Javno glasilo občine Loška dolina

Letnik 7, december 2006, št. 5 (37)

DECEMBER 2006

str. 4

str. 17

str. 23

UVODNIK
UVODNIK

KAZALO

Tisoč strani

NAŠA OBČINA
Zahvala župana volilcem .................................... 3
Jože Šraj prejel Zlati grb
Občine Loška dolina ........................................... 4
Franc Turšič dobitnik Srebrnega
grba Občine Loška dolina ................................ 4
Na kratko iz občinskega sveta ......................... 5
Uradna spletna stran Občine Loška dolina ... 5
Občina Loška dolina vabi na
Decembrske prireditve ...................................... 6

NAŠI KRAJI IN LJUDJE
Na Dolnjih Poljanah ............................................... 7
V Ložu bodo zgradili nova stanovanja ....... 8

KUL
TURA
KULTURA
Barvita tridesetletna umetniška pot ............. 9
Kako se pravi po naše ... IV. ............................ 10
Daljnelepa skrivnost zemlje skozi
fotografski objektiv Franca Anzeljca .......... 11
Prva likovna delavnica ...................................... 11
Skozi množico glasov ...................................... 12
Contra Dekorum ................................................. 13
Malo drugačno popoldne .............................. 13

IZ GOSPOD
ARS
T VA
GOSPODARS
ARST
Podjetniki z delovno akcijo in lastnimi
sredstvi uredili transportne poti v
industrijski coni ................................................... 14

ŠOLAR
Učili smo se pri prijazni čarovnici .............. 14
Ljubljanica, kje si ti doma? ................................ 16
Bivanje v CŠOD Lipa v Črmošnjicah ........... 16
Pečat gostoljubnosti za leto 2006 .................. 17

Lepo pozdravljeni v Obrhu, tokrat zadnjič v letu 2006.
Začetek decembra je bil čaroben ob pogledu na žareče nebo tam za Devinom Miklavž je tudi letos pekel piškote. Pred nami so prazniki, za mnoge najlepši v vsem
letu. Vreme sicer ni najbolj primerno za ta čas, brez snega, temperature so pomladne
- kot že vrsto let ne. Seveda pa vreme pri praznikih ni najbolj pomembno, čeprav
seveda bela pokrajina in škripanje snega pod nogami prispeva k še lepšemu vzdušju.
Predvsem se mi zdi pomembno, da »pustimo v trgovinah, kaj še za drugo leto« in se v
vsej celoletni naglici umirimo, se zazremo vase in si vzamemo čas zase in za svoje
domače, prijatelje ...
Nekoliko več časa bo gotovo tudi za prebiranje Obrha, ki je v teh letih izhajanja z
današnjo številko dosegel več kot 1000 strani … Kar zajetna »knjiga« o Loški dolini.
Obrh - nekaterim bolj, drugim manj všečen se je po odzivih sodeč v tem času kljub
vsemu dobro »prijel«.
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri nastajanju teh tisoč in več strani.
Še veliko žarečih decembrov vam želim in upam, da se v prihodnjem letu zopet
srečamo na straneh našega glasila!
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OBRH - JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini
Loška dolina
Naklada: 1400 izvodov
Uredniški odbor: Armida Bavec, Ivanka Rovan,
Janez Sterle, Marko Gorše, Metka Ravšelj, Mirjam
Jurjevčič, Zdenko Truden
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naslov uredništva: Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov: loska-dolina@loska-dolina.si
tel.: 01 7050 670
Lektoriranje: Martina Kočevar
Tisk: Biro m d.o.o. Ljubljana
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p.s. V prihodnjem obdobju so predvidene nekatere spremembe tako na vsebinski,
oblikovni, kot tudi terminski zasnovi Obrha, zato tokrat ni priloženega datuma za
oddajo člankov.
Snovalcem Obrha
Urednik Borut se ozira nazaj po toliko straneh glasila, ki se je med nami prijelo. Tudi
jaz sem se ozrla.
V veliko veselje mi je bilo, da sem bila nekaj let kot lektorica med prvimi bralci, ki so
prebirali vaše prispevke. Vesela sem bila vsakega prispevka in njihovih raznolikosti.
Zahvalila bi se uredniku za dobro sodelovanje, vam pa, da ste mi dovolili in zaupali, ko
sem “popravljala” vaše delo.
Martina Kočevar
lektorica
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Spoštovane volivke, cenjeni volivci iz
Loške doline!
V svojem in v imenu izvoljenih članic in članov Občinskega sveta se vam iskreno
zahvaljujem za glasove na oktobrskih volitvah.
Osebno sem izredno vesel, spoštovane volivke in volivci, da sem bil deležen
tolikšnega vašega zaupanja in podpore. Glasovi, ki ste mi jih namenili, pomenijo potrditev dosedanjega dela. Pomenijo, da so bili zastavljeni cilji pravi in da
smo ubirali prave poti.
Hkrati pa vaša velika podpora pomeni tudi obveznost za prihodnje delo. Še
naprej se bom trudil za kar največji napredek naše občine na vseh področjih
življenja in dela prebivalcev. Seveda bo veliko lažje, če boste pri tem sodelovali tudi sami. Vaši nasveti, podpora in sodelovanje so izredno dragoceni. Zato
bom z veseljem sprejel tudi vaše dobre ideje, nasvete in pobude.
Potrudimo se skupaj!

December 2006

Javno glasilo občine Loška dolina

Vaš župan Janez Sterle

3

NA[A OB^INA
OB^INA
NA[A
Tujina
Na svečani seji 19. oktobra 2006 ob občinskem prazniku Občine Loška dolina je župan
Janez Sterle podelil najvišji očinski priznanji, zlati in srebrni grb.

foto: Borut Kraševec

Jože Šraj prejel Zlati grb Občine Loška
dolina

Jože Šraj

Jože Šraj je bil rojen leta 1940 v Viševku. Izučil se je za mizarja in se zaposlil v podjetju Gaber. Ob delu je
dokončal še šolo za delovodje. Od leta
1968 je član Turističnega društva Loška dolina (TDLD) in je še edini aktivni

Za aktivno in strokovno delo pri razvoju smučarskega teka, biatlona in prispevek k razvoju športa v Loški dolini.

foto: Borut Kraševec

Franc Turšič
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prijetna sprehajalna pot okoli gradu.
Zelo si je prizadeval za ureditev polharskega muzeja v prostorih grajske
pristave in njegova prizadevanja so
bila poplačana z otvoritvijo muzeja leta
1980. Naslednje leto je bila organizirana tudi prva Polharska noč in tudi pri
organizaciji lete je sodeloval. Za delovanje muzeja in urejanje njegove okolice je žrtvoval praktično ves svoj prosti
čas. Od upokojitve leta 1997 pa je
deloval kot vodič po polharskem muzeju. S svojim entuziazmom in tudi
izjemnim, prijetnim in humornim načinom vodenja je postal znan po celi Sloveniji pa tudi izven nje, o čemer pričajo številni obiskovalci muzeja v knjigi
gostov, kjer ne skoparijo s svojimi pohvalami muzeju in vodiču, svoje navdušenje pa potrjujejo tudi z večkratnim
vračanjem v muzej. Muzej obišče približno 6000 obiskovalcev letno. Brez
njega edinstveni muzej na svetu ne bi
bil to, kar je. Zelo uspešno predstavlja
del navad in običajev ljudi iz Loške
doline in tako ustvarja prepoznavnost
Loške doline po celem svetu.
Dušan Baraga

Franc Turšič dobitnik Srebrnega grba
Občine Loška dolina
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Za dolgoletno in aktivno članstvo v Turističnem društvu Loška dolina ter izjemno vodenje po Polharskem muzeju.

član društva iz tistega obdobja. Leta
1979, ko se je zamenjalo vodstvo
TDLD, je bil izvoljen za podpredsednika društva. Društvo si je zadalo nove
naloge med katerimi je bila tudi organizacija polharske noči, ki je bila
prvič izvedena leta 1981. Naslednji
projekt, pri katerem je aktivno sodeloval, s pobudo in oblikovanjem vsebine, je bil ureditev polharskega muzeja. Sodeloval je pri pripravi in opremi turističnega biroja v Starem trgu,
ki je bil kasneje zaradi bolj atraktivne
lokacije preseljen v grad Snežnik. Tedaj
je bil grad v upravljanju TDLD tako,
da je marsikatero uro svojega prostega časa posvetil tudi vzdrževanju
gradu. Bil je tudi glavni pobudnik ureditve prireditvenega prostora na Zagradnih njivah. Leta 1988 so tam
zgradili brunarico, plesišče in prireditveni prostor. Do leta 2004 je skrbel za prireditveni prostor ter njegovo
okolico kot gospodar TDLD. Sodeloval
je pri pripravah za obnovo spomenika boginje lova Diane na Zagradnih
njivah, bil pa je tudi pobudnik in graditelj mostička čez bajer, saj se je stari
podrl - s tem je bila onemogočena

Ime Franc Turšič avtomatično povežemo s tekom na smučeh, biatlonom in
Smučarskim klubom Kovinoplastika Lož.
Franc Turšič je človek, ki je bil dolga
leta tako rekoč alfa in omega vsega,
kar se je dogajalo okrog in v povezavi
s smučarskim tekom, biatlonom ter
Smučarskim klubom Kovinoplastika
Lož. Je človek, ki je praktično biatlon
v Loško dolino tudi pripeljal in ne
nazadnje človek, brez katerega vseh
uspehov biatlona zagotovo ne bi bilo in to ne samo v Loški dolini, temveč v
celi Sloveniji in bivši skupni državi. V
klubu, katerega je sam ustanovil je

vztrajal v dobrem in slabem vse od
njegove ustanovitve leta 1970, seveda pa je športu in smučarskemu teku
veliko časa namenil tudi že prej.
Po njegovi zaslugi je domači smučarski
klub že leta 1974 organiziral takratno
jugoslovansko državno prvenstvo v
smučarskih tekih za pionirje in pionirke.
To je bila takrat tudi prva tekma na tako
visokem nivoju v Loški dolini. Turšičeva
aktivnost in strokovnost pa ni ostala
neopažena, saj je leta 1980 postal zvezni trener takratne biatlonske reprezentance Jugoslavije, še nekoliko prej pa je
diplomiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani – smer trener smučarskih tekov. Od takrat naprej lahko rečemo, da se je začelo zelo uspešno obdobje za biatlonski šport v Loški dolini.
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Imel je znanje, vizijo in pregled nad
dogajanjem v biatlonu. Plod vsega naštetega, predvsem pa trdega in strokovnega dela z mladimi, so bili vsi uspehi tekmovalcev »njegovega« kluba, od
naslovov državnih prvakov v smučarskih tekih in biatlonu do biatlonskega
olimpijskega uspeha Janeza Ožbolta.

Za naštevanje vseh aktivnosti Franca
Turšiča v povezavi s športom in
smučarskim klubom Kovinoplastika
Lož bi lahko porabil še veliko časa in
papirja, vendar že njegovo ime in pa
ne nazadnje dejstvo, da je še vedno
predsednik tekmovalne komisije za

biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije,
pove o njem vse.
Skratka prav je, da ne pozabimo na
njegov prispevek k razvoju športa v
Loški dolini kot celote in ne samo
smučarskega teka ter biatlona.
Marko Gorše

Na kratko iz občinskega sveta
-

Na podlagi poročila Občinske volilne
komisije so potrdili mandate novoizvoljenim svetnicam in svetnikom ter
sprejeli ugotovitveni sklep, da je bil
za župana izvoljen dosedanji župan,
gospod Janez Sterle.

Iz Slovenske demokratske stranke:
- inženir strojništva gospod Marko
Gorše iz Nadleska, livar;
- višja vzgojiteljica gospa Maja
Zupančič iz Iga vasi, učiteljica v osnovni šoli in
- vzgojiteljica gospa Anita Nared iz
Babnega Polja, ki se ukvarja s prijavami na razpise.

Sestava novega občinskega sveta v
Loški dolini je pomlajena (v primerjavi s prejšnjim), v njem pa je trenutno kar 5 žensk.
Pa jih spoznajmo:
Iz Liberalne demokracije Slovenije so
v svetu:
- profesor zgodovine in sociologije
gospod Branko Troha iz Markovca, predsednik uprave družbe;
- magistrica znanosti gospa Armida
Bavec iz Markovca, vodja oddelka
za občo upravo in

univerzitetni diplomirani organizator-informatik gospod Peter Nelec
iz Podgore, direktor družbe.

Socialni demokrati so dobili dva mandata:
- komercialni tehnik gospod Viktor
Prosenc iz Iga vasi, vodja trgovskega centra in
- univerzitetna diplomirana pravnica gospa Slavica Čuk iz Loža,
predsednica SP SKEI.
Največ mandatov so volivci namenili
neodvisni Listi – Skupaj naprej za Loško
dolino:

-

-

-

-

-

Janez Sterle, župan, ki mu je zaradi nezdružljivosti prenehal mandat
člana občinskega sveta in bo na
naslednji seji svet imenoval drugega z liste;
inženir lesarstva gospod Zdenko
Truden iz Pudoba, vodja priprave
proizvodnje;
univerzitetna diplomirana socialna
delavka gospa Martina Baraga iz
Kozarišč, vodja službe nabave
medicinskih pripomočkov;
doktor medicine, specialist
splošne medicine gospod Dušan
Baraga iz Kozarišč, zdravnik in
inženir gozdarstva gospod Janez
Škerbec iz Dan, vodja krajevne
enote na Zavodu za gozdove.

Novo Slovenijo-krščansko ljudsko
stranko pa bo v svetu zastopal
inženir strojništva gospod Borut Kraševec iz Starega trga, ki dela v razvoju
izdelkov.
Javno glasilo občine Loška dolina

Novoizvoljeni svetniki so se v Loški
dolini na prvi (konstitutivni) seji zbrali
7. novembra.

Andreja Buh

Uradna spletna stran Občine Loška dolina

December 2006

Pred novoletnimi prazniki bo na naslovu www.loskadolina.si pričela delovati uradna spletna stran občine Loška
dolina. Na tej strani bo mogoče videti
osnovne podatke o občini (opis, statistični podatki, zgodovina, naravna in
kulturna dediščina, uporabne informacije …). Seznanjeni boste o nalogah in
sestavi organov občine ter gradivu za
seje občinskega sveta, ki bo dosegljivo
v elektronski obliki. Občanom bodo
na voljo informacije o uradnih urah,
dostopni jim bodo najpogostejši obrazci oziroma vloge. Predstavljene bodo
javne službe, zavodi in društva. Tisti,
ki bi želeli biti obveščeni o aktualnih
novicah v naši občini, vas vabimo, da si
stran ogledate.
Danica Zrim

stran 1000
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Občina Loška dolina vabi na
Decembr
editv
e
Decembrsske prir
prireditv
editve
pe
5. december
pettek
ek,, 1
15.
18.00 – Kulturni dom Stari trg pri Ložu
- igrica »Medved išče pestunjo« v izvedbi vzgojiteljic
vrtca OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

sobota, 30. december
10.00 – 13.00
- smučarski sejem v izvedbi Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož

9. december
tor
ek
orek
ek,, 1
19.
17.00 – Osnovna šola Babno Polje
- igrica »Medved išče pestunjo« v izvedbi vzgojiteljic
vrtca OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

14.00 – 16.00
- družabne igre v izvedbi Športnega društva Nadlesk

sreda, 20. december
15.00 – OŠ Stari trg pri Ložu
- novoletne ustvarjalne delavnice v izvedbi OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
četr
1. december
trttek
ek,, 2
21
18.00 – Kulturni dom Stari trg pri Ložu
- novoletne prireditve za občane v izvedbi učencev OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
torek, 26. december
19.00 – Športna dvorana OŠ Stari trg pri Ložu
- koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož z gosti: MePZ Sveti Jurij in PD Slavček

18.00 – 19.00
- modni dogodek z izvajalci:
- Trgovina »Pri Darji«,
- Frizerski salon »Branka«,
- Frizerski salon »Taši«,
- Frizerski salon »Frizura«,
- KGZ Cerknica-Trgovina in cvetličarna »Sonček«,
- oblikovalka vizualnih komunikacij Darja Kandare
Galerija »Ložanka«-Dagmar M.Mlakar s.p.
19.30 – 20.30
- koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož
20.30 – 24.00
- zabava z ansamblom ODMEV
SIL
VES
TR
OVANJE
SILVES
VESTR
TRO

Javno glasilo občine Loška dolina

ŠOTOR na parkirišču v Ložu
petek, 29. december
16.00 - 18.00
- otroške delavnice s prihodom Dedka Mraza v izvedbi
vzgojiteljic in učiteljic OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu
18.00 - 01.00
- zabava za otroke in odrasle z ansamblom ČUKI

OBČINA LOŠKA DOLINA:

nedel
ja, 3
1. december
nedelja,
31
20.00 - 02.00
- zabava z ansamblom UGIB
kr
bela
V šo
u bo za gos
tins
ko ponudbo sskr
krbela
šottor
oru
gostins
tinsk
Kovinoplastika Lož,
Družba pooblaščenka d.d. Lož

POLICIJSKA PISARNA LOŠKA
DOLINA:

SPREJEMNO INFORMACIJSKA PISARNA UPRAVNE
ENOTE CERKNICA:

Uradne ure:
Uradne ure:

vsako sredo od 9,00 do 11,00
telefon: 70 50 678

V STAREM TRGU
Uradne ure:
vsak četrtek od 8,00 do 12,00

ponedeljek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 15,00

telefon: 70 50 674

torek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 15,00

December 2006

sreda od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 16,00
četrtek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 15,00
petek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 14,00
telefon: centrala 7050 670
faks: 7050 680
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Znanstvena fantastika
v prostorih Občine Loška dolina
na, prva sreda v mesecu od 11.30
do 13.30 ure, dosegljivi tudi na te1) 705 06 70 in
lefonski številki (0
(01)
elektronski pošti:
isio-postojna@studioproteus.si
Vabljeni

V knjigarno vstopi moški in reče
prodajalki:
”Prosim, rad bi knjigo z naslovom
“Moški, gospodar v hiši.”
Prodajalka ga pogleda in reče. “Poglejte zgoraj, znanstveno fantastiko
prodajamo v prvem nadstropju.”

