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Igavaška štirna
Vaški vodnjak – štirna stoji sredi Iga vasi pod mogočno več kot 140 let staro lipo. Kdaj je bil izkopan
in zgrajen ni natančnih podatkov, najverjetneje pa so lahko podtalnico iz njega prvič zajeli konec 19.
stoletja. Globok je 18 metrov in lahko si predstavljamo, da kopanje v tako globino za tiste čase ni
bilo preprosto. Dodatno težavo je pri izkopu povzročila živa skala na katero so naleteli med delom.
Prvotno so vodo zajemali s »šternakom« - posodo, pritrjeno na verigi. Z vrtenjem velikega kolesa,
so verigo navili na vreteno in tako posodo z vodo, potegnili na površje. Po vodo k vodnjaku so hodili
s cele vasi. Nosili so jo s škafi ali vedri, tisti bolj oddaljeni pa so jo vozili z »vlakom«-ročnim vlečnim
vozičkom na katerega so naložili po dva škafa ali soda. Ob vodnjaku se je ob čakanju na vodo,
odvijalo tudi družabno vaško življenje. Okrog leta 1958 so se v vasi dogovorili, da namesto vodnjaka
na vreteno, postavijo vodnjak z ročno črpalko. Star vodnjak so podrli, na tem mestu pa postavili
črpalko z dolgo leseno ročico, s pomočjo katere so »trumpali«-črpali vodo, da je pritekla skozi pipo.
Izkazalo se je, da črpalka, kadar se je gladina vode v vodnjaku znižala, ni delovala. Kasneje so
njegovo uporabo postopoma opustili in začel je propadati.
Današnjo prenovljeno podobo je dobil leta 1994, po vzoru prvotne oblike in funkcije z večinoma
originalnimi deli vretena in ostalega mehanizma prvotnega vodnjaka.
V Igavasi je bila štirna z podtalno vodo tudi pri Magušarju in pa 7 metrov globoka pri Dubču, ki še
vedno stoji. Po vodo so hodili tudi v Bajer, Viševek, k izviru na Gobovec,…
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UVODNIK
Dobrodošli v drugi letošnji številki Obrha.
Veseli me, da ste prvo dobro sprejeli, vsaj po odzivih sodeč. Hvala vam za vsa vaša
mnenja, tudi kritična. Vedno ste dobrodošli z njimi, saj pripomorejo pri pripravi
rubrik. Objavo in pozornost si zagotovo zasluži še več vsebin tudi iz področij, ki
trenutno niso prisotna. Zato vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi prispevki, saj
naša lepa dolina, nosi in nudi neizmerno bogastvo in lepoto v naravi, ljudeh in v
izročilu naših prednikov in utripu današnjega časa in bilo bi škoda, da vsaj delček
tega ne najde prostor v našem skupnem glasilu. Hvala vsem, ki pripravljate
prispevke in sodelujete pri ustvarjanju. Tudi tokrat je prišlo na naslov uredništva
kar nekaj člankov in prav je tako. Zgodi se sicer, da mora včasih, žal posamezni
članek zaradi zapolnjenosti tekoče številke počakati na naslednjo. Upam, da
avtorji to sprejmete z razumevanjem. Zgodi se, da včasih ponagaja tehnika ali mi
kakšen članek oteži delo, če ni pravilno tehnično pripravljen. Poseben problem
povzročajo digitalne fotografije, ki so vložene med teksti. Zato vse, ki pošiljate
članke s fotografijami naprošam, da fotografije priložite kot samostojne in jih ne
vnašate med tekst. Več o pripravi in pošiljanju člankov si preberite v spodnjem
zapisu. In seveda ne spreglejte datuma, do katerega jih lahko posredujete.
Vabljeni vsi, da shranite v Obrh vaš delček Loške doline.
V upanju in želji, da se v prihodnjem Obrhu zopet srečamo, vas lepo pozdravljam
in vam želim prijetne poletne dni!
urednik
p.s.
Opravičujem se vam za vse tiste napakice, napake in spodrsljaje, ki se kljub
pazljivosti in sodobni tehniki ali pa prav zaradi nje sem pa tja nehote pojavijo.

Zadnji dan za oddajo člankov: torek, 4. september 2007.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in
obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12 ), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in
telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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Iz Občinskega sveta
Osrednja tema šeste redne seje Občinskega sveta v Loški dolini so bila poročila javnih zavodov in podjetij, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter poročila predstavnikov, ki občino zastopajo v svetih zavodov.
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebam po predšolski vzgoji in osnovnošolskem izobraževanju na področju
občine. Poleg tega se v šoli izvajajo razne kulturne prireditve za šolo in kraj, je tudi osrednji prostor za šport, saj se v šolski telovadnici in igrišču ob šoli v popoldanskem času
vrstijo rekreativne dejavnosti otrok, mladine
in občanov.
V vrtcu, ki sodi v sklop osnovne šole, je bilo 1.
9. 2006 85 otrok. Od tega štirje otroci s posebnimi potrebami, trije so prejemali dodatno
strokovno pomoč, dva pa stalnega spremljevalca za ves čas bivanja otroka v vrtcu. Poleg
dnevnega programa vzgoje in varstva otrok
šola oz. vrtec organizira tudi krajše programe
za tiste otroke, ki niso vključeni v vrtec: igralne
urice, namenjene starim od dveh do treh let in
cicibanove urice za otroke od tretjega leta starosti pa do vstopa v šolo. Te otroke so občasno
vključevali tudi v dejavnosti izvenšolskih prostorov (novoletne in pustne prireditve, prireditve »V deželi ostrnic« …), redno vključeni pa so
sodelovali še pri mnogih prireditvah, namenjenih otrokom in širši javnosti.
Pouk v šolskem letu 2006/2007 obiskuje 363
otrok, večina v Starem trgu, 55 otrok obiskuje
podružnično šolo v Iga vasi, 10 pa podružnično
šolo v Babnem Polju. Tudi šolarji se poleg rednega pouka ukvarjajo še z mnogimi dodatnimi
dejavnostmi. Na šoli delujejo kar štirje pevski
zbori, učenci sodelujejo pri mnogih razrednih,
državnih in celo mednarodnih projektih (CHEPIUS: E-Twinning, Talkschool, CHEPIUS: Arion).
V občini skoraj ni prireditve, kjer ne bi sodelovali tudi šolarji, veliko pa jih organizirajo tudi
sami. Izvajajo projekt EKO šole in so v lanskem
letu prejeli PEČAT GOSTOLJUBNOSTI in 3. mesto Turistične zveze Slovenije. Za ves ta bogati
program skrbi 69 zaposlenih, ki jim uspeva v
celoti realizirati delovni načrt in doseči cilje
dela v vrtcu, šoli in drugih dejavnostih.
Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna je trenutno v fazi preoblikovanja. Poročilo o delu v lanskem letu je podal
podpredsednik Sveta zavoda, gospod Branko
Troha. Zavod je v lanskem letu izdelal sistem
blagovnih znamk za destinacijo Postojnska
jama, Predjamski grad in Grad Snežnik, ki je
seveda odprt in omogoča nadgradnjo ostalih
produktov. Narejena je sejemska stojnica za
turistično destinacijo, ki je bila v veliko pomoč
tudi na 31 predstavitvah destinacije doma in
v tujini. Enaintrideset občanov se je udeležilo
intenzivnega izobraževanja za turistične vodnike, informatorje in animatorje ter uspešno
opravilo program.
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Morda najzahtevnejši projekt v lanskem letu pa je bila izvedba Velike Krpanove poti,
pri katerem so sodelovale vse občine regije.
Pohodniško kolesarska pot je dolga 91 km in
pelje tudi skozi lepote Loške doline. Ob tem so
seveda izdali tudi karto, ki je v pomoč pohodnikom in kolesarjem, celotno pot pa označili s
180 tablami.
Zavod je izdal tudi turistično karto Postojne,
Notranjske/Krasa in Primorske ter Monografijo in knjigo po Notranjski, promocijsko gradivo za sejme, postavil informacijske table
ter vzpostavil osrednji rezervacijski sistem
za turistično destinacijo. Veliko bogatega programa, veliko truda za prepoznavnost, tudi
Loške doline, a pogledi na delovanje zavoda so
različni in zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je njegov nadaljnji obstoj vprašljiv.
Javno podjetje Komunala Cerknica d. o. o.
je tisto, ki v Loški dolini skrbi za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
odvoz in deponijo odpadkov, upravlja z javno
razsvetljavo ter skrbi za urejanje javnih poti,
površin za pešce in drugih javnih površin. Prav
gotovo je to podjetje najbolj »pod udarom« prebivalcev, saj se nas njihova dejavnost najbolj
neposredno dotika. Vsi želimo neoporečno
pitno vodo, čiste ceste in javne površine, razsvetljene ulice in poti, nič smeti …
Nismo pa še pripravljeni za to tudi primerno
plačevati. Podjetje na področju obveznih javnih
služb posluje z izgubo. Največjo pri storitvah
ravnanja z odpadki, na kar vpliva predvsem
dejstvo, da so cene teh storitev nespremenjene že od leta 1998. Ravnanje z odpadki pa je
vedno dražje – prehod na ločeno zbiranje odpadkov, vedno večje zahteve v okviru zakonodaje,
povečani stroški deponije, višje cene za funkcioniranje (npr. pogonska goriva …). Trenutno
podjetju še uspeva pokrivati izgube s tržnimi
dejavnostmi, ki jih vse več oprav- ljajo tudi
v Loški dolini, potrebno pa je še veliko dela in
dogovarjanj za kar najboljše poslovanje, kar bo
vplivalo tudi na zdravje in počutje prebivalcev.
Predstavniki v raznih svetih, imenovanih s
strani Občinskega sveta so poročila podali
pisno, predstavnica v svetu zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica pa še
ustno, tudi zato, ker je bilo poročilo zavoda
zaradi neudeležbe predstavnika umaknjeno z
dnevnega reda. Predstavnica zavoda je nato
poročilo podala na sedmi seji. Občinski svet
se je torej seznanil oziroma sprejel poročila,
v nadaljevanju pa obravnaval še nekaj tem.
Imenoval je Mateja Kržiča iz Dan za vršilca
dolžnosti direktorja novoustanovljenega Zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik ter

sprejel soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorju ZD dr. Božidarja
Lavriča Cerknica.
Tržnica
V Starem trgu trenutno še ni urejene tržnice in
zato tudi nobenega reda pri trgovanju. Občani
se stalno razburjajo nad »potujočimi« trgovci,
ki svoje stojnice najraje postavijo tako, da ovirajo promet v centru kraja.
Da bi stvar uredili, je občinski svet sprejel Pravilnik o tržnem redu, ki bo veljal na tržnici
namenjenem prostoru v središču Starega trga.
Tam je predvidenih osem tržnih mest, eno od
njih prodaji iz premičnih prodajnih objektov.
Tržnica, namenjena prodaji na drobno, predvsem kmetijskega blaga, bo odprta ob torkih,
petkih in sobotah, na njej pa bodo lahko svoje
blago ponujali kmetovalci, trgovci, gostinci
in drugi posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje.
Enkrat mesečno pa bodo na njej lahko brezplačno prodajali ponudniki, ki imajo svojo dejavnost registrirano na območju občine Loška
dolina.
Občinski svet je na seji sprejel še osnutek
odloka o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2006 (in na sedmi
seji odlok potrdil) ter sklep o pristopu k ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat« ter osnutek odloka o ustanovitvi
tega organa.
Sedma seja
Na sedmi seji je občinski svet (poleg
omenjenega zaključnega računa) sprejel
še odlok o občinskih taksah ter (verjetno
med prvimi v Sloveniji) Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini.
Pravilnik zajema naložbe v kmetijska gospodarstva, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
pomoč za zaokrožitev zemljišč, pomoč za
spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov in zagotavljanje tehnične podpore. Poleg
tega pa še naložbe za opravljanje dejavnosti
na kmetijah, trženje proizvodov in storitev iz
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter izvajanje
projektov lokalne razvojne strategije. Pomoči
se bodo dodeljevale kot nepovratna sredstva v
določeni višini za posamezne namene, v obliki
dotacij in subvencionirani obliki storitev. Pravilnik se bo uporabljal za programsko obdobje
2007–2013, pred prvimi razpisi za sredstva
pa mora občina pridobiti soglasje Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Srečanje pri gradu Snežnik
V četrtek, 31. 5., je bilo na Zagradnih njivah pri Gradu Snežnik srečanje društev, organizacij in posameznikov, ki se
ukvarjajo s turizmom v Loški dolini, in tistih, ki so uporabniki prostorov v kompleksu Gradu Snežnik.
Prisotni so bili predstavniki Turističnega
društva Loška dolina, Skavtov, Športnega
društva Kozarišče, Gostišča Mlakar, Gostilne Škriban, Turizma Jure, Društva ljubiteljev Križne jame in Čebelarskega društva
Loška dolina.
V uvodu je Matej Kržič predstavil trenutne aktivnosti zavoda Grad Snežnik:
• pridobitev grajskega kompleksa v dolgoročni
zakup,
• širši razvoj turizma v Dolini,
• povezovanje vseh turističnih ponudnikov v
eno »blagovno znamko« in skupna promocija
(izmenjava informacij, prospekti, informativne in cestne table …),
• izobraževanje in motivacija mladih (sodelovanje z osnovno šolo) ter vseh prebivalcev
Doline o turizmu.

• Zbrati je potrebno vse podatke, kje se lahko
kdo ustavi glede na želje in kakšno ponudbo imamo: ponudba hrane in pijače, ogled
Križne jame, ogled Obrha, polharske zbirke,
pohodi po gozdu, prenočišča … Ti podatki
naj bi bili dostopni pri vodičih, kontaktnih
osebah na informacijskih točkah, pri znamenitostih, v lokalih. S tem bi se lahko prilagajali posameznim željam obiskovalcev in
jim predstavili celostno ponudbo.
• V okolici Doline in v njej bi lahko postavili
informativne table, na katerih bi bil narisan Grad Snežnik in okolica. Nanjo bi lahko
turistični ponudniki in podjetja nalepili nalepke z informacijami o svojem delovanju.
• Razmišljanje, ki se pojavlja glede Zavoda
za kulturo in turizem Grad Snežnik v Dolini (če bo uspel pridobiti grajski kompleks v

zakup naj ostane, če ne, naj se zavod ukine)
je kratkoročno, saj ne glede na to, kdo bo
upravljal s kompleksom, Dolina potrebuje
službo, ki bo strokovno skrbela za celostni
razvoj turizma.
• Urediti je potrebno vodniško službo.
• Potrebno je povezovanje društev, gostinskih
ponudnikov, obrtnikov … v toliki meri, da
bi postali zanimivi za predstavnike lokalne skupnosti (politike), uprave (občina) in
bodoče nosilce razvoja turizma v Loški dolini. Tako bi lahko z njimi bolje sodelovali,
se jim predstavili in si zagotovili pomoč pri
nadaljnjem razvoju turizma v Loški dolini.
Vse dodatne informacije o delovanju zavoda, pripombe ter predloge pošljite po e-pošti zavod.gradsneznik@gmail.com ali obcina@loskadolina.si
foto: Borut Kraševec

V nadaljevanju so prisotni razpravljali na temo
preteklega, predvsem pa prihodnjega razvoja
turizma v Loški dolini. Ugotovitve in predlogi
prisotnih:
• S turizmom se ukvarja majhen del prebivalcev Doline. Večina dela v proizvodnji, obrti.
Razlogov za to je več: prosti vikendi (čeprav
je zadnje čase vse več tudi delovnih sobot in
nedelj), bolj stabilno delovno mesto (v turizmu je delo veliko bolj negotovo) …
• V Dolini primanjkuje motivacije in promocije
za turistično delo. Potrebno bi bilo poskrbeti
za promocijo ustrezne oblike turizma v Dolini (ne masovnega turizma - velikih hotelov - ampak manjše kapacitete in v naravo
usmerjen turizem)

Andreja Buh

V življenju praznujemo marsikaj, kar pač pride samo od sebe in za kar
si ne moremo pripisovati posebnih zaslug, Zato, da vsako leto praznujemo rojstni dan, je dovolj, da se rodimo, pa tudi to se zgodi brez našega
sodelovanja.
Toda zaključek osnovne šole se zgodi le enkrat v življenju. In zanj se je
potrebno pošteno potruditi. Med tistimi iz letošnje generacije, ki so bili še
posebej marljivi in pripravljeni za učenje, so seveda odličnjaki (oziroma
v letošnjem letu odličnjakinje). Vseh devet let je odličen uspeh uspelo
doseči Teji Janeš, Evi Malnar, Ani Mlakar, Ani Miletič, Katji Mestnik in
Sari Šepec. Poleg teh pa so z odličnim uspehom deveti razred zaključile
še Maja Šumrada, Erika Urbiha in Andreja Gerbec.
Dekletom iskreno čestitamo ter njim in seveda vsem njihovim sošolkam
in sošolcem želimo uspešno pridobivanje novih znanj tudi v naslednjih
letih šolanja. In naj jih življenjska pot pripelje do uresničitve predstav o
tem, kar si želijo doseči.
junij 2007

foto: Borut Kraševec

Zasluženi grbi in pohvale odličnjakinjam

Odličnjakinje na dan valete: Sara Šepec, Maja Šumrada, Andreja Gerbec, Ana
Mlakar, Erika Urbiha, Teja Janeš, Eva Malnar, Katja Mestnik, Ana Miletič
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zapisala: Andreja Buh

25 drevesom v parku Evropske zveze sta se pridružili še dve
foto: Borut Kraševec

Z majem leta 2004 je tudi Slovenija postala
del velike družine – ena od petindvajsetih
članic Evropske zveze. Takrat smo bili polni mešanih občutkov, morda tudi strahu,
saj smo – ko Slovenijo pogledamo na zemljevidu – tako majhni.
Pa smo res? Se velikost dežele meri le po številu kvadratnih kilometrov njene površine in po
številu njenih prebivalcev? Se mar ta velikost
meri v urah, ki jih potrebujemo, da se prepeljemo od morja do prekmurskih nižin ali od dolenjskih goric do Alp? Ne drži. Velikost dežele je
v nas – v njenih ljudeh, v bogastvu ljudi.
Z vstopom v Evropsko unijo smo pridobili širino, ki smo jo dobro začutili tudi v Loški
dolini. Zavedajoč se, da vstop Slovenije v EU
ni le trenutni dogodek, ampak samo začetek
nove prihodnosti, smo temu primerno ta dogodek tudi obeležili. Posadili smo »Spominski
par Evropske unije«, v katerem je do aprila
letošnjega leta raslo 25 dreves. Različna drevesa, tipična za posamezno državo članico, predstavljajo raznolikost in pestrost posamezne
države s svojimi prebivalci, kulturo in jezikom.
parka Evropske unije« smo jih povabili, da vanj
posadijo tudi svoje drevo.
Z veseljem so se odzvali in 20. aprila je njegova
ekselenca, gospod Vladimir Atanassov, velepo-

foto: Borut Kraševec

Letos pa so drevesa dobila nove »sopotnike«.
Januarja so se mnogim ljudem širom Evrope, ki verjamemo, da je moč v sodelovanju in
druženju, pridružili še Bolgari in Romuni. In
ob praznovanju rojstnega dne »Spominskega

slanik Republike Bolgarije posadil brezo, gospa
Eliana Teodorescu, namestnica veleposlanice
Romunije pa hrast.
Slovesnosti ob rojstnem dnevu, ki je bila letos prav zaradi saditve novih dreves še bolj
svečana, se je udeležilo veliko veleposlanikov in
konzulov oziroma drugih predstavnikov držav,
ki so uvodoma prisluhnili programu vrtičkarjev
in osnovnošolcev. Program je predstavil kulturne vrednote Slovenije, lepo slovensko pesem in
besedo, »pikico na i« pa so s svojo prisrčnostjo
dodali najmlajši iz vrtca. Prav oni so poželi
največje simpatije tudi naših »novih« prijateljev
iz Bolgarije in Romunije, kar sta predstavnika
v svojem krajšem nagovoru tudi poudarila.
Njegova ekselenca, gospod Vladimir Atanassov v lepi slovenščini, gospa Eliana Teodorescu
pa sicer v angleščini, a je tudi ona pokazala,
da ji slovenski jezik ni tuj. Oba sta bila prijetno presenečena nad prireditvijo in nad samo
idejo o posaditvi parka, saj – preden sta prišla
v Loško dolino – pravzaprav nista imela prave
predstave o njem.
Po zdravici župana in seveda torti, so se
udeleženci slovesnosti odpravili na ogled Gradu Snežnik, nato pa še na sprehod do »Luisinega kamna« in med potjo videli nove posebnosti,
značilnosti, lepote naše doline.
Že sam grad in park nudita obiskovalcu, ki ju
gleda z odprtimi očmi in sprejme z odprtim srcem, veliko čarov, če pa se temu pridruži še toplo sonce, kakršno je spremljalo goste tistega
petkovega popoldneva, postane dan popoln. In
vse, kar so želeli povedati, so strnili v kratek
stavek: »Na svidenje prihodnje leto!«
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Tržnica v Starem trgu
Občani Loške doline so v soboto, 16. junija dobili novo tržnico. Z otvoritvijo je zaključen postopek priprav za delovanje,
uporabo in najem tržnice, tako prodajalcem kot porabnikom.
foto: Borut Kraševec

Odslej bo tržnica imela osem prodajnih mest,
ki so ob najemu opremljene z enotnimi stojnicami. Pogoje trgovanja določa Pravilnik o
tržnem redu, ki ga je sprejel Občinski svet
občine Loška dolina na svoji 6. redni seji 26.
aprila 2007.
Pomembno je vedeti
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja
v skladu z določili tržnega reda in drugimi
predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in
drugim blagom. Trgovanje izven urejenega
tržnega prostora, določenega s pravilnikom, v
naselju Stari trg ni dovoljena.

foto: Borut Kraševec

Tržnica posluje na prodajnih mestih na urejenem odprtem tržnem prostoru, ki se nahaja
med Ulico Bračičeve brigade in Cesto Notranjskega odreda ter potokom Brežiček (center naselja Stari trg ), po naslednjem obratovalnem času:
- v poletnem času ob torkih, petkih in sobotah
od 8. do 17. ure,
- v zimskem času ob torkih, petkih in sobotah
od 9. do 17. ure.

foto: Borut Kraševec

Zimski obratovalni čas je od 1. januarja do
31. marca in od 1. oktobra do 31. decembra,
poletni obratovalni čas pa od 1. aprila do 30.
septembra tekočega leta.

