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Glasilo občine Loška dolina

Vrhniški most je s svojimi petimi kamnitimi loki
najmogočnejši od vseh mostov, ki se pnejo čez Veliki
Obrh. Že 120 let povezuje Vrhničane na obeh straneh te
kraške ponikalnice, ki izvira v Žagi pod gozdom, kakšnih
500 metrov stran. Zgradili so ga leta 1894 iz kamenja, ki
so ga nakopali v bližini vasi na kraju, imenovanem Okno.
Obnovili so ga leta 2006.

» Vzdušje Zimskega
vzpona na Gornje Poljane (1065 m),
ki tradicionalno poteka zadnjo januarsko
nedeljo, je letos v svoj fotografski objektiv
ujel Edvard Šega.«
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Novemu letniku na pot
Povabilo ustvarjalcem vsebin

Spoštovani bralci in tudi vsi soustvarjalci Obrha, pozdravljeni v prvi številki novega,
tokrat že šestnajstega letnika. Skoraj v celoti je nova tudi zasedba uredniškega
odbora, s katerim bomo skrbeli, da bodo posamezne izdaje redno izhajale in bo v
njih dovolj raznolikega branja in uporabnih informacij. Po nekajletnem premoru
sem ponovno v vlogi urednika. Veselim se, da bom zopet lahko skupaj z vami na
straneh Obrha spremljal zgodbe Loške doline.
Dosedanjemu uredniškemu odboru in urednici Andreji Buh se zahvaljujem in
čestitam za opravljeno delo in vse številke, ki sem jih vsakič z zanimanjem vzel
v roke. Tudi v tej številki je še kar nekaj prispevkov, ki so prispeli na njen naslov.
Več jih je bilo, kot je odmerjenega prostora v posamezni številki, zato so morali na
objavo nekoliko počakati. S pisanjem ste se res potrudili in tako dokazali, da je Obrh
glasilo, ki nastaja med ljudmi. Vabim vas, da še naprej sodelujete s svojimi prispevki.
Vabljeni tudi tisti, ki bi radi na teh straneh oglaševali in tako seznanili bralce o svojih
izdelkih ali storitvah.
V prihodnjih številkah želimo pripraviti tudi nekaj svežih vsebin, zato vsi, ki ste s
svojimi idejami in znanjem pripravljeni pri tem aktivno sodelovati, ne oklevajte in
nemudoma pošljite svoj predlog na naslov uredništva. Je mogoče kdo, ki se ukvarja
z risanjem stripov? Prostor za zgodbe iz Loške doline v obliki stripa je v Obrhu že
pripravljen. Kdo izmed vas ga bo zapolnil?
Ponovno bomo pričeli s predstavitvami posameznih krajev Loške doline. V
prihodnji številki bo nekaj strani namenjenih vasi Viševek. Vabljeni, da se oglasite
vsi, ki imate o tem kraju zanimive podatke, stare dokumente ali fotografije, mogoče
veste, kam so nekoč hodili napajat živino, imajo v Viševku običaj, ki je značilen samo
za ta kraj, poznate koga, ki se ukvarja s čim posebnim … skratka vse, kar bi utegnilo
zanimati tudi ostale bralce in je škoda, da odide v pozabo.
Rdeča nit prihodnjih izdaj bodo tudi naslovnice, povezane z vodo, Obrhom in vasmi,
skozi katere teče. Na tokratni naslovnici je vrhniški most s častitljivo letnico 1894.
Naj nas most simbolno povezuje tudi na straneh občinskega glasila Obrh.
Lepe pomladne dni želim vsem!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 14. april 2015
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina. • Naklada 1500 izvodov. • Uredniški odbor: Vera
Jasna Lekan, Pavla Lavrič, Živana Meljo, Miha Razdrih, Marija Sterle, Simona Truden, Mario Žnidaršič • Odgovorni
urednik: Borut Kraševec • Naslov uredništva: Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. •
E-naslov: obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadoolina.si • fotografija na naslovnici: Most
v Vrhniki pri Ložu, foto: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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IZ OBČINSKE HIŠE

Andreja Porok

Na kratko iz sej občinskega sveta

Ž

e »kar nekaj vode je preteklo« od 5. oktobra 2014, ko so po slovenskih občinah
potekale volitve županov in članov občinskih svetov. O izidu volitev v občini Loška
dolina ste bili bralci obveščeni v Poročilu o
izidu volitev, ki je bilo objavljeno v Uradnem
glasilu občine (št. 96/10. 10. 2014).

Konstitutivna seja
Konec oktobra je bila sklicana prva redna ali
konstitutivna seja Občinskega sveta občine
Loška dolina. Na njej so bili potrjeni mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta ter ugotovljena izvolitev župana – Janeza
Komidarja. Člani občinskega sveta so Zdenko Truden, Marko Čuk, Stanislav Pavlič,
mag. Armida Bavec, Franjo Bukovec, Janez
Komidar, Majda Šraj Mihelčič, Jakob Levec,
Janja Mlakar, Frančišek Komidar, Boris Hribar, Boža Troha, Milan Jurkovič in Branka
Palčič. Imenovana je bila še Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
katere prva naloga je bila pridobiti predloge
kandidatov za imenovanje v delovna telesa
ter v nadzorni odbor občine.

Druga redna seja
Na drugi redni seji občinskega sveta, 27. novembra, so svetniki najprej potrdili mandat
nadomestnemu članu občinskega sveta. To
je bilo potrebno, ker je Janezu Komidarju, ki
je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana, zaradi nezdružljivosti funkcij, prenehal
mandat člana občinskega sveta. Za nadomestnega člana je bila imenovana Janja Sterle.
Po tem je občinski svet zaradi uskladitve z
zakonodajo sprejel Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Loška dolina.
V nadaljevanju seje so bili imenovani člani v
Statutarno pravno komisijo, Komisijo za komunalo, prostor in varstvo okolja, Komisijo
za družbene dejavnosti in Komisijo za gospodarske dejavnosti. Imenovani so bili tudi
člani Stanovanjskega odbora in Uredniškega
odbora ter urednik Javnega glasila Obrh.
Nazadnje so bili imenovani še člani Nadzornega odbora Občine Loška dolina.

Tretja redna seja
Januarja je potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina. Na njej so se
svetnice in svetniki seznanili z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega
varstva za obdobje 2014–2016 za Primorsko-Notranjsko statistično regijo. Poteka-

la je prva obravnava treh odlokov, in sicer
Odloka o razglasitvi domačije z mlinom in
žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega
pomena, Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Loška dolina ter Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2015.
Svetnice in svetniki so na predloge odlokov
podali svoje pripombe ter sklenili, da so primerni za nadaljnjo obravnavo. V nadaljevanju je bil potrjen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Loška dolina. Nazadnje
je bil sprejet sklep o imenovanju Borisa Hribarja za pooblaščenca Občine Loška dolina
v skupščino JP Komunala Cerknica d. o. o.

Četrta redna seja
Občinske svetnice in svetniki so se na svoji 4. redni seji sestali v februarju. Na njej
so potrdili Odlok o razglasitvi domačije z
mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik
lokalnega pomena. Pri naslednji točki »Predlog odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju
občine Loška dolina« so najprej glasovali o
prejetih amandmajih, ki pa niso dobili večine glasov, nato je bil odlok z 9 glasovi »za«
sprejet. Tudi pri predlogu Odloka o proraču-
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nu Občine Loška dolina je najprej potekala
obravnava dveh amandmajev. Prvi amandma – zmanjšanje postavke 13006 Gradnja in
investicijsko vzdrževanje cest ter povečanje
postavke 13003 Sofinanciranje investicij na
državnih cestah je bil zavrnjen, medtem ko
je drugi amandma predlagatelj umaknil. V
nadaljevanju so svetnice in svetniki potrdili
Odlok o proračunu Občine Loška dolina za
leto 2015 in Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Loška dolina za leto
2015. Po obravnavi predloga Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
občine Loška dolina so svetniki sklenili, da
je primeren za nadaljnjo obravnavo. Potekala je tudi prva obravnava Odloka o turistični
taksi v občini Loška dolina. Ker na predlog
ni bilo podanih bistvenih pripomb, je bil odlok v skladu s Poslovnikom občinskega sveta sprejet v eni obravnavi. V prvi obravnavi
je bil potrjen tudi Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda na področju kulture in turizma v občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik«. V nadaljevanju je bil
sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov,
Letni program športa Občine Loška dolina
za leto 2015 in Letni program ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Loška dolina
za leto 2015. Imenovani so bili člani vaških
odborov, medtem ko se je točko »Imenovanje nadomestnega člana SPV« umaknilo z
dnevnega reda in se bo obravnavala na eni
od prihodnjih sej. ■

mag. Armida Bavec, predsednica NO občine Loška
dolina v obdobju 2010–2014

Poročilo o delovanju nadzornega
odbora občine v mandatnem obdobju
2010 do 2014

K

ot določajo predpisi, je nadzorni odbor
občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje
namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.
Pri izvajanju svojih nalog nadzorni odbor
ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim

premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Prav vse navedeno je v mandatnem obdobju
2010 do 2014 opravljal nadzorni odbor v sestavi:
mag. Armida Bavec – predsednica
Mojca Kovač – članica
Miloš Kovač – član
Anton Nahtigal – član in
Romana Zakrajšek
V 4 letih delovanja je bilo opravljenih 17
nadzorov (in prav toliko sprejetih končnih
poročil o opravljenem nadzoru), ki so se na-
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Bok

Medgeneracijski center Gaber
je odprt
foto: Borut Kraševec

našali na pregled naslednjih vsebin: pogodbe
Primorje d. d., Vopex d. o. o. in JP Komunala
Cerknica d. o. o.; nadzor postavke 10001 –
lokalni zaposlitveni programi – javna dela v
letu 2011; nadzor pravilnosti izvedbe razpisa
za sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
občini Loška dolina v letu 2010 in nadzor na
postavki 06005 – materialni stroški občinske
uprave v letu 2010; nadzor programa 1605
– spodbujanje stanovanjske gradnje v letu
2010 in v letu 2011 do dneva nadzora; nadzor poslovanja posrednega proračunskega
uporabnika OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu – vrtec Polhek v povezavi s porabo sredstev proračunske postavke 19001;
nadzor proračunske postavke 06003 – sredstva za plače delavcev; nadzor proračunske
postavke program 0703 – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011;
nadzor poslovanja JP Komunala Cerknica d.
o. o.; nadzor področja proračunske porabe 20
– socialno varstvo; nadzor porabe na proračunski postavki – drugi operativni odhodki
402999 vertikalno po poračunu 2012; nadzor
na programu porabe 1805 – šport in prostočasne aktivnosti, (vezano na proračun 2012);
nadzor proračunska postavka 19007 – regresiranje prevozov učencev; nadzor programa
160690002 – nakup zemljišč; nadzor poslovanja proračunskega uporabnika Javni zavod
za kulturo in turizem grad Snežnik; nadzor
postavk proračuna, ki so po ekonomski klasifikaciji opredeljene na kontih skupine 43
– investicijski transferi za leto 2013; nadzor
nad realizacijo priporočil in nad odpravo
nepravilnosti, ki jih je v poročilih o notranji
reviziji v Občini Loška dolina za leti 2011 in
2012 podal državni notranji revizor in nadzor nad realizacijo pogodb (iz poročil prejemnikov sredstev) za sofinanciranje športa v
občini Loška dolina za leto 2013.
Po opravljenih nadzorih je bilo izdanih 44
priporočil za nadaljnje poslovanje v smislu
kakovostnejšega poslovanja občine. Od vse
podanih priporočil je že realiziranih 23. V
postopku realizacije je bilo na dan oblikovanja primopredajnega poročila o delu nadzornega odbora 10 podanih priporočil, o 11
priporočilih pa ni bilo podanega poročila o
realizaciji.
Vsa navedena končna poročila o opravljenih
nadzorih so zainteresiranim na vpogled na
spletni strani Občine Loška dolina, v zavihku organi občine – nadzorni odbor.
Naj se ob zaključku delovanja nadzornega
odbora v navedeni sestavi kot tedanja predsednica nadzornega odbora zahvalim vsem
sodelujočim, ki so kot predstavniki nadzorovane osebe sodelovali v postopkih nadzora.
Še posebna zahvala pa je namenjena vsem
članom nadzornega odbora, Milošu, Romani, Mojci in Antonu za korektno, strokovno
in prizadevno opravljanje nalog, ki smo si
jih zadali in jih uspešno realizirali. Prijetno
je bilo sodelovati z vami. ■

IZ OBČINSKE HIŠE

23.

februarja je bila ob krajšem kulturnem programu
svečana otvoritev medgeneracijskega centra Gaber, ki ji je sledil
ogled prostorov. Slavnostni govornik Janez Komidar župan občine
Loška dolina, ki je tudi prerezal
trak je ob otvoritvi dejal:
»… pri pripravi projektov premalo
pozornosti posvečamo projektom, ki
bi služili potrebam vseh generacij. Kar
nekaj časa smo lahko opazovali propadanje stavbe in upravičena so bila vprašanja
o njeni obnovi. Poskusi, kako zagnati podjetniški inkubator, so bili neuspešni. Oddaja v najem
oziroma prodaja nista bila sprejemljiva. Začaran krog se je prekinil v trenutku, ko je dozorela ideja, da je objekt potrebno nameniti ljudem
in mu dati širšo namembnost. Vesel sem, da je

nastopil ta slavnostni trenutek, ko z odprtjem
medgeneracijskega centra dajemo prebivalcem
občine Loška dolina v uporabo lepo obnovljen
objekt. Želim si, da bi predstavljal rdečo nit
medgeneracijskega druženja, popestril dogajanje in aktivnosti na vseh področjih v občini ter
ponudil roko v pomoč občanom tudi v trenutkih
njihove nemoči …«
Občina Loška dolina
tako v okviru projekta krepitev medgeneracijskih pomoči
na ravni lokalnih
skupnosti - Medgen
borza, evropsko teritorijalno sodelovanje
SI-HR 2007-2013 z
otvoritvijo medgeneracijskega centra
vzpostavlja medgeneracijsko središče v
Loški dolini. ■
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Špela Bohinjec Modic

Imamo hišo/center/dom za medgeneracijsko sodelovanje

V

foto: Mario Žnidaršič

okviru projekta Medgen borza – krepitev medgeneracijskega sodelovanja smo
uspešno zaključili z obnovo in opremo medgeneracijskega središča. Najbrž ste že opazili
obnovljeno stavbo »na Gabru« in upam, da
ste jo že ali še boste pogledali tudi od znotraj.
Glede na samo vsebino projekta, je velik del
sredstev namenjen investicijam za ureditev
medgeneracijskih središč (gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, opremljanje prostorov), informiranju in obveščanju javnosti ter
usposabljanju ciljnih skupin.
Glavna pridobitev projekta je, poleg zagotovitve stalnega prostora za izvajanje dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja, nudenje prostovoljskih storitev med lokalnim
prebivalstvom, ohranjanje znanja in veščin
starejšega prebivalstva, prenos znanja med
generacijami, izvajanje skupnih prostočasnih aktivnosti, usposabljanje prostovoljcev
in družinskih oskrbovalcev ter razvoj socialne mreže v okviru medgeneracijskih središč.
Medgeneracijsko središče v lokalni skupnosti namreč ni prostor (zgradba, soba, predavalnica), ampak mreža programov in dejavnosti, je točka združevanja vseh starostnih
skupin, ki temelji na nudenju prostovoljskih
storitev po načelu »jaz zate, ti zame«. V zaostrenih gospodarskih razmerah, ko se občine soočajo s pomanjkanjem ali zniževanjem
razpoložljivih finančnih sredstev, takšne
mreže predstavljajo nov standard, ki temelji
na prostovoljstvu in solidarnosti, možnosti
premagovanja družbenih in socialnih stisk
in prispevajo k boljši izkoriščenosti in oplajanju socialnega kapitala pri ljudeh.
Poleg naštetega so koristi projekta še aktivno
vključevanje starejših v vsakdanje družbeno
življenje ter aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, kar dokazano izboljšuje
počutje in zdravje starostnikov ter posledično
zmanjšuje stroške zdravljenja. Aktivno preživljanje prostega časa mladih pa mlade odvrača od uživanja drog, alkohola, vandalizma in
jih vzgaja za odgovorne in zdrave državljane.
Hkrati projekt vzpostavlja tudi trajne oblike
solidarnosti med generacijami, zagotavlja
boljšo izkoriščenost razpoložljivih socialnih potencialov (civilnega tretjega sektorja,
mlajše in starejše generacije) in prispeva k
oblikovanju človeka vredne družbe. Glede na
navedeno je mogoče ugotoviti, da so koristi
projekta dolgoročne in z družbeno-ekonomskega vidika večje od stroškov projekta.
Glede na to, da projekt še ni zaključen in je
pred nami še velik del aktivnosti ter da se po
zaključku Medgen borze v Loški dolini šele

pričenja proces krepitve medgeneracijske
solidarnosti, pa na podlagi izkušenj partnerjev in odzivov javnosti lahko potrdimo,
da smo trenutno na dobri pot.

KAKO V LOŠKI DOLINI
KREPIMO MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE
Prve konkretne učinke projekta je v Loški
dolini mogoče že zaznati v tem, da je širša
javnost bolje informirana in bolj osveščena o posledicah demografske krize kot ob
začetku projekta, da se prebivalci aktivno
vključujejo v dejavnosti kot prostovoljci ali
uporabniki in da udeleženci programov izražajo pozitivne vtise.
Z izvajanjem medgeneracijskega druženja ob
učenju računalništva, v katerega je vključenih
deset medgeneracijskih parov, so vsi starejši
udeleženci začeli uporabljati internet, nekateri so si odprli profil na socialnem omrežju,
uporabljajo spletne pogovore v živo (skype),
uporabljajo elektronsko pošto in ostale programe. En uporabnik je z vključitvijo s pomočjo Društva Duh časa prejel računalnik, ki
je namenjen starejšim, ki si ga trenutno sami
ne morejo privoščiti. Tako mladi kot starejši
pa pričajo o tem, da je njihovo medgeneracijsko druženje prijetno in kvalitetno ter so
veseli, da 1-krat tedensko po eno uro svojega
časa namenijo sočloveku.
Poleg tečajev za usposabljanje družinskih
oskrbovalcev, prostovoljcev za medgeneracijsko druženje in učenje računalništva, ki
smo jih začeli izvajati lansko jesen in še potekajo, v letošnji pomladi s pomočjo prostovoljcev in društev pripravljamo pester nabor
dejavnosti preživljanja prostega časa, oskrbe

starejših, odtisa dediščine, medgeneracijskih
taborov in drugo.
Velika večina prostovoljcev, ki so se udeležili
tečaja za medgeneracijsko druženje s starejšimi, ki ga izvaja Inštitut Antona Trstenjaka,
je že zbrala starejše občane v vodene skupine
za izvajanje tečaja Preprečevanje padcev v
starosti.
Družinski oskrbovalci se proti koncu tečaja že
združujejo v Klub družinskih oskrbovalcev,
ki deluje po načelih skupine za samopomoč.
Deset prostovoljcev iz Loške doline se bo zadnje dni februarja udeležilo 1. mednarodnega medgen. tabora v Prelogu na Hrvaškem,
kjer bodo potekale različne medgeneracijske
dejavnosti (tečaj fotografije, tečaj snemanja
in montiranja filmov, tečaj evedentiranja
kulturne dediščine, kreativne in športne delavnice). Sredi aprila pa bomo v Loški dolini
gostili 2. medgen. tabor, kamor bomo povabili goste iz partnerskih občin (Prelog, Ludbreg, Rečica ob Savinji).
Obveščamo vas, da se od začetka marca
v MCG izvaja center za dnevno druženje
starejših, kjer lahko starejši ob različnih
aktivnostih (telovadba, podporne skupine,
pogovorne urice, delavnice, gospodinjska
skupina, branje časopisov in revij, druženje,
sprehodi, gostovanja …) v družbi obiskovalcev, gostov, prostovoljcev in zaposlenih
preživljajo svoje dopoldnske ure. Vse, ki vas
zanima tak način oskrbe starejših, vabimo,
da nas kontaktirate.
V centru deluje svetovalna pisarna, ki nudi
občanom svetovanje s področja socialnega
varstva, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev,
humanitarne pomoči, psiho-socialne pomoči in psihoterapije, področja pravne stroke,
načrtovanja starosti …
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Špela Bohinjec Modic

Usposabljanje za
družinske oskrbovalce
v Loški dolini
foto: arhiv Občina LD

I
Brezplačne aktivnosti, ki jih s pomočjo mentorjev
– prostovoljcev izvajamo v MCG:
▶ Ob ponedeljkih ob 10h medgeneracijska vadba
vodi prostovoljka Helena Bavec - Gailates
▶ Ob torkih ob 14h se lahko učite francoskega jezika z Jasno Baldeck
▶ Ob torkih ob 15h se izvaja učenje angleškega jezika z Jasno Baldeck
▶ Ob sredah ob 10h Jože Matevžič vodi zgodovinsko študijsko skupino
▶ Ob četrtkih ob 19h Sonja in Igor Angelov učita slovenščino za tujce
▶ Ob petkih ob 17h učenje nemškega jezika izvaja Jože Matevžič
Vse medgeneracijske aktivnosti so prilagojene tudi za 3. generacijo.
Ker je število mest na aktivnostih omejeno, so zaželene predprijave.
V centru se bodo vršile tudi različne prireditve, delavnice, predavanja, potopisi …
Več o dogajanju v MCG, urnik delovanja svetovalne pisarne in
info. točke si lahko pogledate preko FB profila
www.facebook.com/mcgaber.loskadolina, na spletni strani
www.medgen-borza.si, kjer lahko v E-bazarju oddate ponudbo ali
povpraševanje po prostovoljskem delu ali spremljate objave preko
lokalnih medijev, na tel. št.: 01 70 50 685 ali
spela.modic@loskadolina.si ali osebno v MCG.

