Podgorski studenec
Vaščanom Podgore je studenec, ki izvira pod vasjo, verjetno že od začetkov nastanka kraja pomenil
osnovni vodni vir za napajanje živine, osebne potrebe ter gospodinjstvo. Ko so si v polovici prejšnjega
stoletja sezidali štirne ter leta 1986 napeljali vodovod, je pomen studenca ter lokve, kamor se iz
njega voda steka, postopoma prenehal. Tedaj so ga nekateri uporabljali le še, da so si s pomočjo
motorne črpalke in gasilskih cevi polnili štirne, če so bile prazne, ter posamezniki za zalivanje vrtov.
Prostor ob studencu in lokvi je bil nekoč tudi prostor, kjer so se zbirali in igrali otroci. Delali so si
piščalke iz vrb ter se v vročih dneh v lokvi nekateri včasih tudi kopali. Pozimi, kadar je lokev zamrznila, je bilo tam pravo drsališče. Po dnu lokve so položene kamnite škrli, ki so zadelane z ilovico. Tako
utrjeno in zatesnjeno dno preprečuje, da bi voda poniknila. Leta 1975 so lokev dobro očistili in uredili
teren. Danes, ko lokev ne služi več svojemu namenu, se počasi zarašča. V njej so svoje domovanje
našle žabe ter nekatere druge vodne živali, tja pa včasih zaide tudi kakšna raca.
Studenec je obzidan ter obokan s kamenjem. Pred njim je postavljeno betonsko korito, ki je bilo tako
kot lokev namenjeno za napajanje živine. Prvotno je bilo naslonjeno ob zid studenca, kasneje pa so
ga premaknili, da je živina lahko do njega prihajala in se napajala z dveh strani. Vanj so vodo nalivali
s pomočjo lesenega korca. S korcem so si ženske vodo nalivale tudi v lesene škafe, ki so jih nosile na
glavah. Tisti bolj oddaljeni pa so po vodo prišli z dvesto ali tristolitrskimi lesenimi bačvami, ki so jih
vlekli voli. K studencu so ženske tudi nosile prat solato in drugo zelenjavo. Perilo pa so hodile prat k
vodi v nekoliko bolj oddaljeno Sigo, kjer so bili narejeni leseni perilniki.
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Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva
v občini Loška dolina.
Naklada: 1450 izvodov
Uredniški odbor: Aja Trudn, Anita Kolmanič,
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Lektoriranje: Andreja Mlakar
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UVODNIK
Lep sončen pozdrav!
Kljub temu da so se temperature že sredi maja nadpovprečno dvignile in
smo pred pripeko že vztrajno iskali senco, rastline pa čutile žejo, bo uradno
poletje k nam prišlo šele v času tradicionalne prireditve V deželi ostrnic. Kaj
vse se bo na prireditvi dogajalo, je predstavljeno na zadnji strani te številke.
Del tistega, kar se je zgodilo v času, ko se nismo videli, je predstavljeno na
ostalih straneh, ki jih je tokrat nekoliko več kot običajno. Zato upam, da se
bo za vsakega našlo kaj zanimivega in ga bo vsebina razvedrila ter odvrnila
od vsakodnevnih skrbi in problemov …
Poleg ostalih modernejših načinov sušenja in spravila sena se ostrnice tudi
v času letošnje košnje razkazujejo po naših poljih. Tako je tudi v Podgori, ki
je na kratko predstavljena v današnji številki, in ki v sebi skriva še veliko
zanimivega, o čemer bi bilo vredno še pisati.
Vabljeni k branju in tudi k pisanju!
Naj vas poletje, ki je pred nami, razveseljuje in naj odžene recesijo ter vsakodnevne skrbi!
Borut Kraševec, urednik

Ob dnevu državnosti čestitke vsem bralcem in občanom Loške doline!
Zadnji dan za oddajo člankov: petek, 4. september 2009.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300 dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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Na kratko iz občinskega sveta
19. redna seja
Na tokratni seji so svetniki obravnavali občinski
program varnosti občin Postojna, Cerknica,
Pivka, Loška dolina in Bloke z oceno varnostnih razmer na območju občine Loška dolina.
V programu so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, zaželeni
cilji, ukrepi in nosilci za doseganje ciljev,
izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer
v lokalni skupnosti, organizacijo in delovanje
redarske službe in izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskega programa varnosti. Namen
občinskega progama varnosti je določiti enotne
kriterije za zagotavljanje javne varnosti v občini
in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine.
Sprejeti Pravilnik o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Loška dolina, določa
merila za redni in podaljšani obratovalni čas
gostinskih obratov in kmetij, postopek za izdajo
soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter pogoje in postopek za preklic
soglasja. Občina Loška dolina je pravilnik, ki
je urejal obratovalni čas, imela že do sedaj,
vendar ga je bilo potrebno uskladiti s spremembami Zakona o gostinstvu in Pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.
Oddaja kmetijskih zemljišč na področju občine
do sedaj ni bila urejena. Sprejetje Pravilnika o
oddaji kmetijskih zemljišč v lasti občine Loška
dolina v zakup bo omogočilo zainteresiranim
posameznikom pridobitev zemljišča v lasti
občine v zakup. Predmet zakupa je kmetijsko
zemljišče, ki je primerno za kmetijsko obdelavo.
Pravilnik med drugim opredeljuje tudi postopke
oddaje v zakup, ki jih bo vodila imenovana
komisija. Višina najemnine pa je za 30 % nižja,
kot znaša cena najema zemljišča, katerega lastnik je Sklad kmetijskih zemljišč RS.
Zaradi uveljavitve novega plačnega sistema je
bilo potrebno podati soglasje k dopolnitvam

statuta ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica, ki
dosedanjo glavno medicinsko sestro uvršča na
delovno mesto pomočnika direktorja.
V nadaljevanju seje je občinski svet obravnaval še kadrovske zadeve, ki so se nanašale na
izdajo soglasja k delovni uspešnosti direktorja
zdravstvenega doma in ravnateljice osnovne
šole. Občinski svet ni podal soglasja k delovni
uspešnosti direktorja zdravstvenega doma, za
ravnateljico osnovne šole pa je bilo soglasje
dano. Ravnateljica je v letu 2009 upravičena do
59 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela
plače za delovno uspešnost za leto 2008, kot
ga je določil svet zavoda osnovne šole. V letu
2009 se v skladu z ukrepi vlade izplača 4/12
pripadajočega zneska.
Glede na Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica direktorja
knjižnice imenuje svet knjižnice. Le ta si mora
pred imenovanjem pridobiti mnenje občine.
Občinski svet je k imenovanju ga. Marije Hribar
za direktorico knjižnice podal pozitivno mnenje.
Mandat članov svetu javnega zavoda zdravstvenega doma se izteka, zato je občinski svet
na podlagi predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenoval dve
novi članici kot predstavnici naše občine, ki je
soustanoviteljica zdravstvenega doma.

20. redna seja občinskega sveta
Občine Loška dolina
Občinski svet se je seznanil s poročili o delu
za leto 2008 medobčinskega inšpektorata in
redarstva, javnih zavodov, katerih ustanovitelj
je občina, in sicer Zdravstvenega doma dr.
Božidarja Lavriča Cerknica, Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Javnega
zavoda za kulturno in turizem Grad Snežnik za
leto 2008. Sprejel pa je tudi letno poročilo za
leto 2008 javnega podjetja Komunala Cerknica.
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina
za leto 2008 izkazuje, da so bili prihodki skupno

realizirani v višini 93,1 % glede na planirana
izhodišča. Transferni prihodki, kamor sodijo
finančna izravnava, sredstva za financiranje
šolskih prevozov in sredstva za investicije, so
bili realizirani v višini 95,5 % planiranih. Celotni odhodki proračuna so v letu 2008 znašali 3,1
mio EUR oziroma so dosegli 88,7 % planirane
realizacije. Tekoči odhodki predstavljajo 30,5 %
(sem sodijo porabljena sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, izdatke za blago in storitve, tekoče vzdrževanje,
plačila obresti ...), tekoči transferi predstavljajo
28,7 % vseh odhodkov proračuna (sem sodijo
subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam
in ustanovam ter druge domače tekoče transfere). Največji delež odhodkov pa predstavljajo
investicijski odhodki, ki so v letu 2008 znašali
1,3 mio EUR oziroma 40,7 % vseh odhodkov v
letu 2008. Najpomembnejša investicija v letu
2008 je bila gradnja vrtca v Starem trgu, saj so
porabljena sredstva znašala skoraj 70 % vseh
investicijskih sredstev.
Glede na sklep občinskega sveta morajo imenovani predstavniki enkrat letno poročati o
delu organa, v katerem sodelujejo. Tako so bila
sprejeta poročila predstavnikov občine v javnih
zavodih (osnovna šola, zdravstveni dom, Javni
zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik) ter
poročilo o delu sveta javnega sklada RS za kulturne dejavnosti iz Cerknice.
Cene za storitev oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva se razlikuje od cene za gospodarstvo,
okoljska dajatev ter vodno povračilo sta za
obe kategoriji enaki. Občinski svet je soglašal,
da cena oskrbe s pitno vodo (brez DDV) znaša
za gospodinjstva 0,6181 EUR/m3 in za gospodarstvo 1,1859 EUR/m3. Cene bodo po novem
višje za 40 %, in sicer se bo prva uskladitev
opravila s 1. 7. 2009 (največ do polovice predlaganega povišanja) in druga uskladitev s 1. 4.
2010 (druga polovica predlaganega povišanja).
Na seji je nato svet obravnaval in sprejel še
odstopno izjavo članice občinskega sveta.

Neva Šibenik

Delovanje Medobčinskega inšpektorata
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
(MIR) je bil na podlagi 49. a člena Zakona o
lokalni samoupravi ustanovljen z Odlokom o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Ur. list
RS, št. 108/2007), ki so ga v enakem besedilu
sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic in je
pričel veljati 12. 12. 2007. Kot organ skupne
občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke je pričel z delovanjem
17. 3. 2008, z zaposlitvijo vodje MIR.
MIR je ustanovljen za območje občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, ki
na skupni površini 975 km2 šteje nekaj več kot
36.600 prebivalcev.
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MIR opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki
jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z
zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna
področja nadzora, med drugim oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, urejanja javnih poti, površin za
pešce in zelenih površin, urejanja lokalnih javnih
cest in javnih poti, urejanja in vzdrževanja
pokopališč, javnih tržnic in plakatnih mest, urejanja javnih parkirišč, mirujočega prometa v
naseljih in parkiranja, občinskih taks, turističnih
taks, javnega reda in miru in druga področja, ki
jih določijo občinski in drugi predpisi.

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa MIR kot
organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada. MIR pri izvrševanju upravnih
nalog ravna po usmeritvah župana in nalogih
tajnika občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja MIR pa po
skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
MIR je tako tudi prekrškovni organ, ki je bil z
Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
pooblaščen za odločanje o prekrških za kršitve
na področju občinskih predpisov in drugih
aktov, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic
junij, 2009
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skladno z zakonom. MIR kot prekrškovni organ
na prvi stopnji o prekršku odloča v hitrem
postopku.
V okviru medobčinskega inšpektorata in redarstva delujejo inšpektor - svetnik, inšpektor, višji
nadzornik za komunalne zadeve – občinski redar, štirje občinski redarji in administrator.
Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge
inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o
inšpekcijskem nadzoru.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski
predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je
pooblaščen.
Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o lokalni samoupravi,

Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona
o javnem redu in miru ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red
na območju občin.
Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge po določbah Zakona o
občinskem redarstvu in so pristojni:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet
v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na
občinskih cestah zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh,
rekreacijskih in drugih javnih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
– vzdrževati javni red in mir.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni
inšpekcijski pregled ali kot izredni na podlagi
obvestila občinske uprave oziroma prejetih
vlog.
Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče dati neposredno na naslov
Medobčinskega inšpektorata in redarstva ali na

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih
v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 52/00 in Uradno glasilo občine
Loška dolina, št. 23 z dne 11. 11. 2003) in Pravilnika o podeljevanju
priznanj občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 6 z
dne 29. 6. 2001) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občine Loška dolina, objavlja

RAZPIS

sedežu občin ustanoviteljic, pisno, po telefonu
ali po e-pošti.
Inšpektor mora obravnavati vse vloge, tudi
anonimne prijave in varovati tajnost vlagatelja.
Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z
globo v višini 500 evrov.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi
Neva Šibenik, univ. dipl. prav.
URADNE URE:
1. V poslovnih prostorih:
ponedeljek in sreda: od 8. do 10. ure
2. Po telefonu:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 14. ure
sreda: od 8. do 15. ure
petek: od 8. do 13. ure
KONTAKTNE INFORMACIJE:
Naslov: Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Telefon: 05 726 55 19
Faks: 05 726 55 69
E-pošta: inspektorat@postojna.si

Občina Loška Dolina

Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 2009
1. Priznanje »Zlati grb občine Loška dolina«
– v letu 2009 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom
občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3
večino;
– prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna
oseba, društvo in organizacija, ki je s svojim delom znatno prispeval k
razvoju in ugledu kraja;
– predlagatelj je lahko najmanj 5 % volivcev v občini Loška dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki
na sedež Občine Loška dolina najpozneje do vključno 25. 8. 2009
v zapečateni kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE ZLATI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, Stari trg pri Ložu.
2. Priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina«
– v letu 2009 se lahko podeli največ dve priznanji;
– prejemnik je lahko posameznik, skupina, društvo, organizacija in skupnost, za enkratne, izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela;
– predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta ali najmanj 5 % volivcev v občini Loška dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki
na sedež občine Loška dolina najpozneje do vključno 25. 8. 2009
v zapečateni kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE SREBRNI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, Stari trg pri Ložu.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel občinski svet občine Loška
dolina.
Komisija za mandatna vprašanja,
Datum: 21. 5. 2009
volitve in imenovanja
predsednik
Zdenko Truden l.r

junij, 2009

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

5

ljudje in kraji
tekst in fotografije: Borut Kraševec

Obcestna vas Podgora leži na jugovzhodnem robu Loške doline, kjer se cesta, ki pelje
proti Babnemu Polju, začne vzpenjati. Cesto
iz Podgore do Babnega Polja so zgradili leta
1859. Nad vasjo se dviguje 678 m visok Kucelj,
na katerem so leta 1887 odkrili sledi keltske
naselbine. Leta 2001 so na njem postavili
16,75 metra visok lesen križ. Na zahodnem
delu vasi, nekoliko dvignjeno na pobočju so
leta 1996 vaščani postavili kapelo, posvečeno
sveti Družini in tako izpolnili zaobljubo, ki so jo
dali njihovi očetje med drugo svetovno vojno v
italijanski internaciji na Rabu.
Podobo Podgore kot tudi nekaterih drugih krajev v času košnje bogatijo po poljih zasajene
ostrnice, kar kaže pristno podobo domačnosti.
Od lanskega junija si obiskovalci v Podgori
lahko ogledajo tudi zanimiv vojaški, kmečki
muzej, ki ga je uredil vaščan Stane Pucelj.
Vas Podgora se prvič omenja že leta 1384. Po
nemško so jo takrat imenovali »Hinterperch«.
Od leta 1635 pa so v krstni knjigi pri krstih iz
Podgore pisali »ex sub Monte« – iz Podgore.
V knjigi Logaško okrajno glavarstvo, ki je izšla
leta 1889 in kamor so kraji Loške doline takrat
spadali, so zapisali, da je v Podgori 21 hiš ter
139 prebivalcev. Pri zadnjem štetju leta 2002
pa je bilo v Podgori 48 stanovanj, 43 gospodinjstev ter 105 prebivalcev. To je za pet več kot
leta 1811, ko je župnik in dekan Klemenčič
poročal, da je bilo v Podgori takrat natanko
100 prebivalcev.

Original hrani: Stane Pucelj

Podgora pri Ložu

Pogled s Kuclja na Podgoro v tridesetih letih prejšnjega stoletja

viri:
– Obrh, oktober 2006, št. 4, stran 42, Prva zapisana
imena vasi, Janez Kebe.
– Vojteh Ribnikar, Logaško okrajno glavarstvo.
Zemljepisni in zgodovinski opis. Izdalo »Društvo
učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega«.
V Logatcu, 1889.
– SURS, GURS, popis prebivalstva 2002.
– Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem,
Ljubljana, 1996.
– Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem II,
Družina, Ljubljana, 2002.

Ostrnice – značilna podoba Podgore v času košnje

Čebelarjenje
Pri Spodnjih Kraščevih v Podgori imajo
dolgo čebelarsko tradicijo. Na vrtu imajo lep
čebelnjak, ki ga je postavil gospodar Slavko
Strle, moj sogovornik. V njem je 54 čebeljih
družin. Čebelaril je že njegov stari oče. Kot
kaže se bo čebelarska tradicija nadaljevala, saj
se je v zadnjem času za čebelarstvo začel zanimati tudi sin Rihard. Poleg čebelarstva in kmetovanja se je Slavko Strle ukvarjal z mnogimi
dejavnostmi. Bil je furman, kot orodjar je bil
do upokojitve zaposlen v Kovinoplastiki Lož.
Veliko so ga vabili, da je hodil klat prašiče in po
svojem receptu delal klobase, ki so bile menda
zelo dobre. Sam izdela veliko pripomočkov, ki
so potrebni pri čebelah in o tem svetuje tudi
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drugim. Tudi ročaje za sekire in drugo orodje
izdela sam. Lesene kadi, škafe, dele za voz in
razno opremo je izdeloval že njegov stari oče.
Na vrtu imajo kar nekaj jablan, sliv in hrušk.
Iz sadja stisnejo sok, izdelajo kis, vino, skuhajo pa tudi žganje, ki ga večino uporabijo za
medico. Žena v krušni peči nasuši veliko sadja.
Poskrbi pa tudi, da imajo pri hiši vsako leto
dovolj domačega čaja iz različnih zelišč, ki ga
najraje sladkajo z domačim medom.
Spomini na čebelarske začetke
Čebelariti sem začel 1945. leta. V čebelarstvo
me je usmerjala teta, očetova sestra, ki je

bila pri nas. Čebelarstva se je učila od svojega očeta, mojega starega očeta, ki je imel 80
krajničev. Zelo veliko je tudi brala o čebelarstvu.
Takratno čebelarstvo je bilo bolj primitivno. Z
izobraževanjem in izkušnjami pa se je postopoma izboljševalo in smo prišli do tega, da
smo imeli več živali.
Spominjam se, da se je po vojni težko dobilo
sladkor. Pri gradu so razdeljevali določeno
količino sladkorja na posameznega člana. Da
bi sladkor dali za čebele, niso imeli posluha.
Zato smo s sladkorjem prikrajšali sebe in ga
dajali čebelam, ko je bila slaba letina, samo da
smo jih obdržali. Tako smo kasneje imeli dovolj
medu tudi za doma. Poleg ostalega smo kakšen
junij, 2009
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Čebelar Slavko Strle