NA[I KRAJI
LJUDJE
KRAJI IN
IN LJUDJE
NA[I

Na Dolnjih Poljanah
Uradno se vas sicer imenuje Dolenje
Poljane, a se je še pred petdesetimi
leti imenovala Dolnje (tako piše tudi v
rojstnem listu enega od tam rojenih)
in to ime med domačini velja za pravo.

Do oktobra letošnjega leta so bile
Dolnje Poljane edina naseljena vas v
občini, do katere je vozila makadamska cesta. Zdaj pa se tudi do njih vije
nova asfaltna prevleka, ki je prinesla
veliko veselja prebivalcem. Ko pravijo, je pot do doline zdaj krajša, saj asfalt omogoča hitrejšo in varnejšo
vožnjo, pa tudi avtomobili se manj
obrabijo. Lažje bo pluženje, tako da
bo tudi pozimi na Poljanah več obiskovalcev – sorodnikov in popotnikov.
Boste med njimi tudi vi?

Andreja Buh

Javno glasilo občine Loška dolina

Prometa je malo, saj se v dolino na delo
vozi le en vaščan. Je pa več popotnikov, predvsem med vikendi, ki jih privabi neokrnjena narava, zrak, ki je tako
čist, da (kot bi rekli mladi) »kar boli« in
razgled, ki na dlani ponuja velik del
Loške doline in tudi notranjski Triglav
– Snežnik.

Gospa Ivana pravi, da je nova cesta ENKRATNA, saj jo bodo otroci še pogosteje
obiskovali in jo tudi odpeljali v dolino. Pa tudi turistov, s katerimi tako rada
poklepeta, saj živi sama, bo več.

foto: Anderja Buh

V vasi so štiri stalno naseljene hiše, kar
nekaj hiš pa je praznih in čaka mlade
rodove, da jih zamika življenje v tej
prekrasni vasici s čudovitim razgledom. Baragove je zamikalo pred kratkim in družina s tremi majhnimi otroci prav uživa. Prostora za igro je več
kot dovolj, na dvoriščih in travnikih.
Gozd je zelo blizu in gozdne živali so
vsakodnevni obiskovalci vaških vrtov
in sadovnjakov. Tudi medved je reden
gost, v tem času ga najbolj mikajo
sočne hruške, povrtnine pa so pred
njim in drugimi živalmi vaščani zavarovali z ograjami.

foto: Anderja Buh

Dolnje Poljane ležijo kar na 875 metrih
nadmorske višine in na dan, ko je prebivalce vasi obiskal župan Janez Sterle,
so se kopale v soncu. Prijetna sprememba, glede na to, da je bilo v dolini
megleno in zelo mrzlo.

Štiriletni Andrej se zamoti z igro, ko
čaka, da se prebudi mlajša sestrica ali
da se starejši bratec vrne iz šole.

December 2006

Dolnje Poljane nimajo trgovine,
dvakrat tedensko jih obišče potujoča
prodajalna s kruhom in mlekom. Poleg poštarja je to edini redni obiskovalec vasi in po »tisoč drobnih stvari« in
zaradi »tisoč drobnih opravkov« je
potrebno v dolino. Do Starega trga je
res le dobra dva kilometra, a za starejše, ki nimajo lastnega prevoza, je to
daleč. Zato so veseli, da imajo v dolini
sorodnike, ki jih pogosto obiskujejo,
jim pripeljejo stvari iz trgovine, povedo zadnje novice … Kadar je potrebno, pa jih seveda tudi odpeljejo – do
zdravnika, frizerja, k maši …

foto: Anderja Buh

Reden pa je tudi šolski avtobus, ki v
šolo v Stari trg vozi prvošolčka Jakoba.

Gospod Karol je s svojimi 94. leti najstarejši prebivalec Dolnjih Poljan. Ima
neverjetno dober spomin in v kratkem klepetu z županom je nanizal cel kup
informacij o življenju in ljudeh ne le z Dolnjih Poljan, ampak cele Loške doline.
Mu pa že nagaja zdravje in zaradi boljše ceste lažje pride do zdravnika (in zdravnik
do njega). Njegova žena, gospa Terezija, ki se je po cesti peljala prejšnji teden, pa
pravi, da je bilo, »kot bi šla v dolino po morju«.
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NA[I KRAJI
IN LJUDJE
LJUDJE
KRAJI IN
NA[I
Tujina

V Ložu se je v letošnjem oktobru
zgodilo rušenje hiše, ki že nekaj časa
ne služi svojemu namenu in jo je zob
časa dodobra načel. Dogodek je avtorica fotografij imenovala, kar »dogodek stoletja« v Ložu. Ob rušenju se
je nostalgično spominjala časov, ko
je bila hiša še naseljena in se je tam s
tamkajšnjimi sosedovimi otroci tudi
sama kot otrok veliko preigrala. Hiša

je imela v času svojega obstoja gotovo
veliko zgodb, kar da slutiti tudi portal
vhodnih vrat, ki pod napisom MESTNA
HIŠA nosi letnico 1890. Portal so shranili
in ga bodo vključili v novo hišo, ki jo bo
Občina Loška dolina v letu dni zgradila
na tem mestu.

foto: Dagmar M. Mlakar

foto: Dagmar M. Mlakar

V Ložu bodo zgradili nova stanovanja

erih je v Loški dolini vedno več povpraševanj. V pritličju pa bo prostor
namenjen mirni poslovni dejavnosti.
Ložani upajo, da se bo našel kdo in
bo v teh prostorih uredil prodajalno
z živili. Vsekakor pa bo nova hiša z
urejeno okolico pripomogla tudi k
lepšemu izgledu mesta.

Nova stavba bo v zgornjih nadstropjih
nudila osem manjših stanovanj, po kat-

Borut Kraševec

December 2006

Javno glasilo občine Loška dolina
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Volilno leto je za nami – čas je za
politiko in kritiko
Smo 2005 končali,
s Čuki skupaj praznovali,
bil je prav tapravi žur,
vse do novoletnih ur.
Nekaj časa bil je mir,
je počival še hudir,
se pred vsemi je potuhnil,
8. pa je izbruhnil.
Dan se slabo je začel –
Babilon je zagorel!
Bili smo presenečeni prav vsi,
da v hiši tej je toliko ljudi,
ki iz nje jim priti je uspelo,
ko jim za petami je gorelo.
Prišli smo do spoznanja,
da se nam vsem sploh ne sanja,
odkod v dolino so prišli
in koliko nas v njej živi.
Če še kdaj ogenj bi imeli,
tedaj bi lahko se prešteli,
ugotovili, da naš mali kraj
je za tujce pravi raj.
Mi smo med Slovani most –
vse drugo pa skrivnost! AHOJ!

Politike v dolini nič ne gane,
najbrž jih prav nič ne stane,
vsak od njih skrbi za to,
da mu bo čimbolje šlo.
Res so letos se izkazali,
nekaj zemlje napeljali,
naj volilec tam se pase,
kjer sred trga travca rase.
Naj nikar se ne nervira,
tam v bližini naj parkira,
če mu pa sadje zadiši,
naj čez zid se zavihti,
saj, če se dobro bo odgnal,
pri sadjarju bo pristal.
So se strankarji sestali,
po štirih letih skupaj zbrali,
imena komaj so nabrali,
da so jih na liste dali
in seveda se zmenili,
koga bodo zdaj volili.
Vsi so v tem sodelovali,
pred volilci se bahali,
a na koncu je tako,
kot v prejšnjem mandatu je bilo.
Res, da na volitvah
bil kandidat v poziciji je slabi,

je pa zato njegova stranka
zmagala pri kolerabi.
Kavra, ta na daleč je dišala,
ljudem s tem vedeti je dala,
da, če bodo pravega izvolili,
se z njo bodo večkrat še mastili.
Ljudje vse potrpijo
sprememb si ne želijo,
zato bivši župan je vse tekmece premagal
in brezpogojno na volitvah zmagal.
Izgleda, da tako kot TITO
bo do smrti korenito
tam na občini ostal
in dolini kraljeval.
Štiri leta zdaj bo mir,
se potuhnil bo hudir,
se umiril bo tu volilni kotel,
vsak bo delal, kar bo hotel.
SREČNO JASNA!
Jasna Lekan

KULTURA
KULTURA

Barvita tridesetletna umetniška pot
se je predstavila s svojim prvim ciklusom Notranjska, ki v 37 oljih na platnu izraža njen takratni slikarski realizem. Tej razstavi je sledilo še 65 samostojnih in 62 skupinskih razstav.
Ob svojem tridesetletnem umetniškem ustvarjanju se je Pudobska 8. septembra 2006 v galeriji Krpan v Cerknici predstavila z manjšim izborom
nekaj vidnejših del iz svojega bogatega slikarskega opusa, ki vsebuje več
kot 2000 del.

Borut Kraševec
Večji likovni ciklusi akademske
slikarke Stanislave Sluga Pudobske:

foto: Borut Kraševec

Prvo samostojno razstavo je imela v
salonu Brest v Cerknici leta 1977, ko

Stanislava Sluga Pudobska je članica
Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov in članica društva notranjskih kulturnikov Krpan. Ustvarja v ateljeju v rojstni hiši v Pudobu. V zadnjem
času se posveča tudi pedagoškemu
delu.

Javno glasilo občine Loška dolina

Umetniška pot akademske slikarke
Stanislave Sluga Pudobske, doma iz
Pudoba (od tu njeno prepoznavno
umetniško ime) se je začela po končani Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani, kjer je leta 1976 diplomirala
iz slikarstva pri prof. Gabrijelu Stupici
in prof. Špelci Čopič. V tem letu je začel nastajati tudi njen prvi slikarski ciklus Notranjska. Sledila so dela, na katera so imela pogosto močan vpliv tudi
mnoga študijska potovanja v Anglijo,
Italijo, Nepal, Francijo, Španijo, Romunijo, Nemčijo … in Indijo. Le-ta jo je 1979
navdihnila k ustvarjanju odmevnega
indijskega ciklusa 23 olj na platnu, ki
jih je likovni kritik Aleksander Bassin
označil za poetični realizem, in so s svojo izrazito barvitostjo in figuraliko dala
pečat tudi njenim poznejšim delom.

Na razstavi ob njenem slikarskem jubileju je o delu Stanislave Sluga Pudobske spregovorila umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, ki je v predstavitvenem besedilu na vabilu na
razstavo med drugim zapisala:
»V minulih ustvarjalnih obdobjih se
je preizkušala v različnih tehnikah in
tematskih izzivih od figuralike, portreta do povsem ekspresivno abstraktnih vsebin. Je neutrudna raziskovalka likovne pripovedi – prefinjena v
risbi in občutljiva koloristka, s smislom za izvirno podajanje tematike.
Svežina koncepta in obilica novih
idej jo je vedno znova privedla do
zanimivih in aktualnih rešitev ter
pomenljivih sporočil. V njeni likovni
govorici je pogosto prisotna zgodovina bodisi kot pripoved, legenda ali
povsem historična vsebina. Tu naj
omenimo zgodovino gradu Snežnik,
ki mu je namenila veliko pozornosti
kot tudi odmevnemu ciklusu na temo
grbov starih evropskih mest, posebno
Ljubljane. V številnih upodobitvah
Notranjske z Loško dolino pa odstira
pogled na deželo, ki jo doživlja tudi
na globlji, duhovni ravni kot enkratno in neponovljivo naravno vrednoto

NOTRANJSKA
NOTRANJSKA, 1976 – 1977, olje
na platno, 37 slik
INDIJ
A , 1979 – 1980, olje na platINDIJA
no, 23 slik
S ARA
JEV
O , 1983, akvarel / tuš,
ARAJEV
JEVO
37 slik
HREPENENJE
HREPENENJE, 1982 – 1983, akvarel / svinčnik, 26 slik
MA
TERINS
T VO , 1980 – 1984,
MATERINS
TERINST
olje na platno, 42 slik
KRIŽEV POT
POT, 1987, gravura / črn
afriški granit, 13 plošč (v kapelicah križevega pota na Križno goro
nad Ložem)
KRIŽEV POT
POT, 1990, olje na platno, 14 slik, Tršče, Hrvaška
GRBI EVR
OPSKIH MES
USEVROPSKIH
MEST
AUST A
TR
OTEL
OVE HOTELSKE VER
OTELO
VER-TROTEL
IGE
IGE, 1994, olje na platno, 18 slik;
akvarel / risba, 38 slik
VARIA
CIJE N
A KRIŽEV POT S
ARIACIJE
NA
KRIŽNE GORE NAD LOŽEM
LOŽEM,
1996, mešana tehnika / granit /
les, 13 del
ZELENA BANKA NOTRANJSKE
JSKE, 1995 – 1999, akvarel / risba, 13 slik
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Slikarka Stanislava Sluga Pudobska

in zeleni vir življenja pa tudi kot dragocen spomin in pogled v prihodnost.
Likovne rešitve, ki jih uporablja ne
glede na izbran motiv, se v izhodiščih
sicer vedno gibljejo v realističnih
okvirih, a se pod težo občutij prevešajo v ekspresivno poudarjene vsebine.
Stanislava Sluga Pudobska je v svojem slikarskem delu bodisi v oljih, akvarelih, risbah in drugih tehnikah
izoblikovala ikonografsko bogat prostor, kjer imajo posebno vlogo tudi ciklusi na temo človeške figuralike in so
pravzaprav nekakšna rdeča nit, ki
povezuje celotno tridesetletno ustvarjalnost. V najnovejših delih so te podobe – različni akti ženske in moške
figure nastali v tehniki barvnih svinčnikov na akrilno podlago.«

Na razstavi 8. septembra v galeriji Krpan v Cerknici
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Tujina
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Javno glasilo občine Loška dolina

Kako se pravi po naše ... IV.
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Š
šám r - šema, tepec, avša (B.P.)
šantát; šántou - šepati; kruljav
ščerí - zelo je mraz (D n s pa ščeri,
de kar pječe po obraz .)
š kláuč k - ropotuljica
š nt k – strahek, hudiček (Š nt k
te bua, če ne buoš priden.)
š šáva - cvrtje, flancati
šícat, šíčkat - zibati, ujčkati (B.P.) (Se
šica na subrat . Šicali so ga na ruakah.)
škába – ovca (B. P.)
škatlát - ropotati, biti ohlapno (U-t m
avt nakaj škatlá. Kolajnu m škatla,
k-s m pou.); razškatlán - ohlapen,
pokvarjen, razdrt (Kaj buoš tu popraulou, k-je use razškatlánu!)
škéjt t; oškéjt k – grizljati; ogrizek
škláusat - robato ozmerjati, ujedljivo
govoriti, opravljati (Sam oglasu se
je, pa so ga prec ošklausal . Ku babe
uk p pridejo, vsacga ošklausajo.)
škrabuát c – 1. strah, “tak, k škrable pa straš ”; 2. porednež (Tu je
tak škrabuatec!) 3. rastlina, ki značilno škreblja z zrelim semenom
škrájna - sence (na glavi) (Me je po
škrajnah targalu uso nuč.)
škúndr , škuórš - suhi jabolčni krhlji
šlínge, šlínganje - čipke
šnítlah - drobnjak
špášca - vrvica
šp clát - drobno rezljati, škrcljati
(Kaj spet šp claš? Vse je
s šp clanu, s spridu!)
špiegat, ošpegvát - skrivaj opazovati, zalezovati
špuótat - zmerjati, dajati vzdevke;
špót - žaljiv vzdevek) (Se kuotu pounic špuota, pa sta uoba glih čarna.)
špringanje - večkratno prehajanje
skozi prostor (Kaj kar naprej špringaš skuz kuhno, se bua testu prehla-dlu, pa kar naprej vratareš!)
štata - navada, stališče; štátl u - muhast (človek ali živina)
št mán - lepo opravljen (B.P.) (Kam
pa pudeš dón st, ku s tak št man?)
šternák - posoda, s katero so jemali vodo iz vodnjaka (štirne)
štramát - bloditi, delati neumnosti,
šemiti se (Že ues kejd n štramá
okul .); štráma – šema, zmešanec,
zmeden, nepredvidljiv človek (Uan
je ena taka štráma!)
štríemf l - lesen bat za tlačenje
naribanega zelja ali repe, ko se
pripravlja v kadi za kisanje
štrájfat – brzeti, brezglavo tekati sem
in tja (Kar nepraj štrajfa u n pa
nuotr ); štrájfn k – tisti, ki štrajfa (
Je šla ku štrajfn k.)
štríekanca – pletena jopica
šuka, šukca – zavetje pod toplo odejo (Otroku se reče : »Prid u šukco
pod kouter!«)