Na tržnici se lahko trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje
in izdelki; meso, perutnina in izdelki; ribe in
izdelki; alkoholne in brezalkoholne pijače;
ostala živila rastlinskega in živalskega izvora; zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali; semena, sadike vrtnin,
sadja in okrasnih rastlin; izdelki domače
obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo,
izdelano iz različnih materialov; oblačila;
perilo; posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija; rabljeno blago.
Za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter
uporabo tržne opreme zaračunava upravljajunij 2007

vec pristojbino. Prodajalec je dolžan za najem
tržne mize s pripadajočo površino in tržno
opremo upravljavcu plačati 20 evrov na dan.
Prodajalci, ki imajo svojo dejavnost registrirano na območju občine Loška dolina, imajo
enkrat mesečno pravico do brezplačne uporabe tržnice.
Upravljavec oddaja prodajalcem prodajna mesta v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za
prodajo na tržnici, na podlagi pisnih vlog, ki
jim je priložena dokumentacija (potrdilo o registraciji in davčna številka).
Manjka še malo dobre volje in optimizma,
mogoče tudi potrpljenja in zaživelo bo tudi pri
nas, kar drugje živi že leta in leta.
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Občina Loška Dolina

Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

OBČINA LOŠKA DOLINA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina
(Uradni list RS št. 52/00 in Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11. 11. 2003)
in Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Loška dolina
(Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 6 z dne 29.6.2001) Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občine Loška dolina, objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2007
1. Priznanje »Zlati grb občine Loška dolina«
- v letu 2007 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom Občinskega
sveta izjemoma dve, če se Občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;
- prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba,
društvo in organizacija, ki je s svojim delom znatno prispeval k razvoju in ugledu
kraja;
- predlagatelj je lahko najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež
občine Loška dolina najpozneje do vključno 24. 8. 2007, v zapečateni kuverti,
z oznako “ZA RAZPIS - PRIZNANJE ZLATI GRB - NE ODPIRAJ”, na naslov
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.
2.

Priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina«
- v letu 2007 se lahko podeli največ dve priznanji;
- prejemnik je lahko posameznik, skupina, društvo, organizacija in skupnost, za
enkratne, izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela;
- predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta ali najmanj 5% volivcev v občini
Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež
občine Loška dolina najpozneje do vključno 24. 8. 2007 v zapečateni kuverti
z oznako “ZA RAZPIS - PRIZNANJE SREBRNI GRB - NE ODPIRAJ”, na naslov
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.

Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška dolina.
Datum: 19.06.2007

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik
Zdenko Truden l.r.

Zbirni center odpadkov
pri čistilni napravi v Starem trgu pri Ložu

Uradne ure za poslovanje s strankami:
ponedeljek
7.30-11.00 in 11.30-14.30
sreda
7.30-11.00 in 11.30-15.30
petek
7.30-11.00 in 11.30-13.30
Uradne ure v sprejemni pisarni:
ponedeljek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
torek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
sreda
7.30-11.00 in 11.30-16.00
četrtek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
petek
7.30-11.00 in 11.30-14.00
Upravna enota Cerknica:
KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek
8.00-12.00
Policijska postaja Cerknica:
POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo
9.00-11.00
GEODETSKA PISARNA:
podjetja Mlinar & Slovenc
vsako sredo

8.00-10.00

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

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CERKNICA
Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica
Tel: 01 - 7071 - 300, Fax: 01 - 7071 - 320
e-mail: ue.cerknica@gov.si
Na podlagi 7. in 9. čl. Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.
32/2007) ter 1. in 3. čl. Splošnega akta o razporeditvi
delovnega časa, poslovnega časa in uradnih ur v Upravni
enoti Cerknica št. 020-20/2007 z dne 11. 4. 2007 izdaja
načelnik Upravne enote Cerknica naslednje

OBVESTILO

Uradne ure Upravne enote Cerknica so:
Ponedeljek 8.00-12.00 in 13.00-15.00
Torek
8.00-12.00 in 13.00-15.00
Sreda
8.00-12.00 in 13.00-18.00
Petek
8.00-13.00
Sobota
8.00-12.00
(prva delovna v mesecu)

Uradne ure svetovalke za pomoč strankam ter
sprejemne pisarne so ves poslovni čas.
Poslovni čas v Upravni enoti Cerknica je:
Ponedeljek,
torek, četrtek
8.00-15.00
Sreda
8.00-18.00
Petek
8.00-13.00
Sobota
8.00-12.00
(prva delovna v mesecu)

Uradne ure Krajevnega urada Loška dolina:
Torek
8.00-12.00

urnik:
- vsak četrtek od 12.00 do 17.00 ure
- vsako drugo in četrto soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure

Uradne ure Krajevnega urada Bloke:
13.30-16.30
Torek

Vsako prvo in tretjo soboto ter ob nedeljah in praznikih ZAPRTO.

Uradne ure po telefonu na številki
01 707 1300 trajajo ves poslovni čas.

upravljavec:
JP Komunala Cerknica d.o.o.
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telefon: 01 70 50 670
e-pošta: obcina@loskadolina.si
spletni stran: www.loskadolina.si

Cerknica, 1. maj 2007

Maksimiljan TURŠIČ
NAČELNIK

junij 2007

naša obËina

OBČINA LOŠKA DOLINA
Številka: 110-10/2007
Datum: 04. 06. 2007
Občina Loška dolina objavlja prosto delovno mesto sodelavec za komunalne zadeve v občinski upravi občine Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Delovno mesto SODELAVEC

ZA KOMUNALNE ZADEVE je strokovno tehnično delovno mesto.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-

višja strokovna izobrazba tehnične smeri,
najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:
-

poznavanje računalniškega okolja windows,
vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva
za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.
Okvirne delovne naloge:
-

izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
organiziranje vzdrževanja komunalnih objektov in naprav v občini,
pripravljanje izvedbenih nalog,
izvajanje strokovno tehničnih nalog,
opravljanje drugih nalog.

Prijava kandidata mora vsebovati:
- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi veščine,
ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje, glasila Obrh in na spletnih straneh
občine Loška dolina, pošljejo na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom »Javni natečaj
– ne odpiraj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite na tel.: 01/705-06-78, ga. Neva Šibenik.
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

junij 2007
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tekst in fotografije: Borut Kraševec

Iga vas
Podobe krajev se skozi čas spreminjajo,
spreminjajo se tudi običaji, življenje in navade ljudi.
Tudi Iga vas ni pri tem nikakršna izjema. Ista
ostaja le nadmorska višina 584m. V obdobju,
od kar je bil kraj leta 1341 prvič omenjen, se je
iz takratnega imena »Ygendorf« v stoletjih preoblikovalo v Iga vas. Zakaj takšno ime, od kod
izvira, ni trdnih dokazov, obstaja pa domneva,
da se kraj imenuje po vrbi Iva. Tako lahko sklepamo, da so na tem mestu nekoč rasle vrbe.
K Iga vasi spada tudi naselje Siga, ki leži ob
istoimenskem potoku, pritoku Obrha, ob kate-

rem se nahajajo pogosto poplavljeni mokrotni
travniki.
Iga vas je imela v začetku prejšnjega stoletja
kot podobčina pomembno vlogo. V tistem obdobju je bila ustanovljena tudi podružnica Konzumnega društva, ki je za člane pod ugodnimi
pogoji prodajala razno mešano blago. V zadrugi
so med drugim 1906. leta kupili stroj za izdelovanje opeke, ki je menda zelo dobro služil
svojemu namenu.
Število prebivalcev v Iga vasi se je v dobrih sto
letih nekoliko zmanjšalo, saj je bilo 1989. leta
271 prebivalcev, po zadnjem štetju leta 2002
pa 212.

V kraju se lahko pohvalijo s sto let staro šolo.
Imajo aktivno gasilsko društvo, ki bo prihodnje
leto praznovalo jubilejnih 80 let. Od leta 1946
pa so v svoje društvo organizirani tudi lovci Lovske družine Iga vas …

odtis žiga hrani
Justin Bavec

Iga vas s Kuclja okrog leta 1940 in leta 2003 (staro razglednico hrani Sonja Lipovac)

Soseskine Bukve
O načinu življenja in nekaterih zanimivostih
iz Iga vasi izvemo nekoliko tudi iz Soseskinih
bukev - vaške knjige, ki jo je od leta 1902 do
1916 pisal Jurij Bavec po domače Dubči, takratni občinski odbornik, podžupan, v času ustanavljanja igavaške šole tudi predsednik krajnega

šolskega sveta, pa tudi posestnik in znan trgovec z lesom. Rodil se je leta 1864 v Iga vasi št.
14 (sedaj št. 21), kasneje se je preselil na št. 35
(sedaj št. 7), kjer je leta 1933 umrl.
Funkcije, ki jih je bil opravljal, nam povedo, da
je bil spoštovan in zaupanja vreden mož, ki je
Jurij Bavec
(fotografijo svojega
starega očeta in
Soseskine bukve
hrani Justin Bavec)

zagotovo pomembno vplival na razvoj takratne
podobčine Iga vas.
V vaški knjigi so zabeleženi predvsem prihodki in izdatki vaške skupnosti, ki je skrbela
za skupno gmajno. Iz zapiskov pa izvemo tudi
nekaj podatkov o gradnji šole, ki je v zapiskih
omenjena prvič leta 1905, ko so o njej razpravljali na občinski seji … Leta 1904 so začeli z
zbiranjem sredstev za izgradnjo nove cerkve,
podatki o zbiranju denarja segajo v leto 1908,
ko so zbran denar oddali v posojilnico. Podatki o urejanju zemljišč za cerkev pa segajo v
leto 1910 … Leta 1904 je prvič omenjena tudi
štirna v Iga vasi, ko je za njeno popravilo Fitar
prispeval 66 kron …
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Ob »štirni« pod lipo
Ivanka Nelec je bila rojena v Iga vasi pri Baragovih, kot dekle se je pisala Mlakar, leta 1966
se je primožila k Štorovim. Štorova hiša ima
dolgo zgodovino. Že od leta 1662 je pri hiši
priimek Nelec. Znano je, da je praded Martin
polovico kmetije zapravil v gostilni. Teta je
pripovedovala, da včasih ni bilo niti za hrano,
ker je vse zapil. Vendar pa je njegov sin Janez
kmetijo z garanjem odslužil nazaj. Bil je celo
osem let za hlapca pri gostilničarju Mlakarju.
Tako je bila po njegovi zaslugi to ena redkih
kmetij v Loški dolini, ki je bila še okoli leta
1860 cela.
Štorova Ivanka se nekdanjega življenja v Iga
vasi spominja iz lastnih izkušenj ter iz pripovedovanja svojega, letos pokojnega moža Vladimirja. Tudi teta, rojena 1894. leta, ki je bila
pri hiši, ji je veliko povedala.
Lipa
Lipo, ki je že nekaj časa zaščitena kot naravni
spomenik, je po pripovedovanju vsadil Štorov
stari oče med leti 1860-65 na svojem vrtu.
Omenjena teta ji je povedala, da, ko je hodila
v prvi razred, je bila lipa že kar debela. Bila pa
je ograjena, najbrž, da otroci ne bi plezali po
nji. Kasneje so vaščani Štorove zaprosili, da
odstopijo prostor na vrtu ob lipi za vodnjak.
Za na lipo je stari oče dal narediti tudi majhno
kapelico s križem, ki je še danes isti, kapelico
pa so (zaradi dotrajanosti) menjavali. Enkrat
jo je naredil tudi njen stari oče – Baragov, ki je
bil mizar. Za njeno okrasitev je nekoč skrbela
teta, ki je vanjo redno postavljala šopke cvetja,
na Velikonočni veliki petek jo je po stari navadi
pokrila s črnim pregrinjalom. Skrb za »hišno«
kapelico se tako prenaša iz roda v rod in to
gospa Ivanka še ohranja.
Leta 1971 je v lipo, ki je bila takrat že zaščitena,
treščila strela. Ker je bila poškodovana, jo je
moralo obrezati pooblaščeno podjetje. Delavci
iz Kovinoplastike so jo zvezali z jekleno konstrukcijo, saj je bila nevarnost, da se podre.
»Štirna«
Zakaj so vodnjak kopali ravno na tem mestu,
ni povsem znano. Po pripovedovanju naj bi lokacijo predvideli glede na obstoječa vodnjaka
z izvirno vodo pri Magušarju na eni strani in
Bavcu na drugi strani Iga vasi. Izkopali so 18
metrov globok vodnjak. Postavili so vreteno za
navijanje vedra, s katerim so zajemali vodo.
Takrat je bil temelj za nosilec kolesa velik kamen oziroma skala. Dogajalo se je, da se je
vedro z vodo tudi snelo in padlo v vodnjak.
Mož ji je pripovedoval, da je šel velikokrat po
železnih stopnicah oz. lestvi, ki vodijo v notranjost, pobirat vedro. »Štirna« je bila vedno
odkrita in ves čas je bila prisotna tudi bojazen,
da ne bi kateri od otrok padel vanjo. Tudi njo
so nekoč iskali v strahu, da ni padla v štirno, ji
je pripovedovala mama.
K vodnjaku v Krakovo (tako so včasih rekli
temu delu, kjer je vodnjak in hiše proti Sigi)
je hodila po vodo cela vas. Živino so gnali iz
spodnjega dela napajat v mlako - napajališče
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pri Sigi, del vasi, kjer je bila doma ona, pa so
gnali k bregu, kjer je mostiček za v Šmarato.
Če vode tam ni bilo, so hodili po vodo k vodnjaku tudi za živino.
Nosili so jo s škafi ali vedri, tisti bolj oddaljeni
pa so jo vozili z »vlačičkom« - ročnim vlečnim
vozičkom, na katerega so naložili po dva škafa
ali soda.
Da so v sode vodo lažje nalivali, so imeli velike lesene lijake. Doma so vodo zlili v leseno
»kadco«, ki je stala v veži - skupnem prostoru
– kuhinje ni bilo. V »kadci« je bil »korc«, s katero so zajemali vodo za kuho.
Krapenčeva otroka, ki sta prišla po vodo s
škafom, sta skozi roče pretaknila palico, da
sta jo prijela vsak na eni strani in lažje nosila,
v eni roki pa sta do doma nesla še vedro, kar
je bilo kar daleč.
»So se pri štirni menile«
Po vodo so hodili vsak dan. Pred prazniki pa
so jo prinesli več, tako da jo za praznik ni bilo
treba. Včasih so pa tudi k »štirni« prinesle npr.
solato oprat, da niso vode prenašali. Tako se
je okrog »štirne« vedno kaj dogajalo, bilo je neverjetno živahno. Velikokrat je bila cela vrsta
čakajočih. Če je prišla v hišo kakšna novica,
so rekli: »Sem slišala pri štirni« ali pa »So se
pri štirni menili.« Pozimi se je okrog »štirne«
nabiral led, ker se je voda polivala. V mrazu so
k Štorovim večkrat prišla dekleta kar k peči
počakat na vrsto za vodo. To čakanje se je
včasih tudi zavleklo, tako da so jih morali priti
od doma klicat, ker so bili brez vode.
Vodnjaki oz. »štirne« so bile takrat redke. poleg
te vaške, je bila z izvirsko vodo pri Magušarju
in pri Bavcu. »Štirno« so imeli še pri Mlakarju
in veliko okroglo pri Kosmačevi hiši. Po vodo
so hodili tudi v Bajer ali Viševek.

Ivanka Nelec

dob, nekateri v Viševek. V Pudobu so takrat
naredili perišče, katerega izgradnjo je organiziral Martinčič Vinko. »Vem, da je enkrat tudi
moj mož s konji peljal pesek za betoniranje«,
se tistih časov spominja gospa Ivanka. V 70.
letih pa so se počasi že pojavljali pralni stroji
in pranja ob potoku je bilo vse manj.
Sušilnica sadja
V vaški sušilnici sadja, ki je bila ob poti v Sigo,
in je sedaj ni več, je sadje sušila cela vas. Pri
Štorovih in obeh Bavcih pa so imeli svojo. Pri
Bavcu na začetku vasi še stoji, stoji tudi pri
Štorovih, vendar ne služita več svojemu namenu.
Na sušenje v vaški sušilnici so morali čakati na
vrsto. Za sušenje je vsak sam pripravil drva,
kuril in skrbel, da se je dobro sušilo.

Prenova »štirne«
Ko je vaška skupnost dobila nekaj denarja od
vaške gmajne, so se dogovorili, da s tem denarjem namesto vodnjaka na vreteno postavijo takšnega na ročno črpalko. Star vodnjak
so 1958. podrli in naredili nosilec z dolgim
lesenim ročajem za črpanje in pipo, odprtino
pa pokrili z betonsko ploščo. Izkazalo se je,
da črpalka ni delovala, kadar se je gladina
vode v vodnjaku znižala. V tistem obdobju so
ljudje začeli graditi tudi svoje »štirne« na kapnico. Uporaba vodnjaka na vasi se je počasi
opuščala in začel je postopoma propadati.
Mehanizem prvotnega vodnjaka razen velikega kolesa se je ohranil pri Štorovih. Bilo je že
skoraj na tem, da ga oddajo za staro železo,
če ne bi starejši sin Peter predlagal in se zavzel, da prostor uredijo in vodnjak postavijo v
prvotno obliko. Tako so ga leta 1994 skupaj z
nekaj vaščani na novo postavili.
Ob »štirni« pod lipo so postavili tudi klop.