lonček medu vzeli s seboj na košnjo. Namazan
na kruh nam je dal moči, da smo lažje kosili.
Pri Gradu Snežnik je bil takrat vrtnar Grl, ki je imel
tudi čebelnjak. Velikokrat sem bil pri njem. Dal mi
je veliko nasvetov o roju, točenju medu …
Takrat pri nas še nismo imeli točila, zato sem
ga kmalu kupil tudi jaz. To je bil preprost lesen
čebriček. V njem smo satovje vrteli ročno na
igli, da je centrifugalna sila vrgla med iz satovja.
Pred tem stari oče niso imeli točila in so satje
razrezovali in iz njega stiskali med s stiskalnico. Tako iztisnjen med ni bil tako dober.
Doma hranim zapiske iz leta 1929, ko so imeli čebelarji sestanke v Grahovem, kjer je bil
sedež. Iz doline so bili Dimic, Škrbec iz Podcerkve, Štefančič iz Pudoba in drugi. Sodeloval
je tudi moj stari oče, čeprav pa v teh zapisnikih
ni omenjen. Opisano je, kaj so delali, kakšna je
bila letina in podobno.
Furmanstvo in druga kmečka opravila
Pri hiši nas je bilo šest otrok, oče, mati in
teta. Bilo je treba kar delati, da smo preživeli.
Pridelali smo kakšnih štirideset do petdeset
mernikov koruze in tudi toliko pšenice. Vse to
smo omlatili na roke.
Spomnim se, ko sem bil še majhen fantiček,
smo mlatili s cepcem. Tudi jaz. Mlatili smo tudi
po cel teden. Imeli smo s slamo krito streho
in smo morali delat škupo. Za škupnike smo
otepali tako, da nismo s cepcem strli slame.
Pri tem delu smo uporabljali gradaše. Za
prekrivanje strehe smo dobili krovca, ki je znal
prekrivati s slamo. Tega dela sem se takrat nekoliko navadil tudi sam. Streho smo imeli krito
s slamo do leta 1963, ko smo jo prekrili s salonitnimi ploščami.
Pridelali smo tudi po 8 mernikov fižola, ki smo
ga sušili na ostrnicah. Teta je vse to rada delala. Doma smo imeli tudi ajdo. Nikoli ni bilo
kakšnega obilja, vedno pa smo pridelali toliko,
da nismo bili lačni.
Najbolj je bilo lušno, ko se je melo proso. Fantje,
bil sem star kakšnih osemnajst let, smo šli radi
slamo trest, če so nas povabili. Punce so proso
mele z nogami, fantje smo jim pa zavezali rep
ali kaj podobnega in je bilo veselo. Svetlo je
bilo samo toliko, kolikor je svetila petrolejka.
Ko se je delo končalo, se je proso pometlo v en
kot in je bil povečerek. Prišel je muzikant s harmoniko, ponavadi so šli iskat Jagra v Šmarato,
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in se je plesalo pozno v noč. Po vojni je prišel
igrat tudi nek Štefanc, včasih sem pa tudi jaz
zaigral na orglice. V jeseni se je slačilo koruzo.
Ličkat so prišli tudi sosedje in prijatelji. Koruzo
smo nato še ružili. Jaz sem si naredil poseben
ribežen, da je šlo lažje. Vsak smo zružili po dva
ali celo tri mernike koruze. Taki večeri so bili
res lepi. Tudi ko smo drva rezali. Žagali smo na
roke po dva, vsak na enem koncu. Ob večerih,
ko je svetila luna, smo se dali na štiri žage in je
bilo v dveh večerih drv za celo zimo.
Takoj po vojni sem z voli, ki smo jih imeli, kasneje pa tudi s konji fural les. Takrat tovarna
na Marofu še ni delovala, tako da smo vozili
le hlodovino. Nalagali smo jih ob stari cesti
na Cinkovcu. Včasih je šel z mano oče, čeprav
je bil bolan, včasih sedaj že pokojni brat Ivan.
Pomagali so pa tudi še drugi.
Pripovedovali so
Furmani so pred vojno iz Čabra, Milanovega
Vrha, Prezida vozili voz za vozom, naj bo leto
ali zima, dež ali sneg. Kamenje na cesti se je
trlo pod šinami na kolesih. Po cesti je bilo zato
veliko blata.
Velikokrat smo v tistih časih poslušali stare
možakarje, ki so pripovedovali razne zgodbe.
Naš sosed, ki je bil v avstrijski vojski, je nekoč
sedel na vrtu pod hruško in pripovedoval o
soški fronti. Ena taka bolj zabavna je bila ta,
ko sta z Brcinovim Andrejem iz Pudoba, ki je
bil star 17 let, on je bil pa 45, nekoč ponoči
ušla s fronte. Bila sta lačna in ko sta prišla v
neko vas, sta poslušala, kje so kakšne kokoši.
»Sva šla, odtrgam eno letev s kurnika, pa
nekaj zašumi. Bila sva čisto tiho, pa zopet
nekaj zašumi. Grem z roko, da bom zagrabil kuro, pa sva se z nekim Italijanom vsak
z ene strani z rokami prijela v kurniku.« In
smo se nasmejali. Take zgodbe so mi ostale
v spominu.
Tudi naša teta, ki je veliko brala, je vedela veliko zgodb. Pogosto je pripovedovala zgodbe
o strahovih. Otroci smo sedeli na peči in
poslušali. Pripovedovala je tudi, kako jih je
včasih zeblo, ker niso imeli za obleč in pokrit,
ko so furali pozimi in je šla v gozd z očetom ali
s katerim od bratov.

Oskrba z vodo
Studenec imamo blizu pod našim vrtom. Ko
sem bil star kakšnih petnajst let, so tja še hodili
po vodo iz cele vasi. Samo pri dveh hišah so
imeli takrat štirne, pri Grabnarju in pri Fricu, ki
je prišel iz Amerike. Živino smo napajali v lokvi.
Konje sem spustil, da so šli kar sami čez vrt do
lokve in tudi nazaj. Tudi v koritu pri studencu
se je napajala živina. V korito smo vodo nalivali z lesenim korcem. Ženske so nosile vodo v
škafih na glavi. Ali pa smo odrezani ročaj metle
pretaknili skozi roče in smo fantki škaf z vodo
držali vsak na svojem koncu za ročaj in ga nesli
čez vrt domov. Doma smo imeli leseno kad in
emajliran korec. S korcem je gospodinja zajela
vodo za kuhat, vsi smo iz korca tudi pili. Tisti
malo bolj oddaljeni so po vodo hodili z bačvo, ki
je držala po dvesto ali tristo litrov in so jo vlekli
voli. Ob sušah je lokev presahnila, vode tudi v
studencu ni bilo toliko, da bi jo lahko zajemali,
tudi v Sigi ne, zato smo jo morali z voli ali konji
vozit iz Pudoba ali pa smo šli ponjo v Breg. Najhuje je bilo, ko smo prišli z lazov domov in je
živina mukala in je bilo treba daleč po vodo.
Spominjam se, da so po vojni neki Nemci
raziskovali globino vode. Najprej so bili pri
Mlakarčkovemu Jakobu v Ložu, kjer so kopali
šest metrov globoko in so imeli potem tam
vedno vodo. Potem so prišli kopat tudi k studencu v Podgoro. Ker ni šlo, so zaminirali. Od
takrat je studenec izgubil tisto moč.
Elektrika
Elektriko smo v Podgoro dobili kmalu po vojni, vendar pa je bila zelo slaba. Pozneje, ko so
prišli prvi pralni stroji, je bilo tako, da, če sta
dva pralna stroja v vasi prala, tretji ni mogel.
Ko sem bil vaški predstavnik, sem se hodil na
Vrhniko dogovarjat za transformator, vozil me
je sedaj pokojni Perušek, ki je imel takrat staro
škodo. Tako smo dobili prvi transformator v
Loški dolini in je bilo z elektriko nekoliko bolje.
Kasneje je bil transformator še za Babno Polje.
To je bilo po letu 1970. Pridobiti sem moral
tudi podpise posameznikov, da je bil električni
drog lahko na njihovi parceli. Shranjene imam
še vse zapiske o tem, kaj se je delalo, tudi ko
smo dobili asfalt …

Čebelnjak na vrtu Kraščeve domačije
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Muzej orožja in kmečkih predmetov
Stane Pucelj, ki je že nekaj let v pokoju,
pravi, da zbira stare predmete vsaj že petdeset let. Začelo se je že na Bloški Polici,
od koder je doma. Še preden je začel dobro hoditi v šolo, je domov prinašal stare
kose železa, različne odslužene predmete,
kmečko orodje, likalnike, lonce … in tudi
orožje, ki ga še posebno zanima. Veselja
do zbiranja so se takrat nekoliko nalezli
tudi nekateri drugi njegovi vrstnik in so si
na skrivaj kazali svoje zbirke. Veselje do
orožja in zbirateljstva ga je spremljalo tudi
v Podgoro, kamor se je leta 1970 poročil.
Zanimivih starih predmetov se je v vseh
teh letih nabralo za cel muzej, ki ga je lanskega junija odprl v prostorih ob domači
hiši. V njem obiskovalcem z veseljem
pokaže svojo obsežno zbirko in o vsakem
predmetu ve povedati kaj zanimivega.
Kako ste prišli na idejo, da bi naredili muzej, v katerem bi predstavili
svojo zbirko?
Predmete sem najprej imel razstavljene v
dnevni sobi. Počasi se je to začelo nabirat in kar sem na novo dobil, sem očistil
in spravil na podstrešje. Ko sem hotel
komu kaj pokazati, sem moral nosit s
podstrešja.
Ob hiši je bilo poslopje, ki je bilo potrebno
popravila, zato smo ga podrli in naredili
novo. Tako smo dobili prostor, kamor
sem postavil svojo zbirko za javnost.
To je moje veselje in tudi druge zanima.
Pri gradnji so mi z delom pomagali tudi
sovaščani in kolegi. Porabil sem tudi kar
nekaj sredstev. Če ne bi bilo veselja, ne bi
toliko »reskiral«.

Otvoritev muzeja Pucelj, 7. junij 2008

Muzej je razdeljen na dva dela. V spodnjem prostoru je predvsem orožje in
vojaški predmeti, nekaj pa tudi starega denarja, manjšega kmečkega orodja, dokumentov, zemljevidov, starih fotografij …
V zgornjem nadstropju pa je predvsem
kmečka oprema, orodje in predmeti iz
vsakdanjega življenja.
Kako pa vaše zbirateljstvo sprejema
družina?
Nikoli mi niso nasprotovali. Tudi pomagajo mi.
Koliko predmetov imate na ogled v
svoji zbirki?

Stane Pucelj med svojo zbirko na dan otvoritve
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Posameznih kosov je več kot štiri tisoč.
Sproti jih zapisujem in dodajam na
seznam. Mi pa že primanjkuje prostora,
zato bom moral muzej razširiti, narediti
še en prostor.
Že v tem času, od kar sem odprl muzej,
sem dobil toliko stvari, da je že vse polno.
Ko sem začel muzej urejati, sem si mislil,
saj bo vse napol prazno, potem ko sem
začel stvari razporejati, pa se je izkazalo,
da je tega zelo veliko. Imam že stvari, ki
sem jih očistil in zaščitil ter pospravil in
čakajo, da bo kaj več prostora, da jih bom
lahko razstavil.
Je bilo v tem letu kar je muzej odprt,
veliko obiskovalcev?
Sezona za obiske je bolj v jeseni, ko
začnejo šolski dnevi. Precej obiskovalcev
je bilo tudi pozimi. Sedaj spomladi je pa
obiska bolj malo in na ogled pridejo bolj
posamezniki.
Poleg domačih so bili obiskovalci tudi
od drugod, na primer iz postojnske šole,
društva upokojencev, gasilci, društvo invalidov …
V svoji zbirki imate veliko tudi
orožja. Ali obstajajo kakšni posebni
pogoji za tovrstno zbiranje?
Pri orožju so še posebej natančna pravila.
Da sem lahko tovrstno razstavo sploh
odprl, sem moral pridobiti različna
potrdila in opraviti izpite. Tudi prostor in
varovanje mora biti urejeno po predpisih.
Imam tudi dovoljenje za zbiranje orožja
ter orožni list za posest in šport.
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Poleg veselja do zbiranja imam od nekdaj
tudi veselje do streljanja. Že takrat, ko sem
prišel v dolino, smo še z nekaterimi hoteli
ustanoviti strelsko društvo. Sestanke smo
imeli pod kinodvorano. Z ustanovitvijo
takrat ni bilo nič, zato smo se vključili v
strelsko društvo Brest v Cerknico, kjer
smo trenirali, streljali in tekmovali.
Sedaj sem v Strelskem društvu Kovinoplastika Lož in član strelske zveze Slovenije.
Predvsem tudi zaradi tega, ker imam
orožje. Če nisi strelec ali lovec, ga ne
smeš uporabljat. Če ne bi bil v strelskem
društvu, ne bi imel dovoljenja na primer
za preizkusiti puško, če deluje, niti ne bi
smel imeti streliva … Ker imam dovoljenje
za zbiranje orožja, dobim dovoljenje tudi
za zbiranje avtomatskega orožja, vendar
pa tega ne smem uporabljati.

Meni vsak predmet veliko pomeni. Ni
denarja, da bi kakšno stvar oddal.
Imam npr. sabljo, ki ima ročaj iz pletene
žice in je stara vsaj 200 let. Pa tudi še
nekaj drugih dragocenih predmetov imam
v zbirki.

Sedaj že dve leti ni bilo prave letine.
Nikoli jih nisem lovil večje količine. Če so
mladi, so najboljši pečeni, starejši pa so
za juho.

Koliko časa vam vzame ta vaša dejavnost?
Časa je pa šlo. Če dobim kakšno stvar, da
je za popraviti, traja ure in ure. Kakšna
večja pa tudi teden ali celo štirinajst dni.
Če delam kakšne bolj specialne stvari,
pa pogledam tudi v kakšno knjigo, da vidim, kako moram narediti, da je podoba
čimbolj natančna.
Preberem veliko knjig na to temo. Pa tudi
razne muzeje sem že obiskal, v Italiji, v
Bovcu, v Kobaridu … Obiskati nameravam tudi še muzeje po Dolenjskem in

Ko sem bil še mlad, pa sem veliko delal
z železom. Veliko sem zvaril tudi ograj.
Sedaj se s tem več ne ukvarjam. Pri
kakšnih sedemnajstih letih sem popravljal mopede. Ko sem prišel v Podgoro,
sem imel skoraj servis za mopede.
Takrat so bile popularne štirke, ki so
mi jih vozili, da sem jih predeloval v
petke.

Nabiram tudi gobe: jurčke, lisičke, parkelce, tiste ki jih poznam. Veliko hodim
tudi v hribe, najraje v Posočje.

Imate v prihodnje z vašim zbirateljstvom in muzejem mogoče
kakšne posebne načrte?

Kakšne vrste orožja iščete oz. kupite za svojo zbirko?
Najrajši vidim, da so npr. pištole starejše
izdelave, da nimajo plastike. Zanimivi so
stari modeli izpred petdesetih let.
Dobite tudi kaj, kar je potrebno
popravila?
Tudi. Večinoma sem dobil tako, ki je bilo
za na odpad ali v beton. Veliko takih
stvari, ki niso bile več za uporabo. Manjkal je na primer kakšen del. Manjkajoči
del sem ponavadi izdelal sam, včasih pa
se kakšen kos dobi tudi na bolšjem sejmu
v Šempetru, kamor pridejo ponudniki tudi
iz drugih držav. Sejem pogosto obiščem in
če imam srečo, tudi kaj najdem in kupim.
Veliko najdem tudi preko interneta, kjer je
možno stvari naročiti celo iz Amerike.
Kje pa dobite kmečke in ostale predmete?
Veliko stvari se je žal že uničilo, nekateri
pa jih še imajo. Veliko stvari mi dajo tisti,
ki vedo, da zbiram. Tudi ljudje iz doline
mi prinesejo, saj vedo da, bo tu pri meni
obnovljeno in ohranjeno in da bo tu ostalo. Saj jaz nič ne preprodajam in ne zamenjujem. Za vsak predmet vem, kdo mi
ga je dal. Veliko sem jih pa tudi kupil v
Ljubljani na bolšjem sejmu in drugod.
Tudi še nekaj drugih zbirateljev je v Loški
dolini, ki zbirajo predvsem za svoje veselje.
Ali je kakšen predmet, ki vam je še
posebej pri srcu in ste nanj še posebej ponosni, da ga imate v zbirki?
junij, 2009

Del zbirke škrinc in orodja

Štajerskem, kjer pa so predvsem bolj s
kmečko tematiko … Zanimajo me tudi
stari avtomobili. Ogledal sem si jih v
Bistri, šel sem tudi v muzej Mercedesa
v Stuttgart, obiščem pa tudi veteranske
dirke na Šmarno goro.
V muzeju imate razstavljeno lepo
število starih »škrinc« za polhe.
Ali mogoče tudi sami lovite polhe?
Imate poleg zbirateljstva še kakšen
drug hobi?
Tudi polham. Veliko, vse do njegove
smrti sva hodila polhat z Drabunovim
Janezom. Vedel je, kje so polšne. Hodila
sva vse do Otrobovcev, Poljan in še kam.

Ja, razmišljam, da bi naredil prostor v
garaži, kamor bi lahko postavil kakšno
večjo stvar.
Imam stružnico iz lesa, ki sem jo dobil iz
Koče vasi, kjer je bila nekoč zadruga.
Če bi imel več prostora, bi zbiral tudi
večje predmete: komode, postelje, kredence, vprežne, sani … Mogoče mi bo v
prihodnosti uspelo tudi to.
Ogled muzeja po predhodnem
dogovoru.
tel.: 01 705 75 43
GSM: 041 502 870
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ljudje in kraji
Fotografski utrinki Podgorcev pri druženju in delu

10

junij, 2009

ljudje in kraji
Kapela sv. Družine
Leta 1995 so vaščani Podgore nad vasjo sezidali kapelo sv. Družine. Med drugo svetovno
vojno so se v Italijanski internaciji na Rabu
očetje sedanjih hišnih gospodarjev zaobljubili, da bodo postavili kapelo. To obljubo so
uresničili njihovi sinovi. Glavni pobudnik del je
bil Franc Truden, ki je zbral tudi vsa potrebna
dovoljenja.

Vaščani so pri vseh delih veliko pomagali in
skupaj z drugimi dobrotniki zbrali denar za
gradbeni material in drugo opremo. Domači
mojstri pa so vsa dela opravili brezplačno.
Brezplačno je načrt za kapelo izdelal arhitekt
France Kvaternik, svoje delo sta podarila tudi
akademski slikar Tomaž Perko, ki je izdelal
fresko svete Družine, kip križanega pa Stane

Jarem. V nedeljo, 25. avgusta 1996 je kapelo in
dva nova bronasta zvonova blagoslovil takrat
pomožni ljubljanski škof msgr. Alojz Uran.
(iz knjige: Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem,
Ljubljana 1996, stran 205)

Kapela sv. Družine nad Podgoro

Notranjost kapele

Uganka
Vasica je majhna,
na robu leži,
v MUZEJU so njenem
zgodovinske stvari.
Jasna Lekan

Jožef Sterle Podklancev se že od mladosti ukvarja z rezbarjenjem. Iz lipovine izdeluje predvsem jaslice, izdelal in obnovil
pa je tudi že veliko nabožnih kipov in križev, ki so bili v slabem
stanju.