T
tašce – flancati
tentamuón, tentáva - skušnjava
t -tan - tam nekje (B.P.) - tam nekje
(za razliko od lénde, ki pomeni le-ondi,
tamle)
tíntara – betica, glava
tjűršca - ajda, (slabša vrsta?)
tu-tám, to-tám - tam nekje, tamkaj (Je
šu bel tu-tam ze plutam.)
trablát (tudi: tablat) – čvekati; trablájne (tablajne) – čvekanje (Babe so
use popouldne trablale, pa j m še naj
blu dost.)
trafinát - spakovati se, zbujati pozornost, izmišljati si (Mulc trafinajo. Pa
kaj trafinaš tla okule!? Tu so seguornu
babe strafinale.)
trik lc, vaga - sestavni del opreme za
napreganje živine v voz
trumb l – težava
U
uádnes, odnés – podaljšana streha,
nadstrešek pri kmečki hiši ali gospodarskem poslopju
uobúojka – obujka (B.P. : anúča)
uošk - prismojen, trapast, nor (Ta je
pa malu uošk! Taku dajlaš, k- de b
bieu uošk!)
užíkan - fizično utrjen; žilav (Naj dajla, saj je užikan.)
V
vádlej - prav tam daleč (B.P.) ( Je šu
dejuat vadlej tje na Hrvašku; v L.D. se
v isti namen rabi beseda “nuotre”:
Nuotre u Ribenco smo šl pajš.)
v dlát - neprestano migati, nemiren
biti (Otrok kar naprej v dla.)
v stuórja - zgodba
vierg l - raglja, ropotulja
vi s h - stenj pri svetilki
vrié - že (B.P.)
Z
zab ndát se - zatopiti se (S se spiet
zab ndou u tiste bükve!); zabendát
s - vtepsti si v glavo ( K- s uan najkaj
zab nda, ne bua odniehou.)
zabreštát - zavleči se nekam, namestiti se (Se je zabreštou u zapieček.)
zafáč t - zatlačiti, zagnesti
zanádjat se - nadejati se, pričakovati
(Se najs m zanadjala, de se buomo
sriečali.)
zarín t, porín t - vreči
zaslásta - s slastjo
zaščepát t - močno uščipniti
zatrácat – zabičati
zazd t se - biti domišljav (Se zazdí kuš na kietn .)
zbajdrán - zverižen, neraven (B.P.)
zbánčen - udarjen, zbit, preoblikovan,
udarjen, vegast
zb ndrán - zverižen, neraven
zbólhat - izmisliti si (Tu so pa seguornu spiet babe zbolhale!)
zbotrnát - s težavo skupaj spraviti; iz-

misliti si (Smo kumaj zbotrnal ze
bajto. Tu so pa seguornu babe zbotrnale.)
zglájv t - prežvečiti
zgolendrát, nagolendrát - ogoljufati, pretentati ( Ta ga bua žje zgolendrala. Jo buomo že k ku zgolendral .)
zgrbáuščen, zgrbánčen - zguban
zijána – ženska, ki glasno govori
zmrdešvát se - vihati nos; zmrdovati
se (Kaj se boš zmrdešvou !!)
zúd - vzvod
zuájz l – domača češpljeva
marmelada brez sladkorja
Ž
žáganca, žágančka – deska, deščica
žátlaka – manjša tesarska sekira
ž g c - zelo živahen otrok (Ta
ž g c naj nč pr mier ! Tudi: Je ku
ž g c!)
žgánčouka - voda, ki ostane pri kuhanju žgancev
žíes ln – vrsta stola z naslonom
žíerež n - grebljica oz. kljuka pri
kurišču na drva
žíuca - žolica
žlájdra - vrsta drobnejše verige
žmíekat - cmokati
žmíeklat - mečkati (Otruoc kar
napraj žmieklajo tua mačko; je vsa
sežmieklana)
žuók nt – dregniti
žveník l – hermelika (zdravilna
rastlina)
žveplíenke, šibice - vžigalice
Še en prispevek naših bralcev:
áuštrc – preddverje, veranda, nadstrešek pri vhodu v hišo
S tem zaključujemo kratek sprehod
po narečnem besedišču Loške doline in nekoliko tudi Babnega Polja,
ki razkriva pisano bogastvo vsakdanjega lokalnega govora. Veliko je
klenih domačih besed, ki dajejo govoru posebno poetiko in učinkovitost, oblikovala pa jih je potreba,
iznajdljivost in domišljija naših prednikov, mnoge izraze so prinašali tudi
iz vsakokratnih vojska in služb po
svetu, prinašali so jih zdomarji in
izseljenci, trgovci, furmani pa seveda tudi tisk, šole, pozneje pa radio
in televizija. Nove besede so se
udomačile in ljudje so jih prikrojili
lastnemu posluhu in rabi, kakor se
dogaja še vedno. Tako najdemo veliko besed, ki bi jim lahko pripisali
nemški, italijanski in srbohrvaškihrvaški izvor, pa tudi kakšna francoska in celo madžarska se najde
vmes, v zadnjem času pa je tudi naš
govor že kar zaskrbljujoče preplavljen z angleškimi besedami.
Milena Ožbolt

KULTURA
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Daljnelepa skrivnost zemlje skozi
fotografski objektiv Franca Anzeljca

Motivi, ki jih je ujel v objektiv na svojih
obiskih narave vse od Cerkniškega
jezera do prostranih Javornikov, govorijo o njegovem pristnem odnosu do
narave in veselju do fotografije. Na
njegovih delih, ki so bili v galeriji
Ložanka v Starem trgu na ogled do
konca novembra, smo obiskovalci
lahko začutili tišino jezerske pokrajine,
živobarvno cvetje, preplašili raco, da
je zafrfotala s krili, se zazrli medvedu
naravnost v oči …
Na sami otvoritvi razstave smo bili priča
tudi prijetnemu vzdušju, ko se je av-

foto: Borut Kraševec

France Anzeljc iz Starega trga, ki ga
domačini poznamo predvsem v vlogi
»poštarja«, nekateri tudi kot lovca in
snovalca poezije, se je 3. novembra v
galeriji Ložanka prvič javnosti predstavil tudi kot fotograf.

tor razstave s petjem v kulturnem
programu tudi sam pridružil sestri in
staršema Petračevima iz Hudega vrha
na Blokah, znanima ljudskima pevce-

ma. S svojim pristnim nastopom so
navdušili obiskovalce otvoritve.
Borut Kraševec

Prva likovna delavnica

Prva, 21-urna likovna delavnica v akrilni tehniki se je začela 14. oktobra in

Udeleženci delavnice s svojimi izdelki. Zadaj od leve: Darja Kandare - mentorica,
Antica Vukušič, Vlasta Krajc, Sanda Turšič, Helena Mlakar, Dagmar M. Mlakarorganizatorka delavnice. Čepijo od leve: Silvija Strle, Ana Miletič, Tristan V.T.
Delavnice se je udeležila tudi Zdenka Intihar, ki je ni na fotografiji

končala 18. novembra, ko sta udeležencem v prostih dneh in med novembrskimi počitnicami dali na razpolago
učilnico za likovni pouk ravnateljica in
likovna pedagoginja osnovne šole.
Obema za razumevanje iskrena hvala!
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Da bi krili stroške strokovno usposobljenim mentorjem, je vsaka likovna delavnica plačljiva glede na število udeležencev, pri čemer pa vsakemu material in pripomočke za ustvarjanje sponzorira lastnica galerije.

Arhiv: galerija Ložanka

Dagmar pa je začela uresničevati tudi
svojo pohvale vredno zamisel o štirih
likovnih delavnicah to jesen in zimo,
pri čemer so jo podprle nekatere ustanove in podjetja v družbeni in zasebni lasti. Tako se bodo posamezniki,
ki jih zanima likovno ustvarjanje in bi
radi naredili nekaj za svojo dušo ter se
družili s sebi podobnimi, izpopolnjevali v različnih likovnih tehnikah.

Javno glasilo občine Loška dolina

V kratkem polletnem obstoju sta
galerija Ložanka v Starem trgu in njena lastnica Dagmar M. Mlakar iz Loža
temeljito opravičili njen nastanek. Poleg slikarsko fotografskih materialov
in pripomočkov, ki jih nudi, se v njej
vsak mesec vrstijo različne likovne in
fotografske razstave s kulturnim programom ob otvoritvah.

Ob prijetni zgovorni mladi mentorici
– oblikovalki vizualnih komunikacij
Darji Kandare se je zbralo osem
udeležencev, od tega dve šolarki in
šolar. Po lastnih predlogah smo v linolej s posebnimi noži izrezljali dva ali
več linorezov, odvisno od moči in za-
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htevnosti, ki bodo lahko služili tudi za
grafične odtise. Linoreze smo prilagodili v okvirje iz stiropora, jih obtežili,
potem pa zalili z artelin maso ali s ceramofixom. Tako smo dobili zrcalni
posnetek, pozitiv iz že prej na linoleju narejenega negativa. Za barvanje
in poslikavo smo uporabili akrilne
barve, se naučili mešanja in senčenja.
Nastale so prave male umetnine, ki
jih bomo razstavili na skupni razstavi z
izdelki ostalih likovnih delavnic.

Orehi
Slonim pod svojimi orehi skoz grobo lubje debel
sprejemam svežo energijo.

Slonim pod svojimi orehi pod gosto senco zrelih listov
sproščam v travah bujno domišljijo.

Slonim pod svojimi orehi skoz mlade brste golih vej
zaznam nebo, oblakov harmonijo.

Sklanjam se pod svojimi orehi v odpadlem listju sončnih barv
pobiram zrelih plodov bogatijo.

Slonim pod svojimi orehi med vejevjem gostih krošenj
poslušam vetra melodijo.

Sanda Turšič

Sanda Turšič

Skozi množico glasov
O zbirki so zapisali:
Vanja Strle je pesnica, ki sebe v sebi išče,
ljubezen pa je njeno pesniško prizorišče.
Prav v tem je povsem samosvoja.
Pesnica svojega kroja.
(Niko Grafenauer)

December 2006

Javno glasilo občine Loška dolina

To so čezmejne pesmi.
(Neža Maurer)
Pesničina sedma zbirka pesmi Skozi
množico glasov predstavlja intenziven spust v globine človeške duševnosti; v zapisovanju njenih glasov ter glasov sveta, ki ga ustvarja, je posebna,
dovršena in zrela.
(Peter Amalietti)
Kdo ti je pokazal poti
Zakopane oči,
oči zakopane.
Po prvi pesniški zbirki, ki jo je Vanja
Strle izdala v letu 1993 s preprostim
naslovom Pesmi, je danes tu njena že
sedma. Z naslovom Skozi množico
glasov je v začetku letošnjega leta izšla v zbirki Slovenske poetese pri
založbi Amalietti & Amalietti.
Pesmi, ki so zbrane na sedeminpetdesetih straneh, so nastale praktično
v dveh tednih kot dih, v katerem se
skozi barvito metaforiko skriva nabor
mnogih glasov človeške duševnosti, ki
se zrcali v odnosu med dvema in svetom, ki je lahko temačen lahko pa ves
barvit.
Borut Kraševec

Kdo ti je pokazal poti,
po katerih si me vodil?
Bila sem in skozi spomin še zdaj
kraljica rečne noči,
sijoči tornado globin,
ki spodnaša vse,
česar se dotakne.
Rozine so dozorele v grozdje
v tvojih neznanih, nevidnih obrisih,
so potovala ozvezdja in jase,
polne lun in sonc.
Kdo ti je pokazal poti,
po katerih si me vodil?
Skoraj samo zaradi teme,
ki počiva v tebi,
skoraj samo zaradi nje,
bil si kakor moja senca,
če bi jo tisti večer imela,
vsa sem hitela tja v žarke.
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Tri suf
ler
sufler
lerss ke
Veliko neumnosti naredimo v življenju in tudi marsikaj smešnega
se nam zgodi, a gotovo se najraje
spominjamo dogodivščin iz šolskih dni, še zlasti ko se spet srečujemo z nekdanjimi sošolci in
učitelji.
Te tri so iz domačih logov.
Pri slovenščini je bil učenec vprašan pisatelje slovenske moderne.
Pa je našteval: Ivan Cankar, Josip
Murn - Aleksandrov, Oton Župančič ..., četrti mu pa ni in ni prišel
na misel. Sošolci so prišepetavali:
“Dragotin Kette! Dragotin
Kette!” tako dolgo, da je nazadnje
le nekaj izustil. Učiteljica ni bila
gotova, ali je prav povedal, zato
je ukazala: “Napiši na tablo!” In je
napisal: “Drago Tinkete!”
***
Učili so se o Sloveniji in učitelj je
spraševal: »S čim je poraslo Pohorje?« Kdo bi vedel - vprašani učenec
prav gotovo ne. Učitelj je ponavljal vprašanje, vprašani je molčal,
obračal oči in strigel z ušesi, dokler ni razumel, kaj mu šepeta
razredni šaljivec in ponovil: »Pohorje je poraslo z dlako!«
***
Tokrat je bilo govora o Ljubljanskem barju: »Kako je nastala šota?«
je hotel vedeti učitelj. Ker vprašani ni imel pojma, je spet dobil
priložnost navihani sošolec, za
katerim je nesrečnik ponovil:
»Šota je padla z neba in se vnesla v
Ljubljansko barje ...«
Milena Ožbolt
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Contra Dekorum
Kot v vsakem okolju imamo tudi v
Loški dolini ljudi, ki si zaslužijo nekaj
besed pozornosti in predstavitve širši
javnosti.

V prvi polovici leta 2006 se je skupina
predstavila javnosti na koncertih v Trnju, Litiji, Kopru, Izoli, Hruševju ter kot

Malo drugačno popoldne
»Človek je velik takrat, ko ne izgubi
srca otroka.«
Mencij
Včasih se ti za delček trenutka zazdi, da je na svetu vse lepo in prav, da
se tirnice življenja gibljejo mirno in
prijetno. Morda je bilo za koga tako
tudi v četrtek, 7.decembra.
Učenci 2. in 3. razreda iz podružnične
šole Iga vas so ta dan skupaj s člani
društva Sožitje ustvarjali na likovnih
delavnicah. Za začetek so nastopili s
kulturnim programom- peli so, reciti-

organizator vsakoletnega mednarodnega srečanja slovenskih in hrvaških
glasbenih skupin CD Fest v Prezidu.

dejavnosti ter nekaj dni studijskega
dela, saj je dozorela odločitev o snemanju zadnje avtorske skladbe Matrix.

Druga polovica leta 2006 pa pomeni
novo obdobje bolj aktivnega delovanja in promoviranja skupine. Med drugim so za predstavitev v novem kulturnem domu v Cerknici pripravili
performans Dialog enega, ki so ga
pred kratkim uspešno izvedli tudi v
Cerknem, v januarju pa se načrtuje
tudi predstavitev v KUD France Prešeren. Konec novembra so fantje z
odlično izvedbo klasičnih del YU rocka
ogreli poslušalce v Rock Cafe v Postojni, dan kasneje pa so se predstavili na
28. RiRock Rijeka, na katerem je v
dveh dneh nastopilo 35 glasbenih
skupin. Sredi decembra se skupina po
daljšem času predstavlja tudi ljubiteljem YU rocka v Loški dolini; z avtorsko glasbo pa se bodo fantje predstavili na koncertu v klubu Gromka na
Metelkovi. Z januarjem 2007 pa prihaja obdobje aktivnejše koncertne

Fantje so polni ustvarjalne energije in
načrtov. Verjamejo vase in vedo, kaj
delajo. To kar delajo, delajo s srcem,
zato njihova glasba ni komercialna. Je
pa to glasba za ušesa tistih, ki cenijo
težke in odlično odigrane skladbe ter
izjemen vokal. Pohvale glasbenih kolegov in profesionalcev na glasbenem
področju tako fantom pomenijo največje priznanje ter motivacijo za nadaljnje ustvarjanje.

rali, zaigrali nežne skladbe na klavir in
na kitaro, zaigrali igrico ter zaplesali.

gih udeležencev. Na koncu smo
izdelke razstavili v avli šole.

Po nastopu so se učenci in gostje z
mentorji razdelili na skupine, v katerih so ustvarjali. Slikali so na svilo,
izdelovali novoletne krogle, s servietno tehniko okrasili lončke in ulivali
svečke. Pri vseh dejavnostih so otroci
in člani Sožitja pokazali dobro voljo in
zavzetost. Nekateri so zaigrali na instrumente kar ob delu v delavnicah,
kar je dodalo druženju poseben čar.