Posnemalnik za mleko
Pri Štorovih so imeli posnemalnik za mleko in
tako so k njim hodili mleko posnemat s cele
vasi. Maslo, ki so ga ženske na ta način dobile, so nosile prodajat. Za doma ga ni bilo, potrebno je bilo zelo varčevati in kako je bilo vse
skromno, je razvidno tudi iz tega, ko ji je mož
pripovedoval, da je nekoč rekel mami, »da naj
mu da tisto, kar je ostalo masla v zamašku.«
Pa mu je rekla: »Ne morem, bo takoj deka, kaj
bom pa prodala.«

Pranje
Perilo so hodili še leta 1968 prat v breg, kjer
je mostiček za v Šmarato, tam so bili narejeni
leseni perilniki. Kasneje so hodili največ v Pu-

Sama se spominja, da ko je še kot dekle
prihajala k Štorovim posnemat mleko, ji je
v spominu ostala polica, na kateri je bilo ob
petkih ali sobotah zloženo sedem, osem hleb-

Štorova sušilnica je najstarejša, stoji na vrtu,
kjer so bile včasih samo slive. Večino so jih
posušili in prodajali v Trst. Nekaj pa so jih v
kotlu, ki je še danes pri hiši, skuhali tudi za
žganje. Posušeno sadje – »škundre«, hruške
so nosili v šolo za malico, saj drugega vsaj pri
manj premožnih ni bilo. Malico so začeli v šoli
pripravljati šele po letu 1950.
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cev v peči pečenega kruha. Pri njih doma tega
ni bilo, ker niso imeli »grunta«.
Igre in ročna dela
Punčke so se od spomladi do jeseni, ko so bile
zunaj »šulale«. Na dvorišču so zarisale igrišče,
kamor so metale »glažunce« - majhne ploščate
koščke opeke. Tista, ki je vrgla pravilno, se je
lahko premaknila naprej.
Pozimi pa so se šli fižolkanje, človek ne jezi
se, ki so jim ga naredili doma, volkanje, ki je
tudi igra s fižoli, ki so predstavljali dva volka
in ovce.
Ko so bile malo večje, so delale ročna dela.
Za šolo so morale vsaka nekaj narediti. Ker
ni imela copat, jih je naredila iz koruznega
ličkanja, oče ji je dal še zajčjo kožico, da jih
je podložila. Veliko so tudi »štrikale«. Ko pa so
bile večje, so štikale posteljnino za balo.
Že omenjena teta je iz krep papirja izdelovala
rože za vence, če je kdo umrl; šopke za fante,
ki so odhajali na »vesterengo«; tudi za okrasitev kapelice in križa ali pa za okrasitev ogledala v hiši.
Cerkev
Pripovedovali so, da je Miklavž na Štorov vrt
vrgel pismo, v katerem je pisalo, da naj na tem
vrtu sezidajo cerkev, posvečeno Svetemu Nikolaju. Stari oče se s tem ni strinjal, saj je na tem
mestu stal skedenj, zato je za ta namen odstopil dve njivi v začetku Iga vasi blizu šole. Pred
leti so del tega prepisali nazaj. Eno njivo je

prispevala tudi sosedova Mihelščeva teta. Parcele so 1908. odmerili in prepisali na takratne
tri ključarje z namenom, da se tam postavi cerkev. Na parceli so pripravili že veliko apnico z
apnom, ki je bila tam še leta 1950, tako da so
ga hodili ljudje iskat za beljenje in zidanje.

foto: Borut Kraševec

ljudje in kraji

Z gradnjo cerkve ni bilo nič, saj je takratni
župnik menda dejal, da je cerkva v dolini že
dovolj in jih nima kdo vzdrževati.
Hrana
Spominja se, da je mama kuhala za kosilo zelje
s fižolom in krompirjeve žgance ali matevž. Za
večerjo je bilo pa velikokrat zelje brez fižola in
v oblicah krompir. Skuhali so tudi ječmenove
– presne žgance, saj je oče sejal le ječmen, da
so ga lahko imeli za kruh in žgance.
Njihova stara mati so rekli ocvirkovki povavnca. Vedno so jo pekli v okroglem pekaču, ker
velja pravilo, da se mora ocvirkovka rezati v
»kajle«. Okroglo ocvirkovko še vedno peče tudi
sama.
Košnja
Ko je oče kosil v Podgori ali pa na Škrjanšcah,
mu je nesla zajtrk: žgance in belo kavo, da ni
hodil domov. Ko ni bilo več rose, so šli pa z
grabljami mešat. Kosili so vse na roke.
Ostrnice so zdevali do leta 1975. Tisto leto je
bilo mokro, da se je zelo slabo in počasi sušilo.
Takrat sta z možem naredila 382 ostrnic. Ko je
bilo neurje, se jih je več kot 90 podrlo.

»Bilo je lepo, čeprav smo bili v revnem«
Gospo Slavko sem srečal na slovesnosti
praznovanja 100-letnice igovske šole, ko
si je z zanimanjem ogledovala šolske prostore. »Takrat je bilo vse drugače, ni bilo
radiatorjev, okna so bila slaba, parket je
bil samo v dveh učilnicah …«. se je spominjala šolskih prostorov v času, ko je bila
na šoli zaposlena kot kuharica in snažilka.
Dodala je: »Bilo pa je vseeno lepo, čeprav
smo bili v revnem.«
Slavka Truden ali po domače Hlepinova Slavka
je prišla v Loško dolino pri 23 letih po drugi
svetovni vojni leta 1946 iz Črnih lazov v sosednji Hrvaški. Med vojno je bila v internaciji na
Rabu, Gonarsu in ljubljanskih zaporih. Na ta
čas ima zelo težke spomine. Ko je prišla v dolino, je bila na stanovanju najprej v Pudobu, potem pa sta si z možem v letih 1953/54 začela v
Iga vasi zidati hišo. V tistem obdobju so zidali
tudi igovski zadružni dom.
Sama je poprijela za vsakršno delo, tudi zidala
je. V hišo so se vselili leta 1955, čeprav ni bilo
v njej še vrat, stopnic in niti šip. Tudi vode niso
imeli, tako da so jo hodili iskat s škafi in vedri
v šolo v Iga vas.
Njena prva služba je bila v takratnem Kovinskem podjetju v delavnici v Pudobu, kjer je
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morala zaradi hude hčerkine bolezni že po 14
dneh delo pustiti. Živo se spominja, kako kar
ni mogla verjeti, da je to res njen denar, ko je
dobila za to delo plačilo.
Kasneje se je zaposlila kot kuharica in čistilka
v igavaški šoli in tam je vztrajala skoraj 18 let,
čeprav ni bilo lahko. Spominja se, da so bili
takrat šolski prostori v slabem stanju …
Tudi velika šolska »štirna« z mnogimi jaški,
preko katerih je voda speljana s strehe, ni bila
v najboljšem stanju. Ko je nekoč zmanjkalo
vode, je očistila vse jaške, kleparji pa so morali popraviti žlebove in usposobiti jaške, tako
da je bila »štirna« zopet uporabna in so imeli
vodo. Odkar je vodovod in je voda speljana v
vse potrebne prostore, »štirna« ni več v uporabi. Takrat pa je bila voda le v veži v prvemu
hodniku takoj na levo, kjer je bila velika »trumpa« - ročica, s katero so črpali vodo v vedra
in posode za kuhinjo, za 12 stranišč, ki so bila
takrat še na »štrbunk« in tudi po vodo za umivanje rok in za brisanje table so otroci hodili
»trumpat«, tako da je bilo vse naokrog mokro.
V času pa, ko vode ni bilo v »štirni«, jo je hodila
z vedri iskat domov.
Vode ni bilo napeljane niti do mlečne kuhinje.
Lonce in pribor je pomivala v veliki posodi,
vodo pa je bilo potrebno najprej segreti na
štedilniku. Kakšnih posebnih čistil takrat ni

Slavka Truden

bilo, spominja se praška Radion, lonce pa je,
če je bilo potrebno, očistila kar s pepelom in
jih obkuhala.
Njeno delo v šoli je bilo zelo raznoliko, čistila je
šolske prostore, ko je videla, da je zid v mlečni
kuhinji potreben beljenja, ga je čez vikend prebelila. Zadaj za šolo je urejala vrt, na katerem
so pridelovali zelenjavo in krompir, pri čemer
so pomagali tudi šolarji, seveda je bilo včasih
potrebno za njimi tudi kaj popraviti. Pri pripravi drv so ji pomagali tudi drugi. Zlagala je
drva, ki so jih učenci (ponavadi je bilo to v času
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počitnic) iz dvorišča zmetali v šolsko klet in
pripravila »špice« (hodila jih je iskat na Marof),
s katerimi je v zimskem času že zgodaj zjutraj
podkurila v velikih pečeh po razredih, da se
je za silo ogrelo. Drva so v učilnice pomagali
nositi tudi otroci: »So se včasih, kar sami ponudili. Teti (tako so jo namreč klicali), kaj čem
it z vami po drva?« Vsak dan je zakurila tudi v
starem štedilniku, na katerem je kuhala mleko
v prahu, kakav, kompot ter trikrat na teden
tudi »mineštro«. Prav po malicah, še posebej
po njenih okusnih enolončnicah: zelju, »kavri«,
ješprenju … se jo nekdanji učenci in učitelji še
vedno radi spominjajo. Še sedaj po toliko letih ji
rečejo: »Teti, al je blo lušno, ko ste vi kuhala, al
je bilo strašno fino.« Še vedno me spoštujejo in
tega sem zelo vesela,« z zadovoljstvom pove.
Zelenjavo za »mineštre« ter sadje (slive, hruške
in jabolka) za kompot so večinoma pridelali kar
na šolskem vrtu, zelje in druge pridelke pa so
prinesli tudi domačini.
Vse ostalo, kar je potrebovala pri pripravi malic, je kupovala v trgovini, ki je bila takrat v
Mlakarjevi hiši poleg šole. Ko so trgovino po
požaru zaprli, pa so potrebno v šolo pripeljali
iz Starega trga.
V obdobju, ko so se otroci v igavaško šolo vozili
tudi iz Binkla in Babnega Polja, je vsak dan pripravila do 130 malic.
Malicali so v mlečni kuhinji za veliko dolgo
mizo, oblečeno v polivinil, okrog katere so bile
razporejene lesene klopi.
Takrat je imelo nekaj razredov pouk dopoldne,
nekaj pa popoldne, tako da je malice pripravljala dvakrat na dan. Dopoldansko ob 9.30,
za »popoldance« pa ob 14.30. Deljen urnik je
včasih nadaljevala ob večerih še doma, ko je
prala in likala brisače za šolo.
Poleg dela pa se je našel tudi kakšen poseben
dan, kadar so jo vzeli s seboj na šolski izlet in
vedno je bilo lepo. Spominja se dneva mladosti
na Babni Polici. Povabili so jo celo na izlet v
Pulo, Benetke in ljubljansko opero.
Posebno v lepem spominu ji je ostal igovski
pevski zbor, v katerem je rada pela. Do svoje
hude bolezni ga je vodila učiteljica Kordiševa,
potem pa zbor ni več deloval. V zboru je pelo
približno dvajset žensk iz Iga vasi in okoliških
krajev, Pudoba, Kozarišč ... Svoje nastope so
imeli za dan žena v igavaški šoli in kulturnem
domu v Starem trgu.

Fotografija je nastala pred osnovno šolo v Iga vasi, najbrž po letu 1920. Iz nje je razvidno, da
je veliko otrok bosih, kar nam veliko pove o takratnem življenju in razmerah. Če ima kdo o
fotografiji in osebah na njej kakšno informacijo, je vabljen da jo sporoči avtorju zapisa o Iga
vasi. Fotografijo je posredovala gospa Sonja Lipovac.

Nekoč so živino gnali napajat k napajališču pri Sigi ali k bregu… Danes vodo na pašnik pripeljejo v cisternah. Eva in Gal iz Iga vasi pridno pomagata pri delu na kmetiji.Tokrat čakata
starša, da skupaj odpeljejo krave v domači hlev na molžo.
Viri vsebine o Iga vasi na naslovnici in v članku:

UGANKA
Je vas, v kateri šola dolgo že stoji,
gostilna tudi, trgovin kar mrgoli,
je lepa, urejena vsa,
v imenu pa besedi dve ima.
sestavila: Jasna Lekan
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Pisni viri:
- SURS, popis prebivalstva 2002
- Vojteh Ribnikar, Logaško okrajno glavarstvo, zemljepisni in zgodovinski opis, 1889
- Notranjska od A-Ž, Priročnik, Pomurska založba
1999
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem,
Družina 1996
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim poljem II,
Družina 2002
- Iz zapiskov Soseskinih bukev, ki jih je pisal Jurij
Bavec in drugih njegovih dokumentov in zapiskov,
ki jih hrani njegov vnuk Justin Bavec, Iga vas 7
Ustni viri:
- Zdenka Baraga, Ivanka Nelec, Slavka Truden, Janez Kandare

Šula u Igavas∂
Nuarca so se ∂ldje dajlal∂ z Igoucu.
Tok so prpoudval∂, de so Igouc∂ t∂ parvu
imajl∂ šulo u an∂ l∂sjen∂ bajt∂, okul so se
pa krave pasle. Pa je krava pršla, pa se je
z rogmi poštrglala uob tisto bajto – še je
šula pa podarla, k-je blu use trhlu!
No, pual je pa država novua šulo s∂zidala,
tardno.
Markovec, 1974
zapisala: Milena Ožbolt
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ljudje in kraji
Tone Premk

Srečanje prvih maturantov po 60-ih letih
Na Nižji gimnaziji v Starem trgu je od ustanovitve novembra 1944. leta pa do reorganizacije 1958. leta opravilo
malo maturo približno 500 dijakov. Po 60-ih letih so se 2. junija zbrali prvi maturanti – dijaki, ki so maturo opravili
junija 1947. leta.

Drugega junija so se po 60-ih letih zbrali, »da
bi se ponovno spoznali, se prešteli in srečanje
primerno proslavili«. Tako je napisano na vabilu za srečanje. Na srečanje je prišlo 12 prvih

maturantk in maturantov. Vesela in tudi ganljiva so bila srečanja nekdanjih sošolcev in nekateri so se po toliko letih res ponovno spoznali.
Prišli so tudi dijaki kasnejših letnikov. Vsi so
ugotovili, da se morajo še srečevati, vendar ne
le vsakih 60 let.

foto: Borut Kraševec

trgu je junija 1947. leta opravilo 16 dijakinj in
9 dijakov. Vsi so šolanje nadaljevali in nekateri
dosegli tudi najvišje akademske naslove.

foto: Borut Kraševec

Nižja realna gimnazija v Starem trgu je bila
ustanovljena še v težkih letih vojne, novembra 1944. leta. Omogočila naj bi šolanje tudi
podeželskim otrokom, saj je bila najbližja gimnazija do takrat v Kočevju in v Ljubljani. Šolanje
je na novi nižji gimnaziji začelo 56 dijakinj in
dijakov v enem prvem in v dveh drugih razredih. Prvo malo maturo na gimnaziji v Starem

Del udeležencev srečanja pred nekdanjo gimnazijo v Starem trgu pri Ložu

V. Jasna Lekan

Sprejele smo invalide iz Pirana.
V ponedeljek, 4. 6. 2007 smo pri Gradu
Snežniku, pevke pevskega zbora “Jasna”,
sprejele Delovne invalide Društva invalidov Piran.
Z nepogrešljivim Matijem smo jim pripravile dobrodošlico in jim zapele nekaj pesmi iz
našega programa. Matija jim je zaigral, me pa
smo jih postregle s pecivom, ki so ga spekle
nekatere izmed nas,s pijačo in kavo.Manjkali
pa niso niti kiflji gospe Vere. Pozdravila nas je
predsednica, gospa Hilda Vuga in nas v imenu
njihove organizacije obdarila s soljo in vejicama rožmarina in lovorja. Gospod Jože Šraj
jim je razkazal razstavo polhov, dež pa jim je
preprečil ogled okolice gradu.
Vsi smo bili zelo zadovoljni, saj smo skupaj
preživeli lep dopoldan in se ob pesmi in harmoniki družili in spoznavali. Pred odhodom so
se nam zahvalili in rekli, da takega sprejema
niso še nikdar doživeli in, da je bil to prelep
dogodek, zato nikoli ne bodo pozabili Loške doline in ljudi v njej.
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kultura
Milena Ožbolt

Tam ostanite, kjer pojo – hudobni pesmi nimajo!
Prvi koncert ženskega pevskega zbora Jasna, ki je zaživel lani decembra pri Društvu upokojencev Loška dolina, se je
zgodil 21. aprila zvečer v starotrškem Domu kulture, ponovitev pa naslednji dan popoldne.
foto: Borut Kraševec

Zbor je bil ustanovljen konec lanskega
leta na dolgotrajno željo številnih ljubiteljic ljudske in umetne pesmi, ki verjamejo, da »pesem preganja človeku skrbi« in da »kdor poje rad, ostaja mlad«.
Veliko organizacjsko delo je pri ustanavljanju zbora opravila Fani Truden, sicer
zadolžena za kulturo pri DU Loška dolina,
vodstvo zbora pa je prevzela izkušena zborovodkinja Jasna Lekan. Na obeh predstavitvenih koncertih sta zbor na klavirju
in harmoniki spremljala Ana Antončič in
Matija Turk, ki je prispeval tudi svoj kantavtorski delež.
Koncert se je začel s himno zbora Upokojenke
pojo, ki se sicer poje na melodijo znane narodne Al me boš kaj rada imela, besedilo pa je
izvirno, namenjeno le temu PZ; napisala ga
je Jasna Lekan. Sledili sta dve ljudski pesmi,
s katerima se je zbor »geografsko opredelil«:
Starotrška fara ter Stoji stoji tu majstu Luož,
kajpak s poanto, da »kdor poje, slabo ne misli.« (Celo, če kdaj zapoje malo narobe ...)
Želja pevk v zboru je predvsem gojiti petje,
kakršno je v teh krajih vedno živelo, tudi zato,
ker se zavedajo, da je »pesem zaklad naroda«.
Zato so v svoj program uvrstile veliko ljudskih
pesmi, saj se nič ne more meriti z njihovo milino, duhovno globino in modrostjo – take so
bile v prvem delu koncerta tudi Pesem raznih
stanov, Jaz pa grem na zeleno travco in Doli v
kraju. Nekatere pesmi v koncertnem programu
zbora so bile variante znanih ljudskih, narodnih oziroma ponarodelih, ki so bile zapisane
v Loški dolini. Zapisovala jih je Fani Trudnova,
ki je občinstvu tudi spregovorila o tem delu,
takoj nato pa sta sledili dve iz njene zbirke:
pesem o Olgici in Branku ter pesem o razbojniku, v kateri sta bili solistki Marija Antončič in
Irena Furlani.
Medtem ko se je zbor za kratek čas umaknil, je
občinstvo navdušil Matija Turk, kantavtor (še
vedno nismo našli lepega slovenskega izraza
za to, kar počne!), ki izhaja iz družine ljudskih
godcev, pevcev in pesnikov, in prinaša s sabo
dediščino družine in kraja, kjer je doma, bogato nadgrajeno z lastno ustvarjalnostjo, saj
je v čabranščini, ki jo govorijo na obeh straneh državne meje, napisal številne duhovite in aktualne pesmi, jih uglasbil in izdal na
zgoščenkah Rejč damača in Spit se sliše rejč
damača.
Drugi del koncerta se je začel z Zborom sužnjev iz tretjega dejanja Verdijeve mladostne
opere Nabucco, ki je bila v svojem času simbol prizadevanja Italije za združitev in samostojnost, danes pa, ko je ta glasba že kdo ve
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kolikič obkrožila svet, uteleša duha in hrepenenja vseh zatiranih, zavojevanih, ogroženih
in tlačenih ljudstev. Slovenci, še posebej Notranjci imamo svojo vzporednico slavnemu
Verdijevemu zboru sužnjev in tudi ta je bila
uvrščena v program. Pesem Oh, kako je dolga
pot so v svoji nesreči pogosto peli interniranci
v taborišču smrti na otoku Rabu med drugo
svetovno vojno. Izvajano različico pesmi, ki je
šla do srca s svojo vsebino, je zapisala Fani
Truden. Sledila je Lipa, še ena vsem znana domoljubna pesem, ki jo je napisal narodni buditelj Miroslav Vilhar s Planine in opeva enega
od slovenskih narodnih simbolov.
Proti koncu je koncert dobil vedrejše tone:
slišati je bilo skoraj ponarodelo Slakovo Čebelar, ki je bila še posebej lepo sprejeta pri
občinstvu, nato pa še tri hudomušne: Žena v
gostilno pride, prekmursko Fse kaj lazi in nazadnje še razigran Venček narodnih.
Občinstvo je garalo pri ploskanju in zato seveda ni šlo brez dodatnih točk.Tako lahko sklenemo, da je prvi koncert izzvenel v veselje
občinstva in pevk samih, kar je dobra popotnica za naprej.
Še naprej velja resnica, da, kjer so trije Slovenci, je to že zbor. Včasih pa tudi tista, da kjer
so trije Slovenci, se sliši štiriglasno petje. Nič
ne de – da je le ubrano!

Upokojenke pojo
Ko upokojenka zapoje
pesem, ki budi spomine,
z njo odpre še srce svoje
zvok naj nje nikdar ne mine.
Ko upokojenka zapoje,
vrne se v leta mlada,
spomni se, kako v dvoje
se sprehajala je rada.
Ko upokojenka zapoje,
svojih let ne objokuje.
Naj nov rod naprej po svoje
njeno delo nadaljuje.
Ko upokojenka zapoje,
hudo vse tedaj pozabi,
misli le na pesmi svoje,
z njimi vsem nasmeh privabi.
Ko upokojenka zapoje,
slišijo jo tudi mladi,
z njo se skupaj veselijo
in jo imajo srčno radi.
V. Jasna Lekan
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Matjaž Žnidaršič

Slavčki smo poleteli v Rim.