PODELJENA PRIZNANJA
CIVILNE ZAŠČITE

N

Vir: http://www.sos112.si

foto: Špela Bohinjec Modic

a osrednji slovesnosti ob dnevu
civilne zaščite na Brdu pri Kranju je 28. februarja 69 posameznikov
in organizacij prejelo priznanja CZ.
Najvišje priznanje, nagrado za življenjsko delo, je prejel Joško Berlec za
40-letno strokovno, predano delo na
področju gasilstva. Bilo je podeljenih
še 7 plaket, 12 zlatih, 10 srebrnih in 39
bronastih znakov CZ. Slednje v zahvalo
tudi 22 ustanovam iz tujine, ki so se ob
žledu odzvale na prošnjo za reševalno
pomoč.
Med prejemniki srebrnega grba civilne zaščite, ki se podeljuje za
posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi
varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je tudi Janez Komidar, župan občine Loška dolina.

zvedba brezplačnega tečaja za družinske oskrbovalce v okviru
Medgen borze je za Loško dolino na področju skrbi za stare,
obnemogle ali dolgotrajno bolne občane velika pridobitev, saj se
poleg boljšega in lažjega oskrbovanja svojih bližnjih, udeleženci
naučijo tudi boljše skrbi zase in varovanja lastnega zdravja ter
posledično preprečujejo, da bi zaradi zahtevnosti oskrbovanja
tudi sami prezgodaj potrebovali oskrbo in pomoč drugih.
»Oskrba starega človeka je zahtevno delo. V domovih za stare ljudi
skrbijo za stanovalce ljudje, ki so za oskrbo in nego bolnih strokovno usposobljeni in je delo njihova poklicna služba. Pri starejših
ljudeh, ki pešajo in živijo doma, vso potrebno oskrbo opravljajo
domači ob svojem rednem delu z veliko mero družinske ljubezni in
morda z nekaj malega tuje pomoči. To delo jih izčrpava. Večinoma
ne dobijo od nikogar nobene informacije, kako bolnega človeka
oskrbovati in negovati. Ob pogledu na pešanje svojca se v človeka
vsesava tudi strah pred lastnim staranjem. Zato se lahko zgodi,
da začne nelagodno ali nestrpno doživljati starajočega se svojca
in njegovo obnašanje, ne da bi se tega prav zavedal. Družina, ki
oskrbuje starega človeka, potrebuje pri tem pomoč in podporo skupnosti. Družinski oskrbovalci so večinoma hčerke in snahe, stare
okrog 50 let, ki poleg službe in svoje družine nosijo težo oskrbe in
nege starega družinskega člana, ter zakonski partnerji oslabelega
starega človeka. Javna sociala in stroka doslej tej veliki skupini, ki
prispeva odločilen delež pri skrbi starih ljudi, ni posvečala nikakršne pozornosti niti nudila pomoči v obliki usposabljanja, socialne
mreže za izmenjavo izkušenj in podobno,« je zapisal dr. Ramovš
iz Inštituta Antona Trstenjaka v priročniku Družinska oskrba
starejšega svojca. Da bi se omenjene težave ne dogajale več oz. bi
se omilile in bi oskrbovanje obogatilo, ne pa ugonobilo oskrbovalca in oskrbovanca, smo v Medgen borzi pripravili usposabljanje za družinske oskrbovalce, ki pripomore k temu, da s svojimi
najbližjimi starimi doživimo čim več lepih trenutkov.
V usposabljanje za družinske oskrbovalce se je vključilo veliko
občanov, ki trenutno oskrbujejo družinskega člana, svojca, prijatelja ali soseda, nekaj pa je tudi takšnih, ki se na oskrbovanje
aktivno pripravljajo in sprejemajo znanje in izkušnje drugih »na
zalogo«, da jih bodo uporabili, ko bo čas da poskrbijo za druge
stare ali ko bodo drugi skrbeli za njih, ko bodo obnemogli. Žal,
zaradi omejitve velikosti skupine, nismo mogli sprejeti vseh, ki
so izrazili zanimanje za tečaj, ki ga vodi dr. Jože Ramovš s pomočjo mlajše strokovne delavke z inštituta. Usposabljanje poteka
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Pavla Lavrič

Oskrbovanje onemoglega

Z
Tečaj medgeneracijskih prostovoljcev - vodenje skupine za
preprečevanje padcev v starosti (foto: Špela Bohinjec Modic)
po metodi socialnega učenja, tako da so vsi udeleženi učitelji in
učenci hkrati.
Usposabljanje, ki se je v decembru že prevesilo čez polovico,
poteka po različnih sklopih, in sicer smo v prvih srečanjih več
pozornosti namenili spoznavanju značilnosti družinske oskrbe, doživljanju starejših svojcev in komuniciranju z njimi, kako
ravnati, kadar je starejši človek težaven, in o oskrbi dementnih
ljudi. Z namenom boljše informiranosti in ozaveščanja o bolezni
demence je del usposabljanja izvedla zdravnica, ki ima veliko
znanja s področja demence. V prihodnje bomo srečanja posvetili skrbi za lastno zdravje in kondicijo oskrbovalcev, fizioterapevtski pomoči, negi starejšega človeka na domu, srečevanju z
minljivostjo, spoznavanju zdravstvene, socialne in patronažne
službe, kako potem, ko svojca ni več možno oskrbovati na domu.
Po zaključku usposabljanja bomo v Loški dolini v okviru Medgeneracijskega centra Gaber ustanovili klub družinskih oskrbovalcev, ki poteka po metodi dela skupine za samopomoč, kjer
si člani izmenjujejo izkušnje in spoznanja, si nudijo socialno in
čustveno oporo ter skrbijo za izobraževanje in usposabljanje. Takšne skupine so idealen način, kako se posamezniki lahko izpostavljajo v družbi soljudi, ki jih natanko razumejo, saj preživljajo
enake ali podobne težave. Včasih je klub osrednja oporna točka
v življenju posameznika, ki se srečuje s težavnim oskrbovanjem.
Nekateri udeleženci skupin šele na srečanjih zberejo pogum,
da bi zaupali svoje težave, strahove, zmage ali rešitve, ki jih niso
mogli zaupati niti najbližjim ali strokovnjakom.
Število udeležencev in vprašanja ter teme, ki se odpirajo na tečaju za družinske oskrbovalce, kažejo na nujnost izvajanja takšnih tečajev tudi v manjših skupnostih. Med samim učenjem
pa se odstrejo tako bolečina, stiska in nemoč kot veselje, humor
in optimizem, podprt z ljubeznijo in solidarnostjo do onemoglih starejših, ki so deležni oskrbe bližnjih. Veliko o oskrbovanju
in potrebnosti priprave na to delo povejo besede oskrbovalke,
zapisane v priročniku za tečaj družinskih oskrbovalcev: »Najin
odnos z mamo je bil skoraj vedno tak, da sva si kar naprej dopovedovali svoj prav in se na koncu malo sprli. Sedaj pustim njen prav
pri miru tako, kot smo rekli v skupini, in najin pogovor preusmerim kam drugam, da je zanimiv za obe. Svojo mamo sedaj precej
bolje poznam, pa čeprav sva skupaj že 55 let.« ■

bratom sva devet let izmenično oskrbovala precej onemoglo
mamo. Sedaj je v domačem kraju v Domu starejših občanov
v Loškem Potoku.
Želela sem, da bi se mama pri meni dobro počutila, a sva večkrat
trčili ob čeri in druga drugo spravljali v slabo voljo. Ta napeti
odnos so nemalokrat občutili tudi ostali domači.
Prav to in tudi oskrbovanje družinskega člana »na zalogo«, v kolikor bi se primerila podobna situacija, me je potegnilo, da sem
se prijavila na tečaj za družinske oskrbovalce, ki ga organizira
občina Loška dolina pod strokovnim vodstvom profesorja Jožeta
Ramovša iz Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.
Prižigati lučko v navidez še tako brezizhodnem položaju je zame
povsem nekaj novega. Pomisliti in poiskati pri svojem oskrbovancu najprej nekaj lepega, svetlega, vedrega, prijetnega, kar si
kdaj z njim doživel, še tako napeti odnos ublaži, če že ne popolnoma zgladi. Ne samo ob svojemu varovancu, v kakršnem koli
odnosu do druge osebe se naučimo prižigati lučko – pomislimo
najprej na nekaj dobrega o tej osebi in odnos bo že sam po sebi
postal prijaznejši. Kolikor bolj to prakticiraš, toliko bolj se lahko
prepričaš, da to res drži.
Tudi o bolezni možganov, demenci sem dobila čisto nov pogled.
Ko mi ob obisku v domu mama pripoveduje, kako lepo rože cvetijo v njenem vrtu, vem, da so to predstave iz časov, ko je bilo res
tako. Ne prepričujem je, da to ni res. Rajši jo vprašam, kakšne
barve so, katere so ji najbolj všeč, kako se imenujejo in že pogovor lahko preusmerim drugam.
Peto srečanje me je posebej obogatilo še za eno pomembno spoznanje, in sicer da mora oskrbovalec ob oskrbovancu poskrbeti
tudi in predvsem za lastno telesno kot duševno, duhovno in socialno zdravje. Kako in na kakšen način? Vsak pravzaprav na svoj
način. Na način, ki njega osebno najbolj umiri in sprosti. Zanimivo je bilo prisluhniti drug drugemu, kaj koga najbolj pomirja.
S čim si napolni baterije, kot radi rečemo. Ne samo v primeru
oskrbovanja svojca, tudi sicer, ko čutimo, da smo utrujeni, preobremenjeni, slabe volje, brez moči.
Naštevali smo: sprehod v naravo, počitek, ples, delo na vrtu,
branje knjig, listanje po revijah, reševanje križank, priporočilo
angelu varuhu za razbremenitev, molitev, maša, obisk molitvene
skupine, ročna dela, obiski sorodnikov ali prijateljev, družabne
igre z otroki ali odraslimi, najrazličnejša praznovanja, druženja
na športnem, kulturnem, duhovnem ali katerem koli drugem
področju … ■
Naj bo vse, česar se lotimo s poudarkom na SMISEL in
iskrena hvala tečaju za vse dosedanje obogatitve.

Kako malo je potrebno, da si človek polepša dan …,
morda le bežen nasmeh, topla beseda, klepet ali nesebična pomoč …
Res sem vesela, da sem se priključila skupini za medgeneracijsko sodelovanje. Veseli me, da se je začelo v naši lepi dolini dogajati nekaj,
da bo poskrbljeno tudi za starejše, ki so potrebni druženja ali potrebujejo pomoč. Lepi so občutki, ko se peljem mimo »Gabra« in vidim,
kako raste bodoči center sodelovanja.
Predavanja dr. Ramovša hitro minevajo – smo že na pol poti. Teme pogovora o starosti so zanimive, poučne, tudi zabavne. Vsi smo na
isti poti, a vsaka pot je, kot si jo sami zastavimo. Jaz sem zadovoljna, da sem stopila na to pot sodelovanja, saj mi izkušnje ob tem vsakič
znova prižgejo lučko v srcu in očeh …
Hvala za to možnost!
Irena Rožanc
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Edo iz Žage

Novoletni ognjemet v čast 120-letnici
Vrhniškega mostu
foto: Edo Šega

N

ekaj dni pred silvestrovim je iniciativni odbor za obeležje 120-letnice vaškega mostu
vsem vaščanom poslal vabilo za druženje ob novoletnem ognjemetu, prigrizku in pijači.
Dogodek, ki je bil letos drugi po vrsti in postaja tradicionalen, je imel namen obujati staro vaško tradicijo druženja na mostu, prijateljevanja in pogovarjanja o aktualnih zadevah
in dogodkih v vasi, Dolini, pa tudi širše.
Drugi in seveda letos močnejši faktor pa je
letos častitljiva starost vrhniškega mostu, ki
so ga naši predniki zgradili pred 120 leti, natanko takrat, ko so Londončani dokončali
gradnjo danes v svetu enega najznamenitejših
mostov Tower Bridge. Z novoletnim ognjemetom smo želeli postaviti naš most ob bok
velikanu iz Londona, saj prav tako zaradi zelo
kvalitetne gradnje kljubuje času 120 let.
Vrhniški most ima pet »velbanih« tunelov,
skozi katere teče »kri« doline – naš Obrh,
plavajo potočne postrvi in amerikanke, sem
ter tja kak rakec, na gladini pa divje račke
… kot nekoč pred davnimi leti – le voda na
veliko žalost ni več tako zelo čista in pitna.
Z dogodkom vsekakor želimo ponovno opozoriti odgovorne v Dolini in na ministrstvih
države, da store vse, da s skupnimi močmi
vrnemo naše največje naravno bogastvo –
čisto pitno vodo.
Vrnimo se k konstrukciji mostu, ki je občudovanja vredno gradbeno delo. Njegova
širina je v preteklosti dovoljevala srečevanja
konjskih in volovskih vpreg, potovalnih kočij in prvih motornih vozil od parnih kamionov do Poldetovega motorja s prikolico iz
Žage. Danes se na mostu lahko srečata dva
avtomobila, glede teže pa ni strahu celo za
najtežje »šleparje«.
Most se je gradil s posebej na roko izklesanimi kamnitimi kubusi, ki so jih znali tako
precizno zložiti, da še danes služijo svojemu
prvotnemu namenu. Varovalna ograja je
tudi kamnita in je do nekaj desetletij nazaj
služila tudi posedanju Vrhničanov ob druženju v večernih urah.

Na sredini vzhodnega dela mostu je lepo vidna vklesana letnica 1894.
Na silvestrovo smo na vhodu na most postavili slavolok in ga opremili s prelivajočimi se
mavričnimi lučkami – simbol našega stolpa.
Ob slavoloku je Lokin Franci popestril dogajanje z glasbenim ozvočenjem, mama Milka
je skuhala čaj in kuhančka, s pecivom sta se
izkazala Francka in Rudi iz Pudoba, največje
presenečenje pa je bila posebej lepo oblikovana torta Suzane in Žive iz Markovca.
Ognjemet je s serijo posameznih visokoletečih raket pričel Palčičev Frenk, nadaljevala
sta Rugljev Matjaž in Bavčev Danilo, največjo baterijo raket, ki so zastrle nebo pa je
prispeval eden glavnih pobudnikov dogodka Edo iz Žage. Tudi tokrat smo podelili medalje za »naj rakete«.
Tudi rekordno nizke temperature do minus
18 stopinj niso pokvarile vzdušja … Ognjemet so si prišli ogledat tudi iz drugih vasi in
celo mala ruska delegacija nas je presenetila
z obiskom.
Po uradnem delu so prišli na vrsto posamezniki, predvsem najmlajši, ki so spuščali
rakete ali pa prižigali umetne ogenjčke še
dolgo v noč. Bilo je res lepo in veselo.
Zaključek:
Dogodek, ki je bil tokrat drugič in bo ostal
tradicionalen, smo uvrstili v serijo akcij za
prebujanje vaške zaspane scene. Želimo
spominjati, da so največja vrline človeka
druženje, pogovor, sodelovanje, solidarnost,
pomoč v stiski, veseljačenje ob lepih dogodkih … v nasprotju z vso elektronsko in internetno »navlako« sodobnega časa, ki nas vse
bolj in bolj odtujuje in velikokrat tudi poneumlja zlasti z največkrat lažnimi »face book«
prijateljstvi.
Prava prijateljstva in druženja so se v preteklosti odvijala prav na tem mostu – in zakaj
jih ne bi obudili? ■

10

LJUDJE IN KRAJI

marec, 2015

Ivanka Zajec, por. Curk

Justina Krajc
- človek z velikim srcem

Z

veseljem sem prebrala v glasilu Obrh,
kako nekdanji dijaki, internatarji in učitelji obujajo spomine na go. Justino Krajc.
Končno sem si rekla: »K temu bi rada še
sama pristavila drobec spominov nanjo.«
Kot mnogi drugi, sem 12-letna začela obiskovati Nižjo gimnazijo v Starem trgu in
bila nastanjena v internatu. V Babno Polje,
od koder sem doma, sem šla le redkokdaj.
V internatu sem se dobro počutila, posebno pa mi je bilo všeč domače vzdušje, ki je
tam vladalo. Pa ljubezniva skrb vzgojiteljev,
posebno do nas, ki smo bili brez staršev. Pri
tem je prednjačila prav naša upravnica in
ravnateljica gimnazije ga. Justina Krajc. Za
vsakega si je vzela čas, vsakemu pomagala,
kot je lahko. Bila nam je kot prava mama. Z
nami je preživljala tudi svoj »prosti čas«. Bila
je z nami pri učnih urah ali na sprehodih
po okolici. Tudi ob nedeljah in praznikih. Z
nami je modro reševala tudi naše pubertetniške probleme. In skupaj z nami načrtovala tudi naše nadaljnje poti.
Ko sem se odločala za nadaljnje šolanje na učiteljišču v Ljubljani, mi je organizirala pomoč
pri matematiki, ki je bila moja šibka točka in
je bil to eden od predmetov za sprejemne izpite. Kdo je to plačal, ne vem, verjetno kar ona
sama. Ob tem naj povem, da je bila inštruktorica za razne predmete njena sovaščanka – učiteljica, ki ni bila zaposlena (ne vem, zakaj ne),
in je tako pomagala tudi njej.
Na sprejemne izpite v Ljubljano je šla z menoj

in bila ob meni vse dni. Morda
se je bala, da ne bom opravila
vseh izpitov in bi bilo morda
potrebno njeno posredovanje.
A je bila skupaj z menoj zelo
vesela mojega uspeha. Tudi
kasneje je še spremljala, kako
napredujem.
In potem je sledila še ena njena velika pomoč meni. Dve ali tri leta sem bila štipendistka občine in bila predvidena, da po
končanem šolanju nastopim kot učiteljica v
Babnem Polju. Tam so bile velike kadrovske
težave in menjave.
Bila sem v zadnjem, 5. letniku in se pripravljala na maturo. V tem času sem se odločila
za nadaljnje šolanje in si nameravala ustvariti svojo družino. Občino sem o tem obvestila
in ponudila, da štipendijo vrnem. Meni se je
to zdelo enostavno.
A kmalu po tem mojem sporočilu je prišla
k meni v Ljubljano ga. Krajčeva. Povedala
je, da so težko čakali, da zapolnim prazen
prostor na babnopoljski šoli. Moje vračilo
denarja za štipendijo jim zato ne pomeni veliko. Bila je videti v veliki stiski, a kljub temu
je bila do mene razumevajoča za mojo veliko
potrebo po družinskem življenju. Obljubila
mi je, da bo že ona na občini vse uredila. Da
je moralo biti zanjo res težko, sem ugotovila,
ko me v Starem trgu referentka za štipendije
ob srečanju ni niti pogledala. Nakopala sem
si veliko jeznih pogledov.