Kako malo je potrebno, da se razumemo. Morda iskreno zanimanje za drugega, morda nekoliko
sproščenosti, ki je letošnjim udeležencem delavnic ni manjkalo. V
mnogočem se lahko učimo od njih.
Naj se na zaključku iskreno zahvalim vsem gostom,učencem, mentoricam in mentorju delavnic ter seveda staršem, ki ste s svojo podporo
omogočili delavnice.

Po končanem delu so se sprehodili po
vseh delavnicah in si ogledali delo dru-

Vse, ki želite o skupini Contra Dekorum zvedeti še kaj več in slišati nekaj
njihovih avtorskih posnetkov, vabimo
na obisk spletne strani:
www.contradekorum.com.

Javno glasilo občine Loška dolina

V zadnjih letih pa se je skupina preoblikovala tako v glasbenem kot ideološkem smislu. Contra Dekorum tako
danes odlikujeta izjemna ustvarjalna
energija, temperamentnost in vsebinska sporočilnost besedil njihovih pesmi. Sledijo lastnemu izraznemu slogu,
novo nastajajočo avtorsko glasbo pa
so poimenovali »No žanr«. Avtorske
skladbe izvajajo v slovenskem,
hrvaškem, nemškem in angleškem
jeziku; besedila pa obravnavajo aktualne probleme in dileme sodobnega
sveta (Ptičja gripa, Turjaški grad, Miograd, Morgen sind sie weil heute sind
wir, Matrix …).

Siniša Pantar, Sašo Ožbolt, Berni Godeša, Matej Ravšelj

Vsekakor pa bo o fantih na straneh glasila Obrh v prihodnje še kaj napisanega.
Mojca Kovač

December 2006

V prvih letih delovanja je skupina predvsem skušala obuditi YU rock, saj jih je
impresioniral zaradi svoje bogate glasbene vsebine in izraznosti. V svojem
koncertnem programu »YU Rock« tako
fantje izvajajo skladbe legendarnih glasbenih skupin Bijelo dugme, Divlje jagode, Leb i sol, Atomsko sklonište.

Arhiv: CD

V tokratni številki naj bo ta pozornost
namenjena glasbeni skupini Contra
Dekorum, ki deluje že skoraj sedem
let, a verjamem, da je v domačem
okolju žal še vedno relativno nepoznana. Aktualno zasedbo skupine
predstavljajo Sašo Ožbolt, Berni Godeša, Matej Ravšelj in Siniša Pantar.

S.B.
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Podjetniki z delovno akcijo in lastnimi
sredstvi uredili transportne poti v
industrijski coni
V industrijski coni Koča vas v Markovcu so bila v oktobru zaključena dela,
ki so vključevala ureditev meteorne
kanalizacije v dolžini 415m, izkop cestišča z nasutjem tampona in pripravo
z asfaltiranjem v površini 2000m2 .

Javno glasilo občine Loška dolina

Skupne površine in infrastruktura je
bila na področju cone slabo urejena.
V letošnjem oktobru se jim je ponudila priložnost asfaltiranja transportnih
površin v sklopu dovozne ceste do
same industrijske cone, ki jo je uredila in financirala Občina Loška dolina.
Podjetniki so se glede na razmere
dogovorili, da dela v coni izvedejo in
financirajo sami.
Delo, ki je zajemalo izkop kanalov za
cevi meteorne kanalizacije v dolžini
415m, izkop cestišča z nasutjem tampona in pripravo z asfaltiranjem v pov-

December 2006

Delovna akcija podjetnikov v industrijski coni Koča vas

ršini 2000m2, sta kordinirala podjetnika Rok Franc in Zoran Turk.
Sodelovanje med podjetniki je potekalo dobro, kar potrjuje tudi izpolnjevanje terminskega plana dela, saj
so imeli zelo malo časa za pripravo
podlage in ureditev meteorne kanalizacije z vseh streh, dvorišč in ceste
pred asfaltiranjem. Vrednost celotnega projekta, kjer ni vključeno delo

podjetnikov in vseh lastnikov zemljišč,
ki je ocenjeno na približno 2000 ur, je
nekaj več kot 14-mio SIT.
Podjetniki si v prihodnje želijo boljšega
sodelovanja z občino, saj je za ustrezno
ureditev cone potrebno postoriti še
veliko, da bodo zagotovljeni normalni
delovni pogoji in standardi, kar je
pogoj za nadaljnji razvoj.
Borut Kraševec
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Učili smo se pri prijazni čarovnici
Kako prijetno je, če nas pri učenju
spremljata domišljija in ustvarjalnost.
O tem smo se prepričali 6. oktobra
2006 pri knjižnični vzgoji na centralni
šoli Stari trg.
Že v jedilnici smo se razdelili v skupini
buč in klobukov. Vsaka skupina je
določila nosača in šepetalca. Naučili
smo se uroka, da nas v šoli ne bi zasledila kakšna zla senca ali sila. Puloverje smo si oblekli na nepravo stran in s
prsti pokazali roge.
Za začetek so morali učenci v knjižnici
najti čim več knjig o čarovnicah. Vsa-
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foto: Borut Kraševec

Industrijska cona v Markovcu se je leta
2000 začela razvijati na področju bivše
farme Pivke Perutninarstva. Prostore
in zemljišča je odkupilo dvanajst podjetnikov, pet od teh jih v coni že aktivno deluje ostali pa si še urejajo
poslovne objekte in trenutno delujejo na drugih lokacijah.

ka skupina je napisala naslov knjige,
pisatelja in ilustratorja. Že sama
opremljenost knjižnice je bila ta dan
skrivnostna in posebna - buče, v katerih so gorele svečke, pogorišče, obdano s kamni, skoraj živi netopirji in
prava pravcata čarovniška hiša. Trije
učenci iz vsake skupine so dobili nalogo, naj gredo v hišo k čarovnici. Tam
so morali poiskati veliko sliko
čarovnice. Z nemalo truda so jo našli
in se lotili barvanja klobuka in obleke.
Ob tem, ko so nekateri učenci barvali
čarovnico, je knjižničarka z ostalimi ob
nazornih sličicah ponovila pravila ob-

našanja pri izposojanju knjig. Učenci
so prepoznali vsa pravila.
Sledila je obravnava slikanice o
čarovnici Vilmi, ki je živela v gozdu v
črni hiši. Ob opisovanju čarovničinega
mačka so učenci pozorno poslušali,
kakšne barve je. Zatem so ga natančno pobarvali. To pa še ni bilo vse.
Na mizi v dveh košaricah so se skrivale
stvari, ki so omenjene v pravljicah.
Samo eden iz vsake skupine je lahko
pogledal pod pregrinjalo, nato pa
skrivnost obdržal do trenutka, ko ga
je knjižničarka vprašala o tem. V prvi
košari so se skrivala jabolka, ki so

Uri knjižnične vzgoje sta prehitro minili.

Medtem si je vsaka skupina prislužila
dve kazenski točki.
Bilo je lepo.
Urban Kandare in Jure Špeh,
3.r. Iga vas
Prišli smo v Stari trg. Nato smo v jedilnici počakali knjižničarko. V knjižnici
smo dobili naloge. Preden smo šli k
čarovnici, smo morali povedati geslo.
Če smo povedali pravo geslo, smo šli
noter, če ne, pa smo morali še razmisliti. Potem smo šli noter vsi. Knjižničar-

ka je povedala pravljico. Na koncu smo
zamižali in nam je dala čokolado. Šli
smo malicat in potem na računalnik.
Bilo mi je lepo.
Milan Drobnič, 3.r. Iga vas
V šolo sem prišla z avtobusom. Potem
smo šli v knjižnico. Knjižničarka nam
je pokazala veliko knjig. Potem smo
morali najti čarovnico. Pobarvali smo
jo. Prišla je čarovnica. Bilo je lepo.
Katja Baraga, 3.r. Iga vas
Javno glasilo občine Loška dolina

otroke spomnila na vsebino pravljice
Sneguljčica. V drugi košari so bili kamenčki. V pravljici Janko in Metka si
je z njimi Janko označeval pot. Ko je
bilo vzdušje primerno, je prišla k
otrokom čisto prava, prijazna čarovnica. Vsakega otroka je spustila na shod
na Slivnico, če je znal povedati geslo.
Nato nam je knjižničarka povedala še
zgodbo, ki se je neke noči zgodila na
Slivnici. Ob tem smo se posladkali s
čokolado.

foto: arhiv OŠ

foto: arhiv OŠ
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Knjižnica je polna zanimivih knjig. Z
branjem si lahko vsakdo izbere širne
svetove doživljanja, čustev in razumevanja sveta v nas in okrog nas.
S.B.
Tretješolci iz Iga vasi so takole strnili
svoje vtise:
PRI ČAROVNICI
V petek, 6.10. 2006, smo bili v knjižnici.
Šli smo k čarovnici. Morali smo opravljati velike naloge. Najprej smo poiskali čarovnico. Njena mama je Uršula. Je
stara, debela in ima velike oči.

foto: arhiv OŠ

Zjutraj smo se zbrali pred šolo Stari
trg. Najprej smo šli v jedilnico. Potem
je prišla knjižničarka in razdelila vstopnice. Zbrali smo se v skupine. V
knjižnici smo preizkusili znanje o
čarovnicah.
Opravljali smo različne naloge. Nato
smo naredili čarovniški pohod.

Julij 2006

Eva Mlakar, 3.r. Iga vas
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Ljubljanica, kje si ti doma?
V Narodnem muzeju v Ljubljani so se
5. oktobra na pobudo SEZAM-a
Združenja staršev in otrok srečale skupine učencev in mentorji iz osmih
osnovnih šol, ki ležijo ob porečju
Ljubljanice, med njimi tudi skupina
iz Osnovne šole Heroja Janeza Hribarja iz Starega trga. Pripravili so zanimivo predstavitev in razstavo, ki prikazuje Ljubljanico na njenem celotnem toku. Svoje znanje so preizkusili
tudi v kvizu o značilnostih, ki jih ta
reka sedmerih imen vsebuje.

Javno glasilo občine Loška dolina

O Ljubljanici, temu naravnemu
spomeniku, ki na svoji poti doživlja
mnoge kraške pojave so učenci osnovnih šol iz Starega trga pri Ložu,
Cerknice, Rakeka, Pivke, Postojne,
Logatca, Vrhnike in Ljubljane v okviru
projekta pripravili zanimivo predstavitev.
V informacijsko komunikacijskem centru Narodnega muzeja v Ljubljani je
bila od 2. do 15 oktobra na ogled njihova razstava maket, likovnih materialov, zloženk in plakatov, ki so prikazovali pot reke Ljubljanice in značilnosti krajev, skozi katere teče, ter njen
rastlinski in živalski svet. Obiskovalci

foto: Borut Kraševec

Reka Ljubljanica je skrivnostna reka,
saj v svojem toku skriva kar sedem
imen. En krak izvira kot Trebuhovica v
Prezidu na sosednjem Hrvaškem, drugi pa v Zagorju pri Pivki in se na koncu
svoje poti kot Ljubljanica izliva v Savo.
V okviru projekta o Ljubljanici, ki ga je
pod skupnim naslovom » Ljubljanica,
kje si ti doma?« vodil SEZAM, so s pomočjo strokovnjakov, ki obravnavajo
reko Ljubljanico, pripravili sklop delavnic, s katerimi želijo to reko čim bolj
celovito predstaviti.

Učenci iz Starega trga so v Mestnem muzeju v Ljubljani na izviren način predstavili
Babno Polje, Obrh in Golobino

so med drugim skozi razstavo spoznali
tudi Obrh ter značilnosti in kraje Loške
doline.
Na zaključnem srečanju šol v prostorih
Narodnega muzeja so učenci iz Starega trga pri Ložu predstavili izvirno
modno revijo, s katero so prikazali najhladnejši slovenski kraj Babno Polje
ter potok Obrh in požiralnik Golobino, v katero Obrh ponikne. Učenci iz

Laz pri Logatcu pa so med drugim
predstavili Planinsko polje ter ob zvokih harmonike tudi zaplesali. Srečanje
so učenci zaključili z kvizom, na katerem so pokazali, da o reki Ljubljanici in
njenih značilnostih marsikaj vedo.
Razstava je bila od sredine oktobra in
v novembru na ogled tudi pri Postojnski jami.
Borut Kraševec

December 2006

Bivanje v CŠOD Lipa v Črmošnjicah
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Učenci četrtih razredov devetletke
smo v septembru en teden preživeli
v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa v Črmošnjicah. Kljub slabim vremenskim napovedim se nas je vreme
usmililo in smo cel teden dobro izkoristili za dejavnosti zunaj doma.
Poleg naravoslovnih dni smo imeli še en
športni in en tehniški dan. Vsi dnevi skupaj
pa so nam prinesli veliko novih spoznanj.

Po vsakodnevni jutranji telovadbi smo
sledili urniku aktivnosti. Temeljito smo
si ogledali gozd. Najbolj so bile zanimive živali gozdnih tal, pa tudi listi in
semena različnih dreves in podrasti.
Da se v gozdu ne bi izgubili, smo se
podučili o orientaciji. Sedaj določanje
strani neba ni več problem.
Napredek v tehnologiji zahteva tudi
elektriko. Izvedeli smo, kako nastaja

in kako jo porabljamo. V ta namen smo
izdelali modele hidroelektrarne in elektromotorje.
Preizkusili smo se v spretnostni vožnji
na poligonu in se naučili pravilnega
vzdrževanja kolesa. Pri športnih aktivnostih je bil od vsega najzanimivejši
lok in spretnosti z njim.

[OLAR
[OLAR
Večere so si učenci popestrili z različnimi dejavnostmi, npr. spoznavanje
belokranjskega izročila in likovno delavnico, najlepše pa je bilo na nočnem
pohodu, na katerem smo si pot osvetljevali z oljenkami. Na koncu ne
smemo pozabiti še zaključnega
večera s plesom, ko smo se močno
nasmejali ob šalah in predstavah, ki so
jih pripravili učenci sami. Seveda pa
ni manjkalo plesa in petja.

foto: arhiv OŠ

Teden je hitro minili in že je bil tu petek in z njim naš odhod. Nekaterim je
bilo kar malo hudo, ker smo morali že
nazaj, drugim spet ne. Vsem pa bodo
ostali lepi spomini in veliko novega
znanja.
Učiteljici in učenci
četrtih razredov devetletke

Pečat gostoljubnosti za leto 2006
Turistična zveza Slovenije vsako leto
ocenjuje urejenost šol pod geslom
»Moja dežela lepa in gostoljubna« Akcija poteka tako, da komisija pri turistični zvezi nenapovedano obišče šole
in oceni urejenost in gostoljubnost
šole.

nato pa je sledil bogat kulturni program, v katerem so sodelovale tudi
kulturne skupine iz kraja.

Na ta obisk, ki je bil v septembru,
smo že pozabili oziroma večina zanj
sploh ni vedela, zato smo bili nekega
dne v mesecu novembru toliko bolj
presenečeni, ko smo dobili vabilo na
slovesno podelitev priznanja za 3.
mesto med osnovnimi šolami v Sloveniji, zgrajenimi po letu 1980.

Priznanje, ki smo ga dobili, nas bo prav
gotovo motiviralo za nadaljnje delo.
Hkrati pa nas zavezuje, da se bomo še
bolj trudili, da bomo skupaj s krajem
skrbeli, da bo šola in njena okolica
urejena. Za to pa smo odgovorni vsi
njeni uporabniki, tako v dopoldanskem
kot popoldanskem času.

Utemeljitev, ki je sledila, je bila zanimiva, saj so opazili talne oznake, ki
vodijo do šole, pohvalili so vključenost
in delo v programu EKO šol in delo na
turističnem področju. Zanimiv jim je
bil lep spominski park EU in velike
športne površine.

Tatjana Farkaš

Javno glasilo občine Loška dolina

Z učenci, krajani, učitelji in ravnatelji
nagrajenih šol so se veselili tudi nekateri župani.

V prvem delu prireditve je bila okrogla miza, na kateri so se predstavile šole,

foto: arhiv OŠ

Slavnostna podelitev je potekala 21.
novembra na OŠ Primoža Trubarja,
Velike Lašče, ki je bila med osnovnimi
šolami tudi zmagovalna šola.
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Lepo nam je bilo pri srcu, ko smo ugotovili, da trud učencev, delavcev in
ravnateljice ni zaman. Vedno se najde
nekdo, ki to opazi. To pot so bili ljudje,
ki so nas po naključju izbrali, prišli na
šolo in nas ocenjevali.

Na podelitvi v Velikih Laščah
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In lučke zažarijo ...
Prihaja, vsi se ga veselimo in ga nestrpno pričakujemo. Seveda, to je božični
čas.
Takrat se vse odene v pravljični svet,
radosti v srcu igrajo spomine na
otroštvo in običaj.
Verjemite, to je res nekaj lepega.

Seznam zajema elektro elemente, črpalke, lučke, razna lepila, silikon,
purpen ...

Da pa bo ta prelepi čas še lepši, smo
sklenili, da vam ga polepšamo in
naredimo v cerkvi Sv. Jurija v Starem
trgu jaslice, ki so nepogrešljive v tem
času.

VSE VAS LEPO VABIM, DA SI JASLICE PRIDETE OGLEDAT.
PRVIČ BODO ODPRTE NA
BOŽIČNI VEČER 24. DECEMBRA
PRED OTROŠKO POLNOČNICO
IN POTEM VSE DO SVEČNICE.