Spomin
Oh, ta spomin,
na rodni kraj,
na mater,
na očeta,
na brate in sestre,
na vse prijatelje
spomin ostaja.
Nežna kot poročna
tančica ga obdaja,
da ne zbledi,
da se nikoli ne izgubi.
Iz jutra v jutro mi nagaja,
spomin, v katerem
srce se mi poraja,
solza kane,
spomin ostane.
Dragan Ignjić

Pevci Pevskega društva Slavček Loška dolina smo se v času prvomajski praznikov
odpravili na pot. Za cilj potovanja smo si
izbrali večno mesto, Rim.
Vsakdo, ki je kdaj obiskal ta kraj, ve, da se tam
vrstijo zanimivosti domala za vsakim vogalom.
Skoraj tritisočletna zgodovina mesta ponuja
obilo zanimivosti, takšnih, ki pričajo o nastanku mestne države in njenem razvoju v svetovni
imperij, pa tudi tistih, ki nas še danes spominjajo na začetek krščanstva in na oblikovanje
temeljev evropske kulture in etičnih meril.
V petih dneh gostovanja v Rimu smo videli veliko pomembnih kulturnih spomenikov. Razkazal nam jih je naš sopotnik, gospod Simon
Lorber. Prav po njegovi zaslugi smo videli tudi
tiste zanimivosti, ki jih običajen popotnik ne
more videti. Sprejel nas je veleposlanik RS pri
svetem sedežu, gospod Ivan Rebernik, obiskali smo prostore Radia Vatikan, kjer so nam še
posebej predstavili uredništvo oddaj v slovenskem jeziku, ogledali pa smo si tudi atelje patra Marka Ivana Rupnika v centru Aletti, kjer
nastajajo znameniti mozaiki tega priznanega
umetnika.
Popotovanje pa ni bilo zgolj turističnega
značaja. Pripravili smo tudi sakralni program, ki smo ga zapeli pri dveh bogoslužjih.
V nedeljo smo prepevali pri dopoldanski maši
v nemškem kolegiju, imenovanem Tevtonik.
Naslednji dan smo sodelovali pri slovenski
maši v cerkvi Santa Maria in Transpontina.
To mašo je za slovenske romarje v Rimu vodil kardinal Franc Rode. Prav ta nastop nam
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je bil v posebno veselje in čast. Tudi zanj ima
največ zaslug nekdanji starotrški kaplam Simon Lorber, za kar smo mu pevci še posebej
hvaležni. Program je vseboval latinsko mašo
in nekaj slovenskih velikonočnih pesmi. Z nami
sta prepevali tudi vokalni solistki Jerneja Sojer
in Barbara Magajne, orgelsko spremljavo pa je
dodala Andreja Mele.
Tudi na domačih tleh smo v pevski sezoni, ki
se počasi bliža koncu, opravili kar veliko nastopov. Poleg koncerta, ki ga že tradicionalno pripravljamo ob slovenskem kulturnem prazniku,
smo izvedli tudi zelo obiskan koncert božičnih
pesmi v decembru in ga še trikrat ponovili na
gostovanjih v Sloveniji in na Proseku v Italiji.
Program s koncerta ob kulturnem prazniku
smo ponovili še na gostovanju v Šmihelu pri
Pivki. Sodelovali smo v združenem zboru, ki
je prepeval na novoletnem koncertu Pihalnega orkestra in na območni reviji pevskih zborov. Mašo, ki smo jo prepevali na gostovanju
v Rimu, smo v nedeljo, 10. junija, ponovili v
cerkvi na Mirenskem gradu v Mirnu pri Novi
Gorici.
Za zaključek sezone pripravljamo še en koncert. Tega bomo izvedli 29. junija, na predvečer
prireditve »V deželi ostrnic«. Peli bomo v obnovljeni poročni dvorani gradu Snežnik. Koncert
bo uvod v odprtje razstave fotografij Boruta
Kraševca. Vsi, ki naše prepevanje radi poslušate, ste prisrčno vabljeni.

Pogled
Glej, gledam na te,
moja draga vas domača.
V jeseni rjava,
pozimi bela,
v pomladi zelena,
v poletju rumena,
pa še vedno moja draga
vas domača si.
Pogled, nate
je osupljiv,
prepričljiv,
pa večkrat tudi
pretresljiv.
Glej, nad te se spušča
ta velik vrh Snežnik,
ki krasi z belo te podlago,
kajti lepa in naravna si,
moja draga vas domača
in vedno boš,
vse do konca mojih
dni.
Kajti spomin nate ostane,
ko meni iz očesa
solza kane.
Dragan Ignjić
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Prvi rojstni dan Ložanke
Ložanka, galerija v Starem trgu pr Ložu je 2. junija praznovala svoj prvi rojstni dan. V letu dni so se v njej zvrstile
razstave nekaterih uveljavljenih likovnih ustvarjalcev in tudi tistih, ki so se javnosti predstavili prvič.
Lastnica galerije Dagmar M. Mlakar je v tem
času z organizacijo likovnih delavnic vrata odprla tudi vsem, ki so si želeli pridobiti novega
likovnega znanja. Ob zaključku je v sodelovanju z mentorji Stanislavo S. Pudobsko, akademsko slikarko, Darjo Kandare, oblikovalko
vizualnih komunikacij, Miranom Prodnikom,
akademskim kiparjem in magistrom restavratorstva, Melito Ovsec Plos ter udeleženci
tečajev v galeriji ob njenem prvem rojstnem
dnevu pripravila pregledno razstavo del, ki so
nastajali, pri osvajanju znanj s področja oljnega slikarstva, osnov risanja in akrila, restavratorstva ter modeliranja.
Vzdušje na otvoritvi je popestrila mlada glasbena skupina QL, sestavljena iz petih sošolk
in sošolcev 8.a razreda osnovne šole v Starem
trgu pri Ložu.
V Ložanki pa bo zagotovo tudi v prihodnje
dišalo po barvah, saj so v načrtu že nove razstave in delavnice.

Na tradicionalni prireditvi S pesmijo na počitnice
so zapeli vsi pevski zbori osnovne šole in vrtca.
Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi listina o
EKO šoli.
Na fotografiji pojejo »Bučke« iz Babnega Polja.
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Mojca Kovač

CONTRA DEKORUM … NADALJEVANJE ZGODBE
foto: Borut Kraševec

Nekaj številk nazaj sem zaključila svoj
članek o bendu Contra Dekorum z obljubo,
da bo o fantih na teh straneh spet kmalu
kaj zapisano.
Z veseljem danes lahko potrdim, da je za fanti
intenzivno obdobje predstavljanja v javnosti,
ki daje tudi prve konkretne rezultate. Vsi tisti,
ki ste bendu blizu, že veste, kaj imam v mislih
… Trdo delo, vse ure vaj in igranja v domačih
garažah dobivajo svoje priznanje. Fantje so s
svojimi spomladanskimi nastopi ogreli marsikatero srce in o svoji kvaliteti prepričali
marsikaterega glasbenega kolega. Odpirajo se
vrata novih koncertnih lokacij; rojevajo se nova
poznanstva in prijateljstva; publika na nastopih
se odziva na refrene odigranih pesmi.

UMOR SVETEGA CIGANČKA
Jaz sem mali Ciganček,
ki podrli ste mu topli dom;
jaz sem ta kristjanček, ki ste
mu podrli sanje in mu na čelo
vtisnili črno piko: ti si ničvredni Rom.
Jaz sem ta mala kepa,
ki po vaseh se klati in na levo nogo šepa;
ta božji otrok sem,
ki je od vas obsojen, da bil je rojen.
Kje ste dobri trije,
sedaj, ko sem brez doma
in ko mraz v smrt me vije;
Kje ste? Božiček, Dedek in Miklavž,
sedaj, ko lice moje pretepeno,
objokano, popljuvano izgleda na
»nagravž«.
Koliko Bogov je svet zgradilo,
v koliko Njih verujete,
ko nas, ki smo od Njega, zasramujete,
nas omalovažujete in zaničujete?
Koliko Kristusov je za nas trpelo,
koliko so jih pribili na razpelo,
za koga ga je na križu bolelo,
za koga ga je v duši skelelo?
Kaj vas vsako nedeljo ne učijo,
ko pred vami smrtne grehe tajijo,
ko druge za napake svoje krivijo;
kdo ustvaril je Cigana, Nemca,
Slovenca, Srba, Hrvata, Italijana?
Vi ste morilci božjega stvarstva,
razdiralci raja ste – čistega cesarstva;
otroka Ciganu ste ubili,
svojega ste otroka po antikristu umorili.
In izpili ste nedolžno kri;
v vas se pretaka nečista slepota,
mrtvo je srce črnega - nedolžnega
otroka.
Sašo Ožbolt, Babno Polje
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Ne morem mimo tega, da ne bi še enkrat omenila izjemnega nastopa v Novi Gorici na finalnem izboru za Rock Otočec, s katerim so si fantje priigrali vstopnico za preboj iz anonimnosti.
Nepozaben je bil tisti trenutek ob razglasitvi,
ko smo se zavedali, kaj ta zmaga prinaša … In
še ure in ure potem … Tisto, o čemer smo skupaj sanjali pred desetimi meseci, končno postaja realnost. Ime benda se začenja pojavljati
v medijih, v začetku julija se bo prva pesem,
Dialog – Odgovor pojavila tudi na kompilacijski zgoščenki, na kateri se predstavlja vseh
dvanajst še neuveljavljenih bendov, ki bodo 5.
julija nastopili na Otočcu.
Pa ni samo avtorska glasba izrazno sredstvo
benda; tudi besede imajo izjemno moč. Fantje
so tudi steber KUD-a Kontra kiča, ki je registrirano tako na slovenski kot na hrvaški strani
meje. V okviru društva je bilo že realiziranih
nekaj projektov, predstava Dialog enega je
doživela kar nekaj uprizoritev; v ustvarjalnih
glavah se neprestano porajajo nove in nove
ideje, ki pa čakajo na pravi trenutek za realizacijo. Pa še eno dejstvo je pri tem zelo pomembno. Tako bend kot društvo imata cilje,
imata vizijo. Fantje imajo tudi svoja stališča
in kritičen pogled do sveta, medčloveških odnosov, okolja in vloge posameznika v njem.
Ponosni smo lahko, da je forum na spletni
strani benda prerasel plehko vsebino podobnih spletnih forumov in postal mesto dialoga

razmišljujočih glav, na katerem ste s svojim
mnenjem dobrodošli vsi, ki vam ni vseeno, kaj
se okoli nas dogaja.
Projekt, na katerem se intenzivno dela v zadnjih tednih, pa je tradicionalni mednarodni
Contra Dekorum festival v Prezidu, ki je letos
dobil ime CD Vikend, saj bo trajal dva dni, 28.
in 29. julija. Glavni cilj festivala je dopolniti
kulturna dogajanja na področju Gorskega Kotarja in Loške doline ter vzpodbuditi druženje
domačinov znotraj naše mednarodne regije.
Prav zato je festival mednarodnega predznaka.
Na festivalu bodo nastopile glasbene skupine
iz Slovenije ter Hrvaške. Letos bo festival trajal
dva dni, in sicer bo prvi dan na odru festivala
nastopilo 6 raznožanrskih glasbenih skupin iz
Slovenije in Hrvaške ter 2 mladi skupini, ki sta
šele pred kratkim okusili oder, in bosta nastopili kot prvi ob 18. uri. Uraden začetek festivala je ob 20. uri. Drugi dan, v nedeljo, pa se
bo »zgodila« veselica s tombolo in igrami brez
meja, torej zabava za vse tiste, ki ne boste
našli prostora zase ob sobotnem programu.
Vabljeni vsi!
Ko bosta Rock Otočec in CD Vikend za nami,
pa se bomo lotili načrtovanja novih korakov
na poti do ciljev, ki smo jo pred kratkim tako
uspešno začeli.
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tekst in fotografije: Borut Kraševec

100 let šole v Iga vasi
Na vrtu podružnične šole Iga vas so 30.
maja učiteljice, vzgojiteljice, otroci in
drugi nastopajoči pripravili slovesnost
ob 100-letnici postavitve njihove šole in
ob tridesetletnici vrtca, ki se nahaja v tej
častitljivi zgradbi. V njej so pripravili tudi
zanimivo razstavo in prikaz učilnice in
pouka nekoč.
Prireditve so se poleg predstavnikov lokalne
skupnosti, ministrstva za šolstvo in šport, ter
državnega zbora udeležili tudi mnogi občani in
nekdanji učenci in učitelji te šole, ki so bili veseli
tudi zbornika, ki je izšel ob tej priložnosti.

Irena Turk dolgoletna vodja in učiteljica v šoli
Iga vas se jubileja in šole spominja z lepimi
spomini. Zapisala je: »Kmalu bo minilo leto,
odkar sem dobila nalogo, da izpeljem proslavo
ob stoletnici šole. Zamisli in idej je bilo veliko,
ker pa brez timskega dela in podpore vodstva
tudi v šoli ne gre, smo naredile načrt.

Učiteljica
Irena Turk

Barbara Turk sedanja vodja podružnične
šole Iga vas je dejala, »da je bilo praznovanje
obletnice povod za svojevrstno raziskovanje
preteklosti in sedanjosti šole.
Že v začetku šolskega leta smo učiteljice in
vzgojiteljice skupaj z vodjo projekta pripravile
načrt dela. Veliko stvari je bilo potrebno
narediti in izpeljati. Začeli smo s čajanko, ki
je v šolo pripeljala upokojene učiteljice. Te
so nam z dobro voljo posredovale podatke o
učencih in zaposlenih, ki so obiskovali šolo Iga
vas. Tako smo obiskale nekaj ljudi in dobile
veliko zanimivih informacij. Cilj nam je bil tudi
poiskati podatke o vseh učencih in zaposlenih,
ki so obiskovali našo šolo. Te podatke smo
dobile v Zgodovinskem arhivu Slovenije. Poleg
brskanja in iskanja podatkov po Zgodovinskem
arhivu smo imeli veliko priprav na šoli.
Uredili smo »staro učilnico«, ki obiskovalce
popelje v čas pred stotimi leti. pri urejanju
te učilnice so nam v pomoč priskočili Skavti.
Pomembno vlogo pri izpeljavi projekta so imeli
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Šolo, ki je v letošnjem letu dosegla častitljivo
starost, so v Iga vasi, zgradili ob šestdesetletnici
vladanja cesarja Franca Jožefa I. in ob dograditvi leta 1908 v njej pričeli s poukom. Na
praznovanje tega jubileja so se pod vodstvom
učiteljice Irene Turk in vodje na podružnični šoli
v Iga vasi učiteljice Barbare Turk postopoma
pripravljali celo šolsko leto. Povprašal sem
ju, kako so potekale priprave in kako so kot
učiteljice in vodje na tej šoli doživljale jubilej.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali razstavo ob
stoletnici šole

Začelo se je iskanje informacij pri upokojenih
učiteljicah, krajanih, v literaturi, zbiranje in
urejanje materiala za zbornik, z obiski Šolskega
muzeja in Zgodovinskega arhiva v Ljubljani,
urejanje spominske učilnice. Učiteljice in
vzgojiteljice pa so v Iga vasi na ta dogodek
pripravljale otroke celo šolsko leto.
V tem času smo obiskali veliko krajanov.
Mnogi so napisali spomine, mnogi so telefonirali,
poslali fotografijo, dokument, predmet ali pa z
nami obujali spomine. Bila sem pri starejšem
gospodu in dolgo časa sva klepetala. Ko sem
odhajala, je rekel: »Veste, pojdiva še k moji
sestri, ona je eno leto starejša od mene, ona bo
vedela še več povedati.«
Žal mi je, da si nismo mogli vzeti več časa za
obiske in klepet z ljudmi, ki bi nam povedali še
marsikaj zanimivega.
Prijetno je bilo spoznavati nove ljudi, si nabirati
izkušnje in delati stvari, ki jih nisi še nikoli. Tudi

zdaj je prijeten in dobrodošel vsak stisk roke in
pohvala za opravljeno delo vsem nam.
Hvala učiteljem in delavcem šole, učencem,
staršem, skavtom, gasilcem, pevkam upokojenskega pevskega zbora in vsem, ki so kakorkoli
pripomogli, da smo lahko proslavili ta visoki
jubilej. Ko imaš ob sebi ljudi, ki so pripravljeni
žrtvo-vati svoj čas in znanje za sodelovanje, v tako
velikem projektu, ni težko delati. Bilo je naporno,
a vredno.
Na moje že kar dolgoletno delo v Iga vasi me
vežejo lepi spomini. Šola ima res nekaj pozitivnega, ki dobro dene učencem in učiteljem.
Otroci ti vzamejo veliko energije, vendar ti jo
tudi vrnejo.
Učitelji imamo pomembno vlogo pri izobraževanju in vzgoji otrok, najbolj pa smo uspešni
takrat, ko nam pomagajo in stojijo ob strani še
starši.

otroci. Sodelovali so od začetka do konca.
Veliko novega so se naučili o življenju v tistih
časih, se pogovarjali o tem s starši in starimi
starši. V ta namen sta nas obiskala dva dedka
ter nam pripovedovala o življenju včasih in
njihovih šolskih dneh. Sredi meseca februarja
smo obiskali Šolski muzej v Ljubljani, ki nam
je dal vpogled v zgodovino šolstva. Aktivno
smo sodelovali tudi pri demonstraciji pouka in
poučevanja nekoč. Po vzoru pouka v šolskem
muzeju smo tudi mi pripravili učno uro v naši
»stari učilnici«. Otroci so v naši šoli sodelovali
v ustvarjalnih delavnicah. Izdelali so igrače
naših babic in dedkov, veliko so tudi risali in
slikali, saj njihovi izdelki še zdaj krasijo hodnik
naše šole.
Vrhunec in zaključek našega raziskovanja
šolstva nekoč in danes je bila slavnostna
prireditev na šolskem vrtu, ki je štela veliko
zadovoljnih obiskovalcev.«
Učiteljica Barbara Turk v vlogi učiteljice nekoč
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šolar
Valerija Lekšan

Projekt Gradovi in dvorci v domači pokrajini
V letošnjem šolskem letu smo se lotili projekta
na temo Gradovi in dvorci v domači pokrajini.
Zbirali smo pisno gradivo in slikovni material.
Obiskala nas je ga. Majda Obreza Špeh, ki nam
je na zanimiv način pripovedovala o življenju na
snežniškem gradu in njegovih zadnjih lastnikih.
Zbrani material smo uporabili za plakate, ki
smo jih ob zaključku projekta razstavili. Uspelo
nam je izdelati makete gradov iz odpadnega
materiala. Z veseljem smo si ogledali razvaline
loškega gradu, ki že mnogo let čepijo nad
Ložem. Poleg snežniškega in loškega gradu
smo raziskovali zgodovino dvorca v Babnem
Polju in Koča vasi.
Projekt smo predstavili staršem, ki so bili nad
predstavitvijo navdušeni.
učenci in razredničarka 4. a (8)