Jožef Sterle predstavlja svoje jaslice na prireditvi pri Gradu Snežnik, junij 2008
junij, 2009
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Priznanje zavodu ORON
Arhiv: ORON

Zavod ORON je na nacionalni otvoritvi Tedna
vseživljenjskega učenja 8. maja v Novem
mestu prejel priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne učne in strokovne
dosežke v izobraževanju odraslih za leto
2008.
Priznanje je Andragoški center Slovenije
podelil na predlog VITRE iz Cerknice, kjer so v
mnenju zapisali:
»Odločitev VITRE, da predlagamo Zavod ORON
za nagrado ACS, je bila lahka. Vedno odprt za
projektno sodelovanje ali brezplačen vstop v
eter TV ORON nam pomaga pri obveščanju
gledalcev o naših aktivnostih. Z Zavodom
ORON smo začeli sodelovati še pred uradno
ustanovitvijo leta 1998, ko smo jim strokovno
in postopkovno pomagali pri registraciji zavoda.
Na VITRI hranimo DVD-je vseh oddaj, kjer
aktivno sodelujemo. Pri pregledu arhiva smo
ponovno ugotovili raznolikost predstavljenih
tem, oblik predstavljanja in zavidljivo dolžino
prispevkov. Kot regionalni TVU koordinator Notranjsko-kraške regije je sodelovanje
z lokalnimi mediji več kot nujno. Da se je
projekt TVU tako dobro »prijel« vseh prebivalcev območja, so v veliki meri prispevali
lokalni mediji kot eden od najboljših metod
informiranja, osveščanja, izobraževanja in
vključevanja posameznikov, društev, podjetij … V večletnem sodelovanju se je oblikoval bogat mozaik raznovrstnih oddaj, ki so
potekale v živo, v studiu, na terenu, z gosti …
Prepletali smo vsebine, ki so aktualne za vse
gledalce: učinkovita raba energije in obnovljivi
viri energije, dan Zemlje, mednarodni prostovoljni delovni tabori, študijski krožki, razstave,
eko turizem, debatne aktivnosti, podjetništvo
za mlade in inovativno podjetništvo, svetovni
dan okolja, večkratna predstavitev možnosti
mednarodnega sodelovanja, prostovoljno
delo, trajnostni razvoj, svetovni dan voda,
žensko podjetništvo, izobraževalni programi
EU (Leonardo da Vinci), študijski obisk Anglije
(Carlisle) in Amerike (Ohio), Youth for Europe,
mednarodne mladinske izmenjave programa
MLADINA ...
Znano je, da VITRA z naklonjenostjo sodeluje
z razvojno motiviranimi organizacijami. Pri
Zavodu ORON je to sodelovanje korektno in
uspešno zaradi resnega odnosa do dela. Z
voditeljico Andrejo Buh v studiu ali na terenu
tkemo misli, razmišljanja, predstavljamo rezultate projektov, goste … V poslovnem svetu je
verodostojnost partnerjev prvi aksiom, saj za
natančne pogodbe preprosto ni časa. Do sedaj
je Zavod ORON vedno korektno pripomogel pri
realizaciji naših aktivnosti razvoja podeželja.
Večina medijev le s težavo in v manjši meri
podpira neprofitne projekte. To ne velja za
Zavod ORON, saj tudi sami dajejo neprofitnim
aktivnostim velik pomen. To ima multiplikativne učinke, ki se odražajo pri vključevanju
vseh ciljnih skupin v razvojne projekte.
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Ekipa Zavoda ORON na podelitvi priznanja

Kolektiv Zavoda ORON je začel s pomočjo
medija uvajati kulturo žive govorjene besede
in slike. Ob pomanjkanju socialnih kontaktov,
atomizacije in mogočnega vpliva računalnikov,
je začel s kontaktnimi oddajami povezovati
gledalce občin Loška dolina, Bloke in Cerknice
v veliko družino.«
Posredujemo vam nekaj poudarkov
obrazložitve ob podelitvi priznanja:

iz

Zavod ORON je bleščeč primer nevladne organizacije, ki preko TV medija izvaja poslanstvo regijskega obveščanja, predvsem pa
vseživljenjskega učenja. Retoriko »Kdo drugi,
če ne mi« izkoriščajo za vsebinsko poglobljene
oddaje, ki pokrivajo izjemno širok spekter
vsebin. V desetih letih delovanja so uspeli
obdržati poslanstvo, brez da bi jih odneslo
v rumene ali ultra dobičkonosne vsebine. V
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) so aktivno
vključeni od začetka delovanja leta 1998, takoj
z dnevnimi napovedmi TVU in gostom v studiu. Ko je začel Andragoški center Slovenije
pripravljati predstavitve nagrajencev, jih je TV
ORON Notranjska začela redno predvajati.
Zavod ORON je izdajatelj televizijskega programa, ki ima poseben pomen za informiranje
in izobraževanje javnosti na Notranjskem.
Programske vsebine razširjajo vsakodnevno
24 ur na dan preko kabelskega sistema Inatel na širšem območju Notranjske regije v
občinah Loška dolina, Cerknica – periferija
in Bloke ter preko omrežja T-2 po celotni Sloveniji. Na televizijskem kanalu vsakodnevno
ustvarjajo izviren in komunikativen televizijski
program z aktualnimi vestmi, sporočili ter informativnimi in izobraževalnimi TV oddajami.
Programske vsebine so opredeljene kot vzgoj-

no-izobraževalni program in imajo trajnejšo
vrednost za dvigovanje izobrazbene ravni
prebivalstva. Pri informiranju javnosti vsakodnevno sodelujejo z nevladnimi organizacijami, državnimi institucijami, gospodarskimi
družbami, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi ter z zainteresirano civilno družbo. Na
ta način zagotavljajo redno in objektivno ter
uravnoteženo predstavljanje delovanja in
stališč raznih organizacij in posameznikov.
Izobraževalne TV oddaje so izvirno zasnovane
in pojasnjujejo določena vprašanja na način, ki
je zanimiv in privlačen za ciljno publiko. Vse
oddaje so posnete in predvajane s profesionalno digitalno studijsko opremo v televizijskem
studiu ORON v Starem trgu pri Ložu.
V Zavodu ORON izvajajo različne izobraževalne
projekte. Ne glede na temo, dolžino ali zahtevnost projekta, so vedno zasnovani ciljno
za vse plasti in interese prebivalstva, predvsem pa so aktualni.
Ustvarjalci izobraževalnih oddaj na Zavodu
ORON se zavedajo pomena širjenja znanj, zato
že vrsto let v svoj program vključujejo tudi
vsebine, povezane s Tednom vseživljenjskega
učenja. Sadove svojega dela nesebično delijo
tudi z drugimi ustanovami in regionalnimi televizijskimi postajami. Tako prihaja do izmenjav med njimi in s tem do širitve znanj tudi
drugod po Sloveniji. Zavod ORON tako širi tudi
zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega
učenja za osebnostni in družbeni, predvsem
pa naravi prijazen razvoj, kar hkrati spodbuja
hitrejši napredek manj razvite Notranjskokraške regije.
Zavod ORON
junij, 2009

ljudje in kraji
Peter Nelec

Loška dolina – lepa in urejena 2009
V letošnjem juniju bo v občini Loška dolina
potekalo že četrto ocenjevanje urejenosti vasi
in naselij. Akcijo smo člani društva EN-TRN in
Turističnega društva Loška dolina prvič organizirali leta 2006. Cilj akcije tudi po štirih letih
ostaja nespremenjen – dvigniti nivo urejenosti
in izboljšati podobo Loške doline in Babnega
Polja.
Vedno, ko razmišljam ali pišem o tej temi, se
znova in znova sprašujem, kako pristopiti k
tej problematiki, kako motivirati in povabiti
občane, poslovne subjekte, društva in ostale
deležnike k sodelovanju, kaj lahko kot občinski
svetnik naredim za sistemsko in dolgoročno
ureditev tega, po moji presoji pomembnega
področja.
Ljudje smo dnevno obremenjeni s svojimi
problemi, v zadnjem času tudi eksistencialnimi, podjetja se soočajo s posledicami recesije, občini primanjkuje denarja za dokončanje
že odprtih projektov, soočamo se s problematiko zdravstvene oskrbe v našem kraju itd.
Kdo bi sploh razmišljal o tako nepomembni
temi, kot je urejenost in podoba kraja. Vsemu navedenemu lahko samo pritrdim – ja,
res imamo pomembne probleme, vendar vsi
našteti problemi ne bodo nič manjši ali prej

rešljivi, če bomo zanemarjali lasten kraj, če
bomo prepustili stavbe zobu časa, če ne bomo
postorili tisto, kar pač moramo, pa naj si bo
to v času recesije ali konjukture, v času kapitalizma ali v času katerega koli …izma, ki
smo ga že preživeli ali nas morebiti v bodoče
čaka. Ravno nasprotno. Urejeno okolje, pa naj
si bo delovno ali življenjsko, pozitivno vpliva
na rezultate dela, kakovost bivanja, zdravja,
počutja in nenazadnje tudi na uspeh reševanja
zgoraj navedenih problemov.
Res je tudi, da nas čaka še veliko dela, da bo
potrebno še veliko razprave, politične volje in
konsenza ter da bo najverjetneje preteklo še
kar nekaj časa, preden bo podoba Loške doline
primerljiva z urjenimi kraji drugod po Sloveniji. Včasih me razjezi togost in neodzivnost
tistih, ki bi se morali odzvati na take ali podobne pobude, razjezijo me številni izgovori, ki
smo jih v hipu pripravljeni potegniti na dan,
da na nek način opravičimo sebe in svojo neaktivnost, predvsem v smislu »saj to ni naše«
oz. »to ni naš problem, ampak …« ali »... pa saj
smo dali pobudo«, »nič ne moremo – lastniki
živijo drugod …« itd. Prepričan sem, da bosta
čas in konstruktivna razprava o tej problematiki prinesla rešitve tudi za slednje primere.

Pri celotni zadevi se mi trenutno zdi najbolj
pomembno to, da se enostavno lotimo dela
in vsak po svoje in po svojih zmožnostih prispeva k skupnemu cilju. Člani društva EN-TRN
in Turističnega društva smo se dela lotili že
pred leti in z vašo pomočjo prešli od besed k
dejanjem. Veseli nas, da nas je vsako leto več
ter da so rezultati naših skupnih prizadevanj
vsako leto bolj opazni.
V imenu organizacijskega odbora akcije vas
tudi letos vabim k sodelovanju. Veseli bomo
tudi vseh vaših pripomb in predlogov.
Dovolite mi, da se na koncu še enkrat zahvalim našim lanskoletnim sponzorjem in jih tudi
letos povabim k sodelovanju.
V letu 2008 so akcijo za izbor najbolj urejene
vasi, naselja, individualne hiše finančno podprli naslednji sponzorji in donatorji:
– Kovinoplastika Lož d. d.
– Gozdno gospodarstvo Postojna d. d.
– Kovinoplastika Lož, Družba pooblaščenka
d. d.
– Truden trgovsko podjetje d. o. o.
– Samprt d. o. o.
– IP Ribnica d. o. o.
– Občina Loška dolina

Borut Kraševec

Spominski pohod po poti Franka Trohe
V Obrhu lahko že nekaj časa prebiramo
zgodbe babnopoljskega izseljenca Franka
Trohe – Rihtarjevega, ki jih je objavljal
v izseljenskih publikacijah v Ameriki.
Ob prebiranju ene izmed zgodb, ki jo je
napisal, se je Alenki Veber, ki že nekaj
let raziskuje Trohovo publicistično dejavnost, porodila ideja, da bi po krajih, ki
jih opisuje v zgodbi, zasnovala tematsko
pešpot. Skupaj s Športnim društvom Planjava iz Babnega Polja, ki so prisluhnili
njeni zamisli, jim je 16. maja tudi uspelo. Organizirali so prvi Tematski pohod z
izhodiščem v najhladnejšem naseljenem
kraju v Sloveniji.
Prvega pohoda dobro označene osemnajstkilometrske poti, ki je v sončnem vremenu potekala skozi osem krajev Loške
doline do Goričic ob Cerkniškem jezeru,
se je udeležilo nekaj čez sto pohodnikov
iz različnih krajev Slovenije. Nad prehojeno potjo, kraji in domačini so bili zelo
navdušeni.
junij, 2009

foto: Borut Kraševec

Prva tematska pešpot iz Babnega Polja do Goričic

Pred rojstno hišo Franka Trohe
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Organizatorji pa že vabijo na drugi spominski pohod po poti Franka Trohe, ki bo tudi
prihodnje leto, tretjo soboto v mesecu
maju.
Pot, ki jo lahko uvrstimo v tematske pešpoti, je
prepletena tako z zgodovino kot kulturo krajev in ljudi ob njej. Poimenovana je po Babnopoljcu in izseljencu Franku Trohi Rihtarjevemu,
ki se je rodil 15. maja 1894 v Babnem Polju.
Tik pred prvo svetovno vojno je še mladenič,
podobno kot so to takrat v želji po boljšem
življenju storili tudi mnogi njegovi sokrajani, odpotoval v Združene države Amerike.
Ob težaškem delu za zaslužek je bil Troha
kot kulturni delavec vseskozi tesno povezan
s slovensko skupnostjo v ZDA. Z zapisovanjem svojih doživetij, opažanj in razmišljanj
je kmalu začel sodelovati s slovenskimi
periodičnimi publikacijami v Ameriki. Svoje

zapise je objavljal med leti 1921 in 1963.
Umrl je leta 1980 v Barbertonu, Ohio.

tudi prva spominska pešpot iz Babnega Polja
do Goričic.

Alenka Veber, ki že nekaj let raziskuje življenje
in publicistično delo svojega prastrica Franca
Trohe, je pred začetkom poti dejala, da zasnova in zamisel te pešpoti temelji na njegovi
pripovedi Spomin na Veliko noč in domače
kraje v domovini, ki je prvič izšla v 30. št.
izseljenske publikaciji Glas naroda v New
Yorku leta 1957.

Pot je pohodnike vodila skozi kraje in po poteh,
ki jih Troha omenja v svojem delu in po katerih
so hodili tudi njegovi predniki. Izpred Trohove
rojstne hiše v Babnem Polju so se tako do Goričic, večinoma po kolovozih in gozdnih poteh,
odpravili skozi vasi Babna Polica, Vrh, Podgora,
Pudob, Nadlesk, Podcerkev ter Klance. Povsod so bili lepo sprejeti. Za popotnico so člani
športnega društva Planjava vsakemu pohodniku pripravili culico s suhim sadjem, zemljevid
ter zloženki o poti in njihovem društvu ter reprodukcijo razglednice Babnega Polja iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki jo je Alenka Veber letos dala v ponatis. Kako so pot doživljali
popotniki, zgovorno pove zapis v nadaljevanju,
v katerem je svoje vtise strnil Slavko Štefančič,
ki je na pohod prišel iz Ljubljane.

Pripoved je osredotočena na pot iz domačega
Babnega Polja do Goričic, od koder je bila
doma njegova mama. To pot je velikokrat
prehodil v otroštvu in mladosti, nazadnje ob
prvem obisku v domovini leta 1928.
Kakor je njega mama vedno blagoslovila, ko
je odhajal na pot, se je z blagoslovom, ki ga je
opravil domači kaplan Aleš Tomašević, pričela

Slavko Štefančič, Ljubljana
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Iz Babnega Polja …
foto: Borut Kraševec

Močni in gosti temni lasje ji dopuščajo
športno, praktično frizuro »na fanta«. In taka
je Alenka Veber: izobražena, samozavestna
in avtoritativna. Rada nastopa in rada je v
središču, zato ji je vloga turističnega vodnika pisana na kožo. Odlična organizacija
pohoda, ki si zasluži vso pohvalo. Čestitam
voditeljici pohoda in tudi vsem njenim
pomočnikom, ki so se trudili, da je vse
potekalo gladko in tekoče. Samo dobri ljudje
smo se prijavili na pohod in vreme nas je
zato nagradilo kljub ne najboljši vremenski napovedi. Bilo je lepo, sončno in toplo
vreme, dobra organizacija, prijazna družba,
zanimiv program pohoda in z ženo sva bila
zelo vesela, da sva se ga udeležila kljub razumljivi utrujenosti na cilju, ker osemnajst
kilometrov pač ni malo.
Kaplan v cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju,
ki stoji nasproti Rihtarjeve domačije, nam
je zaželel srečno pot in kolona, več kot sto
pohodnikov, je krenila na svoj pohod. Prvi
spominski pohod naj bi potekal Po poteh
izseljenca Franka Trohe - Rihtarjevega, toda
prav tako bi se lahko imenoval pohod od
cerkve do cerkve.
Slikovit začetek poti po Babnem Polju in
hoja po prelepi preprogi raznovrstnega
ter raznobarvnega cvetočega travnika. Na
koncu travnika ali na koncu Babnega Polja
rahel in skoraj neopazen vzpon in že smo
se bližali Babni Polici. Pri cerkvi sv. Antona
Puščavnika nas je pričakala zelo simpatična
glasba Glasbene skupine Planinca iz Poljan
nad Škofjo Loko, ki nas je vseskozi spremljala od izhodišča do cilja. Še en odličen
in izviren prispevek k dobri organizaciji.
Pred cerkvijo in tudi v njeni notranjosti
smo se slikali in pozorno prisluhnili razlagi

foto: Borut Kraševec

Vtisi pohodnika s poti
Po poteh Franka Trohe - Rihtarjevega
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voditeljice Alenke, ki nam je v družbi varuha
cerkvenega ključa, zvonarja ali duhovnika
vedno znala veliko povedati in je pravi leksikon znanja. Svoje znanje je še nadgradila
z veliko željo, da nam čimbolj predstavi svoj
domači kraj s kar najširšo okolico.
Pri domačiji, ki jo na dvorišču krasi zanimiva konstrukcija zmaja, smo si ogledali
zbirko rogovja. Lastnik Milan Troha ni lovec
in je vse rogovje našel v gozdovih, kot nam
je sam pripovedoval. Ponosno hrani tudi
dva para pravih bloških smuči in jih ne bi
zamenjal ali prodal za nič na svetu.
Naslednji sosed pa nas je presenetil s pravo
gostijo. Kava, čaj, pivo, vino ter domača
orehova potica in veliko sladkega peciva
so se kar sami ponujali na mizah. Nekaj
si že moral vzeti, se posladkati in odžejati
pri tako gostoljubnih ljudeh. Človek bi kar
sedel, toda vodja pohodnikov je že stal na
cesti in treba je bilo oditi.
Med hojo smo se spraševali, kdo krije vse te
stroške. Pet evrov plačila ob prijavi se nam
je zdelo vsekakor premalo za kritje vseh
stroškov, če prištejemo še avtobusni prevoz
nazaj na izhodišče. Ponovno odličen prispevek k organizaciji in poudarek, kako prijazni
ter gostoljubni so ljudje, ki smo jih spoznali
med pohodom.

Po prijaznem klančku smo se po asfaltirani
cesti, kar nas tokrat ni prav nič motilo, spustili do Podgore pri Ložu, kjer smo ponovno
malo skrenili z začrtane trase do novejše kapele Svete družine, ki so jo zgradili potomci
internirancev na Rab. Glasbena skupina je
že prepevala in mizica je bila polna dobrot
in pijače. Med presenečene pohodnike so
razdelili napisano besedilo ponarodele ljudske pesmi in nato smo skupaj zapeli.
Na vseh teh krajših, toda zelo doživetih
postankih, čas zelo hitro mine, ko je treba s
potjo nadaljevati.
Po prijetnem kolovozu med raznobarvnimi travniki je pohod dobival neverjetne
razsežnosti vznemirjenja in radosti ter veselja ob občudovanju in gibanju v naravi.
Iga vas smo pustili ob naši desni strani
ter se spogledovali z obnovljenim Gradom
Snežnik na naši levi strani. Nadaljevali smo
v Pudob do cerkve sv. Jakoba pod veliko in
mogočno lipo s kamnitim srcem.
Ponovno prisrčen sprejem z glasbo in
domačimi dobrotami ter že kar nekoliko
foto: Borut Kraševec