Ne štejem si ravno v čast, da sem spravila go.
Krajčevo v res veliko stisko in žal mi je bilo
zanjo. Pa me je, tega se zelo dobro spomnim,
ona začela tolažiti, da imam pravico do svojega
življenja in da bo že vse v redu. Res je bilo, pa
tudi štipendije mi ni bilo treba vrniti. A to je
bilo za obe strani res še najmanj pomembno.
To je le drobec iz vrste spominov na go. Krajčevo, ki je v skrbi za nas pozabila nase, ki je v razdajanju za nas – »svoje otroke«, izgorevala, da
bi nam čimbolj olajšala življenje. Tudi za ceno
»višjih interesov«, kot se je pokazalo pri meni.
Zase vem, da mi je zelo žal, ker ji tega nisem
povedala tedaj, ko je bil še čas. Sem se ji pa
v mislih pogosto zahvaljevala. Bila sem ena
mnogih, deležna njene ljubezni in skrbi.
Ne le jaz, verjetno mnogi, ki so poznali go.
Justino Krajc in njeno delo, bi si želeli, da bi
bila deležna v svojem rojstnem kraju, ki mu
je bila z vsem srcem tako predana, vsaj kakšnega skromnega obeležja. Res bi si ga zaslužila! Prav bi bilo, če bi tudi rodovi, ki ge.
Krajčeve niso poznali, spoznali njeno predano delo in njene napore, tako na področju
šolstva kot pri skrbi za ljudi. ■

Sanda Turšič

Ponovno srečanje z gospodom Helmutom

P

red štirimi leti in pol sem v Obrhu pisala
o avstrijskem dobrotniku gospodu Helmutu, s katerim sva se kratek čas celo učila
slovenščine. Ko ga ni bilo več v Šmarješke
Toplice, mi je moja avstrijska prijateljica Klara povedala, da mu je nevarno zbolela žena,
ki je že prej bolehala. Ko tudi Klare zaradi
starosti ni bilo več, mi je pisala, da je Helmutova žena umrla. Jaz pa sem vsako leto v
prvih dneh septembra s šmarješko pesnico,
mojo prijateljico Terezo, ob spremljavi koncertnega petja in glasbe študentov graškega
konservatorija gostom v zdravilišču recitirala svojo poezijo in prebirala svojo prozo.
Tudi letos so me povabili, da bi predstavljala
svojo literaturo. Prvič sem prijetno presenečena ugotovila, da me pred prireditvijo ljudje, pretežno ženske, posebno iz Ljubljane,

z Gorenjske in s Primorske, v jedilnici, na
hodniku, v bifeju in celo v bazenu prepoznavajo kot slovensko pesnico in pisateljico, saj
je vsaka vedela povedati, katero mojo knjigo
je prebrala, izposojeno v knjižnici ali morda
kupljeno pred leti v knjigarni.
Na literarno-glasbeno prireditev v hotelsko
dvorano pa je tokrat prišlo največ avstrijskih
gostov. Ker dokaj dobro obvladam nemščino, sem sklenila, da jim bom po slovenski
izvedbi Terezino poezijo ter svojo prozo in
poezijo prevajala. Povedala sem jim tudi, o
čem bo prepevala pevka, čeprav se je s tem
prireditev zavlekla pozno v noč. Kljub temu
so bili navdušeni in iz avstrijske publike se
je oglašal postarani, močno shujšani, a meni
nekako znani gospod s slovenskim: »Bravo!
Čestitamo!«

Vmes sem mu le zaploskala, nazadnje pa se
mi je posvetilo, da sem vzkliknila: »Hvala,
gospod Helmut!« Tedaj je pohitel iz publike
k meni, me srčno objel in me zavrtel po prizorišču rekoč: »Ja, kaj ste me po tolikih letih
prepoznali, gospa Aleksandra!«
Povedala sem mu, da sem o njegovi dobroti
pisala v našem Obrhu, on pa mi je odgovoril, da med tem dolgim časom ni pozabil na
Slovenijo, pač pa je s sredstvi, ki so ostala
od obnove domačega samostana, pomagal
obnoviti še naš samostan v Stični. Ker sem
odhajala že naslednje jutro domov, ga nisem
utegnila vprašati, ali mu je uspelo »spraviti
do kruha« njegova varovanca, revna dvojčka Marka in Mirka iz samotne globeli nekje
med dolenjskimi vinskimi griči. ■

11

LJUDJE IN KRAJI

marec, 2015

Martin Baraga

Bok

Bunyonyi 2015 – humanitarna
medicinska odprava v Ugando

Domen Šraj
drugi na
mednarodnem
Avsenikovem
tekmovanju

»Če misliš, da si premajhen, da bi naredil razliko,
še nisi preživel noči s komarjem.«
- Afriški pregovor

S

mo skupina absolventov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se
je na koncu študija odločila, da svoje veščine in znanje ponese v svet.
S tem namenom oktobra letos organiziramo trimesečno humanitarno-medicinsko odpravo v Ugando. Odpravo sestavljamo Josipa Kljajić, Tina Kek, Katja
Babnik in Martin Baraga.
Spremljala nas bo tudi Alenka
Strdin Košir, dr. med., specialistka interne medicine iz UKC Maribor, ki se je v Ugando podala
že mnogokrat in bo k naši odpravi doprinesla
dolgoletne izkušnje s področja klinične medicine doma in v tropih.
Že v prvih letih študija medicine so nas dogodivščine predhodnih odprav navdihovale ter nam
dajale zagon, motivacijo in občutek, da bomo
lahko nekoč s pridobljenim teoretičnim in praktičnim znanjem pomagali ljudem, ki so pogosto
spregledani. Zato smo že v nižjih letniki z velikim navdušenjem obiskovali dodatne predmete, kjer smo se spoznavali z medicino v tropih. Ta zavzema spoznavanje bolezni, ki so endemične v
tropskih krajih (npr. malarija, tuberkuloza in AIDS), ter spopadanje z izzivi in ovirami, ki jih predstavlja delo v tako odročnih krajih. Tu so nam v neprecenljivo pomoč izkušnje naših kolegov Sekcije za
tropsko in potovalno medicino, ki že vrsto let organizirajo odprave v države, kot so Uganda, Malavi,
Zambija, Kenija, Madagaskar in Papua Nova Gvineja. Našo skupinico so najbolj prevzele zgodbe iz
male klinike na otoku Bwama, sredi jezera Bunyonyi v Ugandi. Ta je rezultat dolgoletnega truda in
sodelovanja med našo Sekcijo za tropsko medicino, humanitarne organizacije Edrisa UK, krščansko cerkvijo in ugandsko vlado. Skupaj so uspeli zgraditi in opremiti kliniko, ki raste z leta v leto in
omogoča zdravstveno oskrbo lokalnemu prebivalstvu.
Kaj lahko torej pričakujemo od Ugande? Republika Uganda je celinska ekvatorialna država vzhodne Afrike, poznana tudi pod imenom Biser Afrike. Število prebivalcev ocenjujejo na nekaj več kot
37 milijonov, uradna jezika sta angleščina in svahili. Uganda je ena najrevnejših držav na svetu
z BDP 589 dolarjev na prebivalca in to navkljub obilnim naravnim bogastvom, kot so zemeljski
plin, baker in kobalt. Čeprav je že od leta 1962 samostojna država, so jo desetletja diktatorskih
oblasti in spopadov za oblast pripeljala na rob socialnega in gospodarskega propada. V Ugandi
se srečujejo s številnimi boleznimi, ki jih v razvitem svetu ne poznamo več ali pa so značilne za
trope. Dostop do zdravnika in zdravil ima manj kot polovica prebivalstva. Zdravstveno osebje na
podeželju pogosto nima pravega znanja za zdravljenje (šamani) ali pa nimajo ustreznih zdravil.
Le-ta morajo bolniki kupiti sami.
Naše delo zavzema široko skupino dejavnosti. Od ambulantne oskrbe, preventive nalezljivih bolezni in porodništva, do dela na terenu ter izobraževalnih programov o higieni, prekuhavanju vode
in prehrani. Pred tem nas čaka še veliko dela doma. Organizacija in izvedba odprave sta povezani
s številnimi stroški. Člani odprave smo pri pridobivanju sredstev odvisni izključno od pomoči donatorjev, zato se obračamo na vas v upanju, da nam boste v okviru svojih zmožnosti pomagali in s
tem podprli naša prizadevanja.
Pomagate nam lahko z donacijo na: TRR: 01100-6030-708-380; sklic: 250-550-14;
namen: Uganda Bunyonyi 2015 ali pa podprete odpravo z nakupom naših majčk in
ročnih izdelkov, ki so jih donirali naši prijatelji. Naročite jih lahko preko facebook-a
Bunyonyi2015 ali na e-mail bunyonyi2015@gmail.com. Naša stojnica pa bo v
naslednjih mesecih obiskala tudi sejem v Starem trgu. Že z najmanjšim prispevkom
boste veliko pripomogli k uresničitvi odprave.
Več o naši odpravi lahko preberete na naši spletni strani: www.bunyonyi2015.si

V Begunjah na Gorenjskem,
rojstni vasici legendarnih bratov
Slavka in Vilka Avsenika, se
je 24. in 25. januarja odvijalo
9. mednarodno tekmovanje
harmonikarjev za nagrado
Avsenik. Tekmovanja se je
udeležil tudi Domen Šraj iz
Kozarišč, ki je v svoji kategoriji
osvojil drugo mesto.
Tekmovanje je bilo razdeljeno v
discipline klavirske, kromatične in
diatonične harmonike ter v novi
disciplini duo harmonik. Po starostni
kategoriji so prevladovali tekmovalci
v starosti med dvanajst in šestnajst
let in med njimi tudi štirinajstletni
Domen Šraj. V disciplini diatonična
harmonika, v kateri je nastopalo
68 harmonikarjev je dosegel 98,67
od skupno 100 možnih točk in
si tako priigral drugo mesto za
prvouvrščenim Gašperjem Belajem iz
Šmiklavža, ki je dosegel 98,83 točk.
Predsednik žirije Slavko Avsenik
ml. je poudaril, da se nivo znanja
tekmovalcev iz leta v leto občutno
povečuje in zato ima tudi žirija, glede
na tako dobre tekmovalne nastope,
težko delo pri ocenjevanju.
Tekmovalci so se predstavili po
ustaljenem programu Avsenikovega
tekmovanja – z dvema tekmovalnima
skladbama: eno obvezno iz razpisa,
vnaprej predlagano po izboru
strokovnih sodelavcev organizatorja,
in eno po lastni izbiri iz Avsenikovega
repertoarja. Obvezno skladbo so
tekmovalci izvajali ob spremljavi
kitarista Luka Polenška in basista
Roberta Marzela.
Tekmovalce je ocenjevala tričlanska
strokovna žirija v sestavi Slavka
Avsenika ml., Jožeta Burnika in
Lorenza Pichlerja.
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Matej Kržič

Vreme in »kraške« poplave na Loškem polju

L

oško polje je kraško polje, za katera so
značilne občasne poplave. V letu 2014 so
se le-te pojavljale pogosteje in višje, kot je bilo
to običajno v zadnjih desetletjih. Zakaj?
Občasne poplave v jesenskem in pomladanskem času se na Loškem polju pojavljajo že
tisočletja. Vzrok za visoke vode je velika količina padavin, spomladi lahko v kombinaciji
s topljenjem snega, v širokem zalednem območju (Javorniki, Snežnik, Racna gora, Bloška planota, Babno Polje …), ki odteka v nižje
predele, to je na polje. Večji del Loškega polja
je pritočni, to so kraški izviri: Veliki in Mali
Obrh, Brežiček …, ki po večjem deževju na
polje dovajajo velike količine vode. Manjši del
polja, med Nadleskom in Danami, je odtočni:
ponorna jama Golobina in več deset požiralnikov. Ker več vode na polje priteče, kot jo
lahko z njega skozi podzemne kanale odteče,
voda zastaja in poplavlja polje.
V začetku novembra se je združilo več dejavnikov, ki so povzročili visoke vode v Loški
dolini – na Loškem polju. Najpomembnejša
dejavnika sta bila: padavine praktično preko
celega leta 2014, zaradi katerih je bila kraška
podtalnica visoka in velika količina padaEden od bruhalnikov izvira
Malega Obrha
(foto: Matej Kržič)

Najvišja voda november 2014 do
najvišjega zabeleženega vodostaja
iz leta 1851 še 4,9 metra
(foto: Matej Kržič)

vin v kratkem času v začetku novembra. V
obdobju med 5. 11. 2014 in 9. 11. 2014 so v
okolici in zaledju Loškega polja izmerili več
kot 280 mm padavin.
Zanimiv je podatek, da je večina »padavinskih rekordov« zabeleženih v obdobju
1948–2014 v Sloveniji (tudi v okolici Loške
doline) padla leta 2014, naslednje rekordno leto je bilo 2010. Iz tega podatka lahko
sklepamo, da je poglavitni razlog za to, da
zadnjih 70 let na območju Loške doline ni
bilo večjih poplav ta, da v tem času ni bilo
ekstremnih padavinskih situacij.
V novembru 2014 so poplavne vode v Loški dolini dosegle nadmorsko višino okoli
576,5 m. Starejši domačini se spominjajo,
da je voda ob poplavah v tridesetih letih 20.
stoletja segala tudi pol metra do meter višje
od teh poplav. Najvišja do zdaj zabeležena
in v ljudskem spominu prisotna poplav, pa
je segala okoli 4,9 metra višje od teh poplav.
V zgodovinskih virih in literaturi lahko zasledimo, da so bile vsaj tolikšne (predvidevamo da višje) poplave, kot so bile novembra 2014 na Loškem polju še v letih:
1807, 1851, 1859, 1862, 1871, 1876, 1892,
1895, 1907, 1923, 1923, 1926, 1933 in 1934.
Kako visoke in pogoste so bile poplave na
Loškem polj pred 19. stoletjem, za enkrat
ne vemo.

Popularno in populistično je iskati krivca
za poplave. Dejstvo je, da nihče ni »kriv« za
»ekstremne poplave«, ne država ne občina ne
komunala, ne bale … krivo je vreme in lega
Loške doline. Smo pa prebivalci in inštitucije
»krivi«- odgovorni – za pozabljivost, malomarnost in oddaljevanje od narave, kar nam
je dalo občutek vsemogočnosti, da lahko z bagrom, nafto in elektriko obvladamo vse.
Kako torej preprečiti »ekstremne poplave« na
kraških poljih, na Loškem polju? Nikakor, to
ni mogoče. Kako zmanjšati posledice »ekstremnih poplav« na Loškem polju za prebivalce
in njihovo lastnino? To je mogoče in nujno
potrebno. Začeti je potrebno že danes. Upoštevati znanje “starih” in lokalnih poznavalcev terena, ne pa birokratov in projektantov,
ki živijo in delajo daleč proč in nimajo stika
z realnostjo ter odnosa do kraja. Biti kritičen
do javnih investicij, ki se izvajajo z izgovorom
»tako mora biti zaradi zakonov, pravilnikov,
Evropske unije …«, kot so na primer neprimerne postavitve v prostor kanalizacijskega
omrežja, čistilnih naprav, cest … Ustrezno
načrtovati zasebne gradnje in umeščati zasebne objekte v prostor. Ne pozabljati preteklosti,
ampak se spominjati in stalno izobraževati
prebivalce od vrtca do starosti.
Prebivalci se moramo zavedati, da narave
dolgoročno ne moremo »ukrotiti«, lahko
jo le spoštujemo in se ji prilagodimo.
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Marija Antončič, Podcerkavska

Božično-novoletni koncert ŽPZ Jasna

ŽPZ Jasna in klapa Galeb
(foto: Borut Kraševec)

Že v začetku novembra smo se pevke
pevskega zbora Jasna začele pripravljati na
božično-novoletni koncert. Na ta koncert
vsako leto povabimo goste. Letos smo
povabile klapo Galeb, ki prepeva dalmatinske
pesmi. V klapi pojejo pevci iz bližnjega
okoliša. Z njimi smo hitro stopile v kontakt z
željo po sodelovanju.

T

akoj so bili pripravljeni sodelovati z
nami. Skupaj s klapo Galeb je naš zbor
pripravil čudovit koncert v dvorani Kulturnega doma v Starem trgu.
Program je vodila in povezovala gospa Milena Ožbolt. V prvem in drugem delu programa smo nekatere pesmi zapele same, nekatere
pa ob spremljavi harmonike Domna Šraja in
klavirja Nike Antončič. Poslušalci so bili navdušeni, saj so nas nagradili z bučnim aplavzom. Gospa Milena je pozdravila goste, jih
predstavila in povedala nekaj zanimivosti o
njihovem delovanju. Zaželela jim je, da s pesmijo in nežnimi zvoki tamburic poslušalcem
obudijo spomine na morje v prelepi Dalmaciji. Gostje so zapeli osem pesmi. Ob dolgem
aplavzu so morali zapeti dodatni dve pesmi.
Na koncu programa smo skupaj zapeli Napitnico, s katero smo poslušalcem zaželeli vse
najboljše v novem letu in dalmatinsko Da te
mogu pismom zvati. Zadovoljni poslušalci
so nam z dolgim aplavzom pokazali, da jim
je bil koncert izredno všeč. Vsem sodelujočim smo se zahvalile s skromnimi darili.
Rože smo podarile tudi gospe Veri Močnik
– Jasnini mami, ki nam je za to priložnost
naredila lepe ogrlice.
Po koncertu smo z gosti nadaljevale prijetno druženje. Še dolgo smo prepevali ob
Domnovi harmoniki. Naša zborovodkinja

je gostom za srečo spekla prašičke in jim jih
podarila. Me pa smo za darilo dobile koledarje z našo sliko. Poslovili smo se z dobrimi
željami v novem letu.

Nastop na 20. obletnici
podjetja Lestrans
13.decembra 2014 smo bile povabljene na
praznovanje 20. obletnice družinskega podjetja Lestrans d. o. o., da s pesmijo popestrimo program. Povabilu smo se odzvale, ker s
podjetjem že nekaj let sodelujemo. Podjetje je
naš donator, kupilo pa nam je tudi šale, ki so
modni dodatki našim oblekam na koncertih.
Tako smo se tisto soboto nekaj pred 13. uro
z našim harmonikarjem Domnom zbrale
pred božično okrašenim šotorom. Bile smo
prisrčno sprejete, ponujeni so nam bili narezki in aperitiv. Šotor se je kmalu napolnil
in prireditev se je začela. Naš zbor je zapel tri
pesmi, prvo pesem z naslovom Loška dolina,

s katero smo predstavile lepote našega okoliša, v katerem tudi podjetje Lestrans deluje.
Glede na to, da podjetje živi sredi gozdov in
je vsaka njihova storitev povezana z njim,
smo se odločile, da zapojemo tudi pesem
Šumijo gozdovi domači.
Na koncu pa smo zapele še avtorsko pesem in
jo posvetile podjetju. Napisala jo je naša zborovodkinja Jasna Lekan. Pri izvajanju pesmi
nas je spremljal harmonikar Domen Šraj.
Voditeljica programa nas je tudi predstavila in povedala nekaj zanimivosti o našem zboru, me pa smo se posedle za rezervirane mize in prisluhnile nadaljevanju
programa. Nato smo uživale v dobri glasbi
ansambla Roka Žlindre ter se pogostile z
okusnim kosilom, ki ga je pripravil Rok
Tratnik s svojo ekipo.
Ob odhodu smo pevke dobile darilo. S prireditvijo in pogostitvijo smo bile zelo zadovoljne. ■

ŽPZ Jasna ob spremljavi Domna Šraj s harmoniko
(foto: Jože Žnidaršič)

UPOKOJENKE!
VABIM VAS K PEVSKEMU ZBORU JASNA, DA SI POPOSTRITE DNEVE Z GLASBO IN PESMIJO.

JASNA LEKAN
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SIMONA TRUDEN

Kr'snice nastopile z imenitnimi glasbeniki, izpeljale
novoletni koncert ter se poveselile diplome zborovodkinje
Anemarije Štefančič

V

novembru 2014 so Cerknico in Loško
dolino prizadele hude poplave, zato sta
se izjemni pevki Rebeka Hren Dragolič in
Barbara Camille Tanze odločili organizirati
dobrodelni koncert z dražbo likovnih del,
na katerem smo nastopile tudi Kr'snice. Poleg samih imenitnih glasbenikov, kot so Eva
Hren, Nina Strnad, Igor Matković, že prej
omenjeni Rebeka in Barbara ter še mnogi
drugi, smo svoj del k dobrodelnemu koncertu prispevale tudi me in zapele nekaj pesmi.
Na koncertu se je z dražbo likovnih del in
vstopnicami za prizadete v poplavah na Notranjskem ter PGD Cerknico in GZ Loško
dolino zbralo preko 3500 evrov. Vesele in
ponosne smo, da smo lahko tudi me pevsko
obarvale dobrodelni koncert ter nastopile s
samimi priznanimi in dobro uveljavljenimi
glasbeniki, s katerimi smo na koncu tudi
skupaj zapele.
V začetku letošnjega januarja smo izpeljale
novoletni koncert »Zimski žarek«, na katerega smo v goste povabile sedaj že prijatelje,
oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja. Z njimi smo
pripravile nekaj skupnih skladb, skupaj z
obiskovalci, ki so nas prišli poslušat, pa smo
tokrat poustvarili zimski žarek v turobnem
zimskem dnevu. Kot po navadi pa se je večer
razvil v pevsko druženje.
Pred dnevi smo se razveselile uspeha naše
zborovodkinje Anemarije Štefančič, saj je na
dunajski univerzi iz petja diplomirala z odli-

Novoletni koncert Zimski žarek (foto: Mario Žnidaršič)

Na zdravje naši zlati
diplomantki Anemariji
Štefančič
(foto: Simona Truden)

ko. Seveda smo njenemu uspehu nazdravile, ob tem pa smo se še posebej zavedale, kakšen
privilegij in čast imamo, da nas poučuje tako sposobna in nadarjena punca. Anemarija je
mlad dramski sopran, ki je morala na treh diplomskih koncertih odpeti kar 13 skladb. Z
veseljem pa smo lahko njene pevske vtise in skladbe poslušali tudi na Radiu Koper v oddaji
Primorski glasbeni talenti.
Trenutno se Kr'snice pripravljamo na območno revijo, ki bo v maju, razveselile pa smo se
tudi prihoda nove članice Franke Kočevar – Darje. ■

Bok

Zgodbe z dlani

foto: Borut Kraševec

»Nešteto potrditev kaže na dejstvo, da vsi človeški izrazi
inteligence, naj bo v umetnosti ali obrti, v pisani ali
govorjeni besedi, izvirajo iz dlani.« (zapis na razstavi)
V starotrški knjižnici Maričke Žnidaršič so bile do konca februarja
na poseben način razstavljene zgodbe, ki so jih povedale ženske, stare mame iz različnih delov Evrope in tudi iz Loške doline.
Tako so te starejše gospe simbolno povezane preko zgodb, ki so
jih zapisale in zbrale njihove vnukinje. Na razstavi so bile v visečih papirnatih hišicah predstavljene tudi fotografije, večinoma
še neprepoznanih oseb, ki jih je kmalu po koncu druge svetovne
vojne posnel Franc Truden iz Podcerkve.
Naslov tej razstavi Zgodbe z dlani je dala idejna pobudnica angležinja Sara Evelyn Brown, ki je razstavo lanskega septembra s
pomočjo Janje Urbiha naredila za festival Plavajoči grad.
Razstava z zbranimi zgodbami predstavlja tudi pomen lokalne
kulture, tradicije in zgodovine žensk.