Teja Janeš

3. Talkschool srečanje v Angliji
Vedno bolj se je bližal 21. april, dan poleta
v Anglijo. Vsa nestrpna sem že dva dni prej
pakirala kovčke in se pripravljala. Končno
je prišel dan odhoda.
Preden sem odšla na letališče Brnik, sem
obiskala še sorodnike. Tudi bratranca ter
sestrična iz Cerknice so me pospremili na
letališče. Tam smo se ob 18. uri srečali z
učiteljicama in Anjo. Vsi nestrpni smo odšli
na pregled kovčkov, nato pa na zadnjo pijačo
pred odhodom. Bil je čas, da se poslovimo
od staršev. Šli smo skozi vrata, kjer so nas
pregledali, ali imamo kako ostro stvar ali
tekočino, ker tega nismo smeli vzeti na letalo.
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Odpravili smo se na letalsko carino, nato pa na
letališki avtobus, ki nas je odpeljal do letala.
Adrenalin je rasel, ker je bil to moj prvi polet
z letalom. Z Anjo sva se usedli k oknu v zadnji
del letala. Vsa nestrpna sem čakala na vzlet
in ko smo se dvignili, je bil to tako nenavaden
občutek, da ga verjetno ne bom nikoli pozabila.
Gledali sva skozi okno in opazovali, kako
Slovenija izginja pod nami. Let je trajal dve
uri. Ob 10.40 po našem času oz. ob 9.40 po
angleškem času smo stopili na angleška tla.
Najprej smo si premaknili ure. Usedli smo se
na stole v letališki čakalnici in čakali, da je
po nas prišel organizator srečanja v Angliji
g. Ian. Ob polnoči naj bi prišli Italijani, ki pa

so seveda zamujali. Ko so končno prišli, smo
odšli do kombijev, s katerimi so nas prepeljali
v hostel, kjer smo prespali prvo noč.
Zjutraj me je zbudilo zvonjenje telefona. Vsa
zaspana sem se oglasila na telefon in rekla, da
spim in naj me ne motijo. Potem sem pogledala
na uro, ki je kazala, da je 8.50. Groza! Zvečer
smo se dogovorili, da se dobimo ob 9. uri na
recepciji, sedaj pa je bila ura 8.50! Hitro sem
zbudila Anjo in že čez pet minut sva bili na
recepciji. Tam sta nama učiteljici povedali,
da moramo prinesti dol tudi naše kovčke,
zato sva se vrnili v sobo, spakirali kovčke in
odšli nazaj dol. Nisva bili zadnji, ker so čakali
še Italijane. Čakala nas je tri ure dolga vožnja
do Somerseta. Med vožnjo smo se ustavili in
doživeli smo prvo presenečenje. Obiskali smo
Stonehenge, znamenite kamnite skale. Prve
kamnite strukture so bile zgrajene okoli 2600 let
pr. n. št. na ozemlju Stonehenge. Do sedaj se je
ohranilo le polovico teh znamenitih originalnih
spomenikov. Stonehenge so uporabljali tudi kot
koledar. O tem spomeniku pripoveduje veliko
starih legend. Stonehenge pa buri domišljijo
pesnikom in pisateljem tudi v današnjem času.
Po ogledu smo nadaljevali pot do Somerseta.
V Somersetu so nas na parkirišču čakale naše
angleške družine. Ko sva z Anjo dobili kovčke,
je do naju stopila najina angleška mama Anita
Chew in naju pozdravila. Že na obrazu ji je bilo
videti, da je prijazna in prijetna oseba, kar je
kasneje tudi večkrat dokazala. Poslovili sva se
od učiteljic in odšli z gospo Anito Chew. Peljali
smo se v malo manjšo vasico Ilton, oddaljeno
približno 10 min od Hambridge Primary
School. Na dvorišču sta naju pričakali dve
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ljubki, navdušeni deklici, Charlott in Samantha.
Kovčke sva odnesli v sobo, kjer sva spali. Soba
je bila lepa in v njej je bil pograd. Z Anjo sva
se dogovorili, da ona spi zgoraj, jaz pa spodaj.
Charlott in Samantha sta naju povabili na vrt,
kjer so imeli gugalnice. Kot skoraj vsaka hiša
v Angliji, so tudi tukaj imeli psa in mačko.
Na vrtu za hišo smo se igrali in pogovarjali.
Potem smo imeli večerjo. Gospa Chew nam
je skuhala veliko zelenjave in mesa, za konec
pa smo dobili še sadno kupo. S Samantho in
Charlott sva se šli ven gugat, potem pa smo šli
v sobo, se še malo pogovarjali in zaspali.
Že naslednji dan smo odšli v Hambridge
Primary School, ki sta jo obiskovali tudi
Samantha in Charlott. Na tej šoli se učijo
učenci od 5. leta starosti do 11. leta. Od 5.–6.
leta so v 1. razredu, od 7.– 9. so v 2. razredu,
od 10.–11. pa so v 3. razredu. Razdelili smo
se tako, da je bil iz vsake države en otrok v
2. razredu in eden v 3. razredu. Jaz sem bila
najprej v 3. razredu, kjer sem se pogovarjala z
eno skupino otrok, ki so me spraševali o meni,
naši državi in stvareh, ki so jih zanimale. Nato
smo se zamenjali in je šla Anja v 3. razred, jaz
pa v 2. razred. Zelo zabavno je bilo spoznati
svoje dopisovalce in jih videti v živo. Nato so
nam organizirali izlet v bližnje staro mesto
Bath, ki je v preteklem času, od Rimljanov pa
do prve svetovne vojne, imelo zelo pomembno
vlogo. Že Rimljani so tam našli vrelce vode
in jih izkoriščali, kasneje pa so jih izkoriščali
še mnogi drugi pomembneži. V mestu je tudi
nekaj znamenitih stavb, ki pa so znamenite
zaradi oseb, ki so živele v njih ali pa zaradi
zelo visokih cen. Najprej smo si ogledali mesto
z avtobusom, potem pa smo imeli 2h časa za
nakupe. Bilo je zabavno, saj smo trgovine redko
obiskali. Zvečer smo odšli v pravi angleški
pub. Najprej smo imeli večerjo, potem pa smo
v prostoru poleg puba igrali nekakšen bowling
s kamnitimi figurami in kroglo. Vsi utrujeni
smo se zvečer odpravili v posteljo.

Z Dominiko in Klavdijo iz Poljske smo se v sredo
odpeljali v srednjo šolo. Razkazali so nam
šolo, ki je bila znotraj zelo bogato opremljena,
z veliko izdelki otrok, na zunaj pa ni kazala
razkošja. Kasneje smo imeli v šoli tudi kosilo
in parlament o globalnem segrevanju ozračja.
Razdelili smo se v skupine in razmišljali, kako
bi mi rešili te probleme. Čakalo nas je še
skupinsko fotografiranje na vrtu šole. Zvečer
smo imeli v Hambridge Primary School za
večerjo indijsko hrano, kasneje pa tudi večer
irske in škotske glasbe in plesa. Plesale so
plesalke v njihovih narodnih nošah in glasbeniki
so igrali na dude in bobne. Plesa smo se učili
tudi mi in kar dobro nam je šlo od nog. Tudi
tisti dan smo zaspali utrujeni.

Ko sem se zjutraj zbudila, mi je gospa Chew
skuhala pravi angleški čaj z mlekom. Bil je
zelo dober. Tudi v torek smo obiskali šolo,
vendar neko drugo. Ogledali smo si, kako
poteka pouk in pokukali v zvezke. V teh
šolah, ki smo jih obiskali, je bil poudarek
predvsem na razmišljanju in domišljiji. Imeli
so zelo zanimive interaktivne table. Tam sem
spoznala tudi učitelja, predstavnika Talkschool
iz Ugande. Na angleško kosilo smo šli v
Touton, h guvernerju te province. Slikala sem
se z vsemi prijatelji iz Talkschool. Po pojedini
smo se odpravili v kriket klub. Gledali smo
trening tamkajšnje prve ekipe, trener nam
je predstavil igro, kasneje pa smo tudi sami
poskusili začetne prijeme pri kriketu. Bilo
je zelo zabavno in smešno. Dobro smo se
ogreli, tolkli žogice, nato pa smo jih še metali.
Prišli smo v Hambridge Primary School,
kjer smo imeli predstavitev svojih držav in
šol. Obiskovalci so z veseljem pokušali našo
odlično orehovo potico, posušene hruške
in jabolka. Ogledovali so si našo stojnico in
spraševali, kje je Slovenija. Z veseljem smo
jim pokazali, kje je Slovenija in jim na kratko
pripovedovali o slovenskih lepotah. Na večerjo

Zjutraj smo se odpeljali v Hambridge Primary
School, kjer smo najprej lahko po internetu
poklepetali s prijatelji in družino. Avtobus nas
je odpeljal v muzej vojnega letalstva, kjer smo
podrobneje spoznali razvoj letalstva. Bilo je
zelo zanimivo. Najprej so nam v sobi pokazali
letalske obleke, potem pa smo se odpravili na
potep po muzeju. Videli smo najrazličnejša
letala, šli v simulator, ki nam je prikazal let
s helikopterjem in si ogledali kratke filmčke
o letalstvu. Odšli smo tudi v avtomobilski
muzej, kjer so prišli na vrsto ljubitelji Ferraria,
Porsheja, Alfe Romeo, Bentleya, Forda in še
veliko drugih tako starih kot novih znamk
avtomobilov. Zelo zanimivi sta bili rdeča
soba, kjer so bili rdeči avtomobili različnih
znamk, in soba, v kateri je bil dirkalnik
Michaela Schumacherja iz leta 1996. Seveda
pa so morali ustreči še nežnejšemu spolu in
tako smo se po ogledu muzejev odpeljali do
ulice samih trgovin. To je bil kot drugi raj na
zemlji. Ogledali smo si veliko trgovin in kupili
še zadnja darila za najbližje. Ura, ki smo jo
preživeli v trgovinah, je prehitro minila. Nato
smo se odpravili na čaj in pecivo v šolo. Jedli
smo tradicionalno pecivo, podobno mafinom,
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smo odšli domov, potem pa smo odšli v
cerkveni mladinski center. Gledali smo risanke,
igrali video igrice, namizni tenis in namizni
nogomet, plesali in se zabavali. Domov smo
prišli pozno in hitro smuknili v posteljo.

namazanim z marmelado in maslom ter kremo.
Domov smo se šli preobleč, potem pa nazaj
na večerjo in uradni zaključek 3. Talkschool
srečanja, ki je letos potekalo v Angliji. Še
enkrat smo predstavili naše države in se
zahvalili našim gostiteljem. Naslednje srečanje
naj bi potekalo na Poljskem in tako bodo imeli
najini nasledniki možnost spoznati kulturo
Poljske. Na vrsti je bil še najbolj žalosten del
srečanja. Poslavljanje! Poslovili sva se od vseh
novih prijateljev in zbrali naslove, da bi kljub
velikim razdaljam med našimi domovi ohranili
stike in se mogoče nekje v prihodnosti spet
srečali. To je bila zelo žalostna noč. Težko se je
posloviti od prijateljev, s katerimi smo preživeli
nepozaben teden dogodivščin, vendar je vsega
lepega enkrat konec. Doma sva še spakirali in
se poslovili od naše angleške družine.
Ob 5. uri zjutraj smo se zbudili in se
odpeljali do stanovanja, kjer sta bivali naši
učiteljici. Tam nas je pričakala Ianova sestra
s kombijem. Skupaj s Poljakinjami in Bolgari
smo se odpeljali na letališče. Nas in Poljakinje
so odpeljali na letališče Stansted, Bolgare pa
na letališče Luton. Ostali naj bi odšli domov
naslednji dan, razen Madžarov, ki naj bi odšli
zvečer. Na let smo čakali kar nekaj časa. Še
zadnjič smo si ogledali letališče, nato pa odšli
na pregled prtljage. Potem je naš let še zamujal
in smo čakali še malo dlje. Z letala smo si še
zadnjič ogledali Anglijo. Komaj sem čakala,
da pridem domov, sem pa tudi že pogrešala
Anglijo in prijatelje. Skozi okno smo zagledali
Alpe in vedeli smo, da se našemu poletu bliža
konec. Na letališču smo neznansko dolgo
čakali prtljago. Ko je prtljaga končno prišla,
smo odšli do svojcev, ki so nas čakali. Vsi so
bili srečni, da smo spet doma.
Preživeli smo nepozaben teden, poln dogodivščin in zabave. Upam, da bomo s prijatelji
ohranili stike in se še kdaj videli.
Za konec pa bi se še zahvalila šoli in sorodnikom, ki so mi omogočili te nepozabne počitnice
v Angliji. Da pa ne pozabimo tudi na učiteljici
ga. Tatjano Farkaš in ga. Simono Lunka, ki sta
naju spremljali in pazili na naju.
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župnijska stran

Pomen duhovne oskrbe …
… kakor jo vidi zdravnik, ki razmišlja o etiki pomoči bolnikom
Evropo, pa tudi ostali svet, pogosto pretresajo
razprave o evtanaziji, usmrtitvi iz usmiljenja.
Beseda evtanazija naj bi pomenila tudi »lahko«
smrt. Pa je res tako? Na Nizozemskem se dogaja
marsikaj, kar je v nasprotju s predstavo o »lahki«
smrti. Njen zakon o evtanaziji je pogosto kršen.
Iz »izjemnega ukrepa v izjemnih razmerah«, kar
naj bi bila usmrtitev iz usmiljenja, je nastala
vsakdanja praksa. Nizozemski zdravniki sami
pravijo, da prav zato ne znajo dobro pomagati
trpečim bolnikom po pravilih, ki jih uveljavlja
nova zdravstvena stroka, paliativna (blažilna)
medicina. Naklonjenost evtanaziji pa upada.
Nizozemski smo pravzaprav lahko hvaležni:
izpeljala je velikanski eksperiment, ki je svetu
pokazal, da je človeku v hudi bolezni treba
pomagati drugače, ne z usmrtitvijo. Med
pomembnimi, nepogrešljivimi oblikami te

pomoči je tudi duhovna tolažba. Ko zdrav človek
resno zboli, naenkrat zagleda svoje dotedanje
življenje v drugačni luči. Marsikaj tistega, kar
se je prej zdelo pomembno, izgubi svojo ceno.
Prej zanemarjene, v pozabo odrinjene stvari pa
razkrijejo svojo pravo vrednost. Pokaže se kup
zamujenih priložnosti, ki smo jih spregledali ali
odrinili za »kdaj pozneje«, da smo lahko dali
prednost mnogo manj pomembnim stvarem.
Tako se bremenu bolezni pridruži obžalovanje
zaradi napačnih ocen, slabih odločitev, izgubljenih priložnosti, sebičnega sloga življenja.
Razraste se mučen občutek krivde, ker smo s
tem prizadeli druge, morda celo najbližje.
To so trenutki stiske, ko je človek najbolj sam.
Trenutki, ko je prava tolažba vredna več kot suho
zlato. Slabega ni več mogoče povrniti v prvotno

stanje, posledic neprave izbire največkrat ni
mogoče popraviti. Mogoče pa je doseči duhovno
poravnavo in odpuščanje. To bolniku prinese
veliko olajšanje. Zdravniki mnogokrat opazimo
presenetljivo izboljšanje bolezni. Ozdravljeni pa
pogosto postanejo drugačni, boljši ljudje.
Akademik prof. dr. Jože Trontelj
(Glasilo bolniške župnije, Beseda bolnikom in
prijateljem, 22 (2007), junij,julij, št. 128.)

Zdravnik Jože Trontelj se je pod članek podpisal
samo dr. Jože Trontelj. Podpisani pa vem, da je
tudi akademik in profesor.
Janez Kebe, župnik

Borut Kraševec

Romarske bukvice Filipa Jakoba Repeža
Da je petje, pisana slovenska beseda in pismenost v naših krajih prisotno že stoletja,
pričajo tudi pesmarice organista, učitelja
in pesnika Filipa Jakoba Repeža. Na Križno
goro je za organista prišel iz Cerknice, kjer
se je 12. aprila 1706 tudi rodil, umrl je 11.
oktobra 1773 v Starem trgu pri Ložu.

vir:
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem, Ljubljana; Družina 1996
- Marija Hribar, Kar je redko, je dragoceno, domoznanski oddelek, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 2006

Na binkoštno nedeljo 27. maja je bil na Križno goro
nad Ložem romarski shod, kjer je sv. mašo vodil
prof. dr. Alojzij Snoj iz Ljubljane. Ob tej priložnosti
je župnik Janez Kebe predstavil pesmarico in
spomnil na delo Filipa Jakoba Repeža. Romarji
so dobili spominske podobice s kopijo prve strani
Romarskih bukvic iz leta 1757.
foto: Borut Kraševec

Lansko leto je tako minilo 300 let od njegovega
rojstva, letos pa 250 let od izida prve pesmarice
»ROMARSKE BUKVIZE«, ki jo je napisal za
potrebe romarjev, ki so prihajali na Križno
goro.

Kasneje je izdal še dve pesmarici »Nebeshku
blagu« leta 1764 ter leta 1770 »Romarsku drugu
blagu«. Znano je, da je napisal tudi pesmarico
»Štima božja«, ki ni bila natisnjena, rokopis pa
se žal ni ohranil.

Prva stran spominske podobice
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društva

15 let stega Loška dolina 1 in 100 let skavtstva
Letos je posebno leto za vse skavte in tabornike. Od začetka prvega tabora, ki ga označujemo za začetek skavtskega
gibanja, bo 1. avgusta minilo 100 let! Leta 1907 je angleški general sir lord Robert Baden Powell zbral 22 dečkov iz
revnih predelov Londona in jih odpeljal na otok Brownsea na taborjenje. Takrat nihče ni mogel predvidevati, da bo
ta dogodek pomenil začetek skavtskega gibanja, ki bo 100 let kasneje združevalo kar 37 milijonov mladih in njihovih
voditeljev po vsem svetu, v skoraj vseh državah sveta.

Sposobnost priprave ognja v vsakem vremenu je
prava skavtska lastnost
junij 2007

Z ročnimi spretnostmi krepimo vztrajnost in potrpežljivost

združuje okoli 4400 mladih, pa deluje v 72
lokalnih enotah po vsej Sloveniji. Namen
obeh organizacij je predvsem prispevati k
vzgoji mladih in tako pomagati graditi boljši
svet. Oblike delovanja in aktivnosti, ki se
jih organizaciji poslužujeta, pa se nekoliko
razlikujejo.
V Sloveniji bomo 100-letnico skavtstva še
posebej obeležili s praznovanjem, ki bo
potekalo 1. avgusta v Ljubljani. Navdušeni
smo nad organizacijo Evropske skavtske
konference, ki jo pripravljamo skupaj z Zvezo
tabornikov Slovenije in ki bo potekala od 5. do
11. maja v Portorožu.

se je vzpostavil klan (1996), nadaljevalo se je
sodelovanje s Cerkničani (skupen tabor 1997 v
Spodnji Besnici pri Kranju), v letu 2001 pa so se
nam pridružili tudi najmlajši člani »krdela« (t.
i. volkci in volkuljice). Ves ta čas so se odvijale
različne skavtske aktivnosti, zimski in poletni
tabori, sodelovanja z domačimi skupnostmi
in povezovanja z drugimi organizacijami in
skavtskimi skupinami.
Naše člane (trenutno jih je 50) boste hitro
prepoznali, saj tekajo naokrog v kroju barve
kranjske lilije, za vratom pa nosijo rutko, ki ima
simbolične barve kraških jam (svetlo modra in
rumena na sivi podlagi). Zadnje čase letamo
naokrog v zelenih majčkah, ki imajo na hrbtu

Skavti v Loški dolini
V naši lokalni enoti steg Loška dolina 1 smo
letos praznovali 15 let od prvih skavtskih
obljub. V naše kraje je skavte zanesel Rajmund
Sterle, ki je podal svojo obljubo v sv. Lovrencu
leta 1991. Še istega leta je zbral okrog sebe
prve voditelje, ki jih sedanja skavtska mladina
pozna pod imenom »skavtske legende«.
Prve obljube potekajo 25. aprila na Križni
gori, kraj je postal kar tradicionalen. Tako se
vsako leto zberemo na Križni gori in med naše
vrste sprejmemo nove člane. Poletni in zimski
tabori so pomembni v življenju vsakega skavta
z vidika izkušenj, spominov ter osebne rasti.
Prvi tabor je potekal na Spodnjih Poljanah v
juliju 1994. V prihodnjih letih se je odvijalo
tudi prvo zimovanje (sv. Vid, 1995), ponovno

foto: Blaž Strle

foto: Jakob Levec

Skavtstvo v Sloveniji
Samo na hitro naj osvetlim skavtsko zgodovino
v Sloveniji. Leta 1922 nastanejo na Slovenskem
prve skavtske enote, 1925 pa se ustanovi
sorodna gozdovniška organizacija. Med
gozdovniško in skavtsko organizacijo v takratni
Sloveniji (v vsebinskem konceptu delovanja) ni
bilo bistvenih razlik. Po 2. svetovni vojni, 22.
aprila 1951 so predvojni skavti in gozdovniki
skupaj ustanovili Združenje tabornikov
Slovenije (ZTS). Po osamosvojitvi Slovenije
zaživi Združenje slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov (1990), ki se leta 1996 pridruži
v Svetovno asociacijo deklet vodnic in
skavtinj (WAGGGS). ZTS pa leta 1991 zapusti
Jugoslovansko izvidniško zvezo in je leta 1994
sprejeta v Svetovno organizacijo skavtskega
gibanja (WOSM). Zveza tabornikov Slovenije
je organizirana v 100 enot (rodovih in četah)
in združuje prek 8500 članov. Združenje
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki

foto: Urša Mlakar

Skavtstvo je mladinsko, vzgojno, nepolitično in neprofitno gibanje, kar pomeni,
da je namenjeno vzgoji otrok in mladine.
Ustanovitelj gibanja Robert Baden Powell
pravi, da skavtstvo pomaga družini in šoli
na vseh tistih področjih vzgoje, kjer je to
potrebno. Skavte in tabornike po vsem
svetu druži veselje do življenja v naravi,
druženja, pustolovščin, premagovanja izzivov, osebne rasti ter dobrih del.

