!

november, 2007

35

Opel Astra
že za 11.990 EUR.

Avtotehna Vis in Urbas d.o.o.
Postojnska cesta 37, 1380 Rakek, tel.: 01/705 25 55
Slika lahko prikazuje opremo, ki ni serijska. Cena velja za novo Opel Astro 1.4
Essentia. PovpreËna poraba goriva za vse modele: od 4.8 do 9.3 l/100 km. Emisije
CO2 za vse modele: od 130 do 223 g/km.

www.opel.si