Na razstavi predstavljeno zgodbo Kako doseči, da so velikonočna jajca trša, je po pripovedovanju svoje stare mame zapisala
Janja Urbiha.
Za največji krščanski praznik, veliko noč, imamo pri nas prav
posebno navado. Z jajci – pirhi trkamo. Zbere se cela vas, vsi,
stari in mladi, in imamo veliko veselja, smeha in zabave s tem,
ko ugotavljamo in poizkušamo, kdo ima trša jajca – pirhe. In
moja stara mama mi je povedala trik, kako doseči, da so jajca za
to posebno priložnost trša. Seveda pomaga, če domačim kuram
priredimo jedilnik. To pomeni, da jim za prehrano damo na razpolago dovolj peska, kar vpliva na tršo strukturo jajčne lupine.
Razložila mi je tudi, kako po zvoku ugotoviš, katero kuhano jajce je trdnejše. Iz njenih ust zaupan posebni recept za trša jajca
pa gre takole: Teden dni pred velikonočno nedeljo sveža domača jajca obrneš s špičko navzdol in jih tako pustiš odležati teden
dni, šele nato so jajca pripravljena na preobleko – kuhanje in
barvanje. Ta postopek pomaga, da se morebitni zračni mehurček v špički zapolni in lupina dobi podporo v kuhanem beljaku.
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Milena Ožbolt

Kako nikoli nisem zares od blizu videla
Maričke Žnidaršič

P

isalo se je leto 1962 in hodila sem v šesti
razred. Naša mlada učiteljica je bila na
porodniškem dopustu in angleščino nas je
poučevala upokojena profesorica Potočnikova od nekod daleč, nemara iz Ljubljane.
Bila je razgledana in izobražena gospa, poznala je vse pomembne tedanje umetnike,
vključno s pesnico Maričko Žnidaršič, katere domača hiša je stala nedaleč od naše šole
sredi Starega trga.
Otroci z našega konca smo vsak dan dvakrat
hodili mimo hiše pesnice Maričke ob Brežičku. Včasih smo videli njeno mater, nje same
pa pravzaprav nikoli: tudi če je bila doma,
se je držala bolj v hiši – vsaj takrat, ko smo
otročaji motovilili po prašni cesti ali brodili
po perišču ob vodi. Rekli so nam, da Marička biva večinoma v Ljubljani.
No, bližal se je osmi marec in naši učiteljici za angleščino je prišlo na misel, da bi šle
učenke pesnici voščit. Izbrala nas je šest in
nam naložila, naj se na pamet naučimo Pesmi o Cerkniškem jezeru iz zbirke Človek in
zemlja. Vsak dan po pouku je vadila z nami.
Poslušno smo recitirale in si prizadevale
ustreči učiteljičinim zahtevam – zdelo se je,
da nam gre kar dobro.
Ime Maričke Žnidaršič smo seveda vse dobro poznale, saj smo se njene pesmi učili v
šoli in na proslavah redno poslušali recitacije
njenih verzov. Učiteljice so nam s ponosom
govorile o njej kot domačinki. Še posebno je
zažigala pesem Pionirki v spominsko knjigo:
»Bodi trdna, kot so trdne naše skale …« Skupaj z recitatorko smo tudi poslušalke v zanosu vzravnale glavo in potegnile ramena nazaj, stisnile ustnice in začutile svojo trdnost,
ki je bila kakor trdnost naših skal iz pesmi
… Izven šole pa se je Maričkinega imena v
tistem času držal pridih drugačnosti, nekaj
skrivnostnega, odmaknjenega in skoraj tuje-

ga. Spominjam se, ko mi jo je mati prvič pokazala od daleč, ko je s svojo materjo delala
na bližnji njivi, kar se je sicer redko dogajalo,
saj je bila pesnica tedaj že precej bolehna:
»Lej, Marička!« je šepetaje namignila z očmi.
In ko sem jo začudeno pogledala, je dodala: »Pesnica.« Pesnica? Takšne so pesnice? Z
motiko na njivi? Ali nimajo zlatih nalivnih
peres in debelih zvezkov, da vanje zapisujejo
verze, ki jim vrejo iz srca, okoli sebe pa skladovnice knjig, lepih slik s planinami v ozadju in razkošnih rož v vazah?! Nenavadno.
Pa še nekaj je sporočal odtenek v materinem
glasu ... Je bilo spoštovanje, čudenje, strah,
tujost? Celo rahel posmeh? Nekaj žgečkljivo
nespodobnega?
Vseeno sem še dolgo pogledovala po tisti njivi v pričakovanju, da bom mogoče
spet videla pesnico Maričko Žnidaršič (ali
Ravšljevo Micko, kot so jo tisti bolj domači imenovali po očetu; nekateri so jo imeli
tudi za Jeriševo Micko, ker je bil menda njen
očim Jeriša …) Pa je ni bilo nikoli več, le njena mati je še kdaj pa kdaj prihajala okopavat
peso … Mati, tista, iz pesmi Materin obraz,
ki »vanj je gube čas zarisal«, mati, ki »vse,
prav vse prenese« in »jaz ob njej vsa majhna sem«, verzi, ki jih je poznal vsak šolar in
najbrž tudi vsaka mati v Loški dolini, saj so
bili kot nalašč za osmomarčevske proslave in
lik matere v njih natanko tak, kot so tedanje
matere resnično bile.
No, pred tistim osmim marcem smo se torej
dobro naučile recitirati pesmi o Cerkniškem
jezeru in zadnji dan pred praznikom nam je
učiteljica prinesla velike bele črke iz papirja
ter nam jih pripela na prsi. Črke so sestavljale napis JEZERO.
»Jutri si boste takole pripele črke in se postavile pred pesnico. Pazite, da ne boste pomešale črk, zapomnite si, katera je vaša leva in
desna soseda. Potem se priklonite in odrecitirajte pesmi. Potem boste pa že videle, kaj
bo rekla pesnica … Jaz pa ne morem z vami,
nujno moram oditi v Ljubljano, zato boste
šle po pouku same k pesnici in naredile, kar
smo se naučile! Lepo bi bilo tudi, ko bi zjutraj spotoma nabrale šopek svežih zvončkov
in ji jih nesle.«

prsih skozi Stari trg ali naj si jih namestimo
šele pred hišo? Kaj, če nas ta čas, ko se bomo
urejale, kdo sliši in pride gledat ven, kaj se
dogaja pred vrati? Skozi katera vrata bomo
vstopile? Ali je treba potrkati? Nobena še ni
bila v tisti hiši. Kaj pa, če ji naše recitacije ne
bodo všeč? Kaj pa, če je sploh ne bo doma?
Ali res moramo iti?!
Ko je bilo pouka konec, smo se zbrale na šolskem dvorišču s papirnatimi črkami v rokah
in se napotile proti kamnitemu mostu čez
Brežiček. Mrzlično smo potiho ponavljale
vsaka svoje verze in gledale v tla. Korak nam
je vse bolj zastajal in sredi mostu smo obstale oziraje se v okna Maričkine hiše, ki je
stala tam tiha in nepremična. Ni se kadilo iz
dimnika, okna so bila trdno zaprta in zavese
se niso premaknile niti za las, ni jih zamajal
najrahlejši prepih vrat, ki bi se bila odprla
ali zaprla. Celo jablana pred hišo je bila kot
otrpla in tudi ptičev ni bilo slišati. Samo Brežiček je šumel pod našimi nogami in sonce
nam je sijalo v hrbet.
»Saj je sploh ni doma,« je zinila ena.
»Jaz kar ne bi šla,« je rekla druga.
»Ampak lahko gremo pogledat, mogoče je
njena mama doma!« je bila vestna tretja.
»Pa ne bomo mami recitirale, če je Potočnica
rekla, da moramo Marički!«
»Saj itak ni nikjer nikogar, pojdimo!« je bila
odločna največja med nami in kakor na povelje smo se obrnile in jo ucvrle proti šoli,
pograbile vsaka svojo torbo in se zgubile domov, ne da bi še kaj govorile.

Naslednjega dne smo bile vse že od zjutraj
kot na trnju. Zvončkov nikjer ni bilo mogoče videti, razen mogoče enega ali dveh in
to ravno v pesničinem vrtu! Kar brez njih
bomo morale iti ...
Kaj pa, če se pri recitaciji zmotimo? Ali pozabimo, kaj je treba reči? Kdaj pa naj si pripnemo tiste črke? Ali moramo z njimi na

In tako je tistikrat ostalo pri tem, da Maričke pač ni bilo doma. Jaz pa pesnice tudi po
tistem nisem nikoli zares videla od blizu –
tisto je bila edina priložnost, ki sem jo v življenju imela. Nikoli več me ni nihče poslal
recitirat. Da bi šla pa kar sama v tujo hišo
»firbec« past – ne, za kaj takega sem pa še
danes preveč strahopetna. ■

Ko sem šla čez nekaj minut spet čez most
mimo Maričkine hiše proti domu, je bilo vse
še enako negibno in nemo kot prej. Hodila
sem počasi in s kotičkom očesa opazovala,
ali se bo kje kaj zganilo. »Nikogar ni bilo
doma!« sem si potem pritrjevala do doma in
tako smo naslednjega dne rekle tudi učiteljici. »No, škoda!« je rekla. »… Ste se pa vsaj
pesmice naučile!« Profesorica Potočnikova
je namreč tudi pri angleščini trdno verjela v
učenje na pamet in nam je obilno delila petice za na pamet povedane lekcije, ki so bile
pogosto tudi prigoljufane s škiljenjem v knjigo ali prisluškovanjem šepetalcem …
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»Lepo je, da dekleta obvladajo ročna dela«
Razstava v spomin na mentorico

V uvodnem pozdravu je knjižničarka
Anđelka Pogorilić dejala: »… včasih so potrebni le pravi prizadevni ljudje, da prebudijo
kreativne potenciale in odpeljejo slehernega
človeka na pot do uspeha. Takšni ljudje delujejo v okviru društva Ostrnice, ki že vrsto let
sodeluje s knjižnico. Društvo je lahko v ponos
vsem krajanom Loške doline, saj s svojo pestro
dejavnostjo prispeva pomemben delež k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine.«
Tak prizadeven človek je bila tudi njihova
članica in mentorica Rozka Berglez.
Nekaj spominov nanjo je predstavila Francka Seljak, udeleženka tečaja in pobudnica
razstave:
»... Otvoritev in razstava nasploh je spominska prireditev mentorici gospe Rozki Berglez,
ki je v letih od 2009 do 2012 vodila tečaj kvačkanja. Želja po taki razstavi je tlela že v času
naših tečajev, pa se ni izšla … Tečaj se je izvajal v okviru Društva žena in deklet na pode-

foto: Mario Žnidaršič

V razstavnem prostora starotrške knjižnice
Maričke Žnidaršič so bili od 16. januarja
do 13. februarja na ogled kvačkani izdelki.
Razstavo so v spomin svoji mentorici in
članici društva Rozki Berglez pripravile
udeleženke tečaja kvačkanja v okviru
Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina. Članice društva so
v sodelovanju s knjižnico, učenci glasbene
šole Frana Gerbiča, enote Stari trg pri Ložu,
in učenko starotrške osnovne šole pripravile
otvoritveni program, na katerem so se
prepletali spomini, besede, glasba in petje.
Po zaključku programa in ogledu razstave
pa je sledil klepet in druženje ob mizi, polni
dobrot, ki so jih pripravile članice društva
Ostrnice.

želju Ostrnice Loška dolina. Pobuda za organiziranje tečaja se je porodila pri sestavljanju
delovnega programa društva kot ena izmed
dejavnosti s področja izobraževanja. Pridobili smo mentorico in z delom smo lahko pričeli.
Tečaj smo že takrat imenovali medgeneracijsko sodelovanje, kjer je gospa Rozka lahko
uresničila svojo željo po ohranjanju tovrstne
kulturne dediščine in prenašanju znanja na
mlajše rodove. Srečevale smo se enkrat tedensko po dve učni uri v osnovni šoli. Ponavadi
smo začele pozno jeseni, ko so bili vsi pridelki
s polj varno pospravljeni v kleteh. Družile pa
smo se do ponovnega začetka dela na polju,
torej do pomladi, odvisno od tega, kako radodarna je bila narava s snegom. Enkrat smo tečaj podaljšale skoraj do maja. Izdelki, ki smo
jih ustvarile, so bili na začetku manjši, nerodnejši, kar nekako plahi. Skozi leta učenja
in sodelovanja z gospo Rozko pa so postajali
mogočnejši in bogatejši. Rozka je v vsakem
dogodku ali prazniku našla priložnost, da
ustvari nekaj za ta namen in nikoli ji ni zmanjkalo idej. Mimobežno ob
opazovanju narave se ji
je porodila ideja in že je
bil vzorček za nov prtiček
narisan na papirju. Brez
vsakega sramu si upamo
trditi, da je bila edinstveni umetnik. Rozko smo
vse tečajnice poznale že
prej. Nekatere kot sokrajanke, nekatere kot bivše
sodelavke, spet tretje kot
njene bivše učenke. Prav
vse pa imamo o njej eno-

tno mnenje glede njene skromnosti in delavnosti, požrtvovalnosti, vljudnosti, dobrovoljnosti, iskrivosti, nagajivosti in hudomušnosti.
Svoje znanje in izkušnje je že pred nami nesebično prenašala na številne generacije. Njeno
pedagoško poslanstvo je bilo vedno prisotno
in obdarjeno z materinsko ljubeznijo. Vsem
nam je v čast, da smo bile »njene punčke.«
Na otvoritvi sta njeni hčeri Nevenka in Slavica, ki sta se odzvali povabilu, nanizali nekaj
spominov na svojo mamo. Spominjata se,
kako je vsak prosti trenutek, že ko je imela pet minut časa, držala v rokah pletilko ali
kvačko. »To je bilo pri nas vedno in povsod
prisotno: pred televizijo, ko se je pekla potica,
med kuhanjem ali na obisku pri meni v Babnem Polju,« je pripovedovala hči Nevenka.
»Še pred leti, ko popoldne v šoli niso kurili in
da dekleta, ki so hodila h krožku ročnega dela,
ne bi imela premrlih prstov, jih je povabila k
sebi domov. Sedeli smo za mizo in ustvarjali. To so bili prelepi trenutki … Na naju kot
hčeri ni nikoli izvajala nobenega pritiska češ,
da se morava ukvarjati z ročnim delom. Le
tako mogoče malo v prispodobi: »Lepo je, da
dekleta obvladajo ročna dela.« Naju je ročno
delo pritegnilo in že v nižjih razredih sva pletli šale za medvedke, jopice za punčke ... Ko
je bila najina mama mlajša, se je ukvarjala
predvsem s pletenjem. Kasneje, ko je imela
težave z obrabo sklepov v zapestju, je pletilke
zamenjala s kvačko ….
Zelo zanimivo je bilo, ko je kupila kakšno revijo. V tistih časih je bila le revija Vuna za
pletenine in Vez za vezenine. To so bile hrva-
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Zahvaljujeva se društvu Ostrnice in vsem ostalim, ki ste pripravili nepozaben
večer v počastitev spomina na najino mamo Rozko Berglez. Tako kot besede,
ki se nizajo druga za drugo v govoru, pesmi …, tako tudi niti in zanke v
čudovitih izdelkih pripovedujejo o vašem globokem dojemanju umetnosti
in izročila ročnega ustvarjanja. Hvala vam, ker ohranjate spomin na najino
mamo in cenite njeno mentorsko in pedagoško delo.
Nevenka Ule in Slavica Lunka

Petra Komidar
ške še črno-bele revije. Kasneje je prišla Burda iz Nemčije – to je bil že praznik, takrat smo
sedele za mizo in prelistavale, petkrat, šestkrat
... Ob pregledovanju izdelkov v teh revijah je
vedno videla, kako bi se lahko kaj naredilo
drugače. Vedno je bila v njej prisotna neka
inovativnost, želja po spreminjanju, po nečem
novem, drugačnem …«

Rozkine sanje

Tak je naslov besedila, ki ga je svoji učiteljici
in mentorici posvetila njena nekdanja učenka Danica Zrim, ko se je decembra 2013 s
svojim izdelkom prijavila na natečaj »Ovijmo otroke v topli šal«, katerega izkupiček je
bil namenjen otrokom, ki bivajo v Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani.
»Prijavila sem se na natečaj revije Ona. Takrat Rozke ni bilo več med nami in čutila sem,
da se ji moram na nek način oddolžiti. Takrat
sem svojo idejo obrazložila takole: Kvačkanja
me je pred štirimi leti naučila in me zanj navdušila starejša gospa, upokojena učiteljica,
ki je celo življenje znanje delila z drugimi. S
prihodom pomladi je odšla od nas. Vem, da
bi bila zelo vesela, ko bi vedela, da sem se
odločila prijaviti se na Onin modni natečaj,
namenjen otrokom, ki še kako potrebujejo toplino in varnost.
Ko sem zagledala razpis, nisem omahovala,
takoj sem pričela z delom, kvačko sem prijela
v roke in v mislih je nastala vizualna podoba
izdelka, ki sem ga poslala. Izdelek je zamišljen
kot ovratna ruta, ki nam lahko ogreje hrbet
in nam služi kot šal. Narejen je iz mešanice
volne in moherja in nam daje prijetno toplino
in mehkobo. Vsak, ki si ruto nadene, se lahko
prepusti mehkim in prijetnim sanjam. Naj bo
izdelek v spomin na mojo učiteljico, hkrati naj
bo izdelek tudi znak hvaležnosti za čudovito
dediščino ročnih del.«
Program je z zahvalo obiskovalcem, vsem
sodelujočim in vsem, ki so pripravili razstavo, zaključila Ana Zakrajšek, predsednica
Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, ki so poskrbele, da se je
druženje nadaljevalo ob njihovi polni mizi
dobrot. ■

Zgodbe ob krušni peči v Zavodu
Ars Viva

V

zavodu Ars Viva smo se odločili
razširiti svoje aktivnosti, in sicer tako,
da k druženju v Podcerkvi povabimo tudi
najmlajše. Iz tega naslova smo se v mesecu
novembru in decembru 2014 dobili trikrat
in skupaj prisluhnili zgodbam ob krušni
peči, kjer želimo otrokom na poseben način
predstaviti kratke zgodbe in pravljice, ki
vzgojno delujejo na otroško dušo. V torek,
4. novembra, smo se zbrali prvič, kjer smo
prisluhnili zgodbi Lev Rogi najde srečo, ki
nam jo je predstavil Benjamin Žnidaršič.
Zbralo se je kar 27 otok, ki so poleg pravljice
o levu Rogiju spoznali tudi življenje
pisatelja paraplegika Igorja Plohla in bralca
tetraplegika slikarja Benjamina Žnidaršiča.
Obenem pa so otroci tudi barvali in risali.
Sledilo je drugo druženje 18. novembra,
kjer smo prisluhnili zgodbici Lizina prva
pojedina, ki jo je prebrala Petra Komidar.
Po zaključenem branju in
kratkem pogovoru o zgodbi je
Benjamin Žnidaršič pokazal
in podal napotke, kako slikati
z usti. Za tem so tudi otroci
lahko preizkusili moč svojih
zob in spretnosti s čopičem
v ustih. Za konec pa smo se
pozabavali s poslikavo obrazov
v muce. Zgodbe ob krušni peči
se nadaljujejo po ustaljenem
terminu ob torkih. Tako smo
se tudi 2. decembra zbrali in
prisluhnili zgodbi Kužkov prvi
Božič, ki jo je prebrala Kristina
Komidar. Otroci zgodbe zelo
lepo sprejmejo in sodelujejo.
Tako je bilo tudi tokrat, Kristina
je poskrbela za sproščeno
izdelovanje okraskov, s katerimi
so otroci okrasili novoletno
jelko, ki krasi prostore zavoda
Ars Viva.
Lepo vabljeni tudi
v prihodnje. ■
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Bok

Zbeži od žene

Komedija na starotrškem odru
prvič resno preizkusila v vlogi režiserke.
Tekst je poiskala pri njihovem starem znancu Rayu Cooneyu, ki jim je, kot je dejala, nekako pisan na kožo.
Zgodba govori o Johnu Smithu (odigral ga je
Niko Ožbolt), ki je zelo zaposlen londonski
taksist. Dela v dopoldanski izmeni, pa popoldanski, pa večerni …, kar je pravzaprav le
dober izgovor za njegovo, dokaj nenavadno
življenje. John je namreč poročen dvakrat –
z Mary v Wimbeldonu (Rosana Ožbolt in
Margareta Perušek) in z Barbaro v Streathamu (Neja Nahtigal in Katja Telič), le nekaj
ulic proč.
Ekipa amaterskega gledališča DPD Svoboda
Loška dolina je pod režisersko taktirko
Andreje Buh na oder postavila novo
komedijo z naslovom Zbeži od žene, ki
so jo premierno uprizorili 6. februarja v
starotrškem Kulturnem domu. Gledalci
so jo z navdušenjem sprejeli in ker je bilo
zanimanje veliko, je sledilo kar nekaj
ponovitev. Čaka pa jih tudi še Linhartovo
srečanje ljubiteljskih gledališč Slovenije.
Predstavo so posvetili spominu na svojega
kolega, prijatelja in dolgoletnega sopotnika
na odrih Boruta Zakovška.
Utečena igralska zasedba je skupaj z dvema
novima obrazoma svoje vloge odlično odigrala in poskrbela za nenehen smeh v dvorani. Andreja Buh, izkušena igralka, je tokrat
stopila z odra in se po manjših režiserskih
izkušnjah pri otroških igrah izpred več let

Z dodelanim razporedom mu lepo uspeva
»krmariti« med obema ženama, dokler na
ulici ne ugleda dveh roparjev, ki poskušata
okrasti starejšo gospo. Dobronamerni John
želi pomagati, pri tem pa jo skupi in zaključi
v bolnišnici. Izgubi nekaj dragocenih ur in
razpored se »sesuje«.
Zamuja k obema ženama, kar povzroči niz
zapletov. Mary in Barbara kličeta vsaka svojo
policijsko postajo, policija gre takoj v akcijo. V raziskovanje pošljejo eni detektiva narednika Troughtona (Emil Kandare), drugi
pa detektiva narednika Porterhausa (Ludvik
Krajc), John pa se vse bolj zapleta. Na pomoč mu priskoči sosed in prijatelj Stanley
iz Wimbeldona (Simon Baraga), ki sprejme
vlogo kmeta in homoseksualca, samo da bi
rešil Johna. V zgodbo se zaplete še gejevski
sosed iz Streathama (Beno Peček), zabeli pa

jo novinarka (Katarina Ravšelj), ki Johnovo
fotografijo objavi na prvi strani časopisa.
Vsekakor je igra polna zapletov in komičnih
situacij do zadnjega trenutka.
Da je predstava nemoteno potekala in v celoti
uspela, so poskrbeli tudi inspicientki Katarina Ravšelj in Marinka Oblak, za sceno Nik
in Ivan Zabukovec, ki je skrbel še za tehniko,
glasba pa je bila v domeni Simona Barage.
Polna in nasmejana dvorana ter bučni aplavzi med in po zaključku predstav so dokaz,
da je režiserka Andreja Buh svojo vlogo skupaj s celotno ekipo odlično odigrala. ■

Stanko Grl

SRNICA PLAHA
Srnica plaha, le nič se ne boj,
bi videl le rad tvoje lepe oči,
bi z roko pobožal nežni tvoj kožuh,
le zakaj te naša bližina plaši?
V roso odete so rožice tvoje,
ko svit te iz gozda pripelje,
ti regratov cvet še posebej diši,
nate pogled pa je sreča, veselje.
Mi žal je, ko mrak te bo skril,
pod noč boš zaprla svoje nežne oči,
a jaz bom še v mraku čakal na jasi,
da spet vsa boječa pokažeš se mi.

foto: Borut Kraševec

Danes nisi sama, je s tabo srnjak,
tudi on se ne more tvoji lepoti upreti,
bom danes odšel, da ne zmotim ljubezni,
ki bo nežno zavela tja prek senožeti.