Od veselja kar letamo po zraku...
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odtis šape jamskega medveda, po katerem
nosi steg tudi ime. Kar skoraj vse člane bi
lahko opisal z besedami: živahni, dobrosrčni,
navihani, skromni, polni energije, navdušeni
nad naravo in glasbo ter zavedni. Najbolj
pogosto nas boste srečali v Šrangi, kjer počasi
urejamo prostor in za silo krpamo »našo
bajto«. Največ časa radi preživimo v naravi,
se umetniško in glasbeno izražamo, hodimo
na razne potepe in obiske drugih krajev ter se
športno udejstvujemo. Trudimo se po lastnih
močeh pomagati drugim ljudem ter osebno
napredovati. Prepoznavni smo po decembrski
akciji Luč miru, po akcije polnem srečanju za
širšo publiko »Šrangabulu« ter drugih manjših
projektih.

vsem in v čast mi je bilo sodelovati z vami). Tu
ne smem pozabiti tudi na podporo staršev ter
naših simpatizerjev, brez katerih bi bile naše
poti precej bolj strme.

Zahvala za požrtvovalnost in sovzgojo mladine
gre sedaj že številnim skavtskim voditeljem,
ki so prispevali svoj del k mozaiku skavtov v
Loški dolini (ne bi poimensko našteval – hvala

Jakob Levec
Stegovodja Loške doline 1

foto: Tina Pivar

društva

Na koncu bi rad želel deliti z vami še moje
mnenje. Na vseh taborih in aktivnostih sem
doživel veliko lepih izkušenj, precej od teh je
bilo poučnih in mnogih ne bom nikoli pozabil.
Za voditelja sem se, poleg veselja pri delu z
mladino, odločil predvsem s tega stališča, da
bi podobna lepa doživetja in izkušnje omogočil
tudi mlajšim bratcem in sestricam. Skavtstvo
ni krožek, ampak je način življenja!
Vse dobro in bodite pripravljeni!

Z igrami krepimo telo in duha

Tradicionalni kolesarski maraton
Tretjič zapored nam je uspelo organizirati in izpeljati mali kolesarski maraton na Županov laz.
Za kolesarje rekreativce iz ŠD Planjava je maraton le prijetno druženje. Veseli smo, ker se je letos na maraton prijavilo tudi nekaj kolesarjev iz
Loške doline. Proga je bila izpeljana tako kot prejšnje leto. Kolesarili smo po gozdni cesti do Županovega laza in nazaj. Najuspešnejši je bil Tadej
Hiti, ki je progo, dolgo 17 km, prevozil v 35-ih minutah. Kolesarji smo na cilju prejeli spominsko medaljo, praktično darilo ter pijačo.
Upamo, da bo v naslednjih letih maraton privabil še več kolesarjev, kajti kolesarjenje je kul.
Člani ŠD Planjava želimo vsem kolesarjem srečno, varno in dolgo kolesarsko sezono.
Ob tem se zahvaljujemo KGZ Cerknica in PGD Babno Polje za sponzorstvo in podporo pri izpeljavi maratona.
Anita Bajec

Iva Jakše

Godba ima mlade
Vsi poznamo staro modrost, da na mladih svet stoji. Ker se tudi pri Pihalnem orkestru Kovinoplastike Lož s to trditvijo
strinjamo, smo 11. maja zaigrali osnovnošolcem od 1.–4. razreda v osnovni šoli v Starem trgu in Grahovem.
Koncert je z glasbenim kvizom povezovala Aja
Trudn. Godba se je zahtevni publiki predstavila
z razigranimi skladbami, kot so Čebelica Maja,
Speedy Gonzales, uspešnicami iz slovenskih
mladinskih filmov Gremo v kino in drugimi.
Najpogumnejši so se lahko preizkusili tudi v
dirigiranju. Delo jim je šlo od rok tako dobro,
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da bo v prihodnosti najbrž potreben posvet,
ali strokovnega vodja Tadeja Jermana sploh še
potrebujemo ali naj ga nadomesti kar kakšen
tretješolec. Seveda namen koncerta ni bil
zgolj zabava osnovnošolcev in iskanje novega
dirigenta, ampak predstavitev posameznih
inštrumentov, da bi se mladi odločili za vstop

v glasbeno šolo in pri tem že vedeli, kateri je
njihov »sanjski inštrument«.
V zadnjih nekaj letih se je število aktivnih
članov pihalnega orkestra korenito povečalo.
Za to se moramo zahvaliti ravno godbenemu
podmladku, tj. našim navihanim najstniškim
glasbenim nadebudnežem.
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Ljubica Bavec

TECI Z MANO
»Teci z mano« je geslo Notranjskega tekaškega pokala (NTP) 2007. Ustanovili so ga z namenom, da povežejo vse
tekaške prireditve na območju Cerknice in Loške doline. Mogoče pa bo s časom pridobil še večje razsežnosti in zajel
teke celotne Notranjske regije. V podporo ustanoviteljem NTP se nas je kar precejšnje število rekreativnih tekačic,
tekačev in osnovnošolcev iz Loške doline odločilo, da se udeležimo vseh šestih tekem, ki štejejo za točke pokala.

V ženski konkurenci imamo na prvem mestu
trdno zasidrano Andrejo Podobnik, pri
mlajših moških z veliko prednostjo vodi Almir
Demrovič. Štrene v konkurenci moških med 40
in 50 kot drugi meša Tomaž Sterle. OŠ heroja
Janeza Hribarja ima kar tri prve tekače od
štirih kategorij. Sara Mlakar je najhitrejša med
mlajšimi deklicami, pri starejših deklicah je
prepričljivo prva Nastja Ravšelj. Najboljši med
starejšimi dečki pa je Tadej Hiti. In še bi lahko
naštevala. Sicer si lahko več o odličnih rezultatih
tekmovalcev iz Loške doline preberete na
spletni strani http:/ / www:drustvo-sovica.si. In
nazadnje naj vas spomnim, da rekreativni tek
ni šport samo za zelo mlade. To nam dokazuje
tudi najstarejši tekmovalec NTP. To je g. Franc
Levec iz Loža, ki občudovanja vredno redno
premaguje začrtane poti. In v svoji kategoriji
trdno drži drugo mesto. Ja, ni kaj – kapo dol!
Tek trojk v Ljubljani
Poleg tekem za NTP smo se nekateri preizkusili
še v teku trojk v Ljubljani. Teklo se je v ženski,
moški in mešani konkurenci, in sicer na
razdaljah 12 in 28 kilometrov.
Start za vse tekače je bil ob 9.30. Trojke na
daljši progi so startale s Prešernovega trga,

tisti, ki smo premagovali progo 12 kilometrov,
smo preizkušnjo pričeli pod Urhom.
Pot po žici nekoč okupirane Ljubljane nas
je vodila preko Urha, čez Golovec, v staro
Ljubljano, mimo Magistrata in nas na cilj
pripeljala prav do Tromostovja. »Dolgoprogaši«
pa so morali še prej preteči velik kos poti po
Ljubljani. V trojkah sta bila velikega pomena
timski duh in podpora najšibkejšemu. Saj so se
uvrstile le tiste trojke, katerih tekmovalci so
družno pritekli skozi cilj. Dolgih 28 kilometrov
sta kar z 9. časom zavidljivo dobro odtekla
Janez in Roman s sotekačem Martinom v trojki
z imenom Hitri in drzni.
Moška trojka – Prehitri in predrzni v zasedbi:
Vido, Andrej in Simon si je pritekla odlično 26.
mesto izmed 302 trojk v moški konkurenci.
Tesno za petami sta jim sledili še trojki ŠD
Loška dolina, za kateri so tekli Almir, Miran in
Tomaž Sterle – Markovec in Matika, z zasedbo:
Matej, Igor in Tomaž Sterle – Lož.
Posebej velja pohvaliti ženski trio Hitre
Notranjke v zasedbi tekačic Nadje in Barbare s
kolegico Jasno iz Cerknice, saj so si pritekle kar
5. mesto izmed 132 trojk v ženski konkurenci.
Janja in Ljubica sva s tekačico Nado iz
Ljubljane za Piko na i prihiteli v cilj s časom
zlate sredine. Mešani trojki Plesnega društva
kolesar pa je pomagala Danica.
Prav gotovo se je teka udeležil še kakšen
tekmovalec iz Loške doline, ki sem ga spregledala, medtem ko sem pazljivo pregledovala
seznam udeležencev. Zato si svoje favorite
lahko poiščete sami na spletni strani:http//
www.pohod.si.

Z navijači gre lažje
Poleg trdega dela odličnih tekačev pripomorete k dobrim rezultatom tudi navijači
ob progi. Vzpodbudo potrebujemo vsi,
tako najboljši kot tisti malo manj dobri. Z
glasnim bodrenjem pomagate tekmovalcem
premagati utrujenost, pozabiti bolečine v
mišicah in zanemariti težave z dihanjem.
Glasno navijanje nam vlije novih moči in
nas požene proti cilju. Tekmovanja obstajajo
zato, da se dokazujemo. Nekateri drugim,
spet drugi sami sebi. V športnem duhu pa
se vsi veselimo svojih uspehov in uspehov
sotekmovalcev.

Arhiv: Ljubica Bavec

Za nami so že uspešno pretečeni kilometri
prve polovice tekov. Osvojili smo Križno
goro, »padla« je gora čarovnic – Slivnica in
proga okrog sicer praznega Cerkniškega
jezera nam je postregla v vsej svoji lepoti.
In rezultati povedo, da so v dolini tekačice
in tekači, ki jih skoraj več ne prištevamo
samo med rekreativce, saj se s svojo zmogljivostjo lahko pomerijo celo s profesionalci.

ŠD Loška dolina se je odločilo, da poskrbi
za boljšo razpoznavnost svojih tekačic in
tekačev, zato smo dobili nove drese. Članice in
člane tekaške ekipe ŠD Loška dolina boste v
prihodnje prepoznali po značilnih svetlomodrih
majčkah.

Opravičilo
Zagotovo ste v prejšnjem Obrhu opazili, da je pri članku Tekli smo 7. Mali
kraški maraton, prišlo do neljube napake. Na mesto kjer naj bi bila fotografija
udeležencev teka, se je na nepojasnjen način, prikradla fotografija drugega
članka. Avtorici zapisa in vsem udeležencem teka na fotografiji, vsem, ki
so bili pomotoma prikazani pri članku, ter bralcem se za napako iskreno
opravičujem. Prava fotografija je objavljena tokrat, seveda če računalniški
škrat zopet ni grdo ponagajal.
Vsem tekačicam in tekačem, ki sodelujete v tej skupini čestitam za dosedanje
aktivnosti in rezultate in vam želim, da bi o vaših aktivnostih in uspehih še
velikokrat brali tudi na straneh Obrha.
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turistiËni utrinki
Marija Chaigne Sotošek, fotografije: Gerard Chaigne

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

V soboto, 9. septembra je 23 pohodnikov
prispelo na Brnik in vstopilo v avtobus, s
katerim nas je potem mladi šofer Uroš vozil
od ene točke do druge, nas potrpežljivo čakal
več ur, medtem ko smo mi pogumno prehodili
15 do 20 km dnevno, občudovali naravo, tudi
leže v travi fotografirali nepoznane cvetice ali
malega hrošča, opazovali, prisluškovali in si
želeli srečanja z medvedom ter si ogledovali

V nedeljo zjutraj se je začelo zares. Že zarana
smo s planinskim vodnikom Vladom odšli čez
drn in strn – po gozdovih, planjavah in vrtačah
proti Predjamskemu gradu. Presenečenje
so bili čebelnjaki, kozolci ter kraški svet z
dolinicami, vrtačami in skrbno obdelanimi,
pred srnjadjo in mogoče tudi medvedi
ograjenimi malimi polji. Videli smo tudi polja
Ljubljanske kotline in že tu so se našim

mogočnega zmaja, pa je bila za vse novost.
Zvečer nam je v prostorih Planinskega društva
Vlado s prijatelji predstavil njihovo delo ter
pokazal diapozitive naših gora, govoril pa
je tudi o vzgoji mladih planincev v poletnih
taborih. Zahvaljujem se še enkrat Vladu za
tako lep in pester dan! Zvečer ni bilo treba
nikomur peti uspavanke.

to danes poseben dan – povzpeli so se nad
1000 m nadmorske višine, doživeli planinski
krst in še kaj – ampak ... pšt, pšt.
Počakala sta nas vodiča Janez in Matjaž,
oblečena prav po planinsko: karirasta srajca,
gorske čevlje, nahrbtnik in palice – seveda,
saj je Janez predsednik Planinskega društva
Loška dolina, Matjaž pa njegov kolega, ki ima
stike tudi z našemu podobnim Društvom
pohodnikov iz Loške doline. Francoske
pohodnike je nekoliko skrbelo, kako bodo
zmogli tak vzpon, oni, ki prihajajo iz pokrajine

foto: Gerard Chaigne

Za soboto popoldan je zadostoval ogled Škofje
Loke s kremno rezino in kavo pod veliko lipo na
trgu ter nastanitev v hotelu Šport v Postojni,
kjer smo spali ves teden. V hotelu je bilo vse
pripravljeno, osebje in direktor so nas zelo
lepo sprejeli in vsi smo bili zadovoljni.

Ponedeljek je dan, ki ga nihče ne mara – če nisi
na dopustu, greš delat. Mi pa smo se odpeljali
v podnožje Slivnice. Za moje pohodnike je bil

26

gostom v primerjavi s francoskimi poljskimi
površinami naši poljedelci zazdeli pravzaprav
vrtičkarji, tako da se francoskim kmetom torej
ni treba bati slovenske konkurence, so pa tudi
takoj ugotovili, da imamo tukaj odlične pogoje
za pridelavo biološko neoporečne hrane.
Ustavili smo se v majhni vasi in si ogledovali
lokalno arhitekturo. Čeprav Gorenjska ni
daleč, je bilo tukaj videti že vse drugačno:
vaški vodnjak, spomenik padlim, cerkev. Ko se
je po štiriurni hoji pred nami odprl pogled na
Predjamski grad v jutranjem soncu, nihče ni
občutil utrujenosti, ampak je pohitel, da si ga
ogleda prav natančno, saj je res edinstven in
zanimiv, povedala pa sem jim tudi zgodbo o
Erazmu.
Po nedeljskem kosilu v bližnji gostilni smo se
odpeljali na ogled Postojnske jame in vivarija
ter si spotoma ogledali še en kozolec pa zbirko
kmečkega in obrtniškega orodja. Uživali smo
na rumenem vlaku v jami. Človeška ribica, ki
so jo v starih, nevednih časih imeli za mladiča

foto: Gerard Chaigne

pokrajinske in zgodovinske znamenitosti,
opoldne pojedli malico iz nahrbtika na kakšni
jasi ali sredi vasi – naš šofer Uroš nas je vedno
neutrudno čakal in nas, ko smo se vrnili, z
velikim nasmehom vprašal: » No, kako je
bilo?« Kakor da je bila v vprašanju tudi želja,
da bi bil tudi sam z nami.

Na vsakoletnem festivalu kulture in jezikov v Toursu me je ob stojnici društva
Touraine – Slovenie predsednik društva
»Les Vandrouilleur« – Vandrovčki zaprosil,
naj jim pokažem lepote Slovenije – ne industrijska mesta, ampak še neonesnažena
področja, naravo in ljudi, ki še živijo z
njo. Najprej sem rekla, da je to nemogoče,
da tam ne živim več že od leta 1968, a
so vztrajali pri svoji želji. No, pa sem se
opogumila in z možem in prijateljico iz
šolskih let Mileno Ožbolt pripravila naslednji program, ki smo ga izvedli od 9. do
16. septembra 2006.

Touraine, iz okolice mesta Toursa ob reki Loire,
kjer je sama ravnina ... Ko sem pred leti prišla
živet v ta del Francije, me je bilo strah, da mi
bo nebo padlo na glavo, tako je blizu in tišči k
tlom! Ko smo pogumno zakorakali proti gori,
ki nas je čakala, sem jim rekla: » Le korajžno,
samo ne pogrizite si preveč kolen!«
Jutro je bilo lepo, rosa se je lesketala na
pajčevinah, ptičje petje nas je spremljalo po
gozdu, dišalo je po svežem hlevskem gnoju, ki
ga je bližnji kmet razvažal po njivah za biološko
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pridelavo zelenjave. Hodili smo še nekam
zaspani, vsak je bil zatopljen v svoje misli, ko
so se prvi naenkrat ustavili in vzkliknili: »Glejte
tablo, kjer je narisan medved! V tem gozdu
živijo medvedi!« In ko so potem našli in seveda
poslikali še njegove sveže iztrebke, je bilo
njihovo upanje, da bodo v teh gozdovih mogoče
videli tudi medveda samega, še večje. Tako so
v tem pričakovanju prehodili vso strmo pot in
tega, da so se povzpeli na višino nad 1000 m
nad morjem, še dobro opazili niso.
Na livadi pod vrhom Slivnice smo doživeli
prvo presenečenje: pričakala nas je čarovnica,
zavita v široko črno ogrinjalo, s površno
zavezano šaravo ruto in pravo brezovo metlo,
prav takšno, kakršno rabijo coprnice, da se
spustijo dol proti Cerknici. Joj, strah – švigala
je okoli nas in pometala prah z res zaprašenih
gorskih čevljev, vmes pa izgovarjala svoje
čarovnije – »Pometam iz vas vse črne misli,
ves pesimizem, vse more in skrbi, slabo voljo,
vse kar je slabega in negativnega v vas ...« in
še in še je čarala, dokler nismo bili vsi ometeni,
pometeni, očiščeni in začarani in očarani.
Vzdušje je bilo polno različnih čustev
– presenečenje, strah, smeh, začudenje ...
Milena, kakor je bilo čarovnici ime, pa si je
tako dala duška z ometanjem, da se ji je izpuli
ročaj metle ... Ko pa je bilo čaranja konec, ko
smo bili vsi nasmejani, sproščeni, skratka prav
dobre volje, nas je s svojo medico, kruhom
in medom pogostila slovenska čebelarska
kraljica. Po tako napornem vzponu in triurni
hoji se je ta sladica zelo prilegla. Nepozaben
dogodek za vse in iskrena hvala kraljici za to
sladko presenečenje.
Toda teh še ni bilo konec. Čarovnica nas je
popeljala prav na vrh Slivnice, kjer je vodič
Janez v imenu PD Loška dolina pozdravil
vse pohodnike, povedal, kaj jih čaka, kaj je to
planinski krst v Sloveniji. Ker ni imel vrvi, jih je
čarovnica tokrat omela po zadnjici, jaz pa sem
se jih dotaknila s palico, vsak pa je dobil še
dvojezično potrdilo s čarovniškim podpisom,
da je postal pravi slovenski planinec. Ni mi
treba posebej povedati, da dobre volje in smeha
ni manjkalo. Vsi so si v beležke tudi odtisnili
žig z vrha Slivnice za spomin. Čarovnica nas
je potem popeljala v svojo jamo, izpred katere
je bil prav lep pogled na Cerkniško jezero in
srebrne lise vode so se lesketale v soncu,
jezero se je v tistem času ravno začelo polniti.
V jami, iz katere se včasih kadi, pa naj bo
poleti ali pozimi, nam je čarovnica razložila
ta fenomen, in kako so si ga nekdaj razlagali
ljudje. Potem pa je pohitela proti domu, pa ne
na metli ampak s svojim avtomobilom – da je
ne bi ujeli in dali na grmado. Ne vem, ali se v
Soveniji to še dogaja, ampak drugod po svetu
jih zdaj zapirajo v psihiatrične bolnišnice ...
Draga naša čarovnica, vsi te imamo radi in se
ti za vse prav prisrčno zahvaljujemo!
Nato smo tudi mi pohiteli v kočo h gospodu
Francetu na kosilo. Tam nas je pozdravilo vse
polno čarovnic, visele so vsepovsod in se nam
smejale. Pozdravil pa nas je tudi mali medo,
nagačen seveda – takšnega smo si vsi želeli
videti v gozdu.
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Domača glasba – polka ... zavrteli smo se še
pred kosilom z jurčkovo juho ... bila je božanska,
izpraznili smo vse jušnike in pojedli tudi vse
ostalo zelo dobro kosilo. Za počitek ni bilo dosti
časa, poslovili smo se od g. Franceta, pred
kočo še nekaj časa občudovali jezero, polje in
travnike, ki jih bo počasi prekrila voda. V dolino
smo se spustili po bližnjicah za Matjažem, ki
pozna Slivnico kot svoj žep. Jožici pa je na
strmem spustu po borovih iglicah spodrsnilo
in padec je bil neroden, poškodovala si je
gleženj. Dobro, da smo bili že pri prvih hišah
Cerknice in pospremila sem jo v zdravstveni
dom. Sprejemni sestri sem povedala, kaj se je
zgodilo ... »Sedaj je popoldanska malica, morate
počakati ...« Midve čakava, čakava, malice je
bilo konec, zdravnika pa nisva dočakali, temveč
sva odšli v lekarno in po nasvetu framacevtke
kupili povoj in mazilo – tako sem tudi tukaj še
naprej opravljala svoj poklic, Jožica pa je od
tega dne dalje delala družbo Urošu v avtobusu.
Da bi bolje razumeli kraški pojav presihajočega
jezera, smo si ogledali tudi maketo Cerkniškega
jezera. G. Miro nas je počakal v Lipsenju pod
kozolcem, kjer smo posedli po klopi in po senu,

on pa nam je pokazal orodje in pripomočke, s
katerimi so in mogoče še lovijo ribe na jezeru,
ter kako so si delili ribe – namesto rib je delil
polena. Vsi so bili nad to predstavitvijo nadvse
navdušeni. Bilo je res nekaj nenavadnega in
zato nepozabnega.
Kmečka večerja, na kmečkem turizmu v
kmečki sobi ob kmečki peči pri g. Modicu
je bila spet posebno doživetje. Joseline je
praznovala rojstni dan in je namesto torte
dobila pravo orehovo potico, harmonikar Jože
pa je z veselimi vižami poskrbel, da smo se
vrteli in šalili pozno v noč. Ker so bili z nami
tudi čebelarska kraljica, Milena, vodič Miro in
šofer Uroš, je bilo vzdušje še bolj slovensko.
Kdor je hotel, si je privoščil med ali medico,
šale na račun trotov in matic pa so si nekateri
v skupini prav posebej zapomnili. Za slovo
nam je gospodinja zapela še njeno najljubšo
pesem »Prav lušno je res na deželi« in tako
se je iztekel čudovit večer čudovitega dne za
nas vse. Iskrena hvala vsem, ki ste ta dan
sodelovali z mano, da je vse tako lepo uspelo.
(se nadaljuje)
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tekst in fotografije: Robert Baraga, Kozarišče