Iz mrzlega, toda tokrat toplega Babnega
Polja, smo prešli v Loško dolino in takoj na
začetku skrenili s trase ter se na kratko povzpeli do cerkve sv. Tomaža na Vrhu. Spet nas

je pričakala že omenjena glasbena skupina
z veselimi vižami in dobrim razpoloženjem.
Miza ob vhodu v cerkev je ponovno ponujala
domače pecivo in tudi žganja ni manjkalo.
Vse o cerkvi smo izvedeli iz bogate zakladnice Alenkinega znanja. Med pohodniki je
že stekel pogovor, skupaj smo zabrundali
kakšen stavek pesmi in že je bilo treba nadaljevati našo pot.
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foto: Borut Kraševec

pozabljenim malinovcem. Če pa je kdo želel,
je lahko dobil tudi žganje.
Starosta Jakobove cerkve Stanko Gerbec,
kot nam je sam pripovedoval, je že več kot
šestdeset let poročen in celo svoje življenje
skrbi za to cerkev tudi kot zvonar. Pred
kratkim je praznoval rojstni dan in ko mu
je večina pohodnikov v en glas zapela »vse
najboljše za te«, so se mu orosile oči. Še bi
klepetali in še kakšno zapeli, toda bili smo
nekako na polovici našega pohoda in morali
smo naprej.
Prečkali smo most preko Velikega Obrha in v
nadaljevanju poti zavili levo proti Nadlesku.
Seveda smo odšli do cerkve, tokrat svete
Jedrti. Ena od lepših cerkva z zelo zanimivim
lesenim stropom. V cerkvi nas je pozdravil
domači župnik Janez Kebe in s svojim lepim
glasom tudi zapel.
Soproga se je spomnila, da je pri njej v
službi, ko je še bila zaposlena, opravljala
pripravniško prakso mlado dekle iz tega
kraja. Malo je povprašala pri domačinih, ki
seveda dekle poznajo, toda trenutno je ni
bilo v vasi. Vseeno se je soproga veselila,
da je spoznala Nadlesk ter pri domačinih
pustila pozdrave za nekdanjo mlado sodelavko.
Kar nekam nejeverno smo pogledovali proti Podcerkvi in cerkvi sv. Martina, ko smo
zaobšli nadleško polje, se za nekaj časa oddaljili od vasi in se nato skozi vas povzpeli
do cerkve. A ni nam bilo žal.
foto: Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

ljudje in kraji
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Sonce je že pošteno grelo in prav prijetna
je bila osvežitev v cerkvi, kjer smo pozorno
prisluhnili razlagi naše vodičke Alenke. Tudi
tokrat počitek ni bil dolg in že smo bili spet
v svojem tiru.
Po makadamski cesti skozi gozd se pot neopazno, toda vztrajno in trmasto vzdiguje
in bil sem vesel, ko sem zagledal poslopje
žage na začetku manjšega naselja Klance.
Tokrat smo si privoščili počitek pod cerkvijo
sv. Pankracija. Od Podcerkve do tu sem imel
lažjo krizo. Hodil sem in hodil, vedel sem,
da se premikam, toda pohodniki so me prehitevali. Jaz pa, kakor da hodim na mestu
in se nikamor ne premaknem. Razveselil
sem se enega od vodičev, resnega moža z
brki, ki nas je usmeril v levo ter pospremil
z besedami olajšanja, da smo tik pred predzadnjim ciljem in res je bilo tako. Ponovno
nas je pričakala pesem ter cel kup domačih
dobrot, tokrat kar iz prtljažnika avtomobila. Toda, kakor danes že večkrat, se tudi
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tokrat nismo predolgo zadrževali na enem
mestu. Malo smo se okrepčali, fotografiral
sem cerkev in že smo korakali naprej, tokrat
proti končnemu cilju.
Pot s Klanc se vseskozi spušča in poteka pod
že zelo zaželeno senco dreves. Kar dvakrat
trasa zelo spremeni smer pohoda, toda tu
so oznake in izkušeni vodiči, ki nas pravilno
usmerjajo.
Presenečena s soprogo opaziva zelo veliko zdravilnega čemaža v gozdu in ob poti.
Rastlino zelo težko zgrešiš, ker zelo močno
diši po česnu in poznavalci pravijo, da je še
bolj zdrava od česna.
Tik pred Goričicami na manjši jasi naletimo na ograjen prostor za konje. Ko nas
konji opazijo, se eden od njih oglasi in takoj
nam je pripravljen pokazati svoje tekaške
sposobnosti.
Kmalu za ovinkom se že srečamo s prvimi
hišami in »vikendicami« na Goričicah in
nato z olajšanjem prikorakamo na dvorišče
domačije Pri Češnjevcu. S slamo krito
domačijo si ogledamo tudi od znotraj in
že nas vodička Alenka usmeri na končni
prireditveni prostor pred domačijo Mahne.
Seveda, tukaj je že glasbena skupina in
dobro založena miza s sladkimi domačimi
dobrotami, med katerimi ni manjkala tudi
orehova potica, saj pravijo, da imajo tukaj
veliko orehov. Mlada dekleta nas postrežejo
s pravo kavo in toplim čajem. Tu je tudi ohlajeno pivo, ki kar samo vabi, da ga popiješ,
če seveda danes ne boš več sedel za volan.
Red in disciplina morata biti, zato nas Alenka razdeli v dve skupini, ker imamo samo
en avtobus na razpolago. Kdor je prišel iz
bolj oddaljenega kraja, gre v prvo skupino.
Domači pohodniki počakajo, da se avtobus
vrne tudi po njih.
Brez ugovarjanja in prerivanja se je tako
tudi zgodilo in vsi smo bili veseli ter zadovoljni.
Ni kaj, zdrav duh v zdravem telesu.

foto: Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

ljudje in kraji

… do Goričic
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ljudje in kraji
Alenka Veber

Z besedami je težko izraziti vso hvaležnost,
ki jo čutim in sem jo dolžna vsem članom
Športnega društva Planjava Babno Polje in
domačinom. Le slaba dva meseca sta pretekla od našega prvega srečanja v še zimskem mesecu aprilu do prijaznega majskega
jutra, ki se je zarisal na nebu nad Babnim
Poljem. Pred nami je bil že prvi spominski
pohod Iz Babnega Polja do Goričic Po poteh
izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega.
Člani ŠDPBP so z zanimanjem in navdušenjem prisluhnili moji dolgoletni želji,
da bi tudi v našem domačem kraju začrtali
pešpot, ki bi temeljila na pripovednem
izročilu Babnopoljca in izseljenca Franka
Trohe.
Maloštevilno Društvo je z delom in organizacijo pohoda, kjer niso izgubljali časa z nepotrebnimi besedami ter dolgoveznimi sestanki, dokazalo, da so sposobni pripraviti
prireditev na visokem in kulturnem nivoju.
Tako pohod ni izzvenel samo ob občudovanju
neokrnjene narave pod Snežnikom in obujanjem stoletnih spominov ter občudovanja
dela naših prednikov, temveč je med seboj
povezal tudi Babnopoljce in domačine sosednjih vasi, ki so na poti prijazno sprejeli
pohodnike, jim odprli vrata domačih cerkva
in pogostili.

foto: Alenka Veber

Zahvala Športnemu društvu Planjava Babno Polje in
domačinom ob poti Iz Babnega Polja do Goričic

Člani športnega društva Planjava pri trasiranju poti

Zato naj velja posebna zahvala tudi prebivalcem vasi Babna Polica, Vrh, Podgora
pri Ložu, Pudob, Nadlesk, Podcerkev,
Klance in Goričice v sosednji Občini Cerknica.

Pohodniki so od nas odšli presenečeni nad
gostoljubnostjo in prijaznostjo ter lepoto
narave. Nam pa pustili zadovoljstvo, ki nas
je prevzelo, ter obljubo, da prihodnje leto
zopet pridejo.

iz gospodarstva

Nov petletni mandat uprave
Kovinoplastike lož, d. d.
Dosedanji Upravi Kovinoplastike Lož, d. d. v sestavi g. Alojz Mazij – predsednik uprave, g.
Miloš Kovač – namestnik predsednika in g. Janez Poje – član uprave se v prvem polletju
letošnjega leta iztekel drugi petletni mandat.
V začetku marca letos je zato nadzorni svet po predhodnih pripravah in usklajevanjih za nov
5-letni mandat imenoval upravo v isti sestavi.
Ob tem pa je za predsednika imenovan g. Janez Poje (42), namestnik predsednika ostaja g.
Miloš Kovač (55), mesto člana Uprave pa prevzema g. Alojz Mazij (59 let).
Uprava je nov mandat nastopila 3. 4. 2009.

Janez Poje, predsednik uprave
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Tina Sterle
Oddelek za tržno komuniciranje
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Borut Kraševec

Razstava ob stoti obletnici rojstva slikarskega poeta
Notranjske
foto: Borut Kraševec

V počastitev stote obletnice rojstva
akademskega slikarja Lojzeta Perka je
bila prav na obletnico njegovega rojstva 21. aprila v Gradu Snežnik odprta
razstava njegovih, javnosti manj znanih
del iz družinske zapuščine. Razstavo so
ob pomoči občin Cerknica in Loška dolina, Društva ljubiteljev Gradu Snežnik ter
Narodnega muzeja Slovenije pripravili
njegovi svojci. V kulturnem programu so
po pozdravnem nagovoru Janeza Sterleta,
župana občine Loška dolina in Miroslava
Levarja, župana občine Cerknica nastopili
ljudska pevka Ljoba Jenče, igralka Marjana
Brecelj ter oktet Kres. Slikarja in njegovo
delo je obiskovalcem predstavil umetnostni zgodovinar dr. Milček Komelj.
Lojze Perko je s svojim slikarskim opusom
močno zaznamoval celotno Notranjsko in tudi
svoj rojstni kraj Stari trg pri Ložu, kjer se je
pred stotimi leti, 21. aprila 1909 rodil, kjer je
obiskoval osnovno šolo, preživel mladostna
leta in kamor se je vedno rad vračal tudi
pozneje kot umetnik s svojimi platni, barvami
in skicirko – njegovo stalno spremljevalko.
Kot je v pozdravnem nagovoru dejal župan
Janez Sterle, je bil s svojo skicirko velikokrat
tudi pri Gradu Snežnik, kjer je narisal veliko
domačinov. Leta 1966 je narisal tudi njega,
na kar je posebej ponosen in risbo hrani na
častnem mestu svojega doma. Strle je poudaril:
»Perko je imel te kraje in ljudi rad. Ta ljubezen
pa ni bila le enostranska. Tudi domačini smo
ga imeli radi, kar je čutil in to izražal v svojih
delih, s katerimi bo vedno ostal med nami.«

Avtoportret, 1945, olje na platno, 15 x 15 cm. Slika je bila z razstave ukradena.

napolnjenimi s pokrajino Cerkniškega jezera,
domačnostjo in ljudmi ob njem za vedno ostal prepoznaven. Levar je spomnil na idejo,
ki je nastala po Perkovi smrti leta 1980 – o
galeriji, kjer bi bila stalna razstava njegovih
foto: Borut Kraševec

Da so Lojzeta Perka imeli ljudje radi, je v
svojem nagovoru potrdil tudi Miroslav Levar,
župan občine Cerknica, ki je dejal, da je bil
pomemben trenutek, ko se je konec šestdesetih
let Lojze Perko naselil k Svetemu Lovrencu v
Dolenjo vas pri Cerknici. Tam je s svojimi deli,

del Martina Krpana, ki so jih v ta namen takrat
odstopili njegovi svojci. Zagotovil je, da občina
Cerknica intenzivno dela na tem, da bi bili
prostori v sklopu muzeja prihodnje leto nared
in bo Perkov Martin Krpan končno dobil svoje
domovanje.
Kako dragocena, izrazno bogata in pomembna
je slikarska zapuščina akademskega slikarja
Lojzeta Perka in kdo je Perko v svojem ustvarjanju bil, je v svojem obsežnem govoru nanizal
dr. Milček Komelj, umetnostni zgodovinar, ki je
med drugim dejal:
»Perko je ostal pojem čustveno prežarjenega
umetnika in boemskega samotneža, ki se najbolj pristno počuti v notranjski deželi, med
svojimi potmi, ob čudežnem jezeru in med
ostrnicami. Med ljudmi, ki nenehno garajo,
plevejo, nalagajo snope, kopljejo krompir,
prevažajo hlode, ki se otožno pijansko veselijo,
da mu tudi nostalgiki na Dolenjskem, kjer je
tudi rad slikal, najbrž porečejo notranjski bart.
Biti slikarski ali pesniški bart svoje dežele, in
Perka so tudi v resnici pogosto označevali za
slikarskega poeta Notranjske, pa je posebne
vrste narodno ali ljudsko priznanje.

18

junij, 2009

kultura
Del bogatosti, posebej tiste tudi najbolj dragocene, ki se je ohranila v dediščini njegovih
domačih, prikazuje tudi ta spominska razstava, polna ponikalniških pokrajin, otrok in ljudi,
ki jim je umetnik pripadal in se jim je z največjo
ljubeznijo razdajal. Njegovo največje in najbolj
pristno bogastvo pa je v moči izraženega
občutja samotno a sunkovito rastočega iz te
ljubezni.«
Ob koncu otvoritvenega programa pred gradom se je Tomaž Perko, prav tako priznan
akademski slikar, v imenu vseh svojcev, zahvalil organizatorjem, donatorjem in vsem
sodelujočim ter obiskovalce povabil na razstavo del njegovega očeta, ki je bila v galeriji
Gradu Snežnik na ogled do 15. maja.

Kratki biografski podatki Lojzeta Perka
1909 Rojen 21. aprila v Starem trgu pri Ložu.
1915–1923 V Starem trgu obiskoval osnovno šolo.
1936–1938 Državna moška obrtna šola v Ljubljani – kiparski in rezbarski oddelek.
1939 Umre mu mati, kar ga močno potre. Nariše jo po spominu in kasneje ovekoveči v podobi Materina sreča.
1939–1940 En semester zagrebške Akademije. Profesorji prepričani, da je za študij prestar.
1940–1941 Akademija v Sofiji. Zaradi vojne nevarnosti se vrne v domovino.
1940 Ilustracije za Martina Krpana.
1941 Prvikrat razstavlja s Francetom Kraljem in Lavkovičem v galeriji Obersnel.
1945–1949 Akademija za likovno umetnost v Beogradu.
1945 12. novembra se poroči z Jožefo Gabrovec, ki mu rodi štiri otroke. Veroniko, Tomaža, Tineta in Andreja.
1968 Stalno se naseli v bivši mežnariji pri sv. Lovrencu v Dolenji vasi pri Cerknici.
1979 Ob sedemdesetletnici retrospektivna razstava v Starem trgu pri Ložu.
1980 Dne 19. junija 1980 umre v Ljubljani za posledicami prometne nesreče.
Vir: Lojze Perko Monografija, Stane Mikuž, DZS 1981

Andrej Žabkar

Ob materinskem dnevu

Pevski zbor Jasna

vedeni ob klavirski spremljavi Valerije Žabkar,
„Hvala“ ob spremljavi harmonike Matije Turka
ter „Moja mati ćuha kafe“.
Občinstvo je zbor nagradilo z živahnim aplavzom, povezovalka programa Ana Osvald pa
je na oder povabila gostitelje, mešani pefoto: Borut Kraševec

Preko dvesto poslušalcev, ki je napolnilo v
pomladno zeleno odeto športno dvorano osnovne šole Stari trg pri Ložu, katere ambientalno svežino so poudarili cvetlični aranžmaji
in kulisa po zamisli in izdelavi ga. Vide Truden, je najprej prisluhnilo devetim skladbam
gostujočega Pevskega zbora Jasna pod vodstvom zborovodkinje Jasne Lekan. Njihova
uvodna skladba Loška dolina, avtorsko delo
Matije Turka, ki je pri tej skladbi poskrbel tudi
za harmonikarsko spremljavo, je občinstvu
predstavila domače okolje, iz katerega sicer
izhajata oba nastopajoča zbora. Domačnost in
veselje do življenja, ki se prebuja v tem času,
sta bili rdeča nit tudi v pesmih, ki so občinstvo
popeljale v svet „Tam gori za našo vasjo,“
„Pod rožnato planino“ in v čas, ko bo pomlad
prišla. Zbor je nato izvedel skladbi „Krojaček“
in „Ljubezni cvet,“ v kateri so se kot solistke
predstavile Joži Vesel, Marija Antončič in Marta Šumrada, ter zaključil z glasbenim nagovorom vsem materam v pesmih „Mati draga,“ iz-

foto: Borut Kraševec

Mešani pevski zbor Sv. Jurij iz Starega trga pri
Ložu je 22. marca hvaležni publiki iz Doline, pa
tudi iz oddaljenejših slovenskih krajev priredil
Koncert ljudskih pesmi ob materinskem dnevu.

vski zbor Sv. Jurij. Njihov tokratni glasbeni
izbor je občinstvo povabil v svet devetih
ljubezni, včasih srečne, zopet drugič otožno
pričakujoče. Zborovska interpretacija pod vodstvom zborovodkinje Valerije Žabkar je sledila
melosu krajin, od katerih si je zbor izposodil
skladbe. Občinstvo je sledilo zboru „Čez tri
gore“ proti dekletu, sedečemu na zelenem
vrtu, ki jo je v solističnem nastopu poosebila
Helena Mlakar, od tod na Koroško, kjer „Sem
se rajtov ženiti“ in k trem solistkam Mirjam
Štefančič, Andreji Kandare in Katji Strle, nato
pa k belokranjskemu Slavičku ter še na ptičjo
svatbo med čukom in nevesto sovo.
Sledil je krajši glasbeni predah, v katerem
je ga. Jožica Mlinar iz JSKD, OI Cerknica
posameznim članom zbora podelila bronasta,
srebrna in zlato Gallusovo priznanje za dolgoletno aktivno sodelovanje v zboru. Slednjega je
za več kot petindvajset let sodelovanja v zboru
prejela predsednica zbora Janja Strle.

Mešani pevski zbor Sv. Jurij
junij, 2009

V zadnjem delu koncerta je zbor izvedel še
skladbe „Vsi so prihajali,“ prekmursko „Teče
mi vodica“, koroško „Mrzel veter“ in zaključil
z zamejsko rezijansko.
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Anita Kolmanič

Nastop babnopoljskega pevskega zbora v Prezidu
foto: Nino Bajec

V mesecu maju je bil pevski zbor iz Babnega
Polja povabljen na nastop v Prezid.
Po večmesečnih vajah smo bili s svojim nastopom zadovoljni, ravno tako pa nam je bilo
v veselje poslušati pevske zbore iz sosednje
Hrvaške.
Ob koncu uradnega dela pa je sledilo tisto
najboljše – sproščeno petje tako slovenskih
kot hrvaških starih pesmi ob zvokih harmonike
pozno v noč.

Dragan Ignjić

SLIKAR

Ko slika na platnu oživi,
se mi zazdi,
da opazil sem
svojo domačo vas,
ki skriva se mi pred očmi.
V tujini živim
in mirno nikoli ne zaspim,
kajti spomin prebudim,
ko spomnim se domače vasi,
kjer zbrani
so moji sorodniki vsi.
Le riši,
loški slikar,
spomine mi obudi,
me razveseli,
da ne bom več žalosten tako.

Babnopoljski pevski zbor

Iz Galerije Ložanka
V petek, 17. aprila je bilo v galeriji potopisno
predavanje z naslovom Peru od Lime do Machu Picchuja. Pripravila ga je Živa Meljo, ki je
še z nekaterimi prijatelji obiskala to zanimivo
deželo, polno starodavne kulture.
Od 29. maja do konca junija je v Galeriji
Ložanka na ogled razstava slik Slavka Čečura.
B. K.
Ob tretjem rojstnem dnevu vabi Galerija
Ložanka na likovno kolonijo v sklopu Loške
noči 26. in 27. junija.
V petek, 26. junija se vsi, ki smo željni ustvarjanja, zberemo pred Okrepčevalnico Lož,
najboljšo v mestu. Po ogledu lokacij slikamo

v poljubnih tehnikah (akril, akvarel, svinčnik,
oglje, pastel), v večernih urah se pridružimo
dogajanju na Loški noči. V soboto nadaljujemo
s slikanjem v dopoldanskih urah in vse do kasnega popoldneva. Sledi priložnostna razstava
na dvorišču, kasneje se razstava preseli v
galerijo v lokalu, kjer bo na ogled za daljše
obdobje.
Prijavite se v Galeriji Ložanka do 25. junija.
Galerija je odprta vsak dan od 9h do 17h, v
soboto od 9h do 12h. Na vsa vprašanja sem
vam na voljo na galerija.lozanka@amis.net ali
na telefonu 041 993 548.
Vabljeni vsi likovniki in ljubitelji umetnosti.
BO KAJ ZA VIDET!!!
Dagmar
foto: Borut Kraševec

Loški slikar po platnu
s čopičem drsi,
ure in ure pred
živo sliko presedi,
dokler naslikana ni.

Usodo svojo
v sladkem vincu bom utopil,
se spominjal bom
notranjskih idil.
Lepota Notranjske me je očarala,
a tujina k sebi me je vzela,
le riši loški mi slikar,
ki iz Loža si doma,
na glavi polhovko ima.
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kultura
Borut Kraševec

Zmagovalci Festivala komedije 2009
foto: Borut Kraševec

Amatersko gledališče Delavsko prosvetnega društvo Svoboda Loška dolina ima
za seboj uspešno gledališko sezono, ki so
jo z uprizoritvijo komedije Pridi gola na
večerjo v režiji Boruta Zakovšek zaključili
z zmago na Festivalu komedije v Pekrah
pri Mariboru. Novo sezono so začeli z novo
komedijo Spustite me pod kovter, ki so
jo premierno odigrali 24. aprila na odru
kulturnega doma v Starem trgu pri Ložu,
sledilo pa je še več dobro obiskanih predstav.
Igralci amaterskega gledališča DPD Svoboda
Loška dolina so v mesecu marcu sodelovali
na Festivalu komedije, ki ga je že petič organiziralo Turistično društvo Pekre. Na letošnji
festival se je prijavilo osemnajst amaterskih
gledaliških skupin iz Slovenije in zamejstva.
Strokovna komisija je za nastop na festivalu
izmed prijavljenih izbrala osem najboljših,
ki so se na festivalu, ki je potekal cel mesec
marec, potegovali za nagrado najboljše stranske vloge, nagrado za režijo in za najboljšo
komedijo ter za komedijantko in komedijanta
festivala.
Z nagrajeno predstavo, v kateri si komične situacije neprestano sledijo, so igralci iz Loške
doline prvič nasmejali občinstvo konec leta
2007 v domačem starotrškem kulturnem
domu, ko so praznovali 85. obletnico svojega
društva. Z njo so nato gostovali po mnogih
slovenskih odrih in v zamejstvu.
Po zelo aktivni in uspešni sezoni so pripravili
že novo igro, s katero so ponovno nasmejali
občinstvo. Komedijo v dveh dejanjih Spustite
me pod kovter … avtorjev Johna Chapmana in Raya Cooneya je tako kot zmagovalno

režiral Borut Zakovšek, ki v predstavi tudi
nastopa. Z Ivanom in Nikom Zabukovec pa
je sodeloval tudi pri scenografiji. Poleg njega
igrajo še Rosana Trubačev, Borut Čik, Jerneja
Žnidaršič, Vesna Kovač, Tanja Mlakar, Niko
Ožbolt, Ludvik Krajc, Andreja Buh in Darja
Kandare. Kot inspicient sodeluje Katarina
Ravšelj.
DPD Svoboda se zahvaljuje za donacijo predstave s strani Kovinoplastike Lož d. d., ki letos
praznuje 55 let in Družbe Pooblaščenke, ki
praznuje 10 let.