Ker se je oblikovala nova skupina, ki
bo za to poskrbela, so prišle tudi nove
ideje, nov način realizacije le-teh. Ker
je stanje na cerkvenem podstrešju
precej slabo glede na izbiro materialov in elementov za postavitev lepih
in bogatih jaslic, smo se dogovorili, da
k sodelovanju povabimo sponzorje, ki
nam bodo s prispevanim denarjem
omogočili, da lahko nabavimo vse
potrebno.

S pripravo smo začeli že v oktobru.
Naj povem, da stvari lepo tečejo - vse
nam gre po planu.

Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki so
nam denarno in kakorkoli drugače
pomagali.
SPONZORJI SO:
- Župnijski urad Stari trg

-

Baraga Viktor s. p.
Virant Jože s. p.

Zidarstvi:
- Kočevar Janez - Lož s. p.
- Klančar Iztok s. p.
Ostali:
- GO-RO-LIV s. p. Gorše Nadlesk
- Trgovina Truden d. o. o.
- Gostilna Škriban s. p.
- Senčila Strle Anton s. p. - Pudob
- Kovinostrugarstvo Škulj s. p.
- Steles d. o. o. - prodaja in montaža
pvc oken
- Frizerski salon Renata - Stari trg
Posebna zahvala gre tudi Alenu
Frbežarju, ki je namesto mene po
Ljubljani iskal in nabavil vse potrebno.
Še enkrat lepo vabljeni!

Avtoprevozniki:
- Lestrans - Antončič Matjaž-Janez s. p.
- Sušanj Milivoj s. p.

Damjan Forjanič
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Javno glasilo občine Loška dolina

Odprimo jim vrata

V dneh po božiču bomo mladi v Loški
dolini pod okriljem Misijonske pisarne
al
je
vsko ak
ci
jo
izvedli Trikr
rikral
alje
jev
akci
cijo
jo. To je akcija otrok, ki kot koledniki oblečeni v
svete tri kralje, obiskujejo naše domove, kličejo blagoslov, voščijo
praznike in želijo srečo v novem letu.
Letošnji namen Trikraljevske akcije je
zbrati čimveč sredstev za slovenski
misijon v Kijevu v Ukrajini
Ukrajini, kjer deluje tudi naša rojakinja, Marijina sestra
Jožica Sterle, Ižančeva iz Vrhnike. Z
našo finančno pomočjo želijo dokončati hišo, ki je namenjena bivanju Marijinih sester in misijonarjev. V tej hiši se
ljudje zbirajo k bogoslužju in prihajajo
po pomoč. Z zbranim denarjem hočejo Marijine sestre pomagati tudi revnim in bolnim otrokom s ceste, revnim
predmestnim družinam, bolnikom in
brezdomcem.
Sestra Jožica takole piše o življenju v
Kijevu …
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V Kijevu je res velika revščina, tako
na materialnem kot na duhovnem področju. Sestre trikrat tedensko skuhajo kosilo za več kot 100 brezdomcev
in skupaj jim ga razdelimo. Množica
teh mož in žena, nekatere z majhnimi otroki, se ti res zasmili. Veliko je
tudi otrok, ki so zaradi alkohola in
nasilja pobegnili od doma in živijo
na ulici ali pa na železniški postaji.
Srečujemo se tudi z družinami, kjer
so vsi bolni za aidsom in včasih nimajo niti kaj jesti. Na nas se obračajo ljudje, ki so resno bolni, pa nimajo
sredstev za zdravljenje.
Navezali smo tudi stik z neko bolnišnico, kjer se zdravijo otroci, okuženi
z aidsom. Tam imajo posebno sobo
za sirote, kajti ni tako redko, da starši
svojega bolnega novorojenčka pustijo kar v porodnišnici. Po večini so to
otroci narkomanov, ki niso v stanju
skrbeti zase, kaj šele za otroka. Če Bog
da, bova s sestro Marto in prostovoljci hodili negovat te zapuščene otroke.
Bolniškega osebja je premalo, otroci,
stari komaj kakšen mesec, pa ležijo
in samevajo.
Je pa še ena stvar, ki nam dela sive

lase in včasih greni življenje. Lazaristi nikakor ne morejo končati gradnje
in v novo hišo napeljati plina. Do
sedaj smo imeli »neuradno napeljavo« iz stare hiše, kjer so živeli prej,
sedaj pa tudi tega ni. Da bi mogli kuhati, so kupili plinsko bombo, vodo
za pomivanje pa si moramo greti.
Napeljava bo stala kar veliko vsoto,
pa tudi živcev in neprespanih noči.
Zato se v svojem imenu pa tudi v imenu lazaristov in vseh, s katerimi
živim, obračam na vas s prošnjo, če
bi nam mogli kaj pomagati”.
Koledniki bodo na vrata vašega doma
potrkali 26. decembra 2006 dopoldne po okoliških vaseh, popoldne pa
še v Starem trgu in Ložu. Odprite jim
vrata, sprejmite jih s prijazno besedo
in darujte po svojih močeh za slovenski misijon v Kijevu.
Sestra Jožica in ostali slovenski misijonarji v Ukrajini bodo veseli vaše pomoči.
»Z VESELJEM DARUJEM, DA OSREČUJEM.«
Valerija Lekšan
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V jeseni so bila zaključena obnovitvena dela na strehi romarske cerkve Svetega Križa na Križni gori, ki stoji na
856 visokem hribu nad Ložem. Streha iz pločevine, ki je
bila še iz leta 1890, je bila že močno načeta, zato je v
cerkev zamakalo in tako postopoma uničevalo freski v
prezbiteriju, ki ju je naslikal Janez Šubic.

foto: Borut Kraševec

Arhiv: ŽU Stari trg pri Ložu

Obnovljena streha cerkve na Križni gori
nad Ložem

Na cerkvi je popolnoma zamenjano ostrešje, ki je sestavljeno kar iz 506 tramov. Streha je prekrita z bakreno
pločevino, urejeni so tudi napušči in žlebovi.
Novo streho je 15. oktobra blagoslovil generalni tajnik
Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje.
B.K.

Javno glasilo občine Loška dolina

DRU[
TV
VA
A
DRU[T
T
DRU[T
DRU[

Beli obroč Slovenije in Loška dolina
o društvu…

Na sedežu društva Beli obroč v Ljubljani, pogovor pobudnice donacije Andreje
Buh, generalne sekretarke društva Vlaste Nussdorfer in tajnice društva Ljube
Capuder ob prevzemu podarjenega računalnika

znajo ali ne zmorejo izstopiti. Zato jim
moramo pomagati, tako z nasveti kot
tudi s širšo psihosocialno pomočjo. Biti
otrok, ne bi smelo biti boleče, donacija
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Društvo Beli obroč Slovenije je prostovoljno, človekoljubno, nepolitično in
nepridobitno društvo, katerega temeljni cilj je učinkovita pravna in psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Generalna sekretarka društva, Vlasta
Nussdorfer, poudarja: “Mladi so ranljiva
skupina, saj so odvisni od staršev in
družbe. Zato so pogosto žrtve kaznivih
dejanj, tako sovrstnikov kot tudi starejših, celo tistih, ki bi zanje morali skrbeti.
Nasilje in spolne zlorabe se dogajajo v
ožjem krogu ljudi in mladi iz njega ne

foto: Borut Kraševec

Vsako leto na tisoče ljudi neposredno
ali posredno postane žrtev kaznivega
dejanja, kar pomeni, da izgubijo sorodnika, so sami poškodovani, pretepeni,
okradeni, oropani, spolno zlorabljeni,
žrtve družinskega nasilja. Že jutri se to
lahko zgodi tudi nam samim, nekomu,
ki ga poznamo ali nam je blizu.

z SMS sporočili pa je pozitivna izkušnja,
saj prinaša finančna sredstva za tiste, ki
pomoč resnično potrebujejo.”

19

Javno glasilo občine Loška dolina

Beli obroč pomaga žrtvam kaznivih
dejanj s pravnim svetovanjem in skupnim iskanjem možnosti v kazenskem
postopku, z osebnimi pogovori in svetovanji, pa tudi s finančno podporo.
Zavzema se tudi za izboljšanje preprečevanja kaznivih dejanj in za večje
upoštevanje interesov žrtev, za pripravo zakonodajnih predlogov za izboljšanje položaja žrtev, za zaščito in
predstavitev pravic žrtev v postopkih
pred državnimi organi, za odpiranje
varnih sob, za organiziranje izobraževalnih programov za strokovne delavce, ki delajo z žrtvami, za obveščanje javnosti o celotnem spektru pomoči
žrtvam in preventivno delovanje in
ustanovitev sklada za povračilo škode
žrtvam kaznivih dejanj.
Društvo je bilo ustanovljeno 5.12.2003
(na Miklavžev večer) kot odgovor na
zelo konkretne in boleče rane naše
družbe. Gre za povezovanje, torej
obroč, v katerega vstopajo žrtve, ki pomoč rabijo in tisti, ki jim jo lahko nudijo.
V več kot dveh letih delovanja so naredili veliko. Nanje se je obrnilo mnogo
žrtev, ki so jim pomagali na poteh številnih postopkov in mnogim pomagali tudi s finančnimi prispevki.
Šestega decembra 2005 je izšla knjiga NAŠE DEKLICE Z VŽIGALICAMI
avtorice Vlaste Nussdorfer, s katero
želijo razbiti tabuje o dejanjih, ki se na
področju spolnosti in nasilja dogajajo
številnim žrtvam, poiskati pomoč tistih, ki jo lahko nudijo in zbirati denar
za različne aktivnosti.
Od pomladi letošnjega leta poteka
akcija zbiranja igrač, ki se je sprva začela s pomočjo Multimedijskega centra RTV Slovenije. Del akcije je tudi
zbiranje igrač tajnic policijskih postaj
in uprav, ki je prav poseben dogodek.
Igrače, ki so jih že dobili od ljudi širom
Slovenije, so namenili posameznikom,
pa tudi društvom, ki se srečujejo z
otroki in jih bodo lahko razveselile.
Osnovna dejavnost društva Beli obroč
je pomoč žrtvam – kakršnegakoli nasilja. Pomagajo pa tudi v primerih, ko
ne gre za nasilje, a vendar vidijo in
čutijo, da je njihova pomoč potrebna
in dobrodošla.
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… in o sodelo
van
ju z Loš
ko dolino
sodelov
anju
Lošk
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In tako je društvo s svojimi prijaznimi
in dobrodelnimi rokami seglo tudi v
Loško dolino.
Novembra letos, ko je gospa Vlasta
Nussdorfer v Knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu, predstavila
svojo knjigo »Naše deklice z
vžigalicami«, sem ji avtorica tega prispevka povedala za Dragana Ignjiča.

foto: Borut Kraševec
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Dragan Ignjić se je na Miklavžev dan razveselil podarjenega računalnika

Fanta – osmošolca Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, ki zelo rad literarno ustvarja. Bralci Obrha ga poznate,
saj v njem velikokrat objavlja svoje
prispevke. Piše tudi mnogo drugih
stvari – izredno rad ima zgodovino in
skozi prispevke združuje obe ljubezni, napisal pa je tudi drobno knjižico.
A vse piše na roke.
Draganovi starši ga sicer podpirajo,
ne morejo pa mu kupiti računalnika.
In tu je na pomoč priskočilo društvo
Beli obroč. Poklonili so računalnik za
Dragana, nekaj so dodali še Občina
Loška dolina, gospod Anton Malc iz
Unca ter avtorica pričujočega prispevka in mu prav na Miklavžev dan v
prostorih šole, ob prisotnosti staršev
ter Draganove razredničarke, gospe
Andreje Ravšelj, predali celotno opremo, ki bo Draganu pomagala pri njegovem ustvarjanju.
Draganovo presenečenje je bilo neopisljivo. Kot je kasneje povedal, je,
ko je vstopil v razred (kjer smo bili že

vsi zbrani), najprej pomislil, da ga je
nekaj polomil. Ko pa smo mu povedali, da smo se zbrali zato, da mu vsi
skupaj predamo računalnik, je ostal
brez besed. Njegova velika želja se je
uresničila. Dobil je računalnik, na katerem bo lahko neomejeno ustvarjal in
pisal, pisal …
Povedal je, da bo najprej napisal pismo zahvale društvu Beli obroč in obljubil, da bo večino svojega časa le
posvečal rednemu učenju. A, ko bodo
šolske obveznosti narejene, bo sedel
za računalnik in bralci Obrha bomo
znova lahko brali njegove prispevke.
Draganu želim, da bi mu tehnika, ki je
mnogim tako vsakdanja, njemu pa je
bila še do pred kratkim nedosegljiva,
pomagala. Pomagala v vseh pogledih.
Želim mu veliko ustvarjalnega užitka,
veliko prijetnih uric ob pisanju zanimivih tekstov in – seveda – tudi uspešno šolsko delo, ki je vendarle pogoj
za uresničitev sanj. Srečno, Dragan!
Andreja Buh

Tudi letos je, prav tako 6. decembra, izšla nova knjiga Vlaste Nussdorfer “Naši dečki z ulice”, ki prav tako
kot lanskoletna, opisuje problematiko zlorabe otrok, vendar tokrat
govori o zlorabi dečkov.
Predstavitev knjige je bila na Pravni
fakulteti v Ljubljani, kjer se je zbralo
več kot 600 udeležencev. Tako veliko zanimanje dokazuje, da je ta problematika pri nas še kako pereča.
Založnik knjige je Zavod Meta iz
Ljubljane, Šmartinska 32, 1000
Ljubljana, kjer se knjigo lahko naroči
na brezplačni telefon 080 1150.
Cena je 3.595,00 SIT oz. 15 EUR. Prav
tako kot pri lanskoletni izdaji gre tudi
od te knjige ves dobiček društvu Beli
obroč za pomoč otrokom v stiski.
S.T.
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Odlično 3. mesto v pikadu ekipno –
ženske
V organizaciji Zveze za šport invalidov
Slovenije je bilo organizirano državno
prvenstvo v pikadu – ekipno. Odvijalo se je v Muti na Koroškem v prijetnem domačem ambientu v gostilni
Lipa. V njeni neposredni bližini stoji
prva posvečena cerkev v Sloveniji.
Leta 1052 naj bi jo posvetil papež Leon
IX na svoji poti po Koroški in Štajerski.

V Notranjski regiji se je ženska ekipa
našega MDI Cerknica – Loška dolina –
Bloke uvrstila na državno prvenstvo.
Že s to uvrstitvijo so dosegle lep uspeh. A trud , ki so ga pokazale na treningu, se je izkazal z odliko in odličnim 3.
mestom na državnem tekmovanju. Z

Arhiv MDI

Izbirna tekmovanja so se najprej odvijala po regijah. Od 53 društev se je
uvrstilo na državno prvenstvo 10
moških in 10 ženskih ekip, kjer poleg
invalidskih društev tekmujejo tudi
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,
paraplegiki in drugi.

medaljami, diplomo in pokalom so se
vesele vrnile v domači kraj.

ženkam še enkrat čestitam v imenu
društva in v svojem imenu ter jim želim
še naprej doseganje dobrih rezultatov.