Pridelava vrtnin v senu

Slika 1

Slika 1
Krompir sorte Sante je popolnoma posušilo,
vrstica, ki je še zelena je, sorta Bela gospa,
seme smo dobili na Primorskem (je bolj
odporna na sušo).
Tu se nam postavi vprašanje, kako ukrepati,
da bomo še vedno sposobni samooskrbe v
lokalnem območju, kar pomeni ravnovesje
za prihodnost. Znano je, da ima na klimatske
spremembe velik vpliv človek. Spremembe
nas opozarjajo, da spremenimo svoj odnos do
okolja, do naše matere zemlje.

Slika 3

Postopek
Ko je čas za košnjo trave, jo pokosiš, pustiš da
se skoraj osuši, nato spelješ seno na mesto,
kjer nameravaš saditi in sejati. Lahko narediš
kopice kar na njivi, kjer si kosil. Dobro je,
da pokosimo, ko je trava zrela in je odvrgla
seme. Odlično je tudi seno, ki nam ga je pred
spravilom v senik namočila nevihta. Dobro je
da je sena vsaj 0.5m na debelo, saj se čez zimo
posede.
Spomladi, ko je čas za sajenje krompirja,
ga preprosto položiš med seno in zemljo
(privzdigneš seno in daš spodaj semenski
krompir).
V predelih, kjer je seno zaradi večjega
zadrževanja vlage bolj napredovalo v fazi
razkroja lahko posejemo katera koli semena
vrtnin, sicer pa je za ostale vrtnine primernejše
naslednje leto, ko se seno že bolj spremeni v
humus. Tako je delo opravljeno vse do jeseni,
ko nastopi čas spravila pridelka.

foto: Baraga Robert

V nadaljevanju vam predstavljam primer
dobre prakse, kako se da na naravi prijazen in
preprost način pridelati ozimnico, brez oranja,
umetnega dognojevanja, tudi brez hlevskega
gnoja in celo brez okopavanja in osipanja.
Postopek preizkušamo že dve sezoni, rezultati
pa so več kot odlični tako po kakovosti kot po
količini.

foto: Baraga Robert

foto: Baraga Robert

Klimatske spremembe občutimo tudi v naših krajih, saj so sušna leta vse pogostejša. V lanskem letu (2006) je
pomanjkanje padavin pustilo posledice na naših poljih. Pridelki so bili v klasični pridelavi in njivah, kjer je plitka
zemlja, zelo skromni.

Slika 2
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To pomeni da pri tem načinu odpade:
• oranje,
• gnojenje,
• okopavanje,
• osipanje,
• namakanje.
Postopek preizkušamo že dve sezoni (2005,
2006). Rezultati so zavidljivi, celo v lanskem
letu, ko je bila suša, in so bili pridelki pri
klasični metodi zelo skromni (komaj za
seme).
Slika 2
Na levi strani krompir, pridelan po klasični
metodi, na desni strani krompir, pridelan pod
senom.
Pri metodi sajenja pod senom je iz 5 kg
posajenega krompirja v letu 2006 zraslo
100 kg krompirja.
Slika 3
Na kupu iz leta 2005 smo posejali blitvo,
pastinjak, rdečo peso, čebulo, koruzo in vse je
odlično raslo kljub suši.
V senu pridelujemo
letošnjem letu

vrtnine

tudi

v

Slika 4 in 5
Tu smo konec aprila posadili 8 različnih sort
krompirja v skupni teži 50 kg, ter nekaj drugih
vrtnin (fižol, koruzo, sončnice, kumare …)
Slika 6: Gredica 06 konec maja 2007
Na mestu, kjer je bil lansko leto krompir, smo
letos posejali in posadili: grah, solato, čebulo,
fižol, koruzo, rdečo peso, por, sojo, sončnice,
kumare, gomoljno zeleno …
junij 2007

Slika 4

Slika 5

ki niso primerna za oranje (kamnito, nagib
terena …).
Postopek je primeren za vse ljudi, tudi tiste, ki
ne živijo na kmetiji imajo pa veselje do zemlje
in možnost dobiti košček zemlje v obdelavo.

Slika 6

Tako si lahko vsaka družina pridela nekaj
osnovnih poljščin in s tem prispeva za lastno
zdravje in zdravje našega domovanja, zemlje.
Za ljudi, ki želijo soustvarjati na preprost in
naravi prijazen način.

foto: Baraga Robert

foto: Baraga Robert

Slika 7: Gredica 05, konec maja 2007.
Na tej gredici se je seno že popolnoma
spremenilo v zemljo in v njej odlično raste
korenček, pastinjak, bob, blitva, česen in nekaj
krompirja, ki je bil posajen klasično. Na takšen
način lahko pridelujemo tudi na področjih,

foto: Baraga Robert

foto: Baraga Robert
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Slika 7

BONTON
Pozdrav naš vsakdanji

Časi, ko so se na vasi vsi med seboj poznali in se vsi med seboj
pozdravljali, gredo počasi v zaton. Ne samo v mestih, tudi v
manjših krajih je vedno več priseljencev in vedno bolj se na
cesti pozdravljamo le s tistimi, ki se poznamo. A še vedno tako
v manjših krajih kot v mestu pozdravljamo tudi neznane ljudi.
Kdaj?
• Ko na primer vstopimo v avtobus, na vlak ali v drugo javno
prevozno sredstvo.
• Ko vstopimo na primer v čakalnico pri zdravniku, v
knjižnico, v trgovino ali katero koli drugo javno ustanovo.
• Vedno pozdravimo vse, znane in neznane, kadar vstopimo
v dvigalo. Enako naj velja pozdrav vsem tudi ob izstopu
iz dvigala ali ko odhajamo iz javnega prostora oziroma ko
izstopimo iz javnega prevoznega sredstva.
• Če na primer v neki skupini poznamo le eno osebo, je lepo,
da pozdravimo vedno celotno skupino.
• Na stopnišču večstanovanjske hiše običajno pozdravimo
vsakogar, tudi tistega, ki ga ne poznamo.
• Ali na primer kakršna koli navezava stikov preko takšnih in
drugačnih medijev se vedno začne s pozdravom.
• Da se v planinah pozdravljamo vsi, ne glede na poznanstvo,
je že star običaj.

junij 2007

S pozdravom nimamo pravzaprav kaj izgubiti. S prijaznim in
iskrenim pozdravom kvečjemu lahko nekomu polepšamo dan.
Pozdrav, naj bo izražen z običajnim »dobro jutro«, »dober dan«,
»nasvidenje«, »dober večer« ali dopolnjen s posebej izraženo
željo na primer za uspešno delo, srečno pot, dobro zdravje
in podobno, morda pozdrav izražen z vprašanjem, morda s
kakšno posebno prijetno gesto, ima v svojem bistvu en sam
namen ohranjanja prijetnega odnosa med ljudmi.
Starejši se večkrat pritožujemo, da nas mlajši ne pozdravljajo.
Vzroki so lahko različni. Morda kdaj nismo odzdravili. Morda
gredo mlajši nemo mimo nas, ker so zamišljeni v svoj svet.
Morda nekdo izhaja iz takega okolja, kjer je pozdravljanje še
bolj pomanjkljivo privzgojeno.
Ko so ravnatelja ene od srednjih šol stanovski kolegi vprašali,
zakaj se nikoli ne pritožuje, da ga dijaki ne pozdravljajo, je
svojim kolegom mirno odgovoril: »Pozdravim vedno prvi,
pozdrav pa je treba vrniti.«
Pavla Lavrič
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LEKANČKOV BUTIK
Smetanovi piškoti
4 rumenjaki
30 dag sladkorja
1 margarina
250 ml sladke smetane

1 žlica sode
1 žlička pecilnega praška
1 vanilijev sladkor
80 dag mehke moke

Rumenjake stepemo s sladkorjem, vanilijevim sladkorjem in
margarino, dodamo sodo, prilijemo sladko smetano in dodamo moko
s pecilnim praškom. Zamesimo testo, ga zavijemo v folijo in ga čez noč
pustimo v hladilniku. Drugi dan ga razvaljamo in z modelčki naredimo
različne piškote. Pečemo jih pri 180 stopinjah, dokler ne porjavijo.
Po dva stisnemo skupaj z marmelado. Okrasimo jih s čokolado in
marcipanom. Uživajte!
Jasna Lekan

Matej Kržič

Podzemeljske jame so last Republike Slovenije

foto: Društvo ljubiteljev Križne jame

Podzemeljske jame (tako brezna kot vodoravne
jame) so po Zakonu o varovanju podzemeljskih

jam (iz leta 2004) v lasti države. Ne glede na
to, v čigavi lasti je parcela, na kateri leži vhod v
jamo. Tako je vsak vstop v podzemeljske jame
prepovedan vsem državljanom Slovenije in
tudi tujcem. Izjema so jamarji, ki imajo narejen
ustrezen izpit, ter turistične jame, v katere je
mogoč vstop v spremstvu vodnika. Prav tako
je v jamah (globoko v notranjosti in v vhodnih
delih) prepovedano kakršnokoli shranjevanje,

Nedovoljeno skladiščenje lesa v Mrzli jami pri Ložu
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skladiščenje ali odmetavanje kakršnihkoli
materialov (kamenja, odpadkov, lesa …).
Večini državljanov že zdrav razum pove, da
metanje odpadkov v jame pomeni uničevanje
lastnih zalog pitne vode in da kurjenje v jamah
in pred njihovimi vhodi ogroža jamske živali ter
jamske oblike (kapnike). Kljub temu, pa mogoče
opozorilo ni odveč.
foto: Društvo ljubiteljev Križne jame

Naslov članka vas mogoče spominja na
pojem »skupna lastnina«, ki smo ga bili
vajeni uporabljati v polpretekli zgodovini. A
danes ni več tako. Članek vas želi opozoriti
na določena dejstva, ki vam bodo v pomoč,
da ne bi prišli v neprijetne situacije.

Avtomobilska karoserije in ostali odpadki v Pavličevi jami – zaledje črpališča
vodovoda za Loško dolino pri Kozariščah
junij 2007

pisma bralcev
Odziv na anketo na spletni strani Loška–dolina.net:
»Kako ste zadovoljni z dnevnim varstvom vrtca Stari trg pri Ložu«
Nedvomno se vsi vpleteni v razpravo, ki se je razplamtela okrog cen programov
predšolske vzgoje v vrtcu Stari trg, in sicer tako starši, vzgojiteljice in tudi
preostali udeleženci, strinjamo, da mora biti v vsakem primeru, naj gre za
kvaliteto varstva otrok ali za samo ovrednotenje dela vzgojiteljic, naša skupna
prioriteta skrb za dobrobit otrok samih.
Gledano iz te perspektive se razreševanja dilem ali perečih vprašanj nikakor ne
bi smeli lotevati v duhu sledeče alternative, in sicer »kdo ima prav in za kakšno
ceno«. Kajti takšen pristop že po definiciji tiho podrazumeva razdelitev vseh
vpletenih na medsebojno nasprotne si tabore, kjer, kljub temu da končni razplet
vedno naznani zmagovalce in poražence, okus ostane vedno isti, in sicer grenak.
Tako za starše otrok, ki imajo svoje otroke vpisane v vrtec, in ki zanje popolnoma
upravično lahko zahtevajo le najboljšo oskrbo, kot tudi za vzgojiteljice, ki so
jim bili ti otroci zaupani v varstvo, a je bil v pričujočem članku (in v sočasno
izvedeni anketi na internetni strani) izkazan odkrit dvom v njihovo strokovnost,
dobronamernost in osebno integriteto, bodisi za vse hkrati.
Menimo, da je vsakršna kritika, tudi zoper naše delo, nadvse dobrodošla. Seveda
ob predpogoju, da je konstruktivno naravnana, podprta s trdnimi argumenti
in stvarnimi podatki ter ob tem pušča odprt prostor za dialog in medsebojno
sodelovanje vpletenih. In vendar smo se hkrati z vso odgovornostjo do poklica,
ki ga opravljamo, dolžne odzvati na nezaupanje in nezadovoljstvo, ki ju je bilo
moč razbrati tako v članku kot tudi v sočasno izvedeni spletni anketi o kvaliteti
našega dela.
Čeprav same ankete že zaradi njenega koncepta, ki je v svoji temeljni zastavitvi in
spričo svojega ozko odmerjenega manevrirnega prostora, nedvomno orientiran
v širjenje nestrpnosti (število posameznikov, ki so tako zelo nezadovoljni z našim
delom, da bi svoje otroke najraje izpisali iz vrtca, če bi za to le imeli možnost,
je res krepko preseglo celotno število vseh otrok, ki so trenutno zaupani v naše

varstvo), ne moremo jemati kot objektivno merilo in odraz dejanskega stanja,
pa smo vseeno presunjene spričo tako močno negativnega moralnega odziva
ljudi v Loški dolini in tudi nad lahkomiselnostjo avtorjev same ankete. Če je bil
njihov končni namen vznemiriti ljudi, je bil le-ta nedvomno dosežen. Toda bojimo
se, da v vsej svoji zagretosti niso utegnili pomisliti na možne posledice, ki bi jih
utegnilo imeti takšno nepremišljeno dejanje. Tako za starše, za nas vzgojiteljice
kot tudi in predvsem za otroke.
Sedaj ko je dvom v kvaliteto dela vzgojiteljic dokončno zasejan, naša strokovnost
pa postavljena pod vprašanje, se še toliko bolj zavedamo, da sicer res ni težko
biti vzgojitelj, nedvomno pa je težko biti dober vzgojitelj, svoj poklic izbrati s
srcem ter ga opravljati zaradi ljubezni do otrok in dela z njim. To je nedvomno
odločitev, ki jo mora vsaka vzgojiteljica sprejeti vsak dan znova, če hoče svoje
delo opravljati dobro, kvalitetno ter otroke v skupnem, aktivnem sodelovanju
s starši vzgajati v pozitivnem duhu. Zato bo tudi nadalje naš osnovni kriterij,
po katerem bomo presojale svojo lastno uspešnost, najprej in predvsem dobro
počutje otrok v našem varstvu ter zaupanje, ki nam ga izkazujejo njihovi starši.
Zagotovo bomo še naprej z otroki sodelovale na različnih prireditvah ter
soustvarjale kulturni utrip Loške doline, ker želimo, da imajo otroci možnost
pokazati, kaj znajo.
Ker pa je kvaliteta sodobnega načina vzgoje vezana na strokovni nadzor in
mentorstvo ter na neprestano dodatno izobraževanje, bo zato naše vodstvo
nedvomno še naprej aktivno sodelovalo z ministrstvom za šolstvo in šport,
zavodom za šolstvo ter s svetovalci s Pedagoškega inštituta, vzgojiteljice pa
bomo lastne izkušnje nadgrajevale z novimi znanji in pogledi na vzgojo, podanimi
v okviru različnih seminarjev – tako zaradi lastne samokritičnosti kot tudi zaradi
želje ponuditi otrokom največ, kar zmoremo in znamo.
Strokovne delavke vrtca Stari trg pri Ložu

Lož mora ostati mož
V 1. številki Obrha, april 2007, gospod Tomislav Žagar
odgovarja na moj članek Lož je mož, ki je bil objavljen
v 5. številki Obrha, december 2006, v katerem pa ne
najdem odgovorov na sledeča vprašanja in dileme, ki
sem jih odprl v omenjenem članku.
1. Ni odgovora, zakaj občinska uprava vse do danes¹
ni poskušala obnoviti občine v starih, zgodovinskih
mejah, za kar ima legalno in moralno pravico, s
tem bi poleg prebivalcev in teritorija, vsako leto
pridobila še cca 280.000 evrov dodatnega denarja
za občinski proračunu.
2. Ni pojasnila, kaj bo občina v bodoče storila, da
bi omejila izseljevanje iz doline, čeprav je dovolj
delovnih mest.
3. Na moje opozorilo, da cerkniško in potoško
območje, ki se po novem nahajata na teritoriju
Loška dolina, ne more biti izhodišče za izdelavo
planskih dokumentov občine, odgovarja le z
navedbo študije, ki jo je izdelovalec uporabil v
spornem poglavju.
Z odgovorom nisem zadovoljen. V članku nisem
kritiziral uporabljeni vir, ampak bolj tiste, ki so
dopustili, da je tako, milo rečeno, konflikten tekst
prišel v Program priprave strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda občine Loška dolina² (v
nadaljevanju Program). V poglavju 1, 2, 3 temeljnih
določb je navedeno, da občino Loška dolina sestavlja
cerkniško območje, ki zajema ves ravninski del doline
in Babno Polje, Velika notranjska planota, na vzhodu
pa potoško območje. Navedeno poglavje je sporno in
med občani vzbuja nelagodje.
Po telefonu sem odgovorne na občini vprašal za
argumente, ki bi opravičevali obstoj cerkniškega

in potoškega območja v občini. Za argumente
nisem izvedel, povedali pa so mi, da je poglavje 1,
2, 3 v planskem dokumentu tako, kot je, zato ker
verjamejo strokovnjakom. Kljub vsemu malo več
samospoštovanja in odločnosti nekaterim res ne
bi škodilo, še posebno, ker so mi na Ministrstvu za
okolje in prostor zatrdili, da omenjena študija ni
obvezna sestavina občinskih planov, ampak je le
priporočen vir. Občine morajo same presoditi, ali je
študija za njihovo občino primerna ali ne. Zakaj so se
kljub temu odločili uporabiti ta vir, ne vem.
Pojem, “območje” ni prazna beseda. Pomeni vpliv
nad enim in podrejenost drugega. V Etimološkem
slovarju slovenskega jezika piše, navajam: “Območje;
izpeljano iz ob in moč, s čimer je mišljeno področje
pod eno močjo, pod eno oblastjo.”
Iz odgovora je moč sklepati, da župan, kljub navedenim
dejstvom, spornega poglavja ne bo razveljavil in
ga nadomestil z novim, kar je bilo predlagano že v
prvem članku. Mene in še mnoge druge to moti.
Slučajno sem predsednik Društva upokojencev v
Loški dolini in počutil sem se nelagodno, ko mi je
znanec rekel, kako morem biti predsednik Društva
upokojencev Loška dolina na cerkniškem območju, to
ne gre skupaj. Tako kot ne gre v isto malho krajina
in območje. Zato bo tudi Društvo upokojencev Loška
dolina kot zainteresirana javnost županu dala
pobudo, da sporni tekst razveljavi in ga nadomesti
z novim, bolj primerim, npr. Anton Melik, Geografija
Slovenije. Stari dobri Melik še vedno velja, so mi
zatrdili na ministrstvu.
Po Zakonu o urejanju prostora je za pripravo planskih
aktov občine odgovoren župan. Tudi Program
je sprejel in podpisal župan. Zato je milo rečeno

nenavadno, da odgovor, ki obravnava zadevo, za
katero odgovarja župan, podpiše nepristojna oseba.
Mislil sem tudi, da bo moj članek Lož je mož kost
za opozicijo in bo zadevo sama nadaljevala, vendar
ni bilo odziva. Ne vem, ali je preplašena ali pa je
prevladalo enoumje.
Drugi primer, ki po mojem mnenju kaže na nekritično
zaupanje strokovnjakom, je novogradnja stavbe v Ložu
ob Kovinoplastiki. Ko sem se na občini pozanimal,
zakaj znova zidajo tako pusto stavbo, kot je bila
stara, so mi povedali, da je tako zahteval Zavod za
spomeniško varstvo. Bil sem presenečen, saj, kolikor
se spomnim, je bila stara hiša, brez arhitekturnih
in drugih znamenitosti, ki bi jih bilo treba ohraniti.
Menim, da Lož s to stavbo na izgledu in imenitnosti
ni pridobil nič, še manj pa stanovalci, ker bodo morali
prebivati v stanovanjih brez balkonov.
Po mojih izkušnjah iz Škofje Loke so bile pri pogajanjih z Zavodom za spomeniško varstvo vedno
dve možnosti, ali doseči ustrezen kompromis ali
pa ne graditi. V obravnavanem primeru bi bilo
bolj gospodarno ne graditi in denar nameniti za
pridobivanje in komunalno opremljanje novih stavbnih
zemljišč. Prvenstvena naloga občine ni graditi
poslovne objekte in stanovanja od začetka do konca
ampak nameniti proračunski denar za pridobivanje
in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, za
nadaljnjo gradnjo pa je potrebno angažirati kapital iz
doline in tuji kapital. Še posebno velja to za občino,
ki ima več delovnih mest, kot razpoložljive delovne
sile.
Franc Nelec

¹ Spremembe mej občin je možno predlagati enkrat na štiri leta.
² Glej Uradno glasilo občine, z dne 15. septembra 2006.
junij 2007
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Lož je mož IV.
Spoštovani g. Matija Turk!

katerimi se sam podpišem. To je moje stališče sedaj
in bo tudi v prihodnje.