Arhiv: DPD Svoboda Loška dolina

Nagrade so podelili na zaključni prireditvi, ki
je bila zadnjo marčevsko nedeljo v Pekrah pri
Mariboru. Za najboljšo predstavo festivala je
strokovna komisija izbrala igro Pridi gola na
večerjo avtorja Marca Camolettija v izvedbi
Amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška
dolina in v režiji Boruta Zakovšek, ki v predstavi tudi igra. Prejeli pa so tudi nagrado za
najboljšo predstavo po mnenju občinstva. Poleg številnih čestitk, ki so jih ob tej priložnosti
prejeli, jim je za uspeh čestitala tudi ministrica
za kulturo RS.

Po premieri, 24. aprila 2009

Borut Zakovšek, režiser zmagovite komedije ob prevzemu priznanja
junij, 2009

Na vaji igre Spustite med pod kovter
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© Alenka Veber

Moč ljubezni
Frank Troha – Rihtarjev
V notranjosti prostranega grajskega gozda,
nekako pet ur hoda vzhodno od Snežnika, kjer
se križajo gozdne ceste, je še pred leti stala
lesena baraka. Barako je bil dal pred davnimi
leti zgraditi upravitelj grajskega gozda, in je
dolgo vrsto let služila za zavetišče in prenočišče
lovcem, gozdarjem, gozdnim čuvajem in sploh
vsakemu, kdor je potoval tam preko in sta ga
doletela noč ali slabo vreme.
V svojih skoro otroških letih sem neštetokrat
prehodil gozdne pokrajine v eno in drugo
smer, ne zaradi zabave, pač pa za zaslužkom,
ki je bil spojen s trpljenjem in vsakovrstnimi
težavami.
Z odvažanjem lesa, tramovja in hlodov, daleč
iz notranjščine gozda smo se dosti zamudili,
in pogosto je bilo treba dodati tudi precejšen
kos noči, ako smo hoteli dolgo pot opraviti v
enem dnevu. Do najdaljših krajev se pa z volovsko vprego nikakor ni dalo obiti v enem
dnevu, zato je bilo treba kar celo noč prebiti
v gozdu.
Nekega majskega jutra, ne preveč zarana, smo
se podali s tremi vozovi do najdaljšega kraja v
notranjost gozda po hlode, ki smo jih vozili do
parne žage v Prezidu. Na cilj smo dospeli ob
drugi uri popoldne. Nekako tri ure nam je vzelo, da smo zvozili posamezne hlode do ceste
in naložili vozove. Dnevne svetlobe smo imeli
še nekaj na razpolago, ki smo jo pa še toliko
izkoristili, da smo dospeli do križpotja in do
omenjene barake.

Na pravo spanje ni nihče pomislil in le včasih
je kateri malo zadremal.
Ko je plamen obsvetil notranjost kolibe, sem se
ozrl po lesenih stenah, katere so bile popisane
z raznimi imeni in vsakovrstnimi prislovicami.
Naenkrat uzrem v kotu podobo v okvirju. Takoj
me je zanimala ter sem stopil k nji in pogledal
kaj predstavlja.
Naslikana je bila Marija, ki je držala mrtvega
Jezusa, katerega so sneli s križa in so ji ga v
naročje položili. Spodaj je bilo pa s črnilom
napisano: »V spomin mojemu ljubemu Andreju, katerega smrti ne morem preboleti ter mu
ostanem zvesta do groba.«
Sledil je že skoro nečitljiv podpis: Anica Kolesarjeva.
»Kaj pomeni ta podoba?« sem se obrnil proti
ostalim voznikom.
Koj se oglasi prijatelj Štefan, ki jih je imel že
čez petdeset na hrbtu in mu je bilo marsikaj
znano.
»Le sedi k meni in povedal ti bom zgodbo,
ki se je silno tragično končala. Podoba je pa
nekaj najdražjega vsem gozdarjem, lovcem,
voznikom in sploh vsakemu, kdor ve, kaj predstavlja in čemu je bila sem prinesena. Kdor
zapusti to barako, se poslovi pred podobo in
se priporoči pri Materi božji in njenem Sinu za
srečo in zdravje in tako je postala nekaj svetega.«
»Pa povejte, no,« sem se zopet oglasil ter hotel
na hitro izvedeti od Štefana, kako se je tista
zgodba končala.
Arhiv: Alenka Veber

Tedaj je bila moja prva daljša pot v notranjost gozda in sem prvič videl tisto barako ter
prvič in zadnjič prenočeval v nji. Ko smo zapeljali vozove kraj ceste, smo razpregli živino
ter jo spravili v konec barake, kjer je bil prostor za hlev. Volom smo položili klajo, sredi

barake smo pa zakurili, in dim se je vil skozi
malo odprtino v strehi. Nato smo zaužili svoje
skromne zaloge in začel se je pogovor o raznih
stvareh.

»Le tako silen ne bodi, saj imaš dovolj časa
in vse boš izvedel,« odvrne Štefan in začne
pripovedovati:
»Meni samemu ni natančno znano, ker se je
dogodilo pred več leti, povedal mi je pa star
gozdar, ki je bil poleg, ko je njegov tovariš
Andrej izdihnil po groznih mukah svojo dušo,
tukaj notri v tej baraki.
Pol ure hoda od tukaj v dolino so trije gozdarji
tesali tramovje. Dva sta bila oženjena ter
že starejših let. Andrej je bil pa še fant v
šestindvajsetemu letu starosti. Bil je čvrst,
močan, zdrav ko riba, in lica so mu žarela,
kot pravemu cvetu mladosti. Bilo je na veliki
teden, delali so z vso vnemo in nobeden ni
občutil utrujenosti, kajti pričakovali so daljših
počitnic preko velikonočnih praznikov ter so
imeli delo končati na veliki četrtek popoldne in
se nato podati proti domu.
Andrej je bil pa med vsemi tremi najbolj veselo razpoložen, ker je stal na pragu novega
življenja. Neprestano je bil v duhu pri Anici.
Tovariša gozdarja sta ga često ošvrknila ter
ga zbadala, naj se preveč ne veseli, češ, da
mu bo zakonsko življenje tudi gorja prineslo.
Andrej se pa ni brigal za opazke tovarišev, kajti Anico je ljubil iz dna srca ter je nestrpno
pričakoval časa, ko bo njegova žena, ko jo bo
smel pritisniti na srce in poljubljati brez konca
in kraja.
Kot pero je vihtel Andrej težko sekiro, ki se je
zajedala, globlje in globlje v les. Stal je na smrekovem deblu in odbijal trsko za trsko, sekira je
padala tik poleg čevlja. Andrej jo je pa znal polagati in padala je vedno na pravo mesto.
Nastopilo je še hladno jutro velikega četrtka.
Naši tri gozdarji so imeli še nekaj malega
dokončati, nato pa pospraviti orodje, zložiti
vse v borno kolibo in slednjič vhod, ki je bil brez
vrat, založiti z drvmi in dračjem, da se ne bi
zverina in divjačina prikradla v notranjščino.
Andrej je zadnje deblo obdeloval. Včasih si je
z rokavom obrisal znojno čelo, kajti hitel je, da
bo čimprej z delom gotov.
Naenkrat pa dva tovariša začujeta grozen krik
iz Andrejevih ust: ‘Jezus, Marija, pomagajta!
Vsekal sem se!’
Ko tovariša priskočita, je en omahnil vznak
in se ni več upal pogledati na strašno ranjeno
nogo. Andreju je zdrsnilo, baš ko je zamahnil
na deblo in sekira se mu je zasadila v stopalo
in mu ga preklala na dvoje.
Vil je z rokama, obraz mu je bil smrtno bled, iz
ust se mu je pa neprestano ponavljal glas: ‘Anica, Anica! Kaj boš storila, ko boš izvedela!’

Slovenski gozdarji v Alabami
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Kri je curljala in brizgala iz noge, in smrt bi
bila v nekaj trenutkih nastopila, toda tovariša
sta raztrgala srajco, napravila vezi in prevezala nogo, da se je kri ustavila. Nato sta mu
dala nekaj požirkov žganja, ki ga je toliko
junij, 2009
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okrepčalo, da ni izgubil zavesti. Urno sta pospravila orodje, napravila nosilnico ter s težko
muko prinesla ranjenca tu sem v barako.
V baraki so se sestali z lovci in gozdnim
čuvajem. Nekdo se je nemudoma odpravil do
bližnje postojanke, kjer so imeli voz s konjsko
vprego, ostali so si pa na vse načine prizadevali olajšati Andreju bolečine. Čakali so
lovca, da se vrne z vozom, nakar bi ranjenega
Andreja odpeljali k zdravniku, kateri je bil pa v
daljnem Čabru.
Andrej je postajal slabši in slabši. Ni tožil
zaradi bolečin, kajti ljubezen do izvoljenke, ki
je imela v kratkem postati njegova nevesta, ga
je držala, da ni vedel za bolečine. Neprestano
je mislil le na Anico; neštetokrat jo je poklical
in vedno ponavljal njeno ime. Imel je še očeta
živega, imel je brate in sestre, toda na nobenega se ni spomnil, pred očmi in v duhu mu je
bila le nevesta.
Lovec se je vrnil z vozom, napravili so ležišče,
toda Andrej je padel v nezavest zaradi izgube
krvi in zastrupljenja. Še nekajkrat je vzdihnil, nato pa mu je prenehalo utripati srce.
Končal je svoje mlado cvetoče življenje, v
temnem gozdu, proč od svojih dragih in od
svojega doma ter je bil do konca v duhu pri
svoji ljubljeni izvoljenki, katere ime se je poslednje čulo iz njegovih ust. Na dom, katerega
je pred nekaj dnevi zapustil zdrav in vesel, so
pripeljali v noči na veliki četrtek mrtvega Andreja. Neizmerna žalost je prepregla vso vas,
višek žalostnega prizora je bil pa, ko je Anica
izvedela za strašen udarec. Ihteča se je vrgla k
Andrejevemu truplu in se je onesvestila, ko je
uzrla bled obraz svojega ljubimca.
Velikonočno razpoloženje se je izpremenilo v
splošno žalost. Mlado in staro je žalovalo za
priljubljenim mladim Andrejem.
Ko je Anica izvedela od gozdarjev, ki sta delala z njim, da mu je bila
najdražje na svetu in da
je bilo poslednje izgovorjeno njeno ime iz njegovih
umirajočih ust, je hitela v
cerkev, molila pred božjim
grobom in se istočasno
zaobljubila pri Žalostni
Materi in njenem Sinu, da
bo v srcu nosila spomin na
ponesrečenega izvoljenca
do smrti in da se ne bo
nikoli možila.

zlega pripetilo, toda zelo jo je skrbela hčerka,
ko jo je videla vso prepadeno. V vsej materinski ljubezni jo je začela izpraševati, hoteč z
lepimi besedami izvedeti od nje, kaj vendar
misli, kje je bila in kaj je počela.
Ko se je Anica nekoliko okrepčala, je začela
pripovedovati, da je bila v gozdu, da je odnesla
podobo Matere božje, ki drži v naročju mrtvega sina Jezusa, tja daleč v gozd in jo obesila v
baraki v spomin umrlemu, nadvse ljubljenemu
in nikdar nepozabljenemu, Andreju.
Anica je ostala pri svojem sklepu. Nihče je ni
mogel pregovoriti. Andreja ni mogla pozabiti
in svojo prisego je trdno držala. Začela je hirati, lotila se je je jetika, in v poldrugem letu je
tudi ona odšla za svojim ljubljencem. Pokopali
so jo poleg Andreja, in njuni trupli sta že davno
strohneli. Podoba v baraki daleč v gozdu pa
še priča o tragičnem koncu dvoje mladih zaljubljenih src.«
Tako je dokončal prijatelj Štefan tragično zgodbo o gozdarju Andreju in njegovi ljubljenki Anici. Tudi ostali vozniki so ga poslušali, čeprav
jim je bilo že nekoliko znano, kajti v baraki so
že večkrat prej prenočevali, poznali so podobo
in so vedeli, kako je bila prinesena v barako.
Še malo časa smo posedali okoli ognja, nato
smo se pa odpravili zopet na dolgo pot. Vpregli
smo živino, in vozovi so zaškripali in se pomaknili naprej.
Na najvišjih vrhovih je bilo opaziti svit dnevne
svetlobe. Žvrgolenje ptic nam je donelo na
ušesa, in hladan jutranji gorski zrak nam je rezal v nos in usta. Pokanje biča se je razlegalo
in odmevalo daleč po prostranem gozdu. Kljub
vsej izmučenosti smo se čutili kot prerojeni
v polni krasoti pomladnega jutra v dehtečem
gozdu.

Začulo se je ukanje gozdarjev v bližjih krajih, odmevali so udarci sekir in čutiti je bilo
zamolklo grmenje padajočih dreves.
Gozd je zopet oživel in nešteto gozdarjev si je
v potu svojega obraza začelo služiti svoj vsakdanji kruh.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal zvest
prvi objavi. (Op. A. V.)
Objavljeno v: Glas naroda, 40 (1932), št. 70,
New York, Thursday, March 24.
Trohove gozdarske zgodbe
»Med posebnosti Trohovih gozdarskih zgodb so
sicer najpogosteje tudi opisi delovnih postopkov in mnogih nevarnosti, ki otežujejo delo
gozdarjev. V Trohovem oblikovanju delavske in
socialne tematike pa pripoved vedno spremlja tudi občuteno opazovanje in dojemanje
čustvenih stanj literarnih oseb v dramatičnih
trenutkih epskega dogajanja. Pripoved Moč
ljubezni (Glas naroda, 1932) tako v dveh ravneh
združuje pripovedovalčev spominski uvod z
opisovanjem dela (predvsem odvažanja lesa)
v notranjščini gozda. Med delom, ko gozdarji
prespijo v baraki, se med pogovorom in ob pogledu na sliko Matere božje z mrtvim Jezusom
v naročju utrne spomin na staro zgodbo o tem,
kako je slika prišla v oddaljeno in preprosto
gozdarsko prenočišče.
Okviru uvodnega dogajanja sledi pripoved
starejšega voznika, ki poslušalcem pove
zgodbo o nesreči mladega gozdarja. Ta je med
sekanjem v gozdu ranjen, v baraki umre in
zapusti nevesto, ki nato v spomin na svojega
ljubega v to barako prinese sliko in kmalu zatem tudi sama od žalosti zboli in umre. Oba
nesrečna mlada človeka skupaj z znamenjem
njune ljubezni tako ponovno zaživita v gozdarjevi zgodbi.« (dr. Helga Glušič)

Na Aničinem domu so
imeli to sliko, ki jo sedaj
tukaj vidiš. Nekega dne
sta pa izginili slika in
Anica. Domači so se silno
prestrašili. Vpraševali so
pri sosedih, sorodnikih in
prijateljih, toda nihče ni
mogel vedeti in slutiti, kam
bi krenila Anica in kaj se je
ž njo zgodilo.
Naslednjega večera je pa
dospela domov. Bila je
strašno izmučena in prepadena. Mati jo je objela
od veselja, da se ji ni kaj
junij, 2009

Pogled na jugovzhodni del Babnega Polja z župnijsko cerkvijo Sv. Nikolaja na začetku 20. stol. Razglednica je bila prvič izdana v Trstu.
V spomin na izseljenca Franka Troho – Rihtarjevega jo je dala ponatisniti Alenka Veber, ki v svojem arhivu hrani original.
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med polhki
Saša Knaus, Urška Lah

CICIBAN PLANINEC
»... narava sama ne pomeni ničesar, ne pove
ničesar neobčutljivemu duhu ...
Lepota je v tem, kjer jo opazijo ... gotovo jo
boste videli ... če ste jo pripravljeni videti – če
jo boste iskali ...«
Henry David Thoreau (1817–1862)
Ciciban planinec je interesna dejavnost, ki
vključuje otroke vrtca in šolske otroke prve
triade.
S starši in otroki smo se na uvodnem sestanku
dogovorili, da bomo obiskali planinske točke v
naši bližnji okolici.
Jeseni smo se odpravili raziskovat taverno pri
Leskovi dolini.
Drugi izlet je bil še posebno zanimiv, videli smo
naravno Slemensko jezero, ki je še popolnoma
neraziskano. Na poti nazaj smo si ogledali tudi
jelene v ogradi in Miklavževo cerkev.
Že na samem začetku smo načrtovali tudi zimski pohod in res smo zadnjo januarsko soboto
odšli do Lovske koče Urška. Tam smo si ogledali lovsko kočo in se pogreli s čajem. Vse to je
za nas pripravil g. Mitja Škrbec.
Naš četrti pohod je bil izpeljan na željo otrok.
Štirje otroci so že lansko leto obiskali slap pri
Dolenjih Otavah in so bili nad njim navdušeni,
zato so si ga zaželeli obiskati še enkrat. Tudi
vsi tisti, ki smo ga obiskali letos, ga bomo verjetno obiskali še kdaj. Voda ob slapu je otroke
tako očarala, da so se igri ob vodi težko odrekli.
Nekaj najbolj vztrajnih planincev je po ogledu
slapa odšlo še na Špičko nad Begunjami.
Na vseh pohodih smo se imeli lepo, v mesecu
maju smo prehodili in spoznali Učno pot
Menešija.
Starši spodbujajo otroke pri hoji, da vztrajajo
vsakokrat do cilja in se veselijo uspeha.
Za varne poti, ki so obenem še zanimive, pa
vedno poskrbi g. Matjaž Glažar.

Špička

Zimski pohod do koče Urške
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»NAŠ HRIBČEK«

Na hribček smo pritekli,
lovili se na njem,
obroče v zrak metali
in čakali jesen.

Na hribček smo pritekli,
»Rumen je!« vsi smo rekli,
med travo zaplesali
in veselo se smejali.

Na hribček smo pritekli,
»Lovro prvi je!« smo rekli,
nato po potki smo hodili
in okolico odkrili.

Na hribček smo pritekli,
in lučke gledali,
ki veter jih je nosil,
pihali smo še mi.

Smo dobro se oblekli
in na hribček vsi pritekli,
bil bel je od snega
in moker od dežja.

Na hribček smo pritekli
in vroče je bilo,
zarajali smo soncu.
poletje je prišlo.

Na hribček smo pritekli,
se drsali na njem,
snežake naredili
in njemu jih pustili.