Ekipa Amaterskega gledališča DPD Svoboda po premieri

Ko pride pomlad spet, ne boš sama,
vem, ob tebi racal bo ves pikast mladič,
mi oprosti, če zavriskal bom jaz od veselja,
kot takrat, ko sem mlad bil fantič.
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Svetovno mladinsko biatlonsko prvenstvo uspešno
za biatlonce iz SK Loška dolina
Beloruski Minsk-Raubiči je od 18. do 24. februarja gostil Svetovno mladinsko
biatlonsko prvenstvo. Tekmovanja so se udeležile štiri biatlonke in pet biatloncev
iz slovenske mladinske reprezentance. Med njimi kar trije iz SK Loška dolina.
Starejša mladinka Urška Poje ter starejša mladinca Žan Petrinčič in Nace
Žnidaršič. Vsi trije so se na tekmah odlično odrezali.
Žan Petrinčič in Nace
Žnidaršič najboljša med
Slovenskimi tekmovalci

Urška Poje na svetovnem
prvenstvu v Belorusiji tik
pod stopničkami
Na prvi tekmi svetovnega prvenstva so na
posamični tekmi starejših mladink startale tudi vse štiri Slovenke, izmed katerih je
najboljšo uvrstitev dosegla Urška Poje, ki
je zasedla 19. mesto. Nina Zadravec je bila
39., Tais Vozelj 53., Polona Klemenčič pa 59.
Zlato je prejela ukrajinska tekmovalka Anna
Kryvonos, srebro Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, bron pa Elizaveta Kaplina
iz Rusije.

Po ženski posamični preizkušnji je v Minsk-Raubičiju prišla na vrsto še moška. Starejši
mladinci so se pomerili na 12,5 kilometra,
med njimi pa so bili tudi štirje slovenski biatlonci. Za najboljši slovenski rezultat dneva
je poskrbel Žan Petrinčič, ki je streljal zelo
dobro in pritekel na končno 18. mesto. Nace
Žnidaršič je zasedel 36. mesto, Mitja Drinovec 49., Luka Plahuta pa 61. Odličja so osvojili Rus Kirill Streltsov, Danec Ander Emil
Schiellerup in Rus Igor Šetko.
Druga preizkušnja v Raubičiju se je končala
z 21. mestom Žana Petrinčiča. Na sporedu
je bila 7,5-kilometrska sprinterska tekma, na
kateri je Žan zgrešil le en strel v leže in tako
poskrbel za najboljši slovenski rezultat. Nace
Žnidaršič je bil tokrat 40., Luka Plahuta 45.,
Mitja Drinovec pa 49. V konkurenci 89-ih
biatloncev je bil najboljši Norvežan Jonas
Uglem Mobakken, drugi je bil Avstrijec Felix Leitner, tretji pa Mattis Haug, prav tako iz
Norveške.

Žan Petrinčič in Nace Žnidaršič
v štafetni preizkušnji
Tais Vozelj in Nina Zadravec, ki so osvojile šesto mesto. Pojetova je bila na strelišču
100-odstotna, ekipa pa si je vsega skupaj prislužila en kazenski krog in osem poprav.
Pri mladincih so naši biatlonci streljali izjemno – Žan Petrinčič je namreč pokril vse
tarče, Nace Žnidaršič in Mitja Drinovec pa
sta naredila vsak po eno popravo – na koncu
pa so zasedli osmo mesto. Zmagali so predstavniki Rusije, pri dekletih pa so bile najboljše domačinke.

Biatlonci SK Loška dolina
uspešni na Pokljuki

Zasledovalna tekma
starejših mladincev

Na sprinterski preizkušnji za dekleta je od
slovenskih tekmovalk s šestimi kilometri
zopet najhitreje opravila Urška Poje, ki je z
dvema kazenskima krogoma zasedla 11. mesto, Tais Vozelj je bila 48., Nina Zadravec 55.,
Polona Klemenčič pa 63. Zlato je osvojila
domača predstavnica Darja Blaško, srebro
Julia Schwaiger iz Avstrije, bron pa Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold.

Žan Petrinčič, ki je bil na sprintu 21., je s
štirimi zgrešenimi streli napredoval za tri
mesta, še bolje pa se je odrezal Nace Žnidaršič, ki je bil nenatančen le dvakrat in se tako
povzpel s 40. na 26. mesto. Mitja Drinovec
je bil 44. , Luka Plahuta pa 51. Vsi trije dobitniki odličij so pokrili 18 tarč. Najboljši je bil
Avstrijec Leitner, drugi je bil Rus Streltsov,
tretji pa Norvežan Haug.

Na zasledovanje za starejše mladinke so slovenske barve branile tri biatlonke. S startno
številko 11 se je na pot podala Urška Poje
in svojo nalogo opravila odlično. Zgrešila je
samo dva strela na drugem streljanju v leže in
pritekla v cilj na četrto mesto, njen zaostanek
za tretjeuvrščeno Avstrijko Simone Kupfner
pa je znašal le 7.9 sekunde. Zlato je osvojila
Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold,
srebro pa Julia Schwaiger iz Avstrije.

Šesto in osmo mesto
za slovenski štafeti v
Belorusiji
Na predzadnji dan svetovnega prvenstva
mladincev in mlajših članov v beloruskem
Minsk-Raubičiju sta prišli na vrsto štafetni
preizkušnji za starejše mladinke in mladince.
Za odličja so se najprej borile biatlonke, slovensko ekipo pa so sestavljale Urška Poje,

Na tekmi za Pokal Slovenije na Pokljuki 28.
februarja 2015 so prva tri mesta v sprintu na
7,5 km pri starejših mladincih osvojili biatlonci SK Loška dolina Žan Petrinčič, Nace
Žnidaršič in Jure Ožbolt (na fotografiji).
Pri mlajših mladincih je bil Klemen Vampelj
drugi. Med starejšimi dečki, ki so tekmovali
na 5 km dolgi progi, je Rok Truden dosegel
osmo mesto. Osma je bila tudi Nika Mahne
pri starejših deklicah.
Pri mlajših dečkih so bili v tekmi na 3 km Jan
Truden deseti, David Zabukovec trinajsti, Jurij Ule štirinajsti in Gašper Ožbolt sedemnajsti. Mlajša deklica Kiara Sterle je bila petnajsta, Nika Ožbolt pa šestindvajseta. ■
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SIMONA TRUDEN

Sprejemi malonogometnih evropskih podprvakov po
Sloveniji v znamenju čustvenih odzivov

Malonogometni evropski podprvaki na sprejemu v Loški dolini
z g. Benom Žnidaršičem (foto: Adnan Mujičić)

Da so občutki in spomini z evropskega
prvenstva v malem nogometu iz Črne
gore še kako prisotni, smo se prepričali
na sprejemih po Sloveniji, ki so nam
jih pripravili bližnji, navijači, prijatelji
in mnogi drugi.

N

ajprej smo veselje z domačimi navijači delili na sprejemu malonogometnih evropskih podprvakov v Loški dolini,
natančneje v Podcerkvi v zavodu Ars Viva
pri g. Benu Žnidaršiču v začetku decembra
2014. Sprejema so se udeležili prav vsi igralci in delegati, razen vratarja Borisa Denaca,
ki je bil službeno odsoten. Igralca Nejc Komidar in Jure Kandare sta se vsem zahvalila
za podporo, tako tistim, ki so ju spremljali
prek televizijskih ekranov, kot tudi tistim, ki
so prišli podpret slovensko reprezentanco v

Pozdrav Juretu Kandaretu
na sprejemu v Radencih (foto: Urša Jelen)

Herceg Novi. Sprejema se je udeležil tudi župan občine Loška dolina g. Janez Komidar,
ki je dejal, da Loška dolina premore odlične
športnike. Ogledali smo si tekmo Slovenija
: Španija s španskim komentatorjem, ki je
zabaval gledalce, in tako obujali veselje po
zmagi. Zabaven večer pa ne bi uspel brez
vseh vas, ki ste se nam pridružili in z nami
delili veselje po osvojenem drugem mestu v
Evropi, za kar se vam vsi prav lepo zahvaljujemo. Najlepša hvala tudi organizatorjema Mirku Komidarju in Toniju Kandaretu,
ki sta skupaj z domačimi pripravila odličen
sprejem, ter g. Benu Žnidaršiču, ki nas je gostil v zavodu Ars Viva.
Že teden za tem smo igralci in delegati doživeli odličen sprejem v Radencih, ki ga je
organiziral Zavod za turizem in šport Radenci, udeležila pa sta se ga tudi župan
občine Radenci g. Janez Rihtarič in župan
sosednje občine Sv. Jurij ob Ščavnici g. Miroslav Petrovič. S čustvenim govorom sta se
zahvalila za lepe trenutke, ki so jih doživljali
s spremljanjem evropskega prvenstva miniEURO 2014 in navijanjem za reprezentante.
Nekaj besed o samem prvenstvu so povedali
najkoristnejši igralec prvenstva (MVP) Mitja Flisar, kapetan Peter Pust, trener Branko
Kerčmar in predsednik Malonogometnega
združenja Slovenije Andrej Manfreda, ki so
se zahvalili vsem za podporo. Sprejema pa
ne bi mogli začeti in zaključiti drugje kot
v sedaj že legendarnem lokalu Teksas bar v
Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer so prleški igralci
takoj po prvenstvu doživeli bučen pozdrav

Nasmejani Nejc Komidar na sprejemu
v Radencih (foto: Urša Jelen)
in od koder so jih prek televizijskih ekranov
spremljali domači navijači.
Januarja letos pa smo se odpravili še v Cerkvenjak v Gostišče Anton na zaključek sezone državnih prvakov 2015 KMN Videm
(s tega kluba je kar nekaj naših reprezentantov). Gospod Jožef Braček, organizator
večera, je povabil tudi reprezentante in delegate na prijeten večer in pogostitev. Naše
druženje se po evropskem prvenstvu ni zaključilo in še kar traja, čeprav prihajamo iz
različnih koncev Slovenije. Med nami so se
spletla prijateljstva, zato lahko na tem mestu
ne govorim samo o ekipi, temveč o družini.
Reprezentanti so si enotni, da so šele po vseh
doživetih sprejemih in stikih z navijači dojeli, kaj so dosegli.
Konec julija reprezentante in delegate ponovno čaka evropsko prvenstvo miniEURO
2015, ki bo v Torinu v sosednji Italiji. Že sedaj vas vabimo k spremljanju in navijanju za
naše malonogometne evropske podprvake. ■
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Marija Antončič

20-letnica podjetja Lestrans
Načrtovano praznovanje 20. obletnice
je bilo po novembrskih poplavah
izpeljano 13. decembra 2014.
Ko je voda odtekla, smo pospravili
parkirišče in pripravili prostor, na
katerem je bil postavljen ogrevan šotor.
Razstavljen je bil tudi vozni park.
Uradni del prireditve se je začel ob 13. uri.
Povezovala ga je gospa Milena Ožbolt, za popestritev pa je poskrbel pevski zbor Jasna. Povabljeni so bili vsi poslovni partnerji, s katerimi poslujemo, ter vsi lastniki gozdov, ki nam
prodajajo gozdne sortimente. Našega praznovanja so se udeležili skoraj vsi povabljeni. Ob
prihodu smo jim izrekli prisrčno dobrodošlico ter jim postregli z narezki in aperitivom,
ob odhodu pa so dobili tudi darila.
Z uvodnim govorom je vse prisotne pozdravil direktor podjetja g. Matjaž Antončič.
Zahvalil se je vsem poslovnim partnerjem,
povabljenim lastnikom gozdov in vsem ostalim, ki so se udeležili prireditve. Predstavil je
priznanja in dosežke podjetja ter spregovoril
o razvoju in širitvi podjetja.
Prisotne je pozdravil tudi prvi direktor podjetja Janez Antončič. Na kratko je povedal

Sodoben in številen vozni park
(foto: Jože Žnidaršič)

Ekipa podjetja Lestrans (foto: Jože Žnidaršič)
svojo zgodbo, kdaj in kako je sam stopil na
pot samostojnega podjetnika. Nato sta se
podjetju zahvalila in mu namenila nekaj besed tudi župan občine Loška dolina g. Janez
Komidar ter vodja policijskega okoliša Loška
dolina g. Vojko Mlakar. Na koncu so se direktorju zahvalili tudi zaposleni, v imenu katerih
je g. Boštjan Funda povedal nekaj besed.
Gospod župnik Boštjan Modic je blagoslovil

vse poslovne prostore,vozni park in voznike.
Tako se je zaključil uradni del prireditve.
Podjetje je prejelo veliko čestitk in pohval ter
dobrih želja za prihodnje.
Nadaljno druženje smo preživeli v družbi
ansambla Roka Žlindre ter uživali v dobrotah kuharskega mojstra Roka Tratnika in
njegove ekipe. ■

»Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje
konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.«

13. RAZPIS OBMOČNE GOSPODARSKE ZBORNICE
POSTOJNA ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ 2014-2015
Z namenom spodbujanja in promoviranja inovativnosti, širjenja
inovacijske kulture in povečanjem prepoznavnosti in ugled inovativnih
podjetij, njihovih inovacij in avtorjev Območna gospodarska zbornica
Postojna objavlja razpis za izbor Najboljše inovacije v PrimorskoNotranjski regiji 2014–2015.
Izbor najboljše inovacije na nacionalni in regionalni ravni
V okviru projekta Izbor najboljše inovacije sodi vsakoletni izbor najboljših
inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni
ravni. Letos bodo tako že 13. leto zapored podeljena priznanja za
najboljše inovacije.
Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?
Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije, torej
nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije proizvodnje.
Prijavijo pa lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij,
to so storitvene, organizacijske, procesne, socialne inovacije, inovacije
na področju trženja idr. V izboru lahko sodelujejo le inovacije, ki so bile
realizirane v obdobju 2012–2014.

Kdo lahko sodeluje v izboru?
Možnost prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja,
samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni
subjekti, kot so npr. javni zavodi, instituti itd. (v nadaljevanju predlagatelji),
ki imajo sedež na območju Območne zbornice Postojna (občine: Bloke,
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna).
Kako poteka izbora najboljših inovacij?
Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so
ocenjene po usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni. Na prvi stopnji
opravi izbor Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne
zbornice Postojna. Upoštevajo se vse inovacije, ki ustrezajo razpisnim
pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo, se uvrstijo najboljše tri
inovacije, ki so ocenjene na prvi stopnji.
Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem
oz. z diplomo. Inovator, ki prejme priznanje ali diplomo za inovacijo, si s
tem pridobi pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in
publicistične namene.

Razpisni pogoji, prijave in informacije
Podrobnejše informacije o razpisu ter prijavni obrazci so na voljo na spletni strani GZS Območne zbornice Postojna:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_postojna, po telefonu: 05/72 00110, e-pošti: oz.postojna@gzs.si
GZS Območna zbornica Postojna bo prijave sprejemala najkasneje do 3. 4. 2015
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Hejdi Baraga in Tatjana Leskovec

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK

Mmmm … V šoli in vrtcu je letos spet
dišalo po domačem tradicionalnem
slovenskem zajtrku:
→ sveže pečenem domačem kruhu, ki
ga je speklo Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice,
→ medu iz Čebelarskega društva
Loška dolina,
→ maslu Mlekarne Krepko,
→ jabolkih slovenskega porekla z ekološke
kmetije Franc Kastelic iz Mirne Peči,
→ mleku s kmetije Mlakar iz Iga vasi.

Tudi v šoli ni bilo dolgčas. Večino dejavnosti
je temu dnevu namenila razredna stopnja. 3.
razred je pripravil naravoslovni dan. Učenci so se pridno lotili peke zeliščnih hlebčkov pod mentorstvom gospe Ane Zakrajšek,
članice Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice ter priprave sadne kupe in pogrinjka. Ostali razredi pa so dan obeležili vsak po
svoje. Eni so se zabavali ob pripravi sadnih
nabodal, drugi ob risanju panjskih končnic,
izdelovanju čebelic iz odpadnega materiala
ter ustvarjanju različnih pogrinjkov.
Tudi na predmetni stopnji so obeležili ta
dan. 9. razredi so namreč poskrbeli za plakate ob vhodu v šolo ter domačo »čebelarsko«
glasbo med glavnim odmorom.

foto: Borut Kraševec

Smo ena od številnih osnovnih šol, na kateri
so 21. novembra vsi učenci šole in otroci iz
vrtca dobili za zajtrk kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Nič nenavadnega, saj je to večkrat na našem šolskem jedilniku. Pa vendar
je bil ta dan nekaj posebnega, drugačen od
ostalih. Učenci razredne stopnje in otroci iz
vrtca so ta dan preživeli zelo aktivno.
Rdeče polhke so presenetili lačni obiskovalci. Z njimi so zajtrkovali župan občine Loška
dolina g. Janez Komidar, ga. Danica Zrim,
predsednik Čebelarskega društva g. Janez
Žnidaršič, dva učenca čebelarja in čebelarka
ga. Irena Mohar. Rdeči polhki so preostanek
dneva preživeli z gospo Ireno Mohar, ki jim
je ob fotografijah predstavila življenje čebel,
pokazala in predstavila čebelarsko opremo
in spregovorila o pomenu čebel in čebeljih

pridelkov. Otroci so prebirali cvetni prah,
opazovali postopek izdelave sveč iz voska,
pripravo satnice, si ogledali in povonjali različne čebelje izdelke.
V oddelku Modrih polhkov pa so s pomočjo
članic Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice spoznavali način peke kruha.
Na tradicionalni slovenski zajtrk so se otroci iz vrtca pripravljali cel mesec november
in vsak dan presenetili s kakšno aktivnostjo
na temo tradicionalnega zajtrka. Vzgojiteljice in njihovi polhki so se spremenili
v marljive čebelice, ki so izdelale čudovite
panje, brale pravljice, pele pesmice, risale
risbice, ustvarjale namizne pogrinjke in si
ogledale tudi risanke.

Naredimo si igračo

Vsem izvajalcem se iskreno zahvaljujeva
za sodelovanje in uspešno izvedbo
vseslovenskega projekta Tradicionalni
slovenski zajtrk. Posebna zahvala gre
Čebelarskemu društvu iz Loške doline, ki
je poskrbel za donacijo medu.

Bilo je slastno in zabavno!

V starotrški knjižnici Maričke Žnidaršič je bila v februarju in začetku
marca razstava igrač, ki so nastale v okviru mednarodnega projekta, ki
je povezal predšolske otroke in učence prve triade OŠ na obeh straneh
slovensko-hrvaške meje.
Didaktične, preproste in uporabne igrače so ustvarjali otroci OŠ heroja
Janeza Hribarja in vrtca Polhek iz Starega trga pri Ložu ter njihovi
vrstniki iz OŠ Petar Zrinski in vrtca Bubamara iz Čabra.
Bok
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Knjižnični kotiček iz Iga vasi
Tretješolci iz Iga vasi imajo v letošnjem šolskem letu
posebno nalogo – lahko pomagajo v šolski knjižnici.
Okrog vratu dobijo napis POMAGAM V KNJIŽNICI
in že hitijo s pripravami; zlagajo knjige na kupčke,
sošolce spomnijo na izposojo, urejajo bralčeve
kartončke (izposoja ni podprta z računalnikom),
pripravijo razstavo v razredu. Do sedaj smo imeli že
kar nekaj parov, ki so se pridno izkazali.

Knjižničar Panda v knjižnici
V času velikih poplav, ko je v deželi Sanjalki našel svoj poslednji dom pisatelj in pesnik
Kajetan Kovič, je priplula Zlata ladja in našla sidrišče v kotičku šolske knjižnice v Iga vasi.
Izstopil je pravi in učeni knjižničar Panda. In še preden je knjižničarka uspela izposoditi
knjige, je že sedel za knjižničnim pultom in veselo izposojal gradivo mladim bralcem.
Kaj pa knjižničarka? Končno je lahko brala in brala in se veselila s knjižnimi junaki.
Svoje vtise o medvedovem obisku so zapisali tudi mladi knjigožeri.
Mnenja učencev 3. razreda Iga vas
Pisal je namesto knjižničarke, pojedel je
Nejčev piškot, potem pa je knjižničarka
vprašala, ali ima rad fante, in je pokimal,
potem pa ga je še vprašala, ali ima rad
punce, in je stisnil Nano. Ko pa smo šli gor,
nas je objel.

Ko sem prišla v knjižnico, sem zagledala
Pando. Pozdravil me je in vprašal, kaj želim.
Odgovorila sem mu, da ne potrebujem pomoči.
Prijateljica Neja je izgubila izkaznico in
knjižničar Panda je začel jokati. Na srečo sem
Nejino izkaznico zagledala in ji jo prinesla.
Zelo mi je bilo všeč.

Knjižničarka Panda mi je všeč, ker je
prijazna in zanimiva. Ko je pomahala, mi
je bilo zelo zabavno. Bilo je drugače, ker
nisem pričakovala, do bo v knjižnici. Želim
si, da bi nas še prišla obiskat.