Vsi športniki MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke dosegamo dobre rezultate
tudi v drugih panogah. Vsem udele-

Predsednik športne komisije:
Branko Plos

bo vsem obiskovalcem ostal še dolgo
v lepem spominu.
France Brus, Horjul
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klapo »Ošlak« in folklorno skupino
KUD Mafrina iz Vela Luke.
Teden dni prijetnega bivanja v Vela
Luki je kar prehitro minil. Zagotovo

Arhiv MDI

Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke je od 17.
do 25. septembra letos v organizaciji
potovalne agencije Relax organiziralo za svoje člane letovanje v Vela Luki
na Korčuli, ki se ga je udeležilo preko
60 članov društva.
Iz Cerknice smo se z dvema sodobnima avtobusoma znamke Mercedes
preko Dolenjske, mimo Zagreba in
preko Like pripeljali do Splita.
Od tam smo po dveh urah prijetne
vožnje s katamaranom prispeli do
končnega cilja, hotela Adria v Veli Luki.
Lepo sončno vreme, toplo morje, še
vedno primerno za kopanje, prijazno
hotelsko osebje ter pester izbor hrane
in pijače po sistemu »all akskluzive« je
še posebej prispevalo k prijetnemu
letovanju na Korčuli.
Med enotedenskim bivanjem na
otoku smo si ogledali tako mesto Vela
Luka kot Korčulo ter njene kulturno
zgodovinske spomenike. Večere smo
si krajšali z družabnimi igrami in poslušanjem prijetne dalmatinske glasbe.
Zlasti nam bo ostal v spominu večer s

Javno glasilo občine Loška dolina

Letovanje članov …

V poznih popoldanskih urah smo se pomerili tudi v pikadu, kjer je bilo vedno
dovolj navijačev.
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Biatlonci SK Kovinoplastika Lož z novo
opremo

December 2006
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Smučarski klub Kovinoplastika Lož je
klub z dolgo in bogato tradicijo. Pod
prvotnim imenom SK Loška dolina je
bil ustanovljen že leta 1970. V klubu
so v tem času vzgojili dvajset državnih
prvakov v smučarskih tekih ali biatlonu. V samostojni Sloveniji je bilo kar
deset tekmovalcev članov različnih
reprezentančnih selekcij v biatlonu.
Tudi v pretekli sezoni je imel klub pet
državnih reprezentantov, ki so ob tekmah svetovnega in evropskega ranga
skupaj z mlajšimi tekmovalci iz kluba
sodelovali tudi na tekmah državnega
nivoja in tako z skupaj trinajstimi osvojenimi medaljami v skupnem seštevku
Pokala Slovenije dosegli tretje mesto.
Da imajo tudi v novi sezoni namen
delati resno, so pokazali na prireditvi
ob občinskem prazniku, kjer je Janez
Poje, ki je v letošnjem letu prevzel
vodstvo tekaško biatlonske sekcije

Vido Kočevar gospodar pri Tekaško biatlonski sekciji SK Kovinoplastika Lož
prevzema ključe novega vozila od Janeza Urbasa iz podjetja Avtotehna Vis in
Urbas iz Rakeka

predstavil tekmovalno in trenersko
ekipo z novo tekmovalno opremo:
smučmi, dresi, ogrevalnimi brezrokavniki.
Ob tej priložnosti se je zahvalil sponzorjem NLB d.d. Ljubljana in Kovinoplastiki Lož d.d., ki so finančno podpr-

li nove pridobitve sekcije, ter družbi
Avtotehna Vis in Urbas iz Rakeka, ki je
z donacijo najema kombiniranega vozila v sezoni 2006/07 zagotovila boljše
pogoje za prevoze na treninge in tekmovanja.
Borut Kraševec

Ljubljanskega maratona smo se udeležili
tudi tekači in tekačice iz Loške doline
28. in 29. oktobra se je v Ljubljani dogajal že 11. zaporedni maraton, ki so se
ga udeležili tekači iz različnih koncev
sveta. Letos je bila udeležba rekordna,
saj je sočasno potekalo tudi 40. vojaško svetovno prvenstvo v maratonu. V
dveh dneh se je v Ljubljani pomerilo
skoraj 10000 tekačev, ki so tekli na
šestih različnih razdaljah. Sobota je
gledalcem postregla s krajšimi razdaljami, kjer so se dokazali tudi osnovnošolke in osnovnošolci iz Loške doline.
Vrhunec pa je maraton dosegel v
nedeljo, 29.10. ob 11. uri, ko je s strelom iz vojaškega topa pričela 11.
Ljubljanski maraton županja Danica
Simšič. Takrat smo se skupaj pognali v
dir tekači na 21 in 42 km.
Med skoraj 4000 tekači se nas je takrat
preizkusilo v teku tudi deset tekačev
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foto: Borut Kraševec

Smučarski klub Kovinoplastika Lož –
biatlonska sekcija je v okviru svečane
seje občinskega sveta Občine Loška
dolina ob praznovanju občinskega
praznika pred začetkom nove sezone
predstavil novo opremljeno tekmovalno in trenersko ekipo.

in tekačic iz Loške doline. Spoprijeli
smo se s progo, dolgo 21 km in jo prav
vsi tudi premagali. Nekateri smo se
maratona udeležili prvič, drugi pa so
že pravi veterani v tej preizkušnji.
Vsak izmed nas je tek podoživljal drugače, a z gotovostjo lahko trdim, da
smo bili vsi navdušeni in več ali manj
zadovoljni. Med nami je bilo čutiti zdravo mero tekmovalnosti. Kolegialnost
in podpora sotekmovalcev že pred
začetkom preizkušnje sta pripomogli, da sem se sama na pot podala umirjena in samozavestna.
Posebni in nepozabni so občutki, ki
jih doživljaš že na startu. Nabiti z
adrenalinom in obdani z enakomislečimi smo čakali na začetek. Pok, spremljava bobnov skupine The stroj, zvoki
vojaške pihalne godbe in navdušena

množica navijačev je pospremila na
pot reko tekačev.
Prek 21 km smo se prebijali vsak po svoje, eni v lovu za rezultatom, drugi samo z
željo po uvrstitvi. Godbe na pihala Medvod, Bežigrada in Litostroja ter navijači
ob progi so glasno spodbujali prav vse
tekače. Ko mi je bilo najbolj hudo, sem
nekje iz množice zaslišala glas neznanca:
»Dajmo maratonka!!!« In sem spet šla. Ko
te človek, ki ga vidiš prvič, pogleda v oči
in ti reče, da si »zakon«. Ni kaj, da ne bi
zmogel še nadaljnjih nekaj kilometrov in tako naprej in naprej …
Ob progi so bile na vsakih 2,5 km
postavljene okrepčevalnice z vodo,
energijskimi napitki, koščki sadja in
čokolade, tako da si je vsak lahko nabral nekaj moči za nadaljevanje.
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Najboljši občutek je priteči v ciljno
ravnino, ko veš, da te loči do konca
samo še nekaj metrov, Takrat zbereš
še zadnje moči in privoščiš množici
pogled na zmagoslavni prihod v cilj.
Dvig rok … Veš, da si zmagovalec.

Najboljši rezultat in 19. čas na 21 km je
med tekači iz Loške doline je dosegel
Rolando Turšič (1h 17 min). Ostali smo
se razvrstili takole: Almir Demirovič
(1,29), Anton Gerbec (1,36), Miran
Zakrajšek (1,46), Nadja Šušnjar (1,48),
Tomaž Sterle (1,50), Andreja Podobnik (1.59), Anđelka Pogorilić (2,01),
Danica Poje (2,01) in Ljubica Bavec
(2.29). Poletova desetka - Boris Tavzelj
(57min)
Posebno pohvalo si zasluži še 31 osnovnošolcev, ki so uspešno zastopali
OŠ Heroja Janeza Hribarja. Po njihovi
zaslugi je bila uvrščena na visoko osmo
mesto izmed devetindvajsetih tekmovalnih šol. Nekateri posamezniki so

arhiv: Ljubica Bavec

Pravi zmagovalec maratona je Burundijec Joachim Nshimiramana
(2h,14min / 42 km), najhitrejši polmaratonec pa je Slovenec Tone Kosmač
(1,07/21km).

Udeleženci maratona. Sedijo od leve: Ljubica Bavec, Nadja Šušnjar, Danica Poje,
Anđelka Pogorilić, Andreja Podobnik. Stojijo od leve: Boris Tavzelj, Almir
Demirovič, Miran Zakrajšek, Rolando Turšič, Anton Gerbec in Tomaž Sterle

dosegli zavidljive rezultate. Več si lahko
ogledate na spletni strani http:// www.
ljubljanski maraton.si. Vsem tekačem
iskreno čestitam in se opravičujem, če
po pomoti katerega nisem omenila.

Vtisi z Ljubljanskega maratona so nepozabni. Drugo leto se polmaratona gotovo
spet udeležim, s ciljem izboljšati rezultat
in željo nekoč preteči celih 42 km.
Ljubica Bavec

foto: Blaž Sterle

Zbor v krogu

skavta spodobi. Po koncu tega dolgotrajnega in mentalno zelo napornega
postopka so nam rekli: »Dragi skavti!
Razdeljeni ste, zdaj pa si zamislite nek
stroj oz. tehnološki pripomoček, ki ga
bo na koncu pokazala cela skupina.«
»No ja, pač radi komplicirajo,« smo si
mislili in že ko smo se domislili, kaj bi
pokazali, so nas poslali na nekakšno
pot iznajdljivosti, kjer smo pokazali svoje sposobnosti in novince naučili kaj

novega. Na poti so nas čakali različni
preizkusi, tehtanje brez tehtnice, merjenje brez metra, (fotografija na naslovnici) izdelovanje štampiljke iz krompirja brez noža, hoja brez vida, metanje žoge v koš brez rok in podobne
stvari … Bili smo fizično, predvsem pa
psihično uničeni, a močnejši, saj kar te
ne ubije, te naredi močnejšega. Dosegli
smo cilj, a še vedno nas je čakala naloga
ali dve … Imeli smo namreč prehode,
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Čeprav se medved – kot ga poznamo
v tem času – pripravlja na zimsko spanje, smo se medvedki in medvedke iz
stega Jamski medved ali Loška dolina
1 (skavti) prebudili na sončno soboto
15. 10. v Šrangi, kjer je bilo letošnje
prvo skavtsko srečanje. Za to posebno priložnost nas je obiskal tudi prerok Elija. Vsi navdušeni nad vremenom
in novimi obrazi, ki smo jih dobili
medse, smo začeli obujati spomine na
začetke skavtstva v Loški dolini pred
približno 15 leti. Ko smo se, stari in
malo manj stari medvedi, spominjali
na te »stare čase« so se nam skoraj
potočile solze …Ja, kje so tisti stari časi
… No, pa pustimo to. Ko je bilo obujanja spominov konec, smo se razdelili prav v posebne skupine, ki so vsebovale od pet do sedem članov. Po
skupinah pa smo se razdelili tako, da
je bil v skupini vsak nekaj posebnega,
npr. jaz nisem imel postriženih nohtov,
spet drugi so imeli nogo 47, medtem
ko so nekateri znali igrati citre … Ja no,
sicer zelo zanimiva razdelitev, za katero se imamo zahvaliti našim voditeljem, ki so tako iznajdljivi, kar se za

Javno glasilo občine Loška dolina

Jesensko prebujanje jamskega medveda
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Tujina
kjer so mlajši medvedki postali starejši
medvedje ali pa so »civilisti« pridobili
čast, da služijo skavtom in domovini,
skoraj tako kot vojska☺, samo tako nasilni pa spet nismo. Ko so se prehodi
končali, smo se dogovorili še za srečanja, kakšno rekli, odigrali kakšen ‘’fuzbalčič’’, potem pa smo se poslovili in
odpravili na kosila, ki so jih skuhale naše
pridne mame. ☺

Jaka Matičič, Pojoči jelen

foto: Blaž Sterle

V prihodnjem nas čaka tudi veliko
izzivov, srečanj in taborov, ki so zelo
zanimivi in vabljivi, zato spremljaj naše
dogajanje. Če pa bi se jih rad tudi sam
udeležil, te vabimo, da se nam
pridružiš in uživaš z nami. Vse informacije dobiš pri naši tajnici, ki ti bo
1 (Blaž)
rada pomagala☺: 041/293-82
1/293-821
Obisk Elije

24

Izobraževanje
V Čebelarskem društvu Loška dolina
so bili aktivni tudi v letošnjem letu. Realizirali so večino zastavljenih ciljev,
predvsem pa so se posvečali izobraževanju o čebelarjenju in vzreji matic,
dobrodošli so jim bili veterinarski nasveti dr. Andreje Rusjan pa tudi pregled čebeljih družin glede bolezni
hude gnilobe, ki je naredila v lanskem
letu veliko škode.

Priznanja za kvaliteto medu
Tudi letos so nekateri člani s svojimi
vzorci medu sodelovali na mednarodnem ocenjevanju medu v Semiču, kjer
so dosegli lep uspeh. Čebelar Vinko
Petelin je prejel zlati diplomi za cvetlični in gozdni med ter srebrno diplomo
za hojev med. Lojze Kraševec je prejel zlato diplomo za gozdni in srebrno
za hojev med. S svojimi medom je bil
uspešen tudi Stanislav Palčič, ki mu je

komisija dodelila srebrni diplomi za
hojev in lipov med.
Drugi Ambrožev večer
Prvega decembra so se tudi letos
srečali na družabnem večeru, ki nosi
ime po zavetniku čebelarjev Svetem
Ambrožu. Na njem so izbrali čebelarsko kraljico, ki je po uspešno opravljenih nalogah postala gostja Rosana
Seražin. Naj čebelar leta pa je postal

Udeležili so se kar nekaj strokovnih
ekskurzij: čebelarski sejem v Celju,
ogled vzreje avtohtone kranjske sivke
na Gorenjskem, čebelarske proslave
v Gornji Radgoni ter obisk čebelarskega društva na Goričkem. V decembru
jih čaka še nekaj predavanj in debatnih večerov o čebelarjenju. V začetku
prihodnjega leta pa že načrtujejo teoretično in praktično usposabljanje
mladih čebelarjev.
Čebelnjak v grajskem parku
Že nekaj časa gojijo idejo, da bi na
primeren način ponudili med ter
predstavili svoje čebelarstvo domačinom in tudi obiskovalcem Loške doline. S tem namenom želijo na področju parka gradu Snežnik postaviti
čebelnjak, ki je na tem mestu že bil v
času vrtnarja in čebelarja Gerla. Upajo, da bo ta ideja pozitivno sprejeta
tudi na Ministrstvu za kulturo RS, kamor so jo posredovali.

Arhiv ČD Loška dolina
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Javno glasilo občine Loška dolina

Aktivnosti Čebelarskega društva Loška
dolina v letu 2006

Čebelarji Loške doline pri ogledu čebelarskega gradiča
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Valter Troha iz Babnega Polja. Čebelarji Loške doline so tako v prijetnem
druženju ob glasbi, plesu in srečelovu
zaključili aktivno leto. Za razliko od
pretekle sezone, ko jim je zagodlo
vreme in bolezen čebel, se letos lahko

pohvalijo z bogato bero kvalitetnega
medu.
Na Ambroževem večeru so ugotovili,
da so takšna srečanja dobrodošla in
potrebna, zato so sklenili, da jih bodo
v prihodnje organizirali dvakrat letno.

Na strokovno ekskurzijo smo se iz
Starega trga odpravili že v zgodnjih
jutranjih urah, saj nas je čakala dolga pot. Najprej smo se ustavili v Martinjancih pri Čebelarstvu Kupun,
kjer smo si z zanimanjem ogledali
plemenilno postajo za vzrejo matic
ter si v njihovi čebelarski trgovini
ogledali in nakupili nekaj čebelarskih pripomočkov. Seveda pa nismo
odklonili povabila na prekmurski
špricer, ki je bil zares dober. Pot nas
je nato vodila do Ivaniševcev k čebelarstvu Kozic. Tam smo si ogledali zanimiv Čebelarski muzej in predstavitev Sladke poti, ki je nastala v
okviru projekta PHARE med Slov-

Borut Kraševec

Zahvala

Ekskurzija na Goričko
V začetku oktobra smo se odzvali
vabilu Čebelarstva Kapun iz Goričkega, da jih obiščemo.

Prvo naj bi bilo že v mesecu maju prihodnjega leta, ko naj bi skupaj s čebelarskim društvom iz Ilirske Bistrice
osvojili vrh Snežnika.

enijo in Madžarsko. Po končanem
ogledu nas je pot vodila do Sela, kjer
stoji umetnostni biser Prekmurja Ratunda zanimiva okrogla cerkev s
freskami iz leta 1200. Po pristnem
prekmurskem kosilu in zdravici z
domačim vinom na kmetiji Smodiš
nas je pot vodila v Sotino, kjer smo si
ogledali Čebelji gradič z apartmaji, v
katerem je zanimiv čebelarski muzej, ki prikazuje domačo čebelarsko
obrt in kjer smo imeli priložnost poizkusiti njihove medene izdelke. Ekskurzija je bila zelo zanimiva in poučna. Čebelarstvu Kupun, s katerim
smo se dogovorili za tesnejše nadaljnje sodelovanje, se iskreno zahvaljujemo za povabilo in celodnevno
vodenje programa.
Čebelarsko društvo Loška dolina

Člani Čebelarskega društva Loška
dolina se zahvaljujemo sponzorjem, ki so nam omogočili 2. čebelarsko srečanje in prispevali nagrade za srečelov.
Sponzorji: Kovinolastika Lož d.d.,
Steles iz Iga vasi, Steps iz Markovca, Picerija Glažk iz Cerknice, Frizerstvo Taši in Frizerstvo Renata iz
Starega trga, Gostišče Mlakar iz
Markovca, Trgovina pri Darji iz
Bloške Police, Zelenjava in sadje
Jašari iz Starega trga, Lesnostrugarstvo Košmrlj iz Vrhnike, Sterle
Vinko iz Markovca, Bencinski servis
OMV- Vidmar Srečo iz Starega trga,
cvetličarna Sonček iz Starega trga,
Prodajalna KGZ iz Starega trga,
Rode Mark iz Ljubljane in Mizarstvo
Kandare Anton iz Iga vasi.