Danes pa naš hribček
je čisto sam ostal.
»Le kje so zdaj otroci?«
ves dan se spraševal.

junij, 2009
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Valerija Škrbec in Karmen Kandare

Aktivno učenje v vrtcu Iga vas
Otroci v vrtcu Iga vas smo se vse šolsko leto aktivno učili. Poslušali smo pravljice, urejali slike, opisovali slike na avtorskem stolu,
se učili iz knjig, izdelovali plakate …
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med polhki

Urška Lah, Skupina »METULJI« (Stari trg)

Sodelovanje šole z vrtcem

junij, 2009
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med polhki
V letošnjem šolskem letu je sodelovanje
med šolo in vrtcem še posebno bogato.
S tremi učitelji imamo redna srečanja, ki
se jih otroci zelo veselijo. Učiteljica Laura
Javoršek je v naši skupini izvajala različne
eksperimente. Eksperimenti, ki smo se jih
lotili v vrtcu: jesensko listje, tekmovanje
barv, eksplozija s kvasom, sami smo
naredili veter in z njim poskušali zavrteti
vetrnico, preizkušanje nenavadnih zvokov
(tibetanska posoda, različne oblike kozarcev in različno visoki peclji kozarcev).
Vsi eksperimenti so bili zelo zanimivi,
otroci pa so si še posebej zapomnili eksperiment s šumečo tableto, saj so ga
lahko preizkusili tudi doma. Dvakrat smo
imeli srečanje z živalmi, in sicer z družino
mongolskih miši in zeleno rego (žaba).
Z učiteljico Petro Turk spoznavamo
nove angleške besede. Obišče nas
vsak teden in petka ne bi bilo, če nas
ne bi obiskala Petra in nas naučila
nekaj novih besed. Vsak petek se
naučimo 2–3 nove besede, občasno
pa ponovimo besede po sklopih (besede, povezane z zimo, besede o telesu
…). Učiteljica pripravi vedno tudi različne
dejavnosti, ki so povezane z besedo,
ki smo se jo naučili (risanje, barvanje, poslušanje pesmi, gibalne uganke,
gibalne igre, ples ...). Naučili smo se tudi
ples »Head, shoulders …«, ki smo ga
pokazali tudi staršem na aprilskem nastopu. Angleščina je v naši skupini kvalitetna popestritev igre, ki jo imamo vsak
dan. Na začetku leta smo vzgojiteljice
naredile tudi slikovni plakat, na katerem
se zbirajo vse angleške besede. Otroci,
ki vodijo jutranji krog, zastavijo največ
vprašanj ravno iz angleškega plakata.
Srečanja imamo tudi z učiteljem športne
vzgoje, ki jih vodi Aleš Ožbolt. Otroci
telovadbo in igre z Alešem z veseljem
pričakujejo, saj nam vedno pripravi zanimive in za otroke dovolj gibalno zahtevne
naloge. S pomočjo športnih uric smo
spoznali veliko orodja (trampolin, koza,
pokončna lestev), ki smo ga poprej v telovadnici lahko le gledali. Enkrat smo se
družili z učenci prvega razreda. Vse to
otroke pritegne, zato se telovadne urice z
učiteljem Alešem otroci vedno razveselijo.
Z vsemi tremi učitelji sodelujemo tako,
da se prej pogovorimo, kako nameravajo
izpeljati dejavnosti. Vedno nam prisluhnejo in pripravijo dejavnosti, ki so v povezavi s temo, o kateri se trenutno pogovarjamo v skupini. Tako se na prijeten
način naučimo veliko novega, predvsem
pa krepimo medsebojno sodelovanje med
zaposlenimi in otroci v šoli in vrtcu.
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Helena Novak Obreza, vodja EKO šole

Dejavnosti v okviru projekta EKO šola
na OŠ Heroja Janeza Hribarja
V letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi v okviru projekta Eko šola kot način življenja. V ta program smo vključeni
že tretje leto, od lanskega leta pa je naša šola ponosna lastnica zelene zastave.

Ker se nahajamo na območju Obrha, ki je
pomemben vir vode za to področje, smo
se odločili da raziščemo in odkrijemo čim
več o njem. Obiskali smo tudi Notranjski
regijski park, izvedeli kar nekaj novega o
Cerkniškem jezeru in Križni jami.
Cilji so se navezovali na cilje iz učnega
načrta, nekatere pa smo dodali oz. prilagodili za ta projekt. Eden najpomembnejših
je ta, da znajo otroci ceniti vodo kot
življenjsko vrednoto, se zavedajo pomena
ohranjevanja čiste vode v našem okolju ter
predstavitev problematike onesnaževanja
vode v našem okolju širši javnosti in krajanom.
Otroci iz vrtca so opazovali vodo v različnih
agregatnih stanjih in se prilagajali na vodo,
navajali so se na umivanje, igrali so se z
vodo, starejši pa so se že ukvarjali s problemom onesnaževanja vode, razmišljali o
izhlapevanju in ostalih procesih ...
Sodelovali smo z agencijo Lutra in jim
poslali povratne informacije o nalogah, ki
smo jih izvedli.

V vseh treh razredih smo se teme lotili na
svoj način. V 1. razredu so izdelali plakat
o rjavem medvedu in napisali medvedjo
pravljico, v 3. so izdelali knjigo in napisali
pesmico, v 5. pa so naredili intervju z lovci
in pripravili predstavitev.

V okviru projekta Turizmu pomaga lastna
glava pa so učenci pod vodstvom mentoric Laure Javoršek, Andreje Ravšelj in
Magde Telič izdelali raziskovalno nalogo z
naslovom Obrh – turistični izziv Loške doline in nekaj spominkov, značilnih za naš
kraj. Ta projekt smo uspešno predstavili na
prireditvi »Kras v očeh otrok in mladostnikov« v Postojni, udeležili pa smo se tudi
sejma Altermed v Celju in pokazali, kaj vse
smo naredili iz odpadnega materiala.

Na dan Zemlje, 22. 4. 2009 so se učiteljice
vseh treh razredov in učenka 5. razreda
Kaja Šoštarič, udeležile prireditve v OŠ
Tršće, kjer so predstavili naš projekt in
razstavili izdelke.

Ugotovili smo, da smo si zastavili ogromno
ciljev in zelo veliko smo jih tudi realizirali.
Delo je potekalo zelo uspešno, čeprav na
šoli poteka mnogo drugih projektov, kar
zahteva od učiteljev ogromno truda za motivacijo učencev.
Sodelovali smo tudi s šolami iz sosednje
Hrvaške.
Učenci 1., 3. in 5. b razreda so se odzvali
povabilu OŠ Čabar, ki je v letošnjem šolskem
letu v svoj eko projekt vključila tudi temo
»Sobivanje z rjavim medvedom«.
foto: Helena Novak Obreza

Šolarji so raziskali pot Obrha v našem
kraju od izvira do izliva, izdelali kratek

film o poti Obrha, ogledali so si ponorno
jamo Golobino in Križno jamo, ugotovili,
kaj onesnažuje naše vode in o tem izdelali zloženko, poiskali črna odlagališča ob
Obrhu in rezultate svojih aktivnosti objavili
na šolski spletni strani ...

Koooooooliko zamaškov
junij, 2009

V letošnjem letu smo se pridružili vseslovenski akciji zbiranja odpadnih pokrovčkov.
Akcija je ekološka in humanitarna. Ekološka
je zato, ker se zamaški predelajo v folijo,
humanitarna pa zato, ker prispevamo svoj
delež pri nakupu dvigala, stopniščnega
vzpenjalnika ali invalidskega vozička. V
mesecu juniju bo denar prejela družina
Blaža Turka, ki obiskuje vrtec v Starem
trgu in potrebuje stopniščni vzpenjalnik.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki
ste tako pridno zbirali pokrovčke. S skupnimi močmi smo jih zbrali skoraj 400 kg.
Hvala tudi Bernardi Okoliš za ves trud in
čas, ki ga je porabila za prevoz zamaškov
v Ljubljano.
Akciji se bomo priključili zopet jeseni, do
takrat pa pridno zbirajte zamaške.
Hvala!
foto: Helena Novak Obreza

Vsako leto moramo opraviti kar nekaj nalog, da potrdimo certifikat. V letošnjem letu
smo si kot glavno nalogo izbrali projekt
Voda kot življenjska vrednota, v okviru katere je vsak oddelek opravil svoj del naloge.

Stojnica na sejmu Altermed

29

{olar
Anita Bajec in Helena Novak Obreza, mentorici RK

Tudi letos je na naši šoli deloval krožek rdečega križa. Še vedno
aktivno sodelujemo z Domom starejših občanov v Cerknici, skavti
iz Loške doline, društvom Sožitje in območnim združenjem RK iz
Cerknice. V tednu RK, od 8. do 15. maja smo na šoli izvedli akcijo
zbiranja šolskih potrebščin. Odziv je bil zelo dober. Zahvaljujemo
se vsem, ki ste prispevali potrebščine in marsikomu pomagali v
stiski.
Za svojo prizadevnost skozi celo šolsko leto so bili člani krožka
nagrajeni z izletom v Kolosej. Hvala odboru RK za prijetno popoldne!

foto: Helena Novak Obreza

Krožek Rdečega križa

Nekdo bo tega zagotovo vesel

Špasen športni dan!
Leto je naokoli in zopet smo preživeli lepo,
sončno soboto v družbi mnogih ljudi dobre
volje. Premalo se zavedamo tempa, ki ga
živimo in velikokrat nam je žal časa, da bi ga
porabili za gibanje, predvsem pa druženje, ki
je še kako pomembno za naš osebni razvoj.
Veliko izgovorov je prisotnih, ko je potrebno
storiti nekaj zase in za svoje zdravje, vse do
takrat, ko nam le to noče več služiti tako, kot
bi si mi želeli. Zato smo se tudi letos odločili,
da organiziramo dan, kjer naj bi vsak član
naše družine našel nekaj zase in svojo sprostitev, predvsem pa z namenom druženja vseh
treh generacij.
Projekt ŠPORT ŠPAS je nastal v okviru istoimenske oddaje, ki je bila glavni organizator prireditve z naslovom – DAN DRUŽENJA
TREH GENERACIJ. Organizator je zastavil
okvirni program, ki pa smo ga v okviru
zmožnosti posameznih krajev prilagodili in
zasnovali s pomočjo mnogih posameznikov,
ki so se prostovoljno vključili v ta projekt in
bili pripravljeni prispevati svoj čas in predvsem dobro voljo.
Prizorišče Zagradnih njiv v Kozariščah se
je začelo polniti že zgodaj zjutraj. Najprej z
organizatorji ter sodelujočimi, nato pa še z
obiskovalci. Lepo sončno vreme je privabilo
lepo število pohodnikov, ki so se ob desetih,
po nagovoru gospe ravnateljice Sonje Jozelj
ter gospoda župana Janeza Sterleta podali
na pohod okrog šmaraškega hriba po lepo
uhojeni pešpoti. Druščina pohodnikov
je bila res pestra, saj so bili ‘pohodniki’
tako najmlajši, stari komaj nekaj mesecev,
kot tudi babice in dedki. Pa je bila družba
prav prešerna, še posebej jih je presenetila dobrodošlica na nadleškem polju, ki jo
je pripravilo športno društvo Nadlesk. Po
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okrepčilu so se podali naprej na pot in se prvi
tudi kmalu vrnili na prizorišče nadaljnega
dogajanja. Predstavnici Zdravstvenega
doma Cerknica – Loška dolina sta na svoji
stojnici udeležencem takoj po prihodu s pohoda in ves čas prireditve merili krvni tlak
in srčni utrip, tako da je bilo poskrbljeno za
zdravje in dobro počutje. Trebuščke pohodnikov in vseh ostalih udeležencev je napolnila gostilna Rigler z odličnimi testeninami,
ki so odličen vir energije za gibanje in aktivnost. Energija nam je še kako prišla prav,
saj nam je prizorišče ponujalo še obilico pestrega dogajanja, kar so pripravila sodelujoča
društva in vsi sodelujoči.
Oder so napolnili najmlajši in prispevali k
dobremu vzdušju in skupaj z vzgojiteljico
Hermino zapeli pesmice, ki so se jih naučili,
ter prav tako osnovnošolski zbor z učiteljico
Vido. Ples osnovnošolk je bil prava paša za
oči. Najprej skupina učiteljice Urške, nato samostojni HIP HOP nastop Teje Drobnjak, ki
se v tej zvrsti plesa udeležuje tudi že večjih
tekmovanj, kjer je zelo uspešna. To smo vsi
navzoči videli in bili navdušeni. Plesna šola
Evora je s svojimi plesnimi točkami in dvema plesnima skupinama pokazala, da vložijo
veliko truda in časa v trening. Vsi skupaj so
poželi velik aplavz občinstva. Naše ‘punce’,
kot jim radi pravimo, so nam zažvrgolele
venček pesmi in pod vodstvom ‘šefice’ Jasne
širile dobro voljo med vse nas. Za posladek
pa sta nam predstavila svoj nov glasbeni
izdelek tudi glasbena izvajalca Berni Godeša
in Sašo Ožbolt, ki je celo prireditev zvezal
v prijetno športno, glasbeno in predvsem
družabno prireditev, kjer upam, da nihče ni
ostal malodušen in je vsak lahko našel nekaj
za svojo dušo in telo.

Po ‘uradnem‘ delu pa smo se zavrteli z glasbo
skupine UGIB, ki je do konca prireditve skrbela, da je naš srček res ves čas pospešeno
utripal.
Okrog odra pa so udeležena društva ves čas
skrbela, da ne bi bilo komu dolgčas ali pa da
ne bi bil kdo lačen.
Društvo podeželskih žena in deklet – OSTRNICE, je zopet bogato obložilo svoje mize in
naši nosovi so nas kar sami pripeljali do njih,
za kar pa so nam bili naši trebuščki še kako
hvaležni, saj toliko dobrot človek ne vidi in
ne poskusi vsak dan. Predvsem je bilo na njihovih mizah veliko zdravih izdelkov – slaščic,
kruha, namazov – kar si lahko privoščimo
brez slabe vesti pa še zelo okusno je.
Smučarski klub Kovinoplastika Lož – biatlonska sekcija, je bila ves čas obdana z
obiskovalci, ki so se lahko preizkusili v streljanju. Kljub soncu, ki je vroče žgalo, so bili
veseli vsakega obiskovalca in upam, da so
pridobili tudi kakšnega novega člana. Prav
tako pa je DLLL Snežniška Diana s svojimi
člani ves čas ‘gostila’ veliko radovednežev,
ki so preizkusili svoje strelske sposobnosti
in tam zvedeli veliko o samem športu in
orožju, s katerim uspešno tekmujejo. ŠRD
Kozarišče so na svojem terenu postavili
odbojkarsko mrežo in nogometne gole,
kjer so lahko udeleženci porabljali odvečno
energijo, ki so jo zaužili s vsemi dobrotami.
Poskrbljeno je bilo tudi za naše najmlajše s
športnim poligonom, za katerega so poskrbele vzgojiteljici Urška in Jana, ter z igro
Padalo, kjer je učiteljica Helena zabavala
naše malčke. Letos se nam je pridružilo tudi
Združenje slovenskih skavtov in skavtinj, ki
so s svojimi člani pokazali, kako je lahko zabavno v njihovi družbi.
junij, 2009
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Društvo KONTRAKIČA je v slogu svojega
imena pripravilo na ogled in tudi v nakup
priročne torbe, ki so jih člani sami sešili iz
odpadnega blaga. Kot smo videli, je veliko
odpadkov možno predelati v zelo uporabne,
vsakdanje stvari.
Seveda pa tudi ta prireditev ni šla mimo brez
nagrad. Posebej smo nagradili najstarejšega
udeleženca, ki je bil gospod Lipovac, ki naj
nam bo pri svojih letih vsem vzgled s svojo aktivnostjo in prešerno voljo. Ne smemo
pozabiti seveda naše zveste gospe Tončke,
ki se je naše prireditve prav tako udeležila.
Najmlajši, komaj nekaj mesecev star Izidor

Baraga, je našo prireditev verjetno kar prespal in upamo, da se je bo udeležil tudi, ko bo
večji. Nagrado na najštevilčnejšo družino pa
smo morali podeliti kar dvema istoštevilčnima
družinama – ŠRAJ in BAJC. Obe družini bo
pogostila gostilna RIGLER s svojimi specialitetami.
Izžrebali smo še preostale nagrade in jih
razdelili našim izpolnjevalcem eko kviza. Nagrade so prispevali Gostilna RIGLER, BOBR
BAR, KOVINOPLASTIKA LOŽ D. D., TRIGLAV
ZAVAROVALNICA D. D., FRIZERSTVO TAŠI,
LUNCA BAR, FRIZERSTVO RENATA, TRGOVINA PRI DARJI, KOVICA D. O. O.

Veliko dogajanja, dobre volje ter energije je
bilo tisto soboto na Zagradnjih njivah. Naj
nas vsa ta dobrovoljnost spremlja do naslednjega leta, ko se spet srečamo.
Hvala vsem udeležencem, organizatorjem,
sponzorjem, gostom, voditelju in vsem, ki so
prispevali, da je minil še en lep dan v dobri
družbi. (Fotogalerija stran 2)
Organizatorice prireditve
Andreja Sterle Podobnik,
Kristina Škulj,
Valerija Škerbec

Veter v laseh
tudi likovno izražali. Vsi udeleženci so dobili
spominske majice in malico. Najboljši v vsaki
disciplini pa tudi medalje.
B. K.
foto: Borut Kraševec

nekaj let zapored organizira Športna zveza
Loška dolina. Otroci so se lahko pomerili
v odbojki, nogometu in teku, lahko pa so se

foto: Borut Kraševec

Na športnem igrišču pri osnovni šoli v Starem
trgu je 20. maja potekala prireditev Veter v
Laseh, ki jo v sodelovanju z osnovno šolo že

Razstava otroških del

junij, 2009

Razstavo je v prostorih Gradu Snežnik
omogočil Narodni muzej Slovenije.
B. K.
foto: Borut Kraševec

Razstavljene izdelke, ki so nastajali pri učnih
urah v letošnjem šolskem letu, je predstavila
akademska slikarka Stanislava Sluga Pudobska.
foto: Borut Kraševec

V prostorih Gradu Snežnik je bila od 29. maja
do 7. junija razstava likovnih in tehničnih
izdelkov učencev Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja.
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župnijska stran
Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

Leto apostola Pavla
Za nami se počasi izteka Pavlovo leto, potem
ko je v soboto, 28. junija 2008 na predvečer
praznika apostolov Petra in Pavla sveti oče
Benedikt XVI. v baziliki svetega Pavla zunaj
mestnega obzidja v Rimu odprl posebna vrata. Pavlovo leto, ki se ujema z 2000. obletnico
Pavlovega rojstva in bo trajalo do 29. junija
2009. Njegov zgled pričevalca in mučenca za
Kristusa je aktualen tudi danes.

ligijami, ki je nenazadnje vseskozi bojeval
boj s svojimi rojaki in njihovim fundamentalizmom ter uniformiranostjo in jim dopovedoval, “da ni več Juda, tudi ne Grka …,
ampak nova stvar”, nam kaže pot, kako v
današnjem “babilonu” vsega različnega
GRADITI DIALOG, kako se približati iskalcem resnice in spregovoriti na sodobnih
“areopagih”.

tistike …, ampak Kristusova milost. To globoko doživetje milosti je veliko sporočilo za
naš čas, sporočilo proti cinizmu, nihilizmu in
pesimizmu, ki prihaja iz človekove nemoči in
prepuščenosti sebi in zgolj svojim sposobnostim.
“Ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus”, je iz svojega osebnega izkustva in
odnosa svojim vernikom vzkliknil apostol
Pavel. Za to gre: STIK
Z ŽIVIM KRISTUSOM,
da Kristus živi v nas,
da ga lahko na ta način
pokažemo ljudem, ta
preusmeritev je danes
izziv za Cerkev in
posameznega kristjana.
To je prihodnost Cerkve
in naša verodostojnost.
foto: Borut Kraševec