Najbolj mi je bilo všeč, ko je knjižničar Panda
izposojal knjige in nas pozdravil. Panda je bil
Klarin. Najbolj mi je bilo všeč, ko nas je obiskal
v razredu.

Všeč mi je bil zato, ker je bil smešen. Bil je
srčkan in prijazen, tudi ljubek. Znal je pisati
kot nobena druga panda. Pa tudi lep je bil.

Mnenja učencev 2. razred Iga vas

Zelo mi je bilo všeč, ker je danes prišel
Panda v knjižnico. Pisal je v izkaznice in
izposojal knjige. Danes sem šel v knjižnico
zelo rad. Pomahal mi je in me pozdravil.
Skratka, bilo mi je zelo dobro.
Medved Panda mi je bil zelo všeč. Klara
je prinesla v šolo veliko plišasto Pando.
Panda je šel v knjižnico s Klaro. Bilo je
zanimivo, ko je s pomočjo knjižničarke
oživel. Z nami se je pogovarjal in šalil. Bilo
je zabavno.
Ko sem prišla v knjižnico, sem zagledala
Pando. Prišla sem si izposodit knjige.
Nisem našla izkaznice. Panda je začel
jokati, a na srečo mi jo je našla prijateljica
Rebeka. Zelo je bil vesel. Začel je pisati.
Rekel mi je nasvidenje in mi pomahal. Zelo
mi je bilo všeč.

Všeč mi je bilo, ko je Panda pozdravil
Huberta in ko je zapisoval številke.
■ Lučka
Medo mi je bil všeč, zato ker je bil velik in
puhast. Tudi zato, ker je bil smešen.
■ Greta
Všeč mi je bilo, ko mi je Panda podaril
knjigo.
■ Kristjan A.
V knjižnici nas je obiskal medo. Lepo mi je
bilo, ko mi je dal knjigo in ko me je pobožal
po glavi, ko sem mu pokazal njegovo sliko,
in ker je bil hecen.
■ Kristjan L.
Meni je bilo všeč, ko je prišel v razred Panda.
■ Jakob

Všeč mi je bilo, ker je bil medo smešen.
■ Urban
Zato mi je bilo všeč, ker nas je obiskal medo
in mi je dal knjigo. ■ Zala P.
Všeč mi je bil zato, ker je bil medo tako lepe
barve in ker je bil puhast in ljubek.
■ Manca
V knjižnici nas je obiskal Panda. Všeč mi je
bilo, ko me je objel. ■ Žak
Všeč mi je bilo, ko mi je medved pomahal.
■ Maks
… ko mi je izposodil knjigo. ■ Matevž
Včeraj mi je bilo zelo lepo, ker smo dobili
novega knjižničarja – medveda. ■ Hubert
Meni je bilo všeč, ko mi je pomahal in ko je
zaploskal. ■ Tanina
Prišli smo v knjižnico, kjer nas je čakal
medo. Všeč mi je bilo, ker je bil smešen in
ker me je ves čas objemal. Všeč mi je bilo
tudi, ko mi je izposodil knjigo. ■ Zala Mele
Medo je bil hecen, ker je mahal. Pa še, ker je
hotel ostati v razredu.
■ Tilen
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ZNOVA VELIK USPEH SLOVENSKE RADIJSKE IGRE NA
MEDNARODNEM PRIZORIŠČU:

NAGRADA PRIX EX AEQU
RADIJSKI IGRI ZA OTROKE

ZGODBE NEKEGA HEKTORJA V REŽIJI IRENE GLONAR
Ekipa radijske igre, ki je gostovala 3. 10. 2014 na Hektorjevem
dnevu na naši šoli, je na 10. mednarodnem festivalu radijskih
iger za otroke in mladostnike Prix Ex Aequo v Bratislavi dobila
nagrado Prix Ex Aequo za radijsko igro Zgodbe nekega Hektorja
po besedilu Dima Zupana in Irene Glonar v produkciji Uredništva
igranega programa.
Učenci in učitelji OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu jim
iz srca čestitamo.

f, režiserka Irena Glonar
Dramaturginja Vilma Štrito
a Irena Hlavka Godina na
in glasbena opremljevalk
avi
podelitvi nagrade v Bratisl

Jože Avsec, Predsednik DU Loška dolina

Društvo upokojencev Loška dolina
Delovanje društva
v letu 2014
V preteklem štiriletnem mandatu, ki se je
februarja zaključil z volilnim občnim zborom je bilo interesov in pričakovanj veliko, realizirati vseh pa žal ni bilo mogoče.
Mnogo premalo je bilo narejenega na področju civilne iniciative in to kljub temu da
je tematike na občinskem nivoju kakor tudi
širše veliko. Osnova za naše delo so bili programi dela za posamezna področja, ki so
bili sprejeti na občnih zborih. Tako je tudi v
letošnjem letu, saj naš program izvajamo z
delom po posameznih sekcijah, kar je praksa delovanja društva že vrsto let.
Že v mesecu januarju je sekcija za izobraževanje organizirala predavanje na temo
»starejši v cestnem prometu«. Drugo predavanje pa je bilo v oktobru s tematiko o
zdravi prehrani starejših in uporaba zdravilnih zelišč. Sekcija za izobraževanje je organizirala tudi dva izleta in martinovanje.
Žal je planiran izlet v septembru odpadel
zaradi premalo prijavljenih. Prispevek k
čistejšemu okolju pa je bila akcija zbiranja
rabljenih oblačil, čevljev in ostalih tekstilnih izdelkov. V društvu je zelo delovna tudi
sekcija za šport in rekreacijo. Upokojenci
imajo možnost, da svoje želje in potrebe
po športu in rekreaciji najdejo v dokaj velikem številu različnih dejavnosti, ki delujejo v okviru društva. Udeležujejo se lahko v
različnih panogah, kot je pikado, balinanje,
šah, streljanje z zračno puško, igranje namiznega tenisa in tedenskih pohodov.
Zanimanje za pohodništvo nekoliko upada,
saj se je skupina 20–30 pohodnikov zmanj-

šala na 8–10. Glavni razlog je, da novi mlajši
upokojenci, ki prihajajo v naše vrste nekako
ne čutijo potrebe po tovrstni aktivnosti oziroma druženju. Zato bi bilo zelo zaželeno,
da se pridružijo tej pohodniški skupini tudi
mlajši upokojenci. Glede na plan za letošnje
leto nam je ponovno izpadel pohod na Snežnik. Čeprav je bilo kar nekaj truda vloženega, da bi pohod izvedli, nam je vedno znova
to preprečilo slabo vreme.
Ker je naša moška ekipa v pikadu na prvenstvu Ljubljanske pokrajine v letu 2013
osvojila prvo mesto, je bila našemu društvu
zaupana izvedba tekmovanja v pikadu Ljubljanske pokrajine v letošnjem letu. Čeprav
je bil to kar velik organizacijski zalogaj za
naše društvo, je tekmovanje sekcija za šport
in rekreacijo odlično organizirala. Tekmovanje smo organizirali v Podcerkvi v prostorih
g. Bena Žnidaršiča. Da je naša moška ekipa
v igranju pikada zelo dobra, je dokazala tudi
na tem tekmovanju, saj je osvojila prvo mesto. Zato bomo tudi v letu 2015, v kolikor
se ne bomo dogovorili drugače, ponovno
organizirali tekmovanje na našem območju.
Zelo aktivna je tudi sekcija za kulturo umetniške dejavnosti, v okviru katere deluje
ženski pevski zbor »Jasna« in bralni krožek.
Ženski pevski zbor je bil novembra povabljen v Šentanel na praznovanje 50-letnice
delovanja njihovega moškega pevskega zbora »Šentanelski pavri«. V decembru pa so
pripravile že tradicionalni božično-novoletni koncert z gosti klapo Galeb.
Članice bralnega krožka pa so se udeležile
prireditve 100-letnice rojstva pesnice »Notranjke« Maričke Žnidaršič, ki je bila v knjižnici v Starem trgu. V začetku avgusta smo

organizirali že tradicionalno srečanje upokojencev našega društva. Ker je bilo kar nekaj pripomb s strani nekaterih upokojencev,
da je lovska koča Slemenka, kjer smo imeli
zadnja tri leta srečanja, predaleč, smo se v
društvu odločili, da letošnji piknik organiziramo v Vrhniki pri izviru Obrha.
Tako kot prejšnja leta je bilo tudi letos za
srečanje izjemno zanimanje, saj je bilo prisotnih več kot 250 upokojencev. Srečanja so
se udeležili tudi predstavniki društva upokojencev Lesce.
Sekcija za humanitarno in dobrodelno dejavnost deluje po svojem ustaljenem programu tudi v letošnjem letu. Redno obiskuje in
simbolično obdari člane društva, ko ti dopolnijo 80 ali 90 let. Pred novim letom bodo
članice sekcije obiskale naše člane in ostale
upokojence z našega območja, ki so v domovih za starejše. Tudi te bo društvo skromno
obdarilo.
Delovanje vodje in prostovoljk v programu
»starejši za starejše« je zelo dobro in uspešno. Delo je sicer naporno in utrujajoče, istočasno pa daje občutek, da nekomu lahko
pomagaš in mu polepšaš sen. Včasih je dovolj samo topla beseda in prijazen nasmeh.
V letu 2015 čaka društvo veliko dela, saj bomo
23. novembra praznovali 40 let delovanja.
Prav tako bo potrebno nabaviti nov prapor,
ker je sedanji v zelo slabem stanju. Vse te aktivnosti bomo vnesli v plan dela za leto 2015.
Kdaj bo praznovanja 40-letnice in razvitje
novega prapora, še ni določeno. Mogoče bi
bilo najprimernejše, da bi to naredili na srečanju upokojencev v začetku avgusta. ■
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ČD Loška dolina

Prva čebelarska maša v Starem trgu pri Ložu

foto: Mario Žnidaršič

Čebelarji v Loški dolini smo organizirani v društvo že vse od začetka leta 1920,
ko je bil v Starem trgu ustanovni občni zbor podružnice za loški okraj. Tako kot
takrat tudi danes čutimo potrebo po skupnem sodelovanju in smo povezani v ČD
Loška dolina.

Z

godovinski dogodek za naše društvo je
bil junija 2013, ko smo razvili društveni
prapor, ki nam pomeni simbol povezanosti
in dejavnosti članov društva.
V letu 2014 je dozorela pobuda, našega prizadevnega člana in praporščaka ZČD Cerknica g. Toneta Kandareta, da bi imeli »svojo« čebelarsko mašo. To smo uresničili prav
na god sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev v
nedeljo, 7. decembra, v župnijski cerkvi sv.

Jurija v Starem trgu pri Ložu. Z mašo, ki jo
je daroval Boštjan Modic, starotrški župnik,
smo se Bogu zahvalili za vse koristno in lepo,
kar doživljamo v zvezi z našimi prijateljicami čebelami v želji, da bi od našega dela preko čebel imeli korist vsi.
Ob zaključku maše je v imenu čebelarskega
društva prisotne nagovoril Rihard Sterle,
ki je med drugim dejal: »ČD Loška dolina
ima danes preko 60 aktivnih članov. Pri nas
je društvo še številno. Je pa pomanjkanje časa
in volje ter vse
manjši čut za tradicijo marsikje
na Slovenskem
močno zdesetkal
število čebelnjakov. Veliko jih
sploh ni več, nekateri pa zapuščeni in propadajoči pričajo o
življenju in delu
naših prednikov,
ki so z ljubeznijo
in spoštovanjem
do narave živeli v
sožitju.
Čebelarstvo je
predvsem z vi-

dika opraševanja rastlin zelo pomembna in
obče koristna dejavnost. Zaradi ozaveščanja
ljudi se vedno pogosteje poudarja pomen čebel in drugih koristnih žuželk v naravi tako s
strani laične kot strokovne javnosti.
Znanje je tudi na tem področju vse bolj pomembno, saj je čebelarjenje danes v primerjavi s preteklostjo veliko zahtevnejše predvsem zaradi raznih bolezni čebel. Najbolj
problematičen je čebelji zajedavec »varoa«,
ki nam v čebelnjakih povzroča največ preglavic in škode. Vsak čebelar jo mora imeti
v svojem čebelnjaku pod nadzorom, da se
ne razmnoži preko kritične meje. Povedano
drugače: brez znanja in ustreznega zdravljenja danes ni več mogoče čebelariti.
Želimo si čim več mladih čebelarjev, saj tudi
prihodnost čebelarstva stoji na mladih. Tako
nam je uspelo preko sodelovanja z osnovno
šolo ustanoviti čebelarski krožek, ki ga uspešno in požrtvovalno vodi g. Tone Truden.
Mladi se lahko tako približajo življenju čebel
in se navdušijo za čebelarstvo.
Vsi čebelji pridelki so izredno cenjeni v ljudski uporabi, saj s svojim zdravilnim učinkom
ugodno vplivajo pri raznih boleznih in so
nepogrešljiv vir zdravja v marsikaterem gospodinjstvu.«

Zahvaljujemo se vsem, ki so nas počastili s
svojo udeležbo, posebej praporščakom iz
Begunj pri Cerknici in Nove vasi, domačim
cerkvenim pevcem, našemu županu Janezu
Komidarju, gospodu župniku Boštjanu Modicu za spodbudne besede in našim pridnim
gospodinjam za pripravljene dobrote. Po
maši smo namreč pred cerkvijo pripravili
manjšo pogostitev za vse prisotne. Druženje
je minilo v prijetnem vzdušju, ob klepetu in
okušanju dobrot.
V zadovoljstvo vseh smo sklenili, da se v
okrilju našega zavetnika sv. Ambroža ponovno srečamo čez leto dni v upanju, da bo
čebelarjem to leto bolj naklonjeno.
Naj medi! ■
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Stegovodja Jaka Matičič, Pojoči jelen

Luč miru iz Betlehema – za Tvoj Dar mi je mar

L

uč miru iz Betlehema je tradicionalna
predbožična dobrodelna akcija, ki že
leta poteka tako, da plamen iz ognja, ki gori
v votlini Kristusovega rojstva, ponesemo v
domove vseh ljudi ter jim tako simbolično
podarimo ter zaželimo obilo miru in milosti
v pripravi na božič. Sama akcija se ja začela
leta 1986 na avstrijski televiziji ORF v oddaji Luč v temi (Licht ins Dunkel), nato pa se
je hitro razširila po vsem zahodnem in srednjem delu Evrope. Prvič so plamen po Sloveniji prinesli skavti iz Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov leta 1991 in to
počnemo še danes. S svojim sporočilom je
Luč miru vsako leto imela še posebno sporočilo, ki mu rečemo poslanica. V vseh teh
letih so poslanice nosile številne naslove, ki
so pozivale k miru za vse, spodbujanju sreče
v družinah, različnosti, sreči, medsebojnega
sprejemanja in sodelovanja, spodbujanju
dobrodelnosti in dobrosrčnosti, solidarnosti v družbi in podobno. Kako pomembno
je sporočilo, ki ga lučka vsako leto nosi s
sabo, pove tudi dejstvo, da skavti Luč miru
ponesejo tudi na postojanko na naš najvišji

vrh – Kredarico, kjer lučka v dolgih zimskih nočeh
prinese vsaj malo miru
vsakomur.

ZAHVALA
V decembru se je tekom priprave na božič pod okriljem
skavtov odvijala akcija Luč miru iz Betlehema, ki je tradcionalni projekt skavtov v Sloveniji. Vsako leto sredstva, zbrana od vseh
svečk, ki jih skavti v zameno za prostovoljne
prispevke podarjamo, ko širimo sporočilo
miru, namenimo za dobrodelni namen, ki
pomaga ljudem tako in drugače. V vseh letih
so bili ti nameni namenjeni miru kot času
brez vojn, pomoči pri naravnih nesrečah,
ustanovam za pomoč otrokom v stiski ipd.

živijo v materialni stiski preko projekta
Botrstvo.
V Loški dolini smo z vašo pomočjo za ta namen darovali kar 1.960 EUR, kar predstavlja
več kot 10 % celotnega dobrodelnega izkupička. Glede na to, da je Loška dolina manjša
občina v Republiki Sloveniji, lahko z zagotovostjo rečemo, da dobrota še vedno najde
pravo mesto, tudi ko sami težko pridemo iz
meseca v mesec.

Tudi letos je bil dobrodelni izkupiček plemenito podarjen tistim, ki ga potrebujejo.
Sredstva, zbrana z minulo akcijo, ki znašajo 16.500 EUR, smo skavti iz vse Slovenije podarili otrokom in mladostnikom, ki

Naj se vam za vse vaše darove v imenu skavtinj in skavtov, ki so pri dobrodelnemu projektu sodelovali, še posebej zahvalim, saj
smo tako skupaj resnično pomagali tistim,
ki so tega potrebni. ■

Jaka Matičič, Pojoči jelen

Vsi mladi, kje ste? Strategija občine Loška dolina za mlade
pregledu dejstev, ki jih kažejo kazalniki na
Statističnem uradu RS, je opaziti, da je Loška dolina v zadnjih letih postala občina, iz
katere se mladi odseljujejo (splošni selitveni
prirast znaša -3,6). Temu dejstvu pritrjuje
tudi dejstvo, da nimamo več študentskega
kluba, ki je včasih deloval, kljub temu da
imamo v enem letu kar 40 študentov na 1000
prebivalcev in 11 diplomantov na 1000 prebivalcev, kar je bistveno več od slovenskega
povprečja.

S

kavti v zadnjih letih opažamo trend povečane fluktuacije mladih in njihove aktivnosti v organiziranih oblikah mladinskega
udejstvovanja in večkrat smo se že vprašali,
kje tiči razlog. Vse bolj in bolj smo se trudili
za vse boljše mladinske programe, ki bi privabili še širše kroge mladih, ki so v manjšem
številu res prišli, a kljub temu je bilo mogoče
zaznati, da je v Loški dolini mladinsko organiziranje v upadanju.
Kot vodja tako velike mladinske organizacije
v našem kraju, kot so skavti, sem se vprašal, kje tiči razlog in zadevo prediskutiral
tudi z nekaterimi mladimi. Po diskusijah in

Žalostna dejstva kažejo na to, da se bo Loška
dolina v nekaj letih, v kolikor ne bo vlagala
v mlade, spremenila v občino, kjer tudi povprečnina, zračunana po številu prebivalcev,
kot del proračuna ne bo omogočala vlaganja
v razvoj kraja, kaj šele v razvoj kapacitet za
povečanje števila mladih.
Skavti kot ena izmed mladinskih organizacij, kjer mladi imajo možnost za razvijanje
svojega potenciala, pomagamo mladim z
metodami neformalnega izobraževanja in
vzgoje za aktivno državljanstvo, da bi se v
lokalnem okolju kar najbolje razvili ter bili
pripravljeni vračati svojemu kraju z dobrimi
deli, projekti ipd.