Pred nami so zopet praznični dnevi. Kot vsako leto jih
bomo tudi letos praznovali, ker so nekaj posebnega,
nekaj nepozabnega. Prepleteni so z radostmi božiča
ter z najlepšimi željami v novem letu.
Kot že mnogokrat, si bomo tudi letos izmenjavali darila
in si voščili le najlepša voščila. Politična opredeljenost,
versko prepričanje ali celo osebne zamere nas pri tem
ne bodo ovirale, kajti dnevi božiča in novega leta so
vedno nekaj posebnega.
Spoštovane ter spoštovani!
Naj v Vas božič prebudi otroško radost in Vas v novo
leto popelje razigrane in brez tegob, ki jih prenašate
med letom. Naj v Vas okrepi prijateljstvo in razumevanje in Vas obdari s srečo.
Vse to pa seveda lahko doživimo le, če smo tudi sami
nekaj storili za uresničitev teh želja.
V imenu Občinskega odbora N.Si. Krščanska ljudska
stranka Loška dolina ter v svojem imenu Vam vsem želim
blagoslovljene božične praznike in sreče v novem letu
N.Si.; Nova Slovenija; Krščanska ljudska stranka
Pred. O. O. Loška dolina
Janez Komidar

Zahvala Liste – Skupaj naprej za Loško dolino
Spoštovane občanke in občani!
Zahvaljujemo se vam za množično udeležbo na oktobrskih občinskih volitvah. Še posebej pa se zahvaljujemo vsem volivkam in volivcem, ki ste na teh volitvah
oddali svoj glas našim kandidatom za občinski svet.
Zavedamo se odgovornosti, saj ste odločili, da smo
ponovno, po številu mest v občinskem svetu, najštevilčnejša svetniška skupina. To nas vzpodbuja in motivira, saj vemo, da smo izbrali pravo pot, pot, ki nas povezuje s ciljem, da SKUPAJ naredimo nekaj dobrega ZA
Loško dolino. Trudili se bomo, da upravičimo vaše zaupanje, ki ste nam ga izkazali, trudili se bomo, da naše
geslo: »Od ljudi ZA ljudi« ne bo ostalo le predvolilna
obljuba, ampak temeljni kamen za razvoj in napredek
NAŠE Loške doline.
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Javno glasilo občine Loška dolina

V POLITIKI
POLITIKI
V

Ob koncu leta pa želimo VSEM občankam in občanom
miren in blagoslovljen božič ter vse dobro v novem
letu 2007.
Neodvisna lista SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
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Snežniška jelka bo zaplula po Ljubljanici
Naslednje leto namerava organizirati Narodni muzej Slovenije razstavo o Ljubljanici. Po njej naj bi zaplula kopija drevaka, ki so ga pred leti našli v bližini Podpeči in naj bi pred
približno 300 leti prevažal tovor po Ljubljanskem barju.
Strokovnjaki so ugotovili, da je bil izdelan iz ogromne jelke
in se razlikuje od prazgodovinskih, ki so bili izdelani iz hrastovine. Podobne drevake je v svoji knjigi opisoval tudi Valvazor.
Za izdelavo drevaka je bila v Zverinjaku posekana približno
220 let stara in 41.6 m visoka jelka. Kljub slabi vitalnosti in
prisotnosti zajedavca bele omele je imela še vedno precej
storžev. 116 cm prsnega premera in neverjetnih 85 cm na
9 m dolžine debla bo dovolj za oživitev osem metrov dolgega drevaka, ki je ponovno zasut s črno barjansko zemljo.
Kratka krošnja in deblo valjaste oblike bosta omogočala
njegovo elegantno izdelavo, ki bo potekala v spomladanskem času pred Narodnim muzejem v Ljubljani. Način izdelave starega drevaka ni poznan. Vsekakor bo izdelava kljub
precej modernejšem orodju precej zahtevna in dolgotrajna.

foto: Janez Škerbec

Odrezan koreničnik bo ostal v naših gozdovih in nas bo še
kar nekaj časa spominjal na eno najmogočnejših posekanih
jelk pri nas. Jelka se bo lahko v obliki drevaka še kar nekaj
generacij ponosno razkazovala v Narodnem muzeju Slovenije.

Novi deli Nove Križne jame
Novi rovi v Novi križni jami so bili odkriti v letu 2004. Raziskani in izmerjeni so bili v prvi polovici leta 2006.
Po sprejetju Pravilnika o razvrstitvi
podzemeljskih jam (6.7. 2006) je vstop v jamo mogoč le s posebnim dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor, saj spada jama med 6 zaprtih jam
v Sloveniji (od 9000 jam).
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Novo odkriti suhi rovi so zelo bogato
zakapani. Kapniške in druge jamske
oblike so izredno krhke, zato je ta del
jame potrebno še posebej varovati.
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Na desnem bregu potoka pred Vetrovnim slapom se s pomočjo jamarske
vrvne tehnike povzpnemo deset
metrov višje nad glavni vodni rov
Nove Križne jame. Tu je prehod v
starejši Suhi rov. Ta rov je ostanek nekdanjega glavnega vodnega rova, ki je
potekal skozi celoten sistem Križne
jame. Odvajal je vodo proti Cerkniškemu polju, ko je bilo polje (ki so ga kasneje tektonske sile znižale) petdeset
metrov višje. Suhi rov je v povprečju

širok devet metrov in visok šest
metrov.
V ostalih delih Nove Križne jame ta
višji nivo jamskih rovov ni ohranjen,
ker je potok, zaradi poglobitve Cerkniškega polja sproti poglabljal svojo
strugo, jamski rov.
Pri Vetrovnem slapu je potok, zaradi
do sedaj še neznanih razlogov zavil v
drugo smer kot prvotni rov. Zaradi
tega se je Suhi rov ohranil.
Že na prehodu iz Glavnega vodnega
rova v Suhi rov je raziskovalcu jasno,
da bo od tam naprej potrebna še bolj
previdna hoja kot do tedaj. Vlaga in
voda sta v tem rovu ustvarila izjemne
kapniške, sigaste oblike, ki so krhke
in občutljive na vsakem koraku, ki ga
obiskovalec naredi.
Začetni rov smo poimenovali Rov
špagetov. Na posameznih mestih je
rov pokrit z »blatnimi« sedimenti, kar
še bolj otežuje prehod. Obiskovalec

foto: Društvo ljubiteljev Križne Jame

Javno glasilo občine Loška dolina

Janez Škerbec

Brzice v glavnem rovu

mora imeti s seboj več parov nogavic
in obutve, da lahko prehaja iz »blatnih«
delov na zasigane, da ne bi umazal ali
poškodoval jamskih oblik.
Iz jamskega stropa visijo skupine
cevčic (špagetov), ki so dolgi do dva
metra in pol, kar je nevsakdanji pojav
celo za izkušenega jamarja. Ko zrastejo
nad to dolžino se cevčice odlomijo.
Deli cevčic padejo v sediment (»blato«) in se vanj zapičijo, tako, da je videti, kot da cevčice rastejo iz tal.
Po Rovu špagetov pridemo pazljivo
do Dvorane zaves. Tu je bilo odlaganje sige zelo močno, tako da baldahini
in kapniške zavese prekrivajo rov v
višini sedem metrov od stropa do tal.
Prehod med kristalnimi suhimi ponvicami in zavesami, ki smo ga poimenovali Žametna pasaža, je na posameznih
mestih visok le trideset centimetrov.

Skozi Dvorano zaves se priplazimo do
Belega jezera, ki je dolgo pet metrov.
Prečkamo ga peš, s hlačnicami zavihanimi nad kolena. V njem je ujeta
voda, ki priteče v rov iz površja skozi
strop. Na stropu smo ob prvem
obisku opazili dva netopirja - mala
podkovnjaka.
Na drugem bregu jezera se začne kapniško najbogatejši del jame. Tu prihaja skozi jamski strop s površja čisti
apnenec. V Beli dvorani prevladujejo
bele cevčice, kristalne ponvice svetlo
rumene barve, helaktiti … Najdaljša
odebeljena cevčica je dolga tri metre
in štirideset centimetrov. Jamarja je kar
malo strah, da ne bi slučajno kihnil in s
tako ustvarjenim »vetrom« v sekundi
uničil čudovite oblike, ki so nastajale
tisočletja.

Kapelca

je dolga le petdeset metrov. Tu se kamen spremeni iz apnenca v dolomit. V
rovu ni več kapniških oblik. Na dnu rova
so ozke, ostre skalne razpoke, ki vodijo v neznano globino. Podobne so
podzemnemu kanjonu. Ta Dolomitni
rov kmalu spet preide v apnenec in
ponovno lahko občudujemo kapniške
kope, cevčice in ostale kapniške oblike. Na stropu smo ob obisku opazili
več malih podkovnjakov.
Do sedaj poznani rovi se končajo s
Podorno dvorano, ki je visoka štirideset metrov. Vrh dvorane je na nadmorski višini 639 metrov, to je štirideset
metrov pod površjem.
Javno glasilo občine Loška dolina

Kristalne ponvice

foto: Društvo ljubiteljev Križne Jame

foto: Društvo ljubiteljev Križne Jame
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Novo odkrite dele bo potrebno še bolj
podrobno raziskati, izmeriti, fotografirati ter opisati jamski inventar. Za to
bo potrebno veliko časa, pazljivosti in
strokovnega dela, saj je rov zelo občutljiv na vsak neprimeren obisk.

Značaj in oblika rova se popolnoma
spremenita na koncu Bele dvorane, ki

Matej Kržič
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Slovenščina uradni jezik EU
Pred petnajstimi leti smo se Slovenci
z veliko večino na referendumu, da
hočemo biti politično, ekonomsko in
kulturno samostojni. Pravi čudež je,
da slovenščina ni utonila v morju drugih kultur.
Sedaj pa agencije, ki uvažajo delovno
silo iz drugih držav, ne zahtevajo znanje
slovenščine.

V Španiji je pogoj za avtomehanika
aktivno znanje angleščine in osnove
španščine. V naših podjetjih pa predpostavljeni lomijo srbohrvaščino. Naj
gredo delat tja v srbohrvatijo.

December 2006

Leta 1551 je Primož Trubar s prevodom svetega pisma dvignil slovenščino iz anonimnosti. Škof Anton Martin
Slomšek je zapisal: »Vera bodi vam luč,
materin jezik pa ključ do narodove
omike.«
France Prešeren je s svojo poezijo
dokazal, da se da v slovenščini pisati
tudi največje umetnine. S tem je slovenski jezik postavil ob bok drugim
evropskim jezikom.

Če sami ne bomo cenili svojega jezika, kdo ga pa bo?
Marica Marolt

27

PISMA BRALCEV
BRALCEV
PISMA
Tujina

Lož je mož
Verjetno si vsak kdaj postavi vprašanje, koliko Loško dolino poznajo drugod
po Sloveniji, ali so ljudje že slišali za
naš kraj, kaj vejo o njem, kako nas vidijo drugi in podobno. Na taka in podobna vprašanja bi lahko do neke mere
odgovoriti Ložani, ki smo dolga leta
živeli v “diaspori”.
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Javno glasilo občine Loška dolina

Ko sem v začetku šestdesetih let
obiskoval srednjo kmetijsko šolo v
Novem mestu, sem v mestu in v okolici od starejših ljudi velikokrat slišal reči
“Lo
ž je mo
ž”
“Lož
mož”
ž”. Seveda sem bil na tako
karakteristiko Loške doline sila ponosen, saj biti “mož” pomeni biti
pošten, premožen, skratka zaupanja
vreden. Iz razgovorov sem ugotovil,
da je nekoč v zgornjem toku Krke
med Novim mestom, Stražo in Ložem
potekala živahna trgovina z živino in
drugim blagom, ki je bila namenjena
oskrbi Trsta in ostalih primorskih mest
z mesom.
V teh krajih so kupovali voliče tudi
Bločani, ki so jih doma spitali in nato
prodali. Iz obdobja med obema vojnama je bil še živ spomin na “švercanje”
konj, ki so jih tod kupovali Ložani in jih
nato ilegalno prodajali v Italijo. Zanimivo je, da se je v kraju Soteska ohranil
praspomin še iz časov, ko je gospostvo
Lož v teh krajih imelo svoja posestva
in izvajalo naselitve.
Na Gorenjskem (Kranj, Škofja Loka),
kjer sem v začetku sedemdesetih let
služboval kot agronom, je bila Loška
dolina manj znana. Poznali pa so, vsaj
večji kmetje, našo živinorejo in selekcijsko službo, ki je bila v tistih časih
močno razvita. Povedali so mi, da so v
šestdesetih letih hodili na razstave plemenske živine v Stari trg in se čudili
visoki mlečnosti, velikosti in teži naših
krav. Zdele so se jim kot sloni. Da je to
res, kar so mi govorili, sem videl sam
na kmetijah. Hlevi so bili res polni
živine, vendar premalo krme za dobro rejo. Gorenjcem je bila važnejša
številčnost in poln hlev kot pa primerna prehranjenost. Loški kmetovalci so
bili takrat boljši rejci kot pa Gorenjci.
Seveda je sedaj situacija popolnoma
drugačna, živinoreja je na zavidljivi
ravni, prireja mesa in mleka pa še vedno narašča.
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Seveda jih je še povsod veliko, ko za
Loško dolino še niso slišali.
Kako pa danes, ko so drugačni časi in
drugačne gospodarske dejavnosti, ali
je Lož (Loška dolina) še vedno mož.
Rezultati poslovanja kažejo, da se je
Lož tudi v spremenjenih razmerah
dobro znašel. V Notranjsko kraški regiji je še vedno prvi mož, saj loško gospodarstvo po prihodku, dodani vrednosti in dobičku na zaposlenega krepko presega regijsko povprečje.
Med 192. občinami v državi se Občina
Loška dolina z 893.354 sit1 dobička
uvršča na 83. po dodani vrednosti
6.280.000 sit pa na 66. mesto na zaposlenega. Povprečna mesečna plača
zaposlenega je v letu 2005 znašala
239.8502 sit bruto, kar zadostuje za
prvo mesto v regiji, v državnem merilu pa je uvrščena na 62. mesto.
K uspešnemu gospodarstvu Loške
doline prispeva največ Kovinoplastika Lož d.d. Čeprav ima zaradi težav z
elektriko, slabih prometnih in telekomunikacijskih povezav slabše pogoje za gospodarjenje kot podjetja v osrednji Sloveniji, dosega nadpovprečne
gospodarske rezultate. Ti uspehi so
nedvomno zasluga vodstvene ekipe,
dobrih strokovnjakov ter prizadevnih
delavcev.
Skrajno neodgovorno in nič možato
pa je občinska oblast ravnala v času
formiranja občin in tudi kasneje, ker
ni obnovila občine v starih mejah. Tako
so bile od občine Loška dolina odrezane vasi: Gornje Jezero, Laze, Otok
in Bloška Polica, ki so stoletja, do leta
1964 spadale pod loško posvetno in
cerkveno oblast, ostale priključene k
občini Cerknica, čeprav so prebivalci
teh vasi bili za priključitev k občini
Loška dolina. Na ta način je občina izgubila potrebne prebivalce, Križno jamo,
priliko prebitja iz svoje geografske
zaprtosti in možnost imeti več vpliva
pri gospodarjenju z Cerkniškim jezerom v primeru, da bi kdaj v bodočnosti ta postal državna investicija.
S tem v zvezi bi na tem mestu rad opozoril na predrznost, ki ni v čast občin-

ski upravi, in je navedena v poglavju
1.2.3. Programa priprave strategije
prostorskega razvoja in prostorskega
reda v občini Loška dolina (Uradno
glasilo občine št. 38. 15. sept. 06), ki
ga je zanesljivo pisal Cerkničan. Tu je
navedeno, da občino Loška dolina sestavljajo tri krajinske enote, med njimi
tudi cerkniško območje, ki sega v
Loško dolino in zajema Loško polje in
Babno Polje in to cerkniško območje
je dokaj homogeno. Po tej definiciji
spada v cerkniško območje, npr. Kovinoplastika Lož in grad Snežnik, občini Loška dolina pa ostane le “medvedovo območje.”
V Loški dolini ni cerkniškega območja
ne z vidika geografije, voda hvala bogu
še ne teče proti Babnem polju, še manj
pa z vidika gospodarstva. Mogoče pa
Cerkničani računajo na območje političnega vpliva, ki ga morda omogoča
novi Zakon o urejanju prostora in podzakonska izvedbena akta, ki izhajata
iz novih izhodišč, in se bodo karte na
novo premešale. Kakor koli že, občinskemu svetu predlagam, da omenjeni fantazijski tekst odpravi in ga nadomesti z novim besedilom, ki bo v skladu
z dejstvi in uveljavljenimi geografskimi opredelitvami in ne bo žalil
občanov.
Zaskrbljuje staranje prebivalstva. Povprečna starost prebivalstva v Loški
dolini 40,8 let, je nad republiškim povprečjem 39,5 let. Navkljub dobremu
stanju gospodarstva in rednim dohodkom se prebivalstvo v dolini ne povečuje. Leta 1981 je takratna krajevna
skupnost Loška dolina imela 3676
prebivalcev, leta 2002 pa 3640 prebivalcev.
Glede na povedano lahko rečemo, da
je Lož na gospodarskem področju še
vedno mož. Vendar če mladi in šolani
ljudje ne bodo ostali v dolini, če se bo
prebivalstvo še naprej staralo, bo Lož
postajal vedno manjši mož. Višje
ovrednotena delovna mesta ter ugodna stanovanjska gradnja bi zadržale
mlade doma. Te pogoje pa lahko zagotovi le gospodarstvo in konstruktivna občinska politika.
Franc Nelec
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Sprejemni izpit oktobra 1944, profesorji in kandidati

Javno glasilo občine Loška dolina

Prvo malo maturo na Nižji gimnaziji
Stari trg je 1947. leta opravilo 25 dijakov. Šestnajst dijakinj in devet dijakov.
Vsi so šolanje nadaljevali. Nobeden ni
ostal na pol poti. Visoko izobrazbo jih
je doseglo šest, nekaj višjo, največ pa
je končalo srednje strokovne šole. Šest
od petindvajsetih! Skoraj četrtina je
dosegla univerzitetno diplomo. Med

njimi je dipl. ing. gozdarstva, dipl. ing.
agronomije, dipl. pravnik-odvetnik,
polkovnik JLA in zdravnik, vrhunski
kirurg. Njega dolina najbolj pozna.
Začel je šolanje na gimnaziji 1944. leta
kot »Florjanov Mire«, končal medicino in postal je vrhunski zdravnik-kirurg dr. Bogomir Hrabar. Kot zdravnikkirurg je pomagal mnogim iz doline.
Vedno je rad pomagal. Če ni mogel
pomagati sam, pa je svetoval in
pomagal do pravega zdravnika.
Nižja gimnazija v Starem trgu, ustanovljena novembra 1944. leta, je omogočila začetek šolanja mnogim nadarjenim otrokom iz doline in bližnjih krajev,
ki sicer šolanja ne bi mogli začeti.
Tone Premk
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delala do reorganizacije šolstva 1958.
leta. Do takrat je opravilo malo maturo
približno 500 dijakov, ki so tako dobili
osnovo za nadaljnji študij. Namen ustanoviteljev gimnazije je bil dosežen.
Tudi otroci iz odročnih, takrat nerazvitih krajev so začeli šolanje. Kar nekaj
jih je z nadaljevanjem šolanje doseglo
najvišjo, akademsko izobrazbo, tudi
doktorat znanosti.