Kdo je pravzaprav
apostol Pavel? Apostol Pavel je bil najprej
poznan po tem, da je
preganjal prve kristjane, po videnju pred
Damaskom pa je iz
preganjalca
Kristusa
postal apostol, o čemer
poročajo kar trije svetopisemski
odlomki:
Nenazadnje je potrebno
Apostolska dela 9,1–19
vedno znova poudariti
Savel se spreobrne, ApoPavlovo
PRVENSTVO
stolska dela 22,1–21
LJUBEZNI – to je tisto,
Pavel pripoveduje, kako
kar pri Pavlu šteje, kar
se je spreobrnil in Pije vredno in ostane. Brez
smo Galačanom 1,11–24
tega je vse ostalo prizaKako je Pavel postal apodevanje v najboljšem
stol. Po spreobrnjenju in
primeru le “brneči zvon
daljši notranji in zunanji
in zveneče cimbale”,
pripravi na poslanstvo
brez tega “nisem nič
je evangelij ponesel
in mi nič ne koristi”.
poganskim
ljudstvom
Najbrž je prav ta Pavpo skorajda vsem tedaj
lova zahteva, ki je pravznanem svetu. Znan je
zaprav Kristusova, za
tudi po 14-ih pismih:
nas najtežje vprašanje:
Pismo Rimljanom, Prvo
ALI JE PRI VSEM
pismo Korinčanom, DruNAŠEM OBILNEM DELU
go pismo Korinčanom,
IN
“IZPOLNJEVANJU
Pismo Galačanom, PiPOSTAVE” PRISOTNA
smo Efežanom, Pismo
TUDI LJUBEZEN?
Filipljanom, Pismo KoPavel je umrl mučeniške
lošanom, Prvo pismo
smrti v Rimu. Pavel
Tesaloničanom, Drugo
– iskalec Resnice
pismo Tesaloničanom,
Kristus je tisti, ki je izbral
Prvo pismo Timoteju,
Savla, da mu bo »orodje,
Drugo pismo Timoda ponese njegovo ime
teju, Pismo Titu, Pismo
pred pogane« (Apd 9,
Filemonu in Pismo He15). Naučimo pa se
brejcem, ki so namelahko vsi skupaj eno: če
njena različnim cerkvese je Bog dotaknil tega
nim skupnostim in so
moža – Savla – potem
Sv.
Pavel
na
levem
krilu
glavnega
oltarja
izdelanega
leta
1829,
v
cerkvi
sv.
Petra
v
Ložu
sestavni del Svetega
je upanje tudi za nas.
pisma Nove zaveze.
Pavlovo poudarjanje VESTI, SVOBODE Apostol Pavel je prehodil dolgo notranjo pot Kaj vidimo, ko se pogledamo v ogledalo? Kaj
IN ČLOVEŠKEGA DOSTOJANSTVA izhaja od farizeja, fundamentalista, v nekem smislu vidijo drugi, ko nas pogledajo? Najbolj pomembiz Kristusove osvoboditve. Ta poudarek tudi terorista, saj je lovil in posredno pobijal no pa je: Kaj vidi Jezus, ko nas pogleda?
je danes ob tolikih ponudbah, reklamah, kristjane – vse to iz svoje gorečnosti za posta- Ko so ljudje pogledali Savla, so videli
zavajanjih, tabletkah, drogah in gurujih vo, za izpolnitev nekih predpisov, za neka stremuškega, nasilnega in morda celo kruteter modernih oblikah suženjstva še kako pravila, pa čeprav so izhajala iz Mojzesove ga človeka. Ko pa ga je pogledal Jezus, je v
potreben.
postave, a so ostala brez “Duha, ki oživlja” njem videl apostola, misijonarja in mistika.
Pavel, ki je prehodil tako pomembno pot iz – vse tja do izkustva milosti. MILOST je tista, Jezusov klic je namenjen vsem, a odgovor, ki
judovstva v krščanstvo, ki se je skozi svoje ki rešuje IN NE POSTAVA; ne strukture, ne in- ga pričakuje od nas, je oseben.
življenje in misijonska potovanja srečeval stitucije, ne pravila, ne zapovedi, ne še tako K čemu nas Bog kliče? Kdo naj bi postali
s tolikimi različnimi kulturami, jeziki in re- perfektne metode in sistemi, ne ugodne sta- po njegovi volji? Kako se bomo odzvali?
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Domen Kordiš, SK Kovinoplastika Lož

Mladi biatlonci SK Kovinoplastika Lož najboljši v državi

Klubski obračun na progi …

zoni 2008/09 prislužil tudi naziv najboljšega
slovenskega mladega biatlonca.
V nekoliko manjšem obsegu pa smo tekmovali tudi na tekmovanjih Pokala Cockta
v teku na smučeh, kjer so se na svojih prvih
tekmovanjih preizkušali tudi naši najmlajši
tekmovalci (cicibani/ke), ki se s smučarskim
tekom šele spoznavajo. Tudi oni so nas
presenetili z nekaj lepimi uvrstitvami, Maja
Mlakar pa se je domov vrnila tudi z medaljami. V skupnem seštevku omenjenega Pokala
Cockta, kjer je tekmovalo 17 naših članov,
smo v konkurenci enaindvajsetih slovenskih
klubov osvojili zadovoljivo 10. mesto. V tem
pokalu je med posamezniki Maruša Forjanič
osvojila skupno 3. mesto med mlajšimi dekfoto: Sandi Ravšelj

Osnovni cilj je bil vsaj zadržati lansko 2.
mesto v skupnem seštevku Pokala Slovenije
v biatlonu. Zahvaljujoč vsem 18 tekmovalcem, ki so nastopili vsaj na enem izmed
skupno devetih tekmovanj, nam je seveda
uspelo! Kot ste že iz naslova lahko razbrali,
pa so tekmovalci v posebnem seštevku
deških in mladinskih kategorij osvojili 1.
mesto in tako v sezoni 2008/09 prinesli SK
Kovinoplastika Lož naslov najboljšega kluba za delo z mladimi biatlonci! V skupnem
seštevku posameznikov Pokala Slovenije v
biatlonu v sezoni 2008/09 sta prvo mesto
osvojila Simon Kočevar (st. mladinci) in
Jure Ožbolt (ml. dečki), med najboljše tri
so se uvrstili še Andrej Petrič, Nejc Kordiš,
Jure Sterle, Nastja Ravšelj, Nace Žnidaršič
in Maruša Forjanič. Seveda pa velja omeniti
tudi, katerih tekmovanj na mednarodnem
prizorišču so se udeleževali naši državni reprezentanti v biatlonu. Nejc Kordiš in Simon
Kočevar sta tekmovala na tekmovanjih IBU
pokala, ki je v letošnji sezoni nasledil Evropski pokal in poteka le še v enotni članski
kategoriji. Uvrstila pa sta se tudi v ekipo za
mladinsko svetovno prvenstvo v biatlonu,
ki je konec januarja potekalo v Kanadi. Jure
Sterle in Nastja Ravšelj pa sta nastopala na
tekmah avstrijskega, nemškega in alpskega
pokala. Najuspešnejši med vsemi slovenskimi mladinskimi reprezentanti je bil Simon
Kočevar, ki si je tako s svojimi rezultati v se-

foto: Sandi Ravšelj

Za smučarskim klubom Kovinoplastika Lož
je še ena tekmovalna sezona. Brez dvoma ji lahko ponovno rečemo uspešna. Se
sprašujete, zakaj? V prvi vrsti zato, ker smo
pred sezono postavljene rezultatske cilje
uspeli v popolnosti realizirati.

… in na strelišču
junij, 2009

licami, med deset pa so se uvrstili še Nace
Žnidaršič (5. mesto), Urška Poje (7. mesto)
in Jerneja Mihevc (4. mesto).
Ker pa vemo, da se zimski uspehi začno
graditi že konec pomladi, naj vam na kratko
predstavim še ostale aktivnosti v klubu
preko celotne sezone 2008/09. Sezono smo
konec maja odprli z družabnim srečanjem
in sodelovanjem na prireditvi Šport špas
– dan druženja treh generacij ter takoj nato
pričeli s prvimi treningi. V času poletnih
počitnic so se tekmovalci na zračnem orožju
udeležili zdaj že zelo priljubljenih treh poletnih taborov Šole biatlona na Pokljuki, ki
poteka pod okriljem slovenske biatlonske
reprezentance. Vrhunec taborov je bilo tekmovanje za Državno prvenstvo v letnem biatlonu, ki je potekalo tu pri nas – v športnem
parku Stari trg. Udeležilo se ga je 60 mladih
biatloncev iz sedmih slovenskih klubov. In
že je bila tu jesen in z njo tekmovanja za
Pokal Cockta na tekaških rolkah. Udeležili
smo se vseh osmih tekmovanj na katerih
je vsaj enkrat nastopilo 18 predstavnikov
našega kluba, ki so klubu prinesli skupno
7. mesto med 15 sodelujočimi slovenskimi
klubi. Eno tovrstno tekmovanje smo tudi
organizirali, in sicer po devetih letih zdaj
že vsem dobro znano tekmovanje »SKI
rolke Lož« v Podgori, ki se ga je udeležilo
100 tekmovalcev iz 12 slovenskih in enega
hrvaškega kluba. Tekmovanje si bomo zapomnili po slabem vremenu, saj je celotno
tekmo deževalo, in predvsem po udeležbi
prve dame slovenskega smučarskega
teka Petre Majdič. Preden pa se je zima
dokončno oglasila tudi v naših krajih smo
za tekmovalce na zračnem orožju organizirali še vikend priprave s kopanjem v
Čatežu, kjer smo se ob treningih predajali
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še vodnim užitkom. Da pa bi imeli vedno
hitre smuči, smo pred zimo za vse zainteresirane organizirali še praktično predstavitev priprave tekaških smuči s strani
profesionalnega serviserja. Tako smo optimalno pripravljeni dočakali zimo in s tem
tekmovanja na vseh že omenjenih frontah.
Tudi v tem sklopu smo organizirali eno tekmovanje, in sicer januarja tekmo Pokala

Slovenije v biatlonu na Pokljuki, ki se jo je
udeležilo 70 tekmovalcev iz 7 slovenskih
klubov in turška mladinska reprezentanca.
Prav tako še pozimi pa ste nas občani in
občanke drugič zapored izbrali za naj tekmovalno športno društvo v Loški dolini.
Tako je leto naokoli in tu je spet pomlad ter
s tem čas za prehod k novi sezoni, novim
ciljem in verjamemo, da tudi novim uspe-

hom. Od že končane sezone pa so se tekmovalci v kategoriji dečkov/deklic zaradi
dobljene interne stave poslovili z nagradnim bowling večerom, vsi skupaj pa tako,
kot smo jo začeli – z zdaj že tradicionalnim
družabnim srečanjem. Kot vedno na koncu,
vendar ne najmanj pomembno, vsem, ki
ste nam na kakršen koli način pomagali –
hvala!

Janja Urbiha

Zvončice Cerknica po uspešno izvedeni predstavi Zgodba o dobri vili
foto: Janja Urbiha

Baletno društvo Postojna je skupaj s starši
baletk 3. aprila letos v Kulturnem domu
Cerknica organiziralo simpatično predstavo, ki so jo poimenovali Baletni šopek za
popestritev materinskega dne in v pozdrav
prihajajoči pomladi.
Na lepo obiskani kulturni prireditvi je nastopilo kar 105 članov društva v starosti
od štirih do petnajst let, ki se baletnih korakov učijo v Postojni, Pivki, Cerknici in
Logatcu. Pod vodstvom vaditeljic Mance
Krnel, Lize Volk in Maje Verčko se je predstavilo dvanajst skupin: tri iz Logatca, ena
iz Pivke, tri iz Postojne ter skupina Romeo
in Julija ter malo starejše balerine iz Aurore. Iz Cerknice pa smo videli nastop
treh skupin, in sicer najmlajše Škratke,
Zvončice in Metuljčice. Med cerkniškimi
Zvončicami ubirajo svoje prve baletne korake tudi tri deklice iz Loške doline. Svoje znanje nabirajo v prostorih knjižnice
Cerknica. V baletnem društvu Postojna
so zadovoljni, ker je balet na Notranj-

foto: Žnidaršič

Baletni šopek v Cerknici

skem dosegel veliko prepoznavnost. Z
organiziranimi obiski plesnih predstav,
predvsem v SNG Opera in balet Ljubljana, pa svoje člane še dodatno uvajajo v
svet profesionalnega baleta. Potrditev
njihovega dela pa so uspešno opravljeni
izpiti starejših članic na Srednji glasbeni
in baletni šoli v Ljubljani.
Svojo uspešnost so izkazali tudi tokrat v
Cerknici, predvsem s stilsko dovršenostjo
videza baletnic in dveh baletnikov, s
simpatično kuliso in prisrčnimi deklamacijami domačih baletk. Nad vsem prikaznim
je bilo občinstvo v polni dvorani kulturnega
doma navdušeno.
K uspešni predstavi so pripomogli tudi
sponzorji iz domačega okolja, ki so se
na prošnje društva radodarno odzvali in
omogočili izpeljavo same predstave. Nadobudne baletne plesalke so se prisotnim za
obisk in s tem spodbudo njihovega delovanja zahvalile s poklonom rožic.

Tudi v zakulisju vedno nasmejane in dobre volje
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Člani društva SOŽITJE Cerknica

Bili smo na kartingu
športa lahko čestitamo prav vsem, ki so bili
dovolj pogumni, da so se dirke udeležili.
Dopoldan je zelo hitro minil, saj smo v
skupnem druženju preživeli prijetne trenutke, dirkali in se seznanjali s pravili
varne vožnje. Tekmovalci so se vozili v tako
imenovanih gokardih – dvojčkih, kjer je bil
v vsakem vozilu poleg našega člana tudi
preizkušeni član Kart kluba t. i. pilot, ki je
poskrbel za varen potek vožnje. Istočasno
s kartingom pa se je na prireditvenem
prostoru odvijal tudi program predstavitve
foto: Matjaž Žnidaršič, Cerknica

V času prvomajskih praznikov je Kart
klub iz Loške doline organiziral že 10.
tradicionalno prireditev karting voženj.
Prireditev je bila na velikem parkirišču
Kovinoplastike d. d. v Ložu. Dopoldanski
čas drugega prazničnega dne je organizator
posebej rezerviral za udeležence društva
Sožitje (društvo za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju), kar
je članom društva omogočilo udobno
udeležbo brez »drenjanja« z ostalimi
obiskovalci.

da je hitro lahko dejansko prehitro, ter
spoznati še druge principe varne in adrenalinske vožnje.
Za enkratno doživetje, za vožnje, tekmovanje in potrpljenje se najlepše zahvaljujemo
Kart klubu, še posebno predsedniku kluba
Leonu Trubačevu za vso organizacijo pred
in med vožnjo in seveda za vse nagrade.
Še posebej nam je veliko pomenilo zato,
ker je tovrstni zabavni šport za naše člane
pravzaprav nedosegljiv. Upamo, da bomo
naslednje leto ponovno vabljeni na nepozabno izkušnjo.
Vsekakor pa je bilo s to prireditvijo našim
otrokom, mladostnikom in starejšim osebam omogočeno, da zabavno preživijo
nekaj svojega časa v skupini, kjer so sprejeti takšni, kot so, in kjer potekajo dejavnosti prav zaradi njih, kar pa je bil pravzaprav
tudi osnovni namen.
Za konec pa še nekaj vtisov tekmovalcev:
Tomaž: Karting je uredu, rally mi je bil še
bolj všeč.
Jože: Zelo mi je bilo lepo, vedno grem na
karting še v Ribnico.
Milan: Rally vožnja je bila odlična, nič me
ni bilo strah, najboljše pa je bilo, ko smo
se vrteli.
Inge: Bilo je lepo. Peljal me je tata, ni me
bilo strah.

junij, 2009

»Šole varne vožnje Braneta Küzmiča«. V
sklopu te predstavitve se je bilo namreč
mogoče z njihovim inštruktorjem tudi
popeljati in praktično preizkusiti trditev,

David: Všeč mi je, ker je voznik peljal počasi,
ne maram, da gre hitro.
Špela: Bila sem prvič, bilo je ful fajn. Lahko
bi še malo bolj pritisnil na gas.

foto: Matjaž Žnidaršič, Cerknica

Nekaj pred 10. uro dopoldne smo se začeli
zbirati na prireditvenem prostoru. Pridružili
so se tudi člani društva Sonček – notranjsko društvo za cerebralno paralizo. Ob prihodu nas je pozdravila glasba iz zvočnikov
radia 94, pomešana s hrupom avtomobilov
– gokardov, ki so že testno drvela po stezi
in v nas budila pričakovanja. Tisti, ki so
želeli voziti in ne samo navijati, so se najprej registrirali oziroma vpisali v seznam
tekmovalcev. In tako se je kmalu začelo zares, najprej prvi vuummmm, potem drugi,
in tako naprej. Hrup gokardov, navijanje
in hlapi bencina so še dodatno dvigovali
adrenalin v krvi. Ker pa to niso bile samo
vožnje, ampak tudi tekmovanje, je bil poleg
uspešno prevožene proge pomemben tudi
čas, tako, da je bilo treba kar hitro okrog
po pisti. Na koncu smo po objavi rezultatov,
ki so bili odvisni od doseženega časa, lahko
čestitali zmagovalcu oziroma zmagovalki,
saj je tokrat gospodična premagala vse vrle
mladce in si s tem prislužila glavno nagrado (izlet za dve osebi). Ker pa je pomembno sodelovati in ne samo zmagati, so tudi
vsi ostali tekmovalci prejeli priznanja za
dosežene rezultate. Glede na naravo tega
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Ljubica Bavec

Tekači smo bili spet aktivni
Arhiv: Ljubica Bavec

V Sežani so že devetič zapored izvedli
Mali kraški maraton. Dogajal se je na prelepo sončno nedeljo, 22. marca. Start ob
enajsti uri je nestrpno pričakovalo okrog
3000 udeležencev in vsaj še 2-krat več
navijačev.
ŠD Loška dolina je zastopalo 12 tekačic in
tekačev. Koliko moči nam je pobrala dolga
letošnja zima, pa smo lahko preizkusili na
8,5 ali 21 kilometrov. Večini je to bila prva
tekma v tej sezoni. Spet drugi pa smo
nedeljo prej povezovali soline na 10-kilometerski preizkušnji – Povežimo soline,
od Sečovelj do Strunjana.
Na letošnjem sežanskem maratonu, katerega trasa je »gor in dol« zelo razgibana,
nam je bilo prizanešeno z vremenom. Dan
je bil topel, obvezna kraška burja pa je za
spremembo le oblizovala in ne zaustavljala. Vzdušje in organizacija sta bili na
nivoju, kot se za takšno tekmovanje spodobi. Organizirano so imeli celo varstvo
otrok. Tako da sta se lahko tudi oba od
staršev zapodila na traso, ne da bi ju skrbelo za svoj naraščaj.
Kljub visoki štartnini smo opazili, da je »recesija« posegla tudi v Hervisove vrečke, saj je iz njih pobrala
kraško salamo ter vanje natrosila kupe predvsem reklamnega materiala. Pa kaj zato, unikatno medaljo smo
pa le vsi dobili.

Na sežanskem maratonu

Odkrijte Opel Insignio.

V dolini imamo izvrstne rekreativne športnike, ki so tudi
tokrat dokazali, da bi ekipno Loška dolina prav gotovo
zasedla zavidljivo visoko uvrstitev. Sama sem to pomlad startala na krajši 8-kilometrski progi. Ja, v zimskih
mesecih sem se raje segrevala na toplem. Vendar volja
je še vedno prisotna, tako da zdaj začnem zares in mi
jeseni enaindvajsetka ne uide. Izkušnja, da sem v cilju
končno enkrat tudi jaz pričakala svoje sotekače, pa mi je
tudi veliko pomenila. Priznam, da sem jim pripravljenost
kar nekoliko zavidala. Pa ne zares! Super so! Vsi so presegli sami sebe in v veselje mi je bilo pogledati njihove
zadovoljne obraze in jim čestitati za odlične rezultate.
Med tekači iz doline je najhitreje 21 km pretekla tekačica
Andreja Sterle - Podobnik z osebnim časom 1 38,12,
kar je super hitro, sploh ker je to na začetku sezone.
Drugi najhitrejši pa je bil Miran Zakrajšek (1 38,56). Po
časih so jima sledili še: Drago Lunka (1 39,40), Brigita
Martinčič (1 40,16), Tomaž Sterle - Podobnik (1 40,56),
Igor Levec (1 41,25) in Mojca Lunka (1 58,31).

www.insignia.si

Deveti čas absolutno je na 8 km dosegel Almir Demirovič.
Za njim pa smo prihiteli še Miro Mlakar, Helena Pirc, Simona Vampelj, Jerca Loboda in Ljubica Bavec.

Povprečna poraba goriva: 5,8 -11,6 l/100 km.
Emisije CO2: 154 -272 g/km.