Vendar mi sami kot tudi ostale mladinske
organizacije oz. organizacije za mlade ne
moremo rešiti problema, ki je nastal z odseljevanjem mladih in njihovim vračanjem v
lokalno okolje. Rešitev mora biti premišljena
in sistemska ter zahteva pri samemu reševanju več partnerjev.
Občini kot tudi njenim občanom predlagamo, da premislijo o reševanju problematik,
povezanih z mladinskimi politikami, ki se
tičejo tako odseljevanja in mladinskega organiziranja, kot tudi ostalih problemov sorodnih tem ali pa
tem podrejenih. V interesu mladih v organiziranih
oblikah aktivnosti kot
tudi mladih posameznikov
v občini bi bilo, da se pripravi Strategija Občine Loška dolina
za mlade, ki bo zajemala vse pomembne aspekte življenja mladih
ter sistematičen načrt reševanja problematik na področju mladinskega
organiziranja, zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske problematike
mladih, zdravja mladih, participacije mladih in še bi lahko naštevali. ■
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Tilen Pucelj, Modri Jelen

Zimovanje čete in dan spomina

O

d petka, 20. 2. 2015, do nedelje, 22. 2.
2015, smo imeli izvidniki in vodnice
stega Jamskega medveda zimovanje v bivši
podružnični šoli Babno Polje. Kot vsako leto
smo tudi letos imeli rdečo nit tabora in letos
je to bila japonska kultura in nindže. Vsak je
dobil trak, na katerem je v japonščini pisalo
"skavt", sami pa smo si izdelali listek z japonskim prevodom svojega imena. Imeli smo
tudi zabavni večer, kjer smo prepevali karaoke, vendar ne takšnih, kot jih poznamo,
ampak tako, da smo dobili naslov pesmi ter
način izvedbe. Ker je bilo vse zelo smešno,
smo se tisti večer dobro nasmejali. Prvo noč
nas je večina preživela mirno, razen izjem,
ki so jih kaznovali domorodci, tako da so jih
po obrazu in laseh namazali z zobno pasto
in povem vam, da njihovi obrazi zjutraj niso
bili nič kaj veseli. Dopoldne smo preživeli ob
izdelovanju obročka iz lesa za na skavtsko
rutico, izdelavi zlate knjižice in urjenju izvidniških veščin v snegu. Skriti smo se morali
v gozdu in steči preko zastražene ceste, ne
da bi nas kdo ujel ali celo videl. Po dopoldanskih aktivnostih smo odšli na zasluženo
kosilo, ki ga je tako kot vse ostale obroke na
odličen način skuhala naša tehnična ekipa,
ki sta jo sestavljala Eva Mlakar in Andraž Ponikvar. Popoldne smo imeli orientacijski pohod ter med hojo iskali prazne makaronove
vreče, v katerih so bile zahtevne in zabavne
naloge. Morali smo računati azimut, prišiti
gumb, prevesti določene črke v Morsejevo
abecedo, rešiti zapletene uganke in napisa-

ti recept z najmanj desetimi
sestavinami. Po pohodu smo
imeli prosti čas, ki smo ga kot
po navadi preživeli z igranjem
kart, pogovorom ter počitkom.
Sledile so priprave na večerjo, ki
smo si jo morali v celoti pripraviti sami, in sicer – pekli smo pico.
Na začetku smo zamesili testo in
pri tem, malo za šalo, malo zares,
umazali vse okrog sebe. Ko je testo vzhajalo, smo ga razvaljali in
nanj namazali kečap ter ga obložili s sirom in šunko. Tokrat smo
zmogli brez origana, ker so ga naše
voditeljice pozabile kupiti. Pice smo
pekli v starem župnišču čez cesto.
Med peko smo jaz, Luka in Mirjam
fotografirali stvari okoli sebe in posneli kar nekaj zanimivih fotografij.
Proti koncu smo v peko dobili tudi
pico voda Jelenov, katere polovica
je bila obložena klasično, druga
polovica pa je bila namazana z Nutello (čisto
po skavtsko :)). Ko smo se najedli, je sledil
zabavni večer, ki je bil za nekatere skavte
prav poseben. Sledil je krst novincev in izbor
njihovega skavtskega imena. Dobili so dva
izziva, in sicer: zaigrati in zaplesati na pesem
Kuža pazi ter pokazati svoje vohalne sposobnosti. Povohati so morali mešanico različnih
živil ter ugotoviti vsaj 3 sestavine. Vsem
novincem sta nalogi dobro uspeli. Za konec zabavnega večera pa smo praznovali še

rojstni dan
Amadeja iz voda Risov. Od vseh nas
je dobil prav posebno torto iz pudinga, piškotov, makaronov, vegete ter okrašeno s
kečapom. Kako se je odzval po tem, ko je
torto pokusil, je verjetno vsem jasno. Sledil
je nočni počitek.
Naslednji dan, po zajtrku, smo se pripravili na sveto mašo s prav posebnim duhom.
22. februar je dan, ko skavti po celem svetu v čast ustanoviteljev sira
Roberta Baden Powella in
njegove žene Olave Baden-Powell obnovijo skavtsko
obljubo in skupaj praznujejo. Tudi skavti iz Loške
doline smo se odločili, da
bomo skupaj praznovali ta
dan v spomin na ustanovitelja skavtov in 25-letnice
ustanovitve ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov), ki jo v
Sloveniji praznujemo letos.
Najprej smo sodelovali pri
sv. maši, nato pa smo vsi,
volčiči, izvidniki, popotniki, voditelji, bivši skavti in
skavti iz drugih krajev obnovili skavtsko obljubo. Sledilo je še druženje ob igrah
in ostalih stvareh, ki skavte
delajo skavtske. S tem smo
tudi zaključili naše zimovanje, ki bo vsem zagotovo
ostalo v lepem spominu. ■
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GUC – Gozdni učni center v Iga vasi
V decembru 2015 je svoja vrata odprl Gozdni učni center v Iga vasi. Nastal je v sklopu
projekta Po medvedovih sledeh – naravna in kulturna dediščina Notranjske, ki so ga
izvajali Zavod BAPO, Inštitut Atma in Forum Lov.
Gozdni učni center (GUC) ponuja programe strokovnega vodenja skupin in
posameznikov po medvedovih sledeh. Nahaja se v neposredni bližini mogočnih
gozdov, ki nudijo dom številnim živalim, tudi največjim zverem: volkovom, risom in
medvedom. Ogled tega območja poteka 3 ure oz. po dogovoru. Vsebina ogledov se
prilagaja starosti obiskovalcev in njihovim željam, saj vključuje tudi:
• video projekcijo znamenitosti Loške doline,
• didaktične igre in naloge za posamezne starostne skupine otrok,
• programe, namenjene družinam,
• poti, ki so primerne tudi za starejše obiskovalce.
Ob primernem vremenu so ogledi možni vse letne čase. Potrebne so predhodne najave.
Gozdni učni center, Iga vas 3, 1386 Stari trg pri Ložu
GSM: 031 389 855, e-pošta: mlakar1maja@gmail.com

s katerimi se policisti srečujemo, je še
najučinkovitejše, da osebe, ki se jim
zaupa (sosedi, prijatelji ...), vedo, kdaj
lastnika ni doma.

Varnost
Občutek varnosti je subjektivne
narave in ga vsak posameznik doživlja
na podlagi lastnih izkušenj.
Prav vsak posameznik pa lahko tudi
največ stori za lastno varnost, in sicer
z različnimi oblikami samozaščitnega
ravnanja, s katerim zmanjša možnost,
da postane žrtev kaznivega dejanja.
Predvsem v zimskem času, ko so dnevi
krajši, je mogoče v popoldanskovečernem času zaznati zgostitev
dogodkov, kot so vlomi v objekte
(hiše, stanovanja, poslovni prostor
...). V izogib neprijetnim dogodkom,
ki so povezani s splošno varnostjo,
vam v nadaljevanju posredujem nekaj
napotkov in nasvetov.
Preden se zapusti objekt, je potrebno
preveriti, ali so okna zaprta, vrata
zaklenjena, da v bližini ni orodij, s
katerim bi si lahko nekdo pomagal pri
nasilnem vstopu. Glede na primere,

Nepremičnine naj nikoli ne dajejo videz,
da so lastniki odsotni. Lastniki naj se
dogovorijo z osebo, ki ji zaupajo, da
občasno:
→ izprazni nabiralnik,
→ parkira na dvorišču,
→ spreminja lego rolet,
→ vklopi luči ...,
torej izvaja ukrepe, ki nepremičnino
"oživijo".
Pred odhodom je priporočljiva
namestitev časovnega stikala, v katerega
se vklopi luči, audio naprave, ki se bodo
ob naključnih časovnih intervalih vklopile
in izklopile.
Morebitnim žrtvam priporočamo, da
takoj obvestijo policijo na št. 113 oziroma
Policijsko postajo Cerknica na tel. št. 01
709 06 07. V primeru vloma v objekt, naj
se ne vstopa v objekt. V njem se lahko
še vedno nahaja storilec, prav tako pa
lahko z vstopom osebe uničijo sledi, ki
so pomembne za nadaljnje preiskovanje
kaznivega dejanja. Vsekakor pa se vstopi
v objekt v primeru, ko je potrebno
zavarovati življenje in zdravje ljudi ali
preprečiti nadaljevanje škode.
Zdravko Kovač, komandir PP Cerknica

SRCA Z
LEŠNIKOVO
KREMO
TESTO

370 g moke
120 g sladkorja v prahu
250 g mehkega masla
2 rumenjaka
limonina lupinica
200 g lešnikovega namaza
sladkor v prahu za posip
200 ml ribezovega soka
1 zavitek rdečega preliva za torte

PRIPRAVA

Sestavine za testo dajte v skledo za mešanje in z ročnim mešalnikom zgnetite
testo. Zavijte ga v folijo in ga za 40 minut postavite na hladno. Testo razvaljajte in izrežite srca. Specite jih na 180
stopinjah, da porjavijo. Ohlajene piškote zlepite z lešnikovim namazom in jih
rahlo posujte s sladkorjem v prahu. Sadni sok pripravite s prelivom za torte po
navodilih na pakiranju in zlijte na pekač, obložen s folijo za živila. Postavite
ga na hladno za pol ure. Iz želeja izrežite
srčke in z njimi okrasite srca z lešnikovo
kremo.
Dober tek!
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RES – JE
Pred 20 leti je naša pesnica in pisateljica
Aleksandra Turšič izdala svojo prvo
pesniško zbirko z naslovom Res – je.
Sledila ji je zbirka Tiho veselje in nato
še štiri prozna dela: Eno samo poletje,
Med iskrenimi ljudmi, Med šarom in
cediljem, ter Neizbežnosti.
Skupaj z drugimi ustvarjalci je med
leti 2002 in 2006 izdala pet literarnih
revij z naslovom Rokova literarna
srečanja. Svoja dela pa je objavljala tudi
v nekaterih revijah in časopisih.
Spominsko objavljamo dve pesmi iz
prve pesničine zbirke,
prvo RES in zadnjo JE, ki sta zbirki dali
dvopomenski naslov
(Resje je tudi cvetje).

DOBRO JE VEDETI

marec, 2015

RES

JE

Dobrim in skrbnim staršem
v večnosti miru želim.
Za prizadeto sestro in njene,
kolikor morem, skrbim.
Se bratove urejene družine veselim.

Je potreba in nagon.
Je nedolžnost.

Ljubemu sem vse nežnosti
izšepetala,
otrokom vse uspavanke izpela,
vnukom skrivnosti vseh pravljic
razodela.

je igrivost –
poželjivost.

Ko sem se v svet zazrla,
sem vso bolečino v sebi zatrla.
Prijateljem sem veselje
in žalost razodela.
Rada bi še vsem,
neznanim in znanim
dragim ljudem,
malce po svoje zapela.

Je zvedavost –
klepetavost;

Je sanjarjenje
in razočaranje.
Je ljubezen.
Je dajanje in jemanje.
Zdaj je znanje –
potlej goljufanje.
Je zorenje in potenje.
Je pehanje in garanje.
Je trpljenje,
večno hrepenenje –
to življenje.

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

Spoštovani kupci in dragi naši prijatelji!

vas vljudno vabi,
da obiščete

bo s prvimi pomladnimi
dnevi za vas odprla svoja vrata

tradicionalni
VELIKONOČNI
SEJEM
domačih dobrot ter
izdelkov domače in
umetnostne obrti

v torek,
31. marca 2015,
od 8. do 15. ure
v Starem trgu pri Ložu.
več na

www.loskadolina.info

Vrtnarija na Plosovem

vsak dan
od petka do sobote tudi na praznični dan
med 8. in 19. uro,
v nedeljo pa od 8. do 11. ure.
Letos so, poleg okrasnih sezonskih rastlin,
na voljo tudi sadike zelišč, dišavnic, vrtnic,
jagodičevja in okrasne ter aromatične trajnice.
Posebej lepo vabljeni čebelarji, saj vam
ponujamo raznovrstne medovite rastline.
Če želite kaj vprašati, nas pokličite na
mob.: 041/753 031.
Naše delo in ponudbo predstavljamo tudi na
www.elanda.si
in
Vrtnarija Elanda Plosovo
ELANDA d.o.o., Plosovo 2, 1315 Velike Lašče
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M12 E12
E5
E6

4
11
18
25

M5,M6
M12 E12
E5
E6
M5,M6
M12 E12
E5
E6

2
9
16
23
30

M5,M6
B
M12 E12
E5
B
E6
M5,M6
B
M12 E12
E5
B
E6
M5,M6
E12
M12

ČETRTEK

3
10
17
24

M9
P
E9
E10
M9
P
E9
M10

SOBOTA

B
B
B
B

1
8
15
22
29

PETEK

2
9
16
23
30

SOBOTA

B
B
B
B

NED

5
12
19
26

NED

6
13
20
27

NED

3
10
17
24
31

PONEDELJEK

O
K
T
O
B
E
R

NED

5
12
19
26

B

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

PONEDELJEK

NED

7
14
21
28

5
12
19
26

N
O
V
E
M
B
E
R

D
E
C
E
M
B
E
R

2
9
16
23
30

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2

PONEDELJEK

7
14
21
28

M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2

Področja pobiranja
1
2
3
4

TOREK

Cerknica
Dolenje jezero, Zelše, Podskrajnik
Stari trg pri Ložu, Lož, Podlož
Klance, Škrilje, Dane, Podcerkev, Nadlesk, Pudob, Podgora, Markovec, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče, Šmarata, Viševek,
Vrhnika pri Ložu, Laze, Otok
Rakek
Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Žerovnica, Grahovo, Martinjak, Marof pri Cerknici, Rakov Škocjan
Koščake, Korošče, Jeršiče, Sv. Vid, Zala, Osredek, Čohovo, Rudolfovo, Lešnjake, Tavžlje, Ravne, Zahrib, Hruškarje, Bečaje,
Hribljane, Pirmane, Štrukljeva vas, Slugovo, Kremenca, Milava, Cajnarje, Reparje, Krušče, Ponikve, Mahneti, Podslivnica,
Otonica, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Stražišče, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Župeno, Beč, Kržišče, Pikovnik, Dolenja vas
Velike Bloke, Ulaka, Nova vas, Fara
Begunje, Selšček, Topol, Brezje, Slivice, Unec, Ivanje selo
Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Sv.Trojica, Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem,
Andrejčje, Hiteno, Pajkovo, Polšeče, Zavrh, Štorovo, Ravnik, Gradiško, Lepi vrh, Škufče, Lahovo, Kramplje, Volčje, Nemška
vas, Sv. Duh, Škrabče, Zakraj, Godičevo, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih, Radlek, Veliki vrh, Runarsko, Benete, Studenec,
Ravne, Topol, Hudi Vrh, Metulje, Glina, Studeno
Bločice, Bloška Polica, Babno Polje, Babna Polica, Vrh
Gora, Krajnče, Sveta Ana, Dolenje Poljane

BIO-ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV PO LOČEVANJU
EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
PAPIR
PRAZNIKI

TOREK

6
13
20
27

SREDA

E3, E4
E11
M3
M4
E3, E4
E11
M3
M4

TOREK

3
10
17
24

E7
P
M7,M11
E8
E7
P
M7,M11
M8

SREDA

E3, E4
E11
M3
M4
E3, E4
E11
M3
M4

TOREK

1
8
15
22
29

7
14
21
28

4
11
18
25

E7
P
M7,M11
E8
E7
P
M7,M11
M8

SREDA

E3, E4
E11
M3
M4
E3, E4
E11
M3
M4
E3, E4
E11

2
9
16
23
30

E7
P
M7,M11
E8
E7
P
M7,M11
M8
E7
P

ČETRTEK

1
8
15
22
29

M9
P
E9
E10
M9
P
E9
M10
M9
P

PETEK

ČETRTEK

5
12
19
26

E9
E10
M9
P
E9
M10
M9
P

PETEK

6
13
20
27

ČETRTEK

3
10
17
24
31

E9
E10
M9
P
E9
M10
M9
P
E9
E10

SOBOTA

3
10
17
24
31

E5
E6

M5,M6
E12
M12
E5
B
E6
M5,M6
E12
M12

E5
E6

SOBOTA

B

M5,M6
E12
M12
E5
B
E6

5
12
19
26
2

M5,M6
M12 E12
E5
B
E6

Zbirni center Cerknica:
• ponedeljek zaprto
• torek v poletnem času od 12:00 do 18:00
v zimskem času od 11:00 do 17:00
• sreda, četrtek, petek od 8:00 do 15:00 ure
• sobota od 8:00 do 12:00 ure
• nedelja in prazniki zaprto

Zbirni center Stari trg pri Ložu:
• torek od 8:00 do 14:00 ure
• četrtek v poletnem času od 12:00 do 18:00
v zimskem času od 11:00 do 17:00
Zimski in poletni čas sta ločena s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.

Odvoz odpadkov v času praznikov:
• ponedeljek, 6. 4. 2015
- odvoz se prestavi na soboto, 4. 4. 2015 /območje E1 in E2/
• petek, 25. 12. 2015
- odvoz se prestavi na soboto, 26. 12. 2015 /območje M5, M6, M12 in E12/
• petek, 1. 1. 2016
- odvoz se prestavi na soboto, 2. 1. 2016 /območje E5, E6 in B/

*V naseljih, kjer so postavljeni 5 in 7 m³ kontejnerji, ne velja podatek za pobiranje "M"

JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica; tel.: 01 709 79 10; faks: 01 709 31 75; e-pošta: komunala-cerknica@siol.net; www.komunala-cerknica.si
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Franc Nelec

Zemljiška odveza

V

zadnjih dveh številkah Obrha sem poskusil
prikazati načine in organizacijo kmetovanja
ob naselitvi, v dobi fevdalizma pa do leta 1848,
ko je bil fevdalizem odpravljen.
Fevdalizem je bil naprednejši družbeni red od
starega. S formiranjem hub (prvotnih kmetij), ki
so jih imele v posesti male družine, in ustalitvijo
njiv so nastali pogoji za uvajanje naprednejših
obdelovalnih načinov. Zato o uporih ob uvajanju
fevdalizma, neposredna poročila niso ohranjena.
Kaže, da so bili odnosi fevdalec – podložnik korektni, saj skoraj štiri stoletja ni znan noben večji
upor. Zgodovinarji ugotavljajo, da je bila doba
zgodnjega fevdalizma za kmeta najbolj mirna in
ugodna. Zanimivo je, da so se podložniki loškega
gospostva uprli zgodaj, že leta 1478. Vzroki so bili
nespoštovanje starih pravic in nove dajatve podložnikov v korist graščine.
Kasnejše obdobje fevdalizma pa je bilo za kmeta – tlačana težko. Ljudje so se v srednjem veku
delili na tiste, ki se bojujejo – plemstvo, tiste, ki
molijo – kler, in tiste, ki delajo – podložniki. Za
oba pa je delal brezpravni podložnik. Prvi ga je
držal v pokorščini s tem, ker je bila zemlja, ki jo
je obdeloval, fevdalčeva in mu je kmetijo v primeru nepokornosti lahko odvzel. Drugi pa ga je
strašil z božjo kaznijo in večnimi mukami v peklu,
če se ne bo ravnal po oblastnih in cerkvenih zapovedih. Pred večnim trpljenjem v peklu se je nevedno ljudstvo odkupovalo z raznimi darovnicami
in kupovanju odpustkov, kar je cerkvi prinašalo
izjemne dobičke.
Fevdalizem je v Avstro-ogrski odpravila meščanska revolucija leta 1848, ko so meščani (industrialci, obrtniki in inteligenca) dobili več političnih
pravic, kmetje pa so si priborili zemljiško odvezo.
Z zakonom o zemljiški odvezi z dne 7. septembra
1848 so fevdalci izgubili vrhovno lastništvo nad
zemljo in vse iz tega izvirajoče pravice do fevdalnih dajatev, bremen in služnosti. Pod zemljiško
odvezo niso sodila zemljišča, ki so jih fevdalci
obdelovali v lastni režiji (dominikalna posest).
Fevdalna gospostva so prenehala opravljati javnoupravne funkcije. Prenehale pa so tudi vse
dolžnosti zemljiških gospodov do svojih podložnikov ob posebnih razmerah (slaba letina, ujme,
seme, lakota, nezgode, epidemije ipd.). Zemljiška odveza je bila izvedena z odškodnino. Višino
odškodnine, ki so jo plačali podložniki, so določale deželne in okrajne komisije na podlagi katastrskih cenikov. Eno tretjino odškodnine so odpisali
na račun odpravljenih javnoupravnih funkcij, ki so
jih prej opravljala zemljiška gospostva. Za opravljanje javnih funkcij so bile ustanovljene civilne
občine. Drugo tretjino so morali odplačati kmetje
sami. Delež do 10 goldinarjev letno je bilo potreb-
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no odplačati v 10 letih, če je bila odškodnina nad
20 gld. letno, so ga lahko odplačevali 20 let. Tretjo tretjino je odplačala dežela v 40 letnih obrokih, ki je za ta namen predpisala posebne doklade na davke, ki so jih morali plačevati kmetje.
Kmetje so letne zneske plačevali v poseben fond
za zemljiško odvezo. Fevdalci pa so odškodnino
prejeli v enkratnem znesku. Večina tega denarja
je odtekla na sedeže večjih fevdalnih družin, ki so
bili večinoma zunaj slovenskega ozemlja. 1
Za predstavo, kolikšna obremenitev je bila za
kmeta odkup bremen, navajam nekaj cen. Časopis Novice iz tistega časa poroča, da je lep par
volov na sejmu v Brežicah stal 225 goldinarjev,
prašički so bili po 8 gld., poselska letna plača v
tem okraju je bila od 18 do 24 gld. (poleg hrane
ter nekaj obutve in obleke). Z odkupom se je kmet
rešil vseh bremen in postal lastnik obdelovalne
zemlje, na kateri je gospodaril že do sedaj, soseska pa je pridobila v last skupne pašnike.
Lastninjenje gozdov pa je potekalo drugače*.
Gozd za fevdalca, razen lova, ni imel posebne
vrednosti. Zato v zgodnji dobi tudi niso bile okrnjene stare pravice, ki so jih v gozdovih imeli
kmečki posestniki. Še naprej so smeli v graščinskih gozdovih sekati stavbni les in drva, imeli so
pravico do paše, nabiranja suhljadi in gozdnih
sadežev. Podložnikom so dovoljevali, da so gozdove spreminjali v senožeti, laze in ograde. Ko
pa je les začel pridobivati na ceni, so začeli te
pravice (servitute) omejevati. S servituti obremenjeni gozdovi so onemogočali fevdalcu sodobno
gospodarjenje z gozdom. Prihajalo je do pogostih
sporov, saj je fevdalec skušal izriniti upravičence
iz svojih gozdov. Zakon o zemljiški odvezi je med
drugim določil, da se morajo zemljiška gospostva
rešiti servitutov, bodisi z odkupom ali z odstopom
dela gozda kmečkim upravičencem. Direktor snežniškega gospostva Henrih Schollmayer v svojem
dnevniku navaja, da je Gospostvo Snežnik moralo za odpravo servitutov odstopiti eno tretjino
zemljišč. Po zakonu so zemljišča prešla najprej v
sosesko last, delitev na posamezne upravičence
se je zavlekla, saj so mali kmetje in kajžarji delitvi
nasprotovali. Delitev je pospešil predpis iz leta
1883. Na primer, soseski igavski pašnik, ki je obsegal gmajno – šico in Stare laze, je bil razdeljen
okrog leta 1900. Teta Alojzija, rojena 1891, mi je
pravila, da se spomni, ko je bila še otrok, kako so
ženske hodile na Stare laze, na staje, kjer se je
zbirala živina, molsti krave.
Leta 1864 je bil za graščino izdelan načrt za
odkup pašnih in gozdnih servitutnih pravic, po
katerem je morala izdvojiti 8342 ha zemljišč. Posameznim upravičencem so bile gozdne parcele
odmerjene do leta 1890. Zaradi raznih vzrokov
nekatere vasi še do sedaj niso razdelile srenjskih
pašnikov in gozdov na posamezne upravičence.
Na primer soseski Iga vas je bil dodeljen gozd v
Stiski, ki še ni razdeljen, določeni so le idealni deleži. Nerazdeljena srenjska zemljišča so ostalina
načina rabe še izpred fevdalne dobe.
Zemljiška odveza je prizadela kajžarje in male
kmete, ki so imeli premalo obdelovalne zemlje
za preživljanje, ti so prej lahko pasli svojo živino