Arhiv Tone Premk

Na hiši v centru Starega trga je vzidana
plošča, na kateri piše:
»Z ODLOKOM PREDSEDSTVA SNOS
JE BILA 5.XI. 1944 USTANOVLJENA
NIŽJA REALNA GIMNAZIJA V STAREM TRGU«. Sredi vojne je SNOS, Slovenski narodno osvobodilni svet, na
osvobojenem ozemlju, na ozemlju, ki
so ga obvladovale partizanske enote,
ustanovil nižjo realno gimnazijo.
Popolna gimnazija je takrat in še kar
nekaj let po končani vojni trajala sicer
osem let. Nižja gimnazija štiri leta.
Opravljena mala matura, po štiriletnem šolanju, je bila pogoj za vpis v
peti razred gimnazije, na višjo štiriletno gimnazijo in za vpis v srednje strokovne šole. Velika matura pa je bila
zaključek osemletne gimnazije, ki je
bila pogoj za študij na univerzi. Ustanovili so nižjo gimnazijo, da bi
omogočili začetek šolanja tudi
podeželskim otrokom. Le redki, le
otroci premožnejših so se lahko vpisali v nižjo gimnazijo, saj je bila najbližja
v Ljubljani in v Kočevju. Pogoj za vpis
v gimnazijo je bil kar zahteven sprejemni izpit po opravljenem petem
razredu osnovne šole. Tudi za vpis na
nižjo gimnazijo v Starem trgu smo
opravljali sprejemni izpit. Za prvi
razred starejši učenci s končanim šestim razredom osnovne šole pa za vpis
v drugi razred. Izpiti so bili po pripravah na osnovni šoli v Starem trgu in
v Iga vasi od 26. do 29. oktobra 1944.
leta. Šolanje je tako začelo 21 dijakov v
prvem in 35 dijakov v dveh drugih
razredih. Profesorski zbor gimnazije
ni bil številen. Za ravnateljico je bila
imenovana Zora Janežič, ki je tudi
poučevala, prof. Zmago Bujon, predmetni učitelj Viktor Ivšek, učiteljica
Justi Krajc in župni upravitelj Franc
Presetnik, ki naj bi poučeval verouk.
Na prvi seji so sklenili, da začne pouk
v ponedeljek 13. novembra 1944. leta.
Pouk se je res začel 13. novembra.
Vendar ne za dolgo. Že 24. novembra
so z namenom prekiniti šolanje in ujeti
profesorje z Rakeka v Stari trg vdrli
domobranci. Ujeli so le profesorja
Zmaga Bujona. So pa iz osnovne šole
odpeljali učiteljici Marijo Benčina in Štefanijo Prešeren. Učiteljico Štefanijo
Prešeren so v bližini Svete Ane ustrelili. Pouk na gimnaziji pa je bil prekinjen. Začel se je spet po končani vojni in
nižja realna gimnazija v Starem trgu je

Arhiv Tone Premk

Gimnazija v Loški dolini je bila
ustanovljena novembra 1944. leta

Prvi maturanti leta 1947

29

IZ ZGODOVINE
ZGODOVINE
IZ
Tujina

Prva zapisana imena vasi v župnijah Stari
trg in Babno Polje in zanimivosti, III. del

Javno glasilo občine Loška dolina

21. Svet a Ana. Zaselek Sveta Ana je
do leta 2003 spadal pod Podlož, potem pa je dobil svoje hišne številke. V
zaselku je najstarejša Kontelova kmetija, ki je bila leta 1784 iz treh ograd
razglašena za polovično kmetijo,1 ostali hiši sta mlajši. Cerkev sv. Ane ima
pod zunanjimi freskami tudi podpise
romarjev, napisane v glagolici. Iz tega
vidimo, da so bili romarji na Križno
goro tudi glagoljaši iz Hrvaškega primorja. To je tem bolj razumljivo, če
pomislimo, da je leta 1749 živel na
Križni gori duhovnik Mihael Rede, ki
je bil glagoljaš (prezbyter glagolita),
kot je zapisano v mrliški knjigi v Prezidu, kjer je pokopan.2 Do prve svetovne vojne je v zvoniku visel zvon z
letnico 1532 in napisom: GOT HIELFE
AUS JEGLICHER NOT (Bog pomaga v
vsaki stiski).
at
a. Prvič se vas kot pristava,
22. Šmar
Šmarat
ata.
»villa S. Margarite«, omenja po Sveti
Marjeti leta 1275. Leta 1327 so zapisali »sanctam Margareta«, leta 1363
»Sand Margareten pey Sneperch«, leta
1399 »Sanctamargareta«, leta 1404
»Sand Moroten«, leta 1425 »Sand Margareten«.3 Leta 1635 so v krstni knjigi
zapisali »Shamarada«, leta 1824 pa v
župnijski knjigi status animarum »Shumarata«, leta 1850 pa »Shmarata«. Ime
vasi torej izvira od cerkve sv. Marjete.
V bližini cerkve je ležalo rimsko
naselje, kjer so leta 1887 in leta 1903
našli tri rimske nagrobnike z napisi, ki
so sedaj v snežniškem gradu. Jakob
Pianecki, r. 1839 v Kozariščah 39, ki je
bil poštar, je leta 1887 sporočil Karlu
Dežmanu v Ljubljano, da so šmaraški
kmetje blizu cerkve kopali kamen za
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vaški most in našli rimski nagrobnik.
Kamniti most pred vasjo so postavili
leta 1886, letos je star 120 let. Od okoli leta 1860 do konca druge svetovne
vojne je odšlo v tujino 75 vaščanov.
vek
23. Više
išev
ek.. Vas Viševek, »Olswisch«,
se v listinah prvič omenja leta 1260.
Leta 1269 so zapisali »Olsvych« in »Olsuich«, leta 1283 »Olznich«, leta 1332
»Olswik«, leta 1337 »Osuesh«, leta
1353 »Olswich«, leta 1403 »Olspechk«in leta 1444 »Osslebnick«.4 V urbarju iz leta 1688 piše »Allscheugkh«, v
župnijski knjigi status animarum iz
leta 1824 pa »Usheuk«. Ime je nastalo
po vzpetini, kjer leži vas. V vasi je lepa
cerkev Marije Vnebovzete z baročnim oltarjem iz leta 1658. Leta 1399 se
v listini omenja vdova Pirc (Perez) iz
Viševka. Domače ime Pirči se je
ohranilo. Še leta 1659 je bil v tej vasi
priimek Nesnaga, a je lepše, da je
izumrl, leta 1667 pa Galle. Od okoli
leta 1860 do konca druge svetovne
vojne je odšlo v tujino 85 vaščanov.
24. Vr h. Vas Vrh (Werch) se prvič
omenja šele leta 1526 v zvezi s cerkvijo Sv. Tomaža, ko je ta dala kot davek
proti Turkom en bakren kelih in dva
goldinarja. 5 Nad vasjo je majhen
gr
ad, ki je sstt al še le
720. Dne 10.
grad,
lett a 1
1720.
maja tega leta je bil namreč krščen
Urban iz gradu Vrh, »ex arce Werch«.
Oče Gregor je bil čuvaj snežniškega
gospostva, »vilico apud Ilustr. Dominio Schnepergense«.6 Leta 1855 je za
kolero umrlo 22 vaščanov. Takratno
zaobljubo, da bodo imeli z vaščani
Podgore vsako leto sv. mašo na Križni
gori, držijo še dandanes. Leta 1893 je

LD ZBP, II. del, str. 350.
J. Kebe, Križna gora nad Ložem, Stari trg pri Ložu 1987, str. 30.
KOS, str. 620.
KOS, str. 709-710.
A. Koblar, Izvestija muzejskega društva, V (1895), str. 252-254.
ŽA, krstna knjiga 1720.
LDZBP, II. DEL, str. 301 in 517.
KOS, str. 733.
F. Bezlaj, Slovenska vodna imena, II, del, str. 317.
AS, urbar 1606, Gr. A., XVII, Snežnik, št. 16.
KOS, str. 326 in 165.

ogenj uničil sedem hiš.7 Od okoli leta
1860 do konca druge svetovne vojne
je odšlo v tujino 49 vaščanov.
a. Vas Vrhnika, »Werchiniz«,
25. V
Vrrhnik
hnika.
se prvič omenja leta 1275. Leta 1425
so v listini zapisali »Wurchnik«, leta
1444 »Vurchlikch« in »Werchnick«8 in
leta 1447 v župnijski listini »Verchnikch«. Ime vasi je prišlo od izvira
vode. Tu izvira Obrh. »Vrh« pomeni v
češčini izvir.9 Ime vasi je zelo staro in
cika na staro-slovansko dobo. Ker vas
leži v nižini, se reče v Vrhniki, ne na
Vrhniki. Ob Obrhu je bilo v vasi več
mlinov in žag. Urbar iz leta 1606 omenja v vsej Loški dolini devet mlinov.10
Prvi (od izvira) mlin in žago (Mühl und
Saag) je imel tega leta Janez Okoliš.
Obrat je spadal pod loško gospostvo.
Od žage je letno dajal 40 desk dajatev.
Vidimo, da so bile vodne žage v Loški
dolini že vsaj pred 400 leti. Zmotno je
mnenje, da so do prve polovice 19.
stoletja ljudje za svoje potrebe ročno
žagali deske. Star priimek v tej vasi je
Palčič. Leta 1519 sta ključarja viševske
cerkve Jurij Palčič (Palitschitz) in Jakob (ta ni imel še priimka) iz Koče
vasi kupila za viševsko cerkev Naše
ljube Gospe Renkočevo kmetijo v
Markovcu za 31 funtov denaričev. Še
leta 1639 je bil v vasi priimek Mutec,
italijanski priimek Fortuna pa na št. 36
(11) do leta 1916. Od okoli leta 1860
do konca druge svetovne vojne je odšlo v tujino kar 133 vaščanov. Leta 1942
so Italijani zažgali nekaj hiš, ogenj pa
se je razširil na 22 hiš v vasi.
Ker je bil Lipsenj z Goričicami do leta
1870 pod starotrško župnijo, ju tudi
omenjamo. Lipsenj, »Lubssem«, se v
listinah pr vič omenja leta 1425,
Goričice, »Gorischa«, pa že leta 1260.11
(konec)
Janez Kebe, župnik

PARAFINSKA KOPEL ZA ROKE
Izmed prispelih dopisnic z pravilnimi
rešitvami smo jih izžrebali šest,
za katere nagrade prispeva
Frizerski salon Renata
Rožnik 6, 1386 Stari trg pri Ložu
gsm: 0
41 708-0
10,
04
708-01
tel.: 0
1 705
7-708
01
7057-708
1. nagrado: žensko striženje
orič – Plos,
prejme N ada Šk
Škorič
Ograde 36, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: žensko striženje
prejme Milena Jurančič, Šmarata
6, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: moško striženje
prejme Jožica Novak, Lož, Smelijevo
naselje 37, 1386 Stari trg pri Ložu

4. nagrado: moško striženje
prejme Jožefa Špeh, Šmarata 4,
1386 Stari trg pri Ložu
5. nagrado: otroško striženje
a Mlak
ar
prejme Anit
Anita
Mlakar
ar,, Nadlesk 47,
1386 Stari trg pri Ložu
6. nagrado: otroško striženje
prejme Silvija Strle, Cesta Notranjskega odreda 38, 1386 Stari trg
pri Ložu
Nagrajenkam čestitamo!
Pravilna rešitev je tokrat poleg gesla
la, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih, tudi odgovor na vprašanje, ki
se glasi: Kaj pomeni beseda, ki je
geslo križanke?
Geslo in odgovor na vprašanje
napišite na dopisnico in jo pošljite na
naslov uredništva Obrh do 15. januar
januar-ja 2006
2006. Izžrebali bomo tri reševalce,
ki bodo pravilno napisali odgovor.

Nagrade prispeva:
Gostilna in pizzerija Škriban
Ces
otr
an
js
kega odr
eda 1
7
Cestt a N
No
tran
anjs
jsk
odreda
17
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 0
1 705
7 090
01
7057
1. nagrada: dimljena postrv z ajdovo kašo
2. nagrada: velika pica po lastni
izbiri
3. nagrada: sladica za dve osebi
po izbiri iz ponudbe
Želimo vam zabavo pri reševanju
križanke in veliko sreče pri žrebu.
uredniški odbor

December 2006

Nagradno geslo križanke v oktobru je
bilo:

Javno glasilo občine Loška dolina

NAGRADNA KRI@ANKA
KRI@ANKA
NAGRADNA

PRIVEDBA
”Kaj vas je privedlo na sodišče?”
je sodnik vprašal obtoženca.
”Dva policista!” je odgovoril
obtoženec.
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ODTRGAJTE SE OD RUTINE …
Če želite izboljšati svoje psihofizične sposobnosti, se naučiti ravnati z orožjem,
se izuriti za preživetje v različnih okoliščinah, če želite okusiti vojaško življenje,
se pridružite rezervni sestavi Slovenske vojske.

Območno združenje Rdečega križa
Cerknica - Loška dolina - Bloke
C. 4.maja 51, 1380 Cerknica,
e-mail: cerknica.OZRK@rks.si, Tel. 01 7050 -510
Spoštovani krvodajalci,
obveščamo vas, da bo v našem okolišu potekala redna
KRVODAJALSKA AKCIJA in sicer:
edo, 2
7. in
- v sr
sredo,
27
a ’06 od 7
5. ur
e, v OŠ Cer
knica
- četr
trttek
ek,, 28. decembr
decembra
7.. do 1
15.
ure,
Cerknica
ter
a ’06 od 7
3. ur
e, v OŠ SSttari tr
g.
- v pe
pettek
ek,, 29. decembr
decembra
7.. do 1
13.
ure,
trg.

www.slovenskavojska.si

Biti morate polnoletni, imeti najmanj srednjo poklicno izobrazbo in izpolnjevati predpisane pogoje. Če imate odslužen vojaški rok ali če ste se prostovoljno
usposabljali za obrambo, vas bomo vključili v program specializiranega usposabljanja, če nimate odsluženega vojaškega roka, pa najprej v program temeljnega
vojaškostrokovnega usposabljanja.

Zaradi večdnevnih praznikov konec leta (Božič in Novo leto
– več nedelovnih dni tudi za Zdravstvo), lahko pride do
pomanjkanje zalog krvi, in predvsem tudi povečanja
število prometnih nesreč.

O vseh ugodnostih, obveznostih in pogojih vas bomo seznanili na Upravi za
obrambo Postojna,, v izpostavah v Kopru (tel. 05 639 22 76), Postojni (tel. 05 728
01 3
1) ali Sežani (t
el. 05 73
4 55 5
4) tter
er pisarnah v Izoli (t
el. 05 6
41 72 33), Piranu
31)
(tel.
734
54)
(tel.
64
74 60 02), Cerknici (t
el. 0
1 709 1
08
7) in Ilirski Bistrici (t
el. 05 7
14 55 9
1).
67
(tel.
01
10
87)
(tel.
71
91).
(tel.
el. 05 6
(t

V sled tega izredno prosimo, da se udeležite v čim-večjem
številu krvodajalske akcije, saj je naša akcija v tem času
ključnega pomena za reševanje življenj.
Vljudno Vabljeni,
hkrati pa vam želimo veliko zdravja in uspeha v NOVEM
LETU 2007!!

Oglasit
e se lahk
o tudi pri ssk
kupini za pridobiv
an
je k
adr
a vV
ojašnici P
os
anje
kadr
Oglasite
lahko
pridobivan
adra
Vo
Pos
osttojna
(t
el. 05 728 1
4 01).
(tel.
14

IN SE PRIDRUŽITE POGODBENI
REZER
VI SL
OVENSKE V
OJSKE!
VO
REZERVI
SLO