V prejšnji številki Obrha ste v članku Lož je mož III
napisali, da vam na spletnem portalu Loška-dolina.
NET ni bilo dovoljeno objaviti vašega odgovora na
članek Lož je mož II, ki je bil prvotno objavljen na
omenjenem portalu.

V nadaljevanju pripenjam vsebine elektronskih
sporočil (izrez sporočil iz poštnega predala
info@loska-dolina.net.), kot dokaz mojim trditvam,

hkrati pa obveščam celotno zainteresirano javnost,
da je portal »odprt« za vse prispevke in članke, ki so
v skladu z veljavnimi pravili objavljanja vsebin na
portalu Loška-dolina.NET.
Peter Nelec

V tokratnem prispevku želim bralcem predstaviti
nekatera dejstva in dokaze, ki temu nasprotujejo.
Sem zagovornik odprtega dialoga, podajanja raznih
pobud, mnenj, konstruktivnih kritik, pa čeprav
so direktne in včasih tudi boleče, ne morem pa
podpirati neresnic, izmišljotin in burnih čustvenih
reakcij, ki sledijo mojemu ali kateremukoli drugemu
javno objavljenemu prispevku.
Velikokrat na povsem enake aktualne zadeve in
problematiko gledamo drugače oziroma vsak iz
svojega zornega kota – in tako je tudi prav. Različni
pogledi, različna mnenja, različna tolmačenja in
različne “resnice” – oziroma če hočete – pravica
povedati tisto, kar si o določeni stvari misliš in jo
tudi javno komentiraš, zagovarjaš ali kako drugače
“ocenjuješ” – predstavlja vrednoto, ki je lastna in
naravna demokraciji.
Izhajajoč iz tega si, kljub temu, da sem eden izmed
snovalcev in avtorjev spletnega portala Loškadolina.NET, ne jemljem pravice, da bi komerkoli
omejeval ali preprečeval objavo prispevkov na
omenjenem portalu, še najmanj pa prispevkov, ki
so v posredni ali neposredni povezavi s članki, pod

Lož je mož V.
Spoštovane občanke in cenjeni občani!
V prejšnji številki Obrha sem prebral članek z naslovom Lož je mož in moram
avtorja že na začetku pohvalit, da je dobro izpostavili problematiko razvoja Loške
doline, in se tudi v veliki meri strinjam z njim, čeprav bi se dalo o marsičem še
razpravljati in razpredati, celo iskati krivca za nastalo situacijo, kar je pri nas v
zadnjem času zelo popularno in se na ta način rešujejo problemi; se pravi, po
nekih že preverjenih načelih: najdi krivca in ga zatri …
Mogoče se sliši nekoliko prehudo ali preveč kontraverzno, pa vendarle teh
opažanj ne umikam. Kaj hočem s tem povedati? Samo to, da bi ja bilo potrebno
stopiti skupaj in ustvariti boljšo prihodnost za vse tukaj živeče. Vendar mi sedimo
doma, si delamo zidove in samo kritiziramo, seveda druge, da se razume. Takšno
je stanje, hoteli verjeti ali pa ne.
Samo poglejte si kulturno življenje v Loški dolini. Izpostavljam kulturni dom; ali
se sploh kaj dogaja? Če ne bi bilo napisa Kulturni dom, bi še kdo mislil, da so
stanovanja za oddajo. Sploh sedaj, ko se na veliko služi s trpanjem »unih« ljudi
v razne »pajzle« in luknje. To je sedaj pri nas popularno. Ja, kaj hočemo, smo
pač v globalizaciji strašno napredni. No, Slovenija, mogoče si raj za moderno
suženjstvo. Oprostite, kje sem že ostal … aha, pri domu kulture …
No, nekaj malega pa se vendarle dogaja. Včasih obrišemo prah, ko se nekateri
valjamo po odru, enkrat ali dvakrat na leto; še dobro, da imamo entuzijaste med
učitelji, da delajo z mladino in pripravijo kakšno dobro predstavo, da vsaj mlada
mladina ne spi. Ravno pred kratkim sem jo gledal – simpatična predstavica …
zato pozdravljam mladi rod učiteljev!!!
Ljudje smo raje doma, sedimo pred televizijo in si že v naprej dopovedujemo, da
se nič ne dogaja … Eh, kaj, saj »itak« imamo Kulturni dom v Cerknici, kaj pa je
skočit do tam. Če že ravno si zaželimo kakšne igre.
Pa bom sedaj pustil to temo, zaenkrat, in se navezal na odstavek članka, v
katerem je napaden g. hišnik OŠ Stari trg, češ da ne dela dobro in da se ukvarja
s klaviaturami, namesto da bi opravljal svoje delo. Ko sem to prebral, sploh
nisem mogel dojeti, da lahko nekdo, ki sploh ne dela na šoli, na tak način obsodi
človeka, ki ga mogoče sploh ne pozna, da obsodi človeka, ki je večji del svojega
življenja pustil in posvetil šoli; človeka, ki ga vsi poznamo, ki je preživel toliko
generacij, med drugim tudi vašo in našo; ki je na nek način legenda, in povrhu
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vsega še dober človek, veseljak, ki vedno nasmeji ljudi s svojo umetnostjo, s svojo
svojevrstno etno muziko. Veste, v svetu umetnosti je najtežje biti enostaven in
svojevrsten, to pa vsekakor g. Matija tudi je. Zato mislim, da si g.Matija zasluži
javno opravičilo s strani avtorja članka.
Pa naj še dodam, le čevlje sodi naj kopitar. V organizacijah je menda organizirano
tako: če ne delaš dobro, te opozori nadrejeni – je to stvar nadrejenega in ne
nekoga tretjega.
Hm, nekaj se mi je sedaj porajalo … se pravi, če ne kosi trave, potem hodi po
travi, pleše in igra harmoniko … ali celo kosi s harmoniko … ni mi jasno, res mi
ni …
To je nekaj podobnega, kot če bi gasilec v javnem občinskem glasilu kritiziral,
recimo nekega godbenika, ki ne očisti inštrumenta po vajah, ampak se raje doma
igra z modelarstvom.
V glavnem, naj ne izpade to kot napad ali neko izživljanje; se mi je zdelo pač
pomembno tole napisati. Glasbeniki, umetniki vendar moramo držati skupaj,
tako kot bi morali držati skupaj vsi v Loški dolini, če hočemo, da se bodo stvari
premaknile. Če bomo samo sedeli v foteljih in ženam govorili, kako je vse slabo in
»tolkli« vsepovprek, potem tukaj neke boljše prihodnosti ni. Potrebno je apelirati
na izvoljene, na občinski svet in župana, potrebno je združiti moči vseh društev,
animirati mlade in stopiti v akcijo. Za primer, ljudje iz društva Kontra kiča Babno
Polje in udruge Kontra kiča iz Prezida smo že kar nekaj časa v akciji. Zatorej
pozivam vsa društva in vse ljudi dobre volje, da stopimo v korak in začnemo
graditi; če pa že gradimo, pa delajmo še bolje in še bolje …
Naj bo tole napisano vsem nam, ki nam ni vseeno za prihodnost sveta, katerega
del je tudi Loška dolina. Tako, kratko in jedrnato …
Vas pozdravljam in vam želim vse lepo!
Sašo Ožbolt, Babno Polje
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Poizvedba
Iščem grob svojega strica (očetovega brata) Janeza Kandareta,
rojenega 1911 v Danah, v Loški dolini.
12. ali 13. junija 1942 je bil iz svojega čebelnjaka v Danah 5
odveden in privezan na lojtrni voz, odpeljan v smeri Knežje Njive,
mučen in ustreljen naj bi bil nekje nad vasjo.
Preden so ga nasilno odpeljali, je prišel vprašat mamo, ali ima
kaj za pod zob, pa je rekla, da nima še nič pripravljenega. Potem
si je celo življenje očitala, da je moral iti njen sin zaradi nje lačen
v smrt.
Radi bi posmrtne ostanke svojega strica Janeza Kandareta in ga
simbolično pokopali poleg njegove mame Ivane Kandare, rojene
Mlakar v družinski grob na Škriljah pri cerkvi sv. Urbana.

Rodila jih je 11, dva sta umrla zelo mlada, za Janezom so
pobili še ostalih 5 sinov, le Petra je lahko pokopala v naš grob.
Stanka, Lojzeta in svojega moža Franceta je še dolgo po vojni
zaman čakala. Mojega očeta je rodila pri 45-ih letih in zato lahko
jaz, Janez Kandare, njen prvi vnuk iščem grob svojega strica.
Pomagajte nam preboleti družinsko tragedijo. Veseli bomo
vsakega podatka, tudi če bo sporočen anonimno.
moj naslov:
Janez Kandare dr. vet. med.
Iga vas 28
1386 Stari trg pri Lož
telefon: 01/ 7057 645; 041 507 153

Po zelenih poteh Loške doline
Loška dolina je danes že zelo prepoznavna in ima
mnogo naravnih in kulturnih biserov. Za seboj ima
tudi zajetno družbeno ter župnijsko zgodovino,
v kateri lahko odkrijemo bisere starega in že
pozabljenega mozaika. Loška dolina je že sama po
sebi kulturno obarvana in ima ter je imela mnogo
literarnih pa tudi slikarskih ustvarjalcev. Mnogi so
za seboj pustili prave bisere, za katere smo lahko
hvaležni, da jih imamo tudi mi – njihovi nasledniki.
Seveda je potrebno poudariti zgodovino Loške doline,
ki ima v sebi mnoge značilnosti. Samo primer, da
je nekdanje mesto Lož opisoval celo Janez Vajkard
Valvasor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske. Lepa in
z gozdovi obdana dolina je danes že bolj turistično
obarvana. V sebi pa skriva petnajst zanimivih naselij
in nekaj zaselkov, o katerih domačini radi povejo
legende in zgodbe.
Če se ozremo še na cerkveno zgodovino, bomo
opazili, da je župnija Stari trg ena najštevilčnejših
župnij, saj ima skrb nad 23 cerkvenimi zgradbami.
Ena pomembnejših in seveda tudi najstarejših
cerkva v Loški dolini je cerkev sv. Jedert (prej sv.
Janeza Krstnika) v Nadlesku. Naj poudarim, da je
na nadleškem polju bilo nekdaj letališče in nanj nas
še danes spominja spominska plošča; da pa je vas
Nadlesk tudi na športnem področju aktivna, nam ni
potrebno preveč govoriti. Športno društvo Nadlesk
ima vsako leto različne prireditve – od športnih pa
do družbenih aktivnosti.

OBRH!

Še malo se vrnimo nazaj na cerkveno zgodovino. Ena
bolj znanih cerkva v Loški dolini in drugod po Sloveniji
je cerkev sv. Križa na Križni gori. Nekdaj je tam stala
tudi romarska hiša, ki danes vse bolj propada. Cerkev
se ponaša s slikami slikarja Fortunata Berganta,
sedaj sicer v varnih prostorih, nekdaj pa na oltarjih
že omenjene cerkve. Oltar krasijo kopije akademske
slikarke Stanislave S. Pudobske. Nekdaj so na gori
prebivali tudi duhovniki, imenovani »kurati«. Eden
bolj pomembnejših duhovnikov je bil Jožef Bevk, ki je
večkrat pisal o dogodkih na gori.
Vredno je omeniti tudi Grad Snežnik, ki je danes v
prenovi. Lepa graščina še iz srednjega veka kaže
življenje tedanjih plemičev. Grad je zelo lep in je
še edini, ki je ohranil originalno podobo iz časa I.
in II. svetovne vojne. Tudi Križna jama je po svetu
znana. V tej že omenjeni jami so našli kosti jamskega
medveda, čudovita pa so tudi naravna jezerca, kar
21 jih je, seveda tudi živih bitij v tej jami ne manjka.
Povprečna temperatura v jami je 8° Celzija.
Toliko o Loški dolini. Zagotovo je še zanimivih stvari,
ki jih tukaj ne manjka, a naj bo to zaenkrat vse.
Sedaj, ko je zunaj prijetno in toplo, vam svetujem,
da se sprehodite po naravi ter še sami odkrijete
naravne in kulturne značilnosti naše prelepe zelene
doline. Prav gotovo vam ne bo žal niti minute časa,
ki ga boste preživeli med zelenimi gozdovi in lepim
košatim vrhom Snežnik.

Iz življenja svojih krajanov
»OBRH« postaja zanimiv in nov
uredniški odbor se trudi,
da vedno nekaj novega ponudi.
Kakor Obrh od izvira do izliva
tudi glasilo OBRH, kaj odkriva
za spomin, za zgodovino,
kako preživljali smo zdajšnjo klimo.
Tudi če manj otrok se rodi
se vedno nekaj novega zgodi
OBRH je izvir in izvor,
vsakemu občanu podarja neki vzor.
Kar zgodi se, imaš na dlani,
tudi kar zapisano je lani,
ostane nam vsem v spominu,
tudi če ostali bi na zadnjem klinu.
Hvala uredniku in vsem
naj sporočilo in spomin bo klen,
da rodovi za nami bodo znali,
da vedeli bodo, kako smo delali in praznovali.
Obrh čitajo, čitamo
Bogati in
Revni
Hvalevredno občinarjem.
Janez Kvaternik, Šmarata

Dragan Ignjić

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame

ANE ŽNIDARŠIČ – ŽURGOVE ANE
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.
Hvala za izrečena ustna in pisna sožalja,
podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili
na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Janezu Kebetu
za pogrebno mašo in za ubrano petje
kvarteta iz Ljubljane.
Posebna zahvala
molitveni skupini iz Viševka,
za molitve in darovano mašo.
Žalujoči: Vsi njeni
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Nikoli omenjene vrline
Varčnost in skromnost sta vrlini, ki sta izginili iz
tega besednjaka. Taki pa naj si bodo reveži, ki si
ne morejo privoščiti, kar jim srce poželi. Zaradi
človeške pohlepnosti so morali iz otočja v tihem
oceanu izseliti, ker jih zaliva voda. Ozračje pa vemo,
zakaj se segreva. To je šele začetek.
Saj ni treba, da smo tako skromni, kot je bil sv. Janez
Vijanej, ki je ob loncu kuhanega krompirja, tudi že
plesnivega živel čez sedemdeset let.
Tudi ni potrebno, da gremo po vsakem uspehu (če
Donat opravi po nekaj dneh svojo funkcijo) se iti
ponovno “nažret”. Privzeli smo si balkanske navade
z ogromno povabljenimi, od katerih pričakujemo,
da nam bodo vabilo vrnili), nismo pa tako bratsko
povezani in solidarni v vsakdanjem življenju, kot so
južnjaki.
Za vsako žegnjanje je več skrbi, kdo bo kaj prinesel
za jesti ali za piti, kot pa da bomo mogoče nevernemu
sovaščanu dejali, da smo prav vsi božji.
Marsikomu pa ni znano, da je Slovenija za Belgijo
najbolj svetlobno onesnažena. Koliko kolesarskih
steza bi se lahko zgradilo za denar, ki se daje
za nepotrebno razsvetljavo. Tudi okolja ne bi
onesnaževali s toplogrednimi plini.

Leto Svetega pisma
Poslušam poslovno poročilo o dosežkih podjetja.
Rečem, kit Iztok Mlakar v eni od svojih pesmi: »u,
koku fajn!«
Poslušam delavko, ki je že srečala Abrahama. Osem
ur v prisilni drži. Pekoče bolečine v hrbtenici in
ramenskem sklepu. In plača. Sem kar zadovoljna
s svojo penzijo, čeprav v socializmu niso primerno
nagrajevali oporečnikov. Na misel pa mi pridejo
stavki iz Sv. pisma.
KAKO TEŽKO BODO BOGATINI PRIŠLI V NEBEŠKO
KRALJESTVO.
In še
DELAVEC JE VREDEN SVOJEGA PLAČILA.
NE NABIRAJTE SI ZAKLADOV NA ZEMLJI, KJER JIH
UNIČUJETA MOLJ IN RJA …
Marica Marolt, Velike Bloke
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nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v aprilu 2007 je bilo:
PODALJŠEVANJE LAS, SOLARIJ

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.
avgusta 2007.

FRIZERSKI SALON »TAŠI« NATAŠA ULE - MIŠIČ S. P.
C. Notranjskega odreda 15, Stari trg pri Ložu
Tel.: 01 70 57 737
GSM: 051 369 818
1. nagrado: ŽENSKO STRIŽENJE + FEN FRIZURA
prejme Alojzij Tekavc, Lož, Smelijevo naselje 30, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: MOŠKO STRIŽENJE
prejme Janez Žagar, Lož, C. 19. oktobra 8, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: OTROŠKO STRIŽENJE
prejme Lidija Bavec, Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu

Nagrade:
2 krat po 4 vstopnice za ogled suhega dela jame (enourni obisk),
ob nedeljah ob 15.00 prispeva:
Društvo ljubiteljev Križne jame
Bloška Polica 7
1384 Grahovo
GSM: 041 632 153
krizna jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si
Ogledi: po dogovoru vsak dan, ob nedeljah ob 15h

4. nagrado: 10 min SOLARIJA
prejme Frančiška Pavlič, Pudob 49, 1386 Stari trg pri Ložu
Nagrajencem čestitamo!
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Želimo vam zabavo pri reševanju križanke in veliko sreče pri žrebu.
uredniški odbor
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Nova

Opel Antara.

Spoznajte meje mesta.

AVTOTEHNA VIS IN URBAS d.o.o.,
Postojnska 37, 1381 Rakek, tel.: 01/70 51 725
Slika lahko prikazuje opremo, ki ni serijska. Povpreãna poraba goriva: od 7,3 do 11,6 l/100 km. Emisije CO2:
od 198 do 278 g/km. General Motors Southeast Europe Ltd., 2040 Budaörs, Szabadság u. 117, MadÏarska.