marec, 2015

na skupnih pašnikih in v graščinskih gozdovih,
potem pa tega niso mogli več. Tudi drva in les so
morali odslej kupovati.
Po drugi svetovni vojni je prišlo do lastniških
sprememb. Fevdalna in cerkvena posest je bila
podržavljena. Podržavljena so bila tudi vsa nerazdeljena srenjska zemljišča. Ta so bila po osamosvojitvi vrnjena agrarnim skupnostim. Dela v graščinskem gozdu je izvajalo Gozdno gospodarstvo
Postojna, ki jih kot državni koncesionar opravlja
še sedaj.
Država kot lastnik dobi od prodanega lesa bore
malo le 14 evrov za kubični meter. Kar je slabo
za državni proračun, nezadovoljni so tudi drugi,
usposobljeni izvajalci pa ne dobijo dela. Koncesijska pogodba se dosedanjim koncesionarjem
izteče leta 2015. Država pripravlja nov Zakon o
gozdovih s številnimi spremembami med drugim
tudi, da bi se koncesije za dela v gozdovih podeljevala na licitaciji. Za strokovna dela v zasebnih
in privatnih gozdovih skrbi Republiški Zavod za
gozdove oziroma revirni gozdarji, ki so zaposleni
na območnih enotah.
Na graščinskem posestvu je takratna slovenska
vlada ustanovila Ekonomijo, da bi zagotavljal hrano za potrebe gradu kot protokolarnega objekta.
V skladu z novo doktrino je bila ustanovljena
Kmetijska obdelovalna zadruga, ki je imela tudi
lesni odsek in gostilne. Kasneje je bil zadrugi
odvzet nekmetijski del poslovanja, začela je z lastno proizvodnjo. Na podržavljenih in arondiranih
zemljiščih so bili zgrajeni hlevi. Zadružna proizvodnja se ekonomsko ni obnesla. Sredi sedemdesetih let je opustila lastno proizvodnjo, obdržala
je le kooperacijo in trgovino.
Po vojni ni bilo delovnih mest. Za preživetje je bilo
potrebno obdelati vsako njivico in pokositi vse
gmajne, senožeti in laze. Z razvojem industrije se
je povečala kupna moč in preživetje ni bilo več
odvisno le od kmetijstva. Stalež živine se je začel
zmanjševati, njive so postajali travniki, gmajne,
senožeti in lazi pa gozdovi. Do konca šestdesetih
let je bila večino lazov in senožeti že opuščenih.
Opuščanje kmetovanja je pozitiven proces, če država s pametno politiko poskrbi, da opuščeno zemljo dobijo v obdelavo zainteresirane kmetije, da
si povečajo obdelovalne komplekse, ki so pogoj
za sodobno in konkurenčno proizvodnjo. V Loški
dolini bi glede na razpoložljive površine potrebovali nekaj takih kmetij z dohodkom vsaj za enega
zaposlenega, s tem bi pridobili nekaj delovnih
mest in prepotrebne vzdrževalce kulturne krajine.
Jasno je, da naseljenost in blagostanje prebivalcev Loške doline lahko zagotovijo le delovna mesta z visoko dodano vrednostjo izven kmetijstva.
To pa lahko zagotovijo ambiciozni, inovativni in
delovni mladi ljudje, ki imajo poleg korajže tudi
radi domačo dolino. ■
* Izidor Vinkler, Nastanek in razvoj
kmečke gozdne posesti
1
Zgodovina agrarnih panog
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Janja Urbiha

Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

1919 Milanov vrh –
Parna žaga Franja Žagarja
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z namenom,
da bi se ohranili spomini, ki so
vezani na vsebino posamezne
fotografije. Vabimo vas, da tudi
vi prispevate svoje komentarje.
Še posebej bomo hvaležni, če
boste opisali dogodke, spomine
ali celo osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.
Ustanovitelj in lastnik industrijske naselbine na Milanovem vrhu je bil lastnik žage v Markovcu – Franjo Žagar – Špetnjakov (o tem sem pisala v prejšnji številki Obrha), čigar predniki so izhajali iz Prezida. Na Milanovem vrhu je poleg same žage zgradil tudi celo delavsko
naselje. Žaga je leta 1938 do tal pogorela in je niso več obnovili.
Milanov vrh se nahaja v Gorskem Kotarju nad Prezidom, v sosednji Hrvaški, na nadmorski
višini 1011 m.
Zakaj parna žaga sredi gozda
Tvornica oz. žaga je bila zgrajena v letu 1908. Franjo Žagar se je zanjo odločil, kljub temu da
tam ni bilo vode. Za potrebe parnega stroja so zato zgradili velik vodni zbiralnik. Na ta način
je prihranil pri prevoznih stroških, ker so v gozdu ostali nepotrebni krajniki in žagovina, kar
znaša okrog 30 % teže hlodov. Ko se temu doda še zmanjšanje teže desk, ki se od časa žaganja
do prevoza posušijo, je teža žaganega lesa zmanjšana na polovico.
Delavsko naselje
Milanov vrh se je hitro razvil v naselje z več kot dvesto prebivalci. Imeli so kantino, čitalnico,
kapelico in šolo v poletnem času. Poučeval je učitelj iz Prezida v času, ko so bile tam poletne
počitnice. Delavci na žagi so imeli že leta 1916 organizirano celo tamburaško društvo.
Požar je uničil žago
V časopisu Jutro so leta 1938 poročali o požaru. Med drugim so zapisali:
»Najbolj občuti uničenje tvorniške žage delavstvo, ki je zdaj brez zaslužka …
V kratkem času dobre pol ure je bila vsa tvornica z ostalimi tvorniškimi objekti vred v ognju in
vsako upanje na rešitev je bilo odveč. Tri polne ure se je okoli 200 ljudi neumorno borilo proti
goreči pošasti …
Iz majhnega in zastarelega mlina v Markovcu pri Starem trgu je pokojni Franjo Žagar v teku
kratke dobe pred vojno razširil svoje poslovanje na tako razsežnost, da je lahko sprejemal največje dobave za inozemstvo. Svoje podjetje je uspešno vodil ter ga visoko dvignil, da je zaslovelo
preko državnih mej. Med domačim narodom je bil zelo priljubljen. Danes je na čelu podjetja g.
Franjo Hmelak, ki ga enako uspešno vodi. Upamo, da bo velika tvorniška žaga spet obnovljena,
česar si ubogo delavstvo nadvse želi.«
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http://cerknica.org/stareslike
Žage niso obnovili
Vzroka požara niso nikoli ugotovili in od tedaj žaga ni več delovala.
Samo delavsko naselje je bilo dokončno požgano med drugo vojno.
Med drugo vojno se je tam nahajala partizanska bolnica. Po vojni je
bil kraj opuščen, nekaj časa je tam delovalo le še nekaj hlevov s konji
za delo v gozdu.
Danes na tem kraju stoji lovska koča in velik vodni zbiralnik, ki še
edini kljubuje času.

Žaga na Milanovem vrhu je bila pomemben vir zaslužka tudi za furmane iz Loške doline, Babnega Polja in Prezida. Zaslužili so s prevozom desk iz Milanovega vrha na železniško postajo na Rakek. Na ta
način je služil tudi moj prapraded.
O tem, kako so se nekateri izmed njih še dodatno znašli, je moj oče
v mladosti slišal pripovedovati stare furmane. Čez poletje so vozili
deske (dile) iz žage na Milanovem vrhu na železniško postajo na Rakek. Na prevoznicah je bilo zapisano število naloženih desk. Za pot
so običajno porabili dva dni. Prvi dan so deske pripeljali do Loške
doline. Čez noči so furmani poskrbeli za tovor tako, da so desko, dve
ali tri po dolgem razpolovili in jih prav toliko razložili na domačem
dvorišču. Naslednje jutro so po številu enak tovor peljali do končne
postaje na Rakeku, ker so ga naložili na vlak. Doma pa se je počasi
tudi nabrala zaloga desk.

Mario je veliko pripomogel pri pripravi tega prispevka s tem, da mi
je posredoval fotografijo prav take slike, kot jo danes opisujem, le
da je popisana. Našel jo je v Pudobu in krasi steno pri Veselovih.
Zanimiva je zato, ker nam iz prve roke razkrije oz. pojasni, kaj se
je nahajalo v posameznem objektu. Po uvodnem stavku pa lahko
sklepamo, da jo je napisal sam lastnik ali pa eden iz njegove družine, saj se glasi “Naša Žaga na Milanovem vrhu (‘?Hrvaška?) 3 ure od
???Loža??? Spodaj desno je razločno zapisana letnica 1919. Lahko
da gre za letnico nastanka posnetka, še bolj verjetno pa gre za leto,
ko je bila odposlana. ■
Slovarček:
• Fabrik je poslopje žage
• Stall so hlevi
• anderes Arbeitshauses – drugo so delavske koče
Viri:
• Jožef Ovsec
• Mario Žnidaršič
• dLib.si: Časopis „JUTRO” Ljubljana, št. 28;  
ponedeljek, 11. julija 1938
• Malnar, Slavko: Življenje v preteklosti
– Život u prošlosti; Ravnice, 2013
• Malnar, Slavko: Povijest Čabranskog kraja, Čabar 2007

Dopisnico je napravil domači fotograf Dragutin Žagar iz Prezida
pred letom 1920. Isti avtor je na fotografiji zabeležil tudi same začetke izgradnje tega naselja. Razglednico napol zgrajene žage iz leta
1907 lahko najdete v knjigi Povjest čabranskog kraja.

Kraj: Milanov vrh, Hrvaška
Datum: 1919 ali prej
Avtor: Dragutin Žagar
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skeniranje in obdelava slik: Miloš Toni

Letni koledar
prireditev v občini

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik in TIC Lož
Cesta 19. oktobra 49, Lož, 1386 Stari trg pri Ložu, T: 081 602 853, E-pošta: tic.loz@kabelnet.net

KDAJ?

KAJ in KJE?

januar – december,
vsaka zadnja
Mesečni hitropotezni šahovski
nedelja v mesecu
turnirji
(izjema julij,
Gasilski dom Stari trg pri Ložu
prva nedelja)
ob 9.00

Pravljična urica z ustvarjalno
januar – december delavnico
Knjižnica Stari trg pri Ložu

Priložnostna razstava v avli

januar – december knjižnice
Knjižnica Stari trg pri Ložu
JANUAR
nedelja,
4. januar
ob 15.00
nedelja,
25. januar
ob 9.00
FEBRUAR
petek,
6. februar –
nedelja,
8. februar
MAREC

Čistilna akcija Obrh 2015
ob strugi potoka Obrh

nedelja,
29. marec

APRIL

Knjižnica J. Udoviča
Cerknica-Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu
tel. 01 7057 566
www.kjuc.si
Knjižnica J. Udoviča
Cerknica-Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu
tel. 01 7057 566
www.kjuc.si
Skavti iz stega Loška
dolina 1 – Jamski medved,
GSM 030 360 830
jaka.maticic@skavt.net

Zavod Rihtarjeva domačija,
GSM 041 260 985,
info@rihtarjeva-domacija.si
ž. c. sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu www.rihtarjeva-domacija.si

Tradicionalni zimski vzpon na
Gornje Poljane (1065 m)
Viševek - Gornje Poljane

Turizem Jure,
GSM 041 810 596,
turizem.jure@volja.net

Komedija 'Zbeži od žene' v
izvedbi Amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška dolina
GSM 040 259 211
DPD Svoboda Loška dolina
Kulturni dom Stari trg pri Ložu

Delavnica Ohranjanje kulturne
dediščine - kulinarična tradicija
Akcija zbiranja starega papirja
parkirišče pri ž. c. sv. Jurija v
Starem trgu pri Ložu

Tradicionalni Dan odprtih vrat
Križne jame za občane Loške
doline, Cerknice in Blok
Križna jama

torek,
31. marec

ŠK Loška dolina,
GSM 031 230 914,
sk.ld.988@gmail.com

Božični koncert 'Te dan je
vsega veselja' z MePZ Musica
viva Kranj – Primskovo

Loška dolina
petek,
13. marec –
nedelja,
22. marec

INFORMACIJE

Velikonočni sejem
Stari trg pri Ložu

Izmenjava domačih sort semen
pri gradu Snežnik

Društvo žena in deklet
na podeželju Ostrnice
Loška dolina,
GSM 041 277 969,
anaz.ostrnice@gmail.com
Skavti iz stega Loška
dolina 1 – Jamski medved,
GSM 030 360 830
jaka.maticic@skavt.net
Društvo ljubiteljev
Križne jame,
GSM 041 632 153,
krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si
TIC Lož,
tel. 081 602 853,
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
Društvo Natura Kultura,
natura.kultura@gmail.com
in Muzej grad Snežnik,
tel. 01 705 78 14

KDAJ?

KAJ in KJE?

ponedeljek,
6. april
ob 9.00

Tradicionalni ekipni šahovski
turnir za Pokal Loža

ponedeljek,
6. april
ob 9.30
petek,
24. april
(do nedelje,
24. maja)
MAJ
nedelja,
10. maj
ob 9.00
nedelja,
17. maj
ob 10.00

nedelja,
24. maj
ob 14.00
nedelja,
24. maj nedelja,
31. maj
četrtek,
28. maj
(do nedelje,
14. junija)

Lužarjev skedenj, Podcerkev 24

INFORMACIJE

ŠK Loška dolina,
GSM 031 230 914,
sk.ld.988@gmail.com

Zavod Rihtarjeva
4. velikonočni dobrodelni pohod
domačija,
Iz Babnega Polja na Babno
GSM 041 260 985,
Polico
info@rihtarjeva-domacija.si

Babno Polje

www.rihtarjeva-domacija.si

Odprtje tradicionalne
VI. razstave fotografij
portala foruma LOV

Forum Lov,
www.forum-lov.org in
Muzej grad Snežnik,
tel. 01 705 78 14

Tradicionalni šahovski turnir ob
koncu praznikov

ŠK Loška dolina,
GSM 031 230 914,
sk.ld.988@gmail.com

grad Snežnik

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

7. pohod Po poteh izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega
Babno Polje - Goričice

Tradicionalni pohod po
Jankovih stopinjah – izviri
Cerkniškega jezera
Kmetija T'dolenj,
Laze pri Gorenjem Jezeru 1

V deželi ostrnic

pri gradu Snežnik

Odprtje tradicionalne razstave
likovnih del in izdelkov ročnih
spretnosti učencev Osnovne
šole heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu
Grad Snežnik

Zavod Rihtarjeva
domačija,
GSM 041 260 985,
info@rihtarjeva-domacija.si
www.rihtarjeva-domacija.si
Kmetija T'dolenj ,
GSM 041 363 421,
kmetija.tdolenj@gmail.com
TIC Lož,
tel. 081 602 853,
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
Osnovna šola heroja
Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu in
Muzej grad Snežnik,
tel. 01 705 78 14

sobota,
30. maj

Lokostrelska tekma za
Slovenski pokal 3D krog

DLLL Snežniška Diana,
GSM 031 722 792,
www.snezniskadiana.si

JUNIJ
sobota,
27. junij

Lokostrelska tekma za
Slovenski pokal AH 12+12

DLLL Snežniška Diana,
GSM 031 722 792,
www.snezniskadiana.si

sobota,
27. junij

Gasilska veselica

pri gradu Snežnik

pri gradu Snežnik

pri Gasilskem domu PGD Iga vas

PGD Iga vas
GSM 041 337 567

KDAJ?

KAJ in KJE?

torek,
30. junij
(do nedelje
2. avgusta)

Likovna razstava avtorice
Nade Mihevc
grad Snežnik

INFORMACIJE

Nada Mihevc in Muzej
grad Snežnik,
tel. 01 705 78 14

AVGUST

petek,
7. avgust
(do nedelje
13. septembra)

Odprtje tradicionalne VIII.
razstave »VAJKARD« 2015

petek.
28. –
nedelja,
30. avgust

Medved-narodni site-specific
festival 'Plavajoči grad'

SEPTEMBER

grad Snežnik

grad Snežnik in druge lokacije v
Loški dolini

Odprto regijsko tekmovanje v
lokostrelstvu
Loška dolina

nedelja,
6. september
ob 9.00
sobota,
12. september
sobota,
19. september
(do nedelje
18. oktobra)
nedelja,
27. september
ob 14.00

sobota,
3. oktober
ob 14.30
sobota,
3. oktober

Teatro Matita,
GSM 040 472 730,
www.floatingcastlefestival.com
DLLL Snežniška Diana,
GSM 031 722 792,
www.snezniskadiana.si

Odprto občinsko prvenstvo v
pospešenem šahu

ŠK Loška dolina,
GSM 031 230 914,
sk.ld.988@gmail.com

16. Tekmovanje na ski rolkah
Lož

SK Loška dolina – sekcija
za biatlon in smučarski tek
sk.loskadolina@gmail.com

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

Podcerkev

Kiparska razstava avtorice
Ljubice Zgonec Zorko
Grad Snežnik

Delavnica ali pohod Dediščina
naših prednikov
Kmetija T'dolenj,
Laze pri Gorenjem Jezeru 1

sobota,
Dnevi evropske kulturne
26. september –
dediščine 2015
sobota,
Babno Polje in Loška dolina
3. oktober

OKTOBER

Društvo Rak Rakek in
študentje ALU, oddelek za
oblikovanje in
Muzej grad Snežnik,
tel. 01 705 78 14

Sprejem novih članov v
skavtske vrste

pred ž. c. sv. Jurija v Starem trgu
pri Ložu

12. Tek po polhovih stopinjah
pri gradu Snežnik

Tradicionalna
34. Polharska noč
pri gradu Snežnik

Ljubica Zgonec Zorko in
Muzej grad Snežnik,
tel. 01 705 78 14

KDAJ?

KAJ in KJE?

sobota,
17. oktober

DP v leten biatlonu za mlajše
kategorije

SK Loška dolina – sekcija
za biatlon in smučarski tek
sk.loskadolina@gmail.com

nedelja,
18. oktober
ob 9.00

Hitropotezni turnir ob prazniku
občine Loška dolina

ŠK Loška dolina,
GSM 031 230 914,
sk.ld.988@gmail.com

nedelja,
18. oktober
ob 8.00

5. Pohod po Poti dediščine
Loške doline

TIC Lož,
tel. 081 602 853,
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

sobota,
24. oktober

Skavti iz stega Loška
dolina 1 – Jamski medved,
GSM 030 360 830
jaka.maticic@skavt.net
ŠRD Snežnik – Kozarišče,
GSM 041 210 517
srd.sneznik.kozarisce@
gmail.com
Turistično društvo
Loška dolina,
GSM 031 288 470

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. Aktualen koledar
dogodkov v občini Loška dolina si lahko ogledate na www.loskadolina.info.

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

Lož

Društvo ljubiteljev
Tradicionalni pohod na območju
Križne jame
med Loškim in Cerkniškim
041-940-321,
poljem
krizna_jama@yahoo.com

pri c. sv. Urbana na Škriljah
NOVEMBER

sobota,
21. november
prva adventna
nedelja,
29. november
DECEMBER

Kmetija T'dolenj
GSM 041 363 421
kmetija.tdolenj@gmail.com
Zavod Rihtarjeva domačija,
GSM 041 260 985,
info@rihtarjeva-domacija.si
www.rihtarjeva-domacija.si
in
TIC Lož,
tel. 081 602 853,
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

Športni park Stari trg pri Ložu

INFORMACIJE

Tradicionalni pohod ob Rapalski
meji na območju Javornikov
pri c. sv. Urbana na Škriljah

Adventni sejem

pred ž. c. sv. Jurija v Starem trgu
pri Ložu

Dvoransko odprto občinsko
tekmovanje v lokostrelstvu

www.krizna-jama.si

Društvo ljubiteljev
Križne jame,
GSM 041-940-321,
krizna_jama@yahoo.com
www.krizna-jama.si
Skavti iz stega Loška
dolina 1 – Jamski medved,
GSM 030 360 830
jaka.maticic@skavt.net

OŠ Stari trg pri Ložu

DLLL Snežniška Diana,
GSM 031 722 792,
www.snezniskadiana.si

Tradicionalni božično-novoletni
koncert v gradu Snežnik

Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik in partnerji

grad Snežnik

Božično-novoletni koncert
ŽePZ Jasna

Kulturni dom Stari trg pri Ložu

Božično-novoletni sejem
Stari trg pri Ložu

ŽePZ Jasna,
GSM 031 288 757
TIC Lož,
tel. 081 602 853,
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

sobota,
Skavti iz stega Loška
19. december – Sprejem Luči miru iz Betlehema dolina 1 – Jamski medved,
GSM 030 360 830
nedelja,
Bloke, Loška dolina, Babno Polje
jaka.maticic@skavt.net
20. december
nedelja,
27. december
ob 9.00

nedelja,
27. december

Ekipno in posamezno
meddruštveno tekmovanje v
hitropoteznem šahu
Gasilski dom Stari trg pri Ložu

9. Dobrodelna novoletna hoja
Lož

ŠK Loška dolina,
GSM 031 230 914,
sk.ld.988@gmail.com
OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu,
GSM 041 943 439 in
ŠZ Loška dolina,
GSM 041 376 084

www.facebook.com/zavod.gradsneznik
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foto: Edo Šega

foto: Mario Žnidaršič