Množične ali malo manj množične športne prireditve
imajo poseben čar. Saj družijo ljudi, ki se zavedajo reka,
da je: ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. Upam le, da
krizni časi, ki so pred nami, preveč ne posežejo tudi na
to področje.
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Tina Sterle – Potrpežljiva p. kravca

Letos smo skavti medse sprejeli 18 novih članov, ki so
slovesno obljubili v nedeljo, 26. aprila na Križni gori.
Med tridnevnim skavtskim taborjenjem smo skavti
poglabljali medsebojne prijateljske vezi in se preizkusili
v skavtskih veščinah.
Na Križno goro smo se odpravili že v soboto. Ker smo
želeli, da skavti spoznajo delo v treh skavtskih vejah (v
krdelu, četi in klanu), smo naše druženje začeli tako,
kot to počnejo v krdelu. Skavti so se v gručah (petih
skupinah) iz zbornega mesta pod Tolstim vrhom podali
na pot skozi džunglo, ki jih je vodila do Skale posveta
(Križne gore). Na poti so jih čakali štirje voditelji, ki
predstavljajo glavne like iz Knjige o džungli, volk Akela,
medved Balu, kača Kaja in panter Bagira. Gruče so pri
vsaki prijazni in znanja polni živali opravile kratko aktivnost ter se nekaj novega naučile.
Po kosilu smo vsi skupaj odšli na Skalo posveta, kjer
nam je Akela čestital za uspešno opravljen lov (naloge)
in se od vsakega poslovil, saj je bil čas, da smo prešli v
naslednjo vejo, v četo. Tukaj je bila naša prva naloga, da
si postavimo tabor. Razdeljeni v skupine smo postavili
šotore, ognjišče, jambor, koše za smeti, oglasno desko
in oltar za sv. mašo. Nekaj časa smo posvetili tudi
pripravam na obljube, da bo za novince ta dogodek zares slovesen in se ga bodo z veseljem spominjali vse
življenje. Zvečer smo pri tabornem ognju ob spremljavi kitar peli pesmi in se nasmejali ob skečih, ki so jih
pripravile gruče o svojih pripetljajih iz poti po džungli.
Naslednje jutro je že vse potekalo v znamenju obljub.
Imeli smo so še zadnje priprave za mašo, nato pa so
že začeli prihajati naši starši in drugi obiskovalci. Sveta
maša se je začela ob 10. uri, daroval pa jo je g. Robert
Friškovec. Potekala je na prostem, zato smo lahko
začutili lepoto prebujajoče se narave. Bilo je res nekaj
posebnega, še posebej za tiste, ki so se prvič udeležili
skavtske maše. Po blagoslovu skavtskih rutic smo se
skavti postavili v slovesni kvadrat in začele so se obljube. Najprej so obljubili volčiči, nato pa še izvidniki
in vodnice. Verjetno so vsi novinci imeli malo treme, ki
pa se je razblinila takoj, ko so okoli vratu dobili svojo
rutico, kar je bilo videti tudi na njihovih nasmejanih
obrazih in iskricah v očeh.

foto: Skavtski voditelji in Borut Kraševec

Skavtske obljube z dnevom odprtih vrat

Utrinki z dneva odprtih vrat
Obiskovalcem smo želeli pokazati nekaj skavtskega
življenja, zato smo jih po maši povabili, da ostanejo z
nami na dnevu odprtih vrat. Vsem, ki so ostali, smo najprej postregli z golažem in polento, da so se okrepčali
za nadaljnje aktivnosti. Preizkusili so se lahko v različnih
aktivnostih tako adrenalinskih, športnih kot tudi ustvarjalnih, tako da je vsak našel kaj zase. Nekateri so risali,
pletli obeske, se igrali roverčka, spet drugi so se lahko
spuščali s škripcem po vrvi ali pa kakšno rekli o skavtih.
Najmlajši pa so se najbolj zabavali z igrami, ki smo jih
pripravili posebej zanje. Dan odprtih vrat smo zaključili
okoli 14. ure. Medtem ko smo se sladkali, je vsak izmed obiskovalcev za spomin dobil leseno ščipalko z
napisom.
Popoldne smo za skavte, ki so na novo obljubili,
pripravili pot preživetja, ki so jo vsi uspešno prestali.
Najprej so se morali s škripcem spustili po vrvi navzdol, se preizkusit v petju, hoji po hlodih in prečkanju od
drevesa do drevesa po vrvi. Za konec so se morali prebiti skozi pajkovo mrežo, ne da bi se ujeli vanjo. Zvečer
smo se zbrali ob tabornem ognju in si na palici spekli

hrenovko in tvist. Nadaljevali smo z zabavnim večerom,
po pravljici pa smo sladko zaspali.
Kar prehitro je prišel zadnji dan, ko je bil čas za naš
odhod. Iz čete smo prestopili v klan in izvedeli, da
se popotniki in popotnice ravnajo po treh temeljnih
gradnikih: skupnosti, poti in služenju. Šli smo
se veliko igro Potapljanje ladjic in obe mornarici
sta medtem postali prava skupnost, ki je samo s
sodelovanjem znotraj mornarice lahko ugnala nasprotnika. Prehitro je napočil čas, ko smo morali
pospraviti tabor in se odpraviti na pot. Z nahrbtniki
na ramah smo se iz Križne gore podali v Stari trg.
Med potjo pa nismo pozabili na služenje, saj smo v
vrečah za smeti odnesli vse, kar je ležalo ob cesti,
pa ne sodi v naravo. Naše tridnevno druženje smo
končali s prehodom v SKVO (skupnost voditeljev). S
tem smo želeli vsem skavtom še enkrat položiti na
srce, da so z obljubo postali skavti za vse življenje
in da skavt doseže največje zadovoljstvo takrat, ko
postane skavtski voditelj ter lahko svoje znanje preda
mlajšim bratom in sestram.

Tina Sterle – Potrpežljiva p. kravca

Skavtska iznajdljivost
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Če vas je igra navdušila, nas lahko kakšno sončno popoldne poiščete na igrišču
pred šolo in se nam pridružite pri igri.
foto: Borut Kraševec

Igra Roverček
Če bi vam takole na hitro dejala, da imenujte pripomoček za igro, bi vas bilo
precej takih, ki bi rekli »žoga«. Če bi isto vprašanje postavila skavtom, pa bi skoraj vsak odgovoril »roverček«. Predstavila vam bom skavtsko igro Roverček, kjer
se namesto žoge uporablja iz vrvi spleten obroč, po katerem je igra dobila ime.
Potrebujete: dve 1,5 m dolgi palici, roverčka, nekaj za označevanje igrišča
Roverček je sila preprosta športna igra, pri kateri se lovi in podaja roverčka,
tj. iz vrvi spleten obroč s premerom okoli 20 cm. Roverčka se lahko igramo
povsod, kjer je dovolj prostora, da postavimo igrišče. Velikost igrišča, ki je
pravokotne oblike, prilagajamo številu igralcev, saj je igra primerna za 8 do
30 igralcev. Ko je igrišče označeno, moramo na nasprotnih straneh igrišča
označiti še dve manjši polji (s stranico okoli 2 m), ki sta od meje igrišča oddaljeni približno dva metra.
Igralci se razdelijo v dve ekipi, nato pa vsaka ekipa določi igralca, ki bo lovilec
roverčka. Lovilca se s palico v roki postavita vsak v svoje polje, začrtano izven
igrišča. Igra poteka znotraj igrišča, kjer si igralci podajajo in lovijo roverčka.
Po igrišču se lahko premikajo prosto, tisti igralec, ki drži roverčka, pa lahko
naredi največ tri korake, nato pa ga mora podati. Kadar igralca nasprotnih ekip
sočasno primeta roverček, se ga izmenično dodeli prvi, nato pa drugi ekipi. Če
roverček pade izven igrišča, ga dobi nasprotna ekipa. Cilj ekipe je, da svojemu
lovilcu poda roverčka, ta pa ga ujame na palico. Ekipi, ki to uspe, se dodeli
točko. Konec igre lahko določimo časovno ali pa z doseženim številom točk.

Tina Sterle – Potrpežljiva P. kravca

Igra roverček na Križni gori
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Franc Nelec

Pohodniki društva upokojencev pomagali pri čiščenju
zarasti na Loškem gradu
strukcijami. Elaborat bo v uporabo dobila tudi
občina.
Predstojnica centra za preventivno arheologijo
gospa Barbara* me je obvestila, da bo Zavod pričel s čiščenjem zarasti v aprilu, vendar
jim primanjkuje delavcev, zato bi bila pomoč
domačinov pri odstranjevanju zarasti zelo
dobrodošla. O želji gospe Barbare sem obvestil direktorja Zavoda za turizem in kulturo Grad
Snežnik. Direktor je navezal stike z gospodom
Grilcem, ki je odgovoren za geodetske izmere in
foto: M. Glažar

Zavod Republike Slovenije za spomeniško varstvo je v aprilu in maju izvajal na Loškem gradu
čiščenje zarasti. Ta mora biti odstranjena, da
bodo v nadaljevanju raziskovanj lahko izvedli
zračne posnetke, natančne geodetske meritve,
določil lokacije posameznih grajskih stavb in z
georadarjem poiskali zasute kletne prostore. Ko
bodo zbrali vse potrebne podatke, bodo rekonstruirali podobo gradu in ostalih stavb znotraj
grajskega obzidja. Izdelan bo elaborat z opisom,
natančnimi geodetskimi izmerami in rekon-

čiščenje. Ali je do delovne akcije tudi prišlo, ne
vem.
Ko sem razmišljal, kako bi se upokojenci vključili
v akcijo, sem se spomnil pohodnikov. Poklical
sem Darinko Glažar in Matjaža, ki vodita pohodnike, in ji razložil situacijo. Takoj je bila za stvar.
Obvestila je pohodnike, da bo na Loškem gradu
čistilna akcija, tisti, ki pri akciji ne bi sodelovali,
bodo nadaljevali pohod proti Knežji Njivi. Prva
akcija je bila dogovorjena za 23. 4. Ker je ponoči
deževalo in je zjutraj tudi kazalo na dež, je bila
akcija odpovedana. Naslednja akcija je bila 7.
maja, bilo je lepo vreme, pričakoval sem 7 do 10
prostovoljcev. Bil sem prijetno presenečen, ko se
je akcije udeležilo kar dvajset pohodnikov. S seboj
so prinesli potrebno orodje in ob 9. uri smo bili že
na gradu, kmalu za nami je prišla tudi skupina iz
republiškega zavoda. Bili smo vsi dobre volje in
delovno razpoloženi, saj je bil občutek, da smo
združili prijetno s koristnim, res prijeten. Zato je
čas do 12. ure, ko se je akcija končala, hitro minil.
Če bi bilo potrebno, bi bili nekateri pripravljeni
akcijo tudi ponoviti.
Sedaj, ko je zarast odstranjena, je prišla do
izraza mogočnost grajskega kompleksa. Grad
je za obiskovalce postal bolj zanimiv, mogočne
ruševine bi nudile dobro kuliso tudi za kulturne
prireditve. Neodgovorno bi bilo, da bi grajski
kompleks zopet prepustili grmičevju. Upam, da
bo turistično društvo poskrbelo za redna čiščenja
in da do tega ne bo prišlo.
* Gospo Barbaro sem spoznal lansko leto, ko je prvič
obiskala grad in sem bil za vodiča.

Razstava fotografij in rogovja
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razstava rogovja. Predstavljen je bil pregled
gojitve jelenjadi v letu 2008 v Notranjskem
lovskem upravljavskem območju.
B. K.
foto: Borut Kraševec

temi so bila podeljena tudi priznanja. Razstavo
so omogočili Narodni muzej Slovenije, Javni
zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik in
Kovinoplastika Lož. Na isti dan, 30. aprila je
bila v grajski pristavi odprta tudi tradicionalna
foto: Borut Kraševec

V Gradu Snežnik je bila v času prvomajskih
praznikov na ogled 1. razstava naravoslovnih
fotografij Foto sekcije forum »LOV«. Fotografije so bile predstavljene v treh temah: divjad,
narava, lovstvo. Najboljšim avtorjem v vsaki
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Janez Komidar, predsednik TD Loška dolina

Za vsa dela, ki so našteta, pa je moralo društvo seči v društveno denarnico. Ko sva z blagajničarko pregledala
stroške, povezane z obnovitvenimi
deli, sva ugotovila, da smo v objekte
vložili preko 2000,00 eur. Ni nam žal
za vloženi denar, saj se zavedamo,
da so bila vsa izvršena dela nujna. V
naslednjih letih pa nas čaka še ena
večja investicija. Obnoviti bomo morali »Jurčka«, saj so brune, iz katerih
je grajen, dodobra pregnile. Vendar to
bo delo za naslednje leto. Podobna slika je z mizami, ki že 12 let kljubujejo
vremenskim vplivom.

»ZAHVALA«
Člani Turističnega društva Loška dolina se »iskreno zahvaljujemo«
neznanemu storilcu, ki je v noči iz 16. na 17. maj 2009 z izrednim dejanjem oškodoval društvo za cca. 500 € s tem, da nam je požgal kres, ki je
že bil pripravljen za 28. Polharsko noč.
V imenu vseh, ki so pomagali pripravljati kres, se neznancu še enkrat »zahvaljujem«.

foto: Janez Komidar

Člani Turističnega društva Loška
dolina so v pomladnih mesecih pričeli
z začrtanim delom. Načrti, kako bo
društvo delovalo v letu 2009, so bili
zastavljeni že meseca januarja na
občnem zboru društva. Glavni poudarek predvidenih aktivnosti smo člani
namenili obnovi prireditvenega prostora na »Zagradnih njivah«. Objekti,
s katerimi društvo upravlja (nekateri,
ne vsi), so bili že toliko dotrajani, da
bilo nujno pristopiti k njihovi obnovi.
Pričeli smo kar z obnavljanjem lesenega poda v jurčku. Iz prostora, ki
je namenjen glasbenim skupinam,
smo odstranili dotrajan lesen pod in
ga nadomestili z novim. Tudi zunanjo
podobo plesišča smo uredili z leseno
ograjo, enako, kot je nekoč že bila.
V zaprtem jurčku smo položili strop,
spremenili in popravili električno instalacijo ter zamenjali nekatere dele
opreme. Sprememb je bila potrebna
tudi pisarna Turističnega društva v
Pristavi. Staro dotrajano pohištvo
smo zamenjali in ga nadomestili z
novejšim. Prostori so dobili popolnoma drugačno podobo, oprema pa
poudarja namembnost prostora.

foto: Janez Komidar

Turistično društvo aktivno v 2009

Smo pa tudi že sredi priprav na 28.
Polharsko noč. Upravni odbor se je na
to temo sestal že dvakrat. Pripravili
smo okvirni načrt prireditve in si
razdelili določena dela, za katera bo
zadolžen posamezen član. V kolikor
bo ta delovna vnema nekaterih članov
ostala in če nam bo služilo še vreme,
lahko računamo, da bo 26. septembra
spet ena lepa prireditev.
junij, 2009
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Boris Žagar

Pihalni orkester Kovinoplastika Lož v znamenju priprav
na slavnostni koncert ob 135. obletnici delovanja
Kot je že znano, Pihalni orkester v
letošnjem letu praznuje 135. obletnico
delovanja. Ob tej priložnosti bomo organizirali slavnostni koncert. Za koncert in
ostale aktivnosti ob praznovanju že od
začetka leta potekajo intenzivne priprave,
ob tem pa niso izostale druge aktivnosti in koncerti, ki so bili načrtovani ob
začetku sezone.
Tako smo na predvečer kulturnega praznika kot že vrsto let zapored ponovili novoletni
koncert v OŠ Grahovo. Tudi na tem koncertu
se je poleg orkestra predstavil novoustanovljeni narodnozabavni kvintet in pevska solista
Anemarija Štefančič in Miran Žitko.
7. marca je sledil je koncert v Loškem Potoku. Ker je koncert tako rekoč sovpadel z
dnevom žena, je bil temu nekoliko prirejen tudi naš program. Skladbi Mati, bodiva
prijatelja in Dan žena je zapel član orkestra
Matjaž Žnidaršič, ki ga na naših koncertih vse
pogosteje slišimo peti in ne samo igrati.
Prvomajska budnica je zopet razveselila
številne občane Loške doline. Le-to smo
začeli ob 5.00 uri sredi Starega trga, tekom
dopoldneva pa smo obšli še ostala naselja

v Loški dolini. Dobra udeležba godbenikov,
predvsem pa vaščanov nekaterih vasi, njihovo
navdušenje in pogostitev, dajeta jasen znak,
da je treba s tovrstno tradicijo nadaljevati
tudi v prihodnje.
8. maja smo organizirali koncerta za
osnovnošolce OŠ Stari trg pri Ložu in OŠ
Grahovo. Prvega smo izvedli v Kulturnem
domu v Starem trgu, drugega pa v telovadnici OŠ Grahovo. Tovrstni koncerti so namreč
preizkušen način pridobivanja novih članov.
V zadnjih letih se je na ta način povečal
vpis učencev v nižjo glasbeno šolo in kasneje tudi v naš orkester. To se vidi že na
prvi pogled, saj so naše vrste pomlajene.
Tovrstna opažanja slišimo tako od naše publike, strokovne javnosti kot tudi od predstavnikov našega sponzorja Kovinoplastike
Lož d. d. in občinske uprave občine Loška
dolina. Program teh koncertov je prirejen
osnovnošolcem. Njihove obvezne sestavine
so animacija, kviz in nagradni natečaj, za kar
vsa leta skrbi članica Aja Trudn, ki ji ob tej
priliki izrekamo priznanje in zahvalo.
Kot rečeno, pa poleg rednih nastopov potekajo tudi intenzivne priprave na slavnostni

koncert ob 135. obletnici delovanja društva.
Koncert bo 27. junija v OŠ Stari trg. Zasnovan tako, da bo orkester s skladbami
iz različnih obdobji svoje zgodovine in
njim ustreznimi zasedbami predstavil duh
časov, v katerih je deloval, hkrati pa bodo
predstavljeni tudi moderni glasbeni trendi
današnjih pihalnih orkestrov. Tako se člani
posameznih sekcij orkestra intenzivno
pripravljajo tudi na izvedbo tega zanimivega programa, dodatne vaje pa že približno
mesec dni potekajo tudi ob nedeljah. Dodatno angažiranje članov zahtevajo še ostale
aktivnosti ob praznovanju, kot je priprava
dvorane, ozvočenja, izbira gosta orkestra,
nakup oblek in instrumentov, oglaševanje,
pridobivanje dodatnih finančnih sredstev,
priznanja posameznim članom in ostala
logistika. Posamezniki smo tako zadolženi
za posamezna področja, ki jih koordinira
upravni odbor.
Zaradi vsega naštetega vlada v našem društvu
delovno vzdušje, svojevrstna napetost, predvsem pa veliko pričakovanje in navdušenje,
saj vsak izmed nas lahko ponosno pove: »Sem
član orkestra s 135. letno tradicijo.«

Anita Kolmanič, KUD-39, Babno Polje

V POŠ Babno Polje je bila v mesecu aprilu
pod vodstvom gospe Jožefe Sterle delavnica
izdelovanja rož iz krep papirja. Sama je izdelala tudi poročni šopek partizanu in njegovi izvoljenki, ki sta se med 2. sv. vojno poročila v
babnopoljski cerkvi.
Poleg šopkov, ki so jih izdelale vešče roke babnopoljskih gospodinj, so učilnico preplavile stare
slovenske narodne pesmi ter resnične zgodbe
iz starih časov.
Dogovorili smo se, da bomo skupaj poskrbeli
za ohranitev enega lepših starih običajev in nadaljevali tovrstne delavnice tudi v jesenskem in
zimskem času.
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foto: Anita Kolmanič

Rožic ne bom trgala …
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Marko Gorše, LD Lož-Stari trg

Živeti z medvedi
Verjetno se je že vsak, ki živi v občini Loška
dolina, vsaj enkrat srečal z medvedom. Če ne
drugače, takrat, ko mu je prečkal pot pred
avtomobilom.
Jeseni, leta 2007 je biotehnična fakulteta s
pomočjo lovcev na terenu opravila raziskavo o ugotavljanju številčnosti medvedov s
pomočjo genetskih raziskav. Raziskava je
potekala tako, da smo lovci na terenu zbirali
iztrebke medvedov, iz katerih so nato izločili
genetski material in ugotovili, kateremu osebku pripada, katerega spola je, kakšne so
njegove sorodstvene povezave z ostalimi
medvedi in na katerih lokacijah se je v času
trajanja raziskave pojavil. Delni rezultati
so bili objavljeni konec leta 2008 na strani
http://medvedi.si/. Tukaj jih želim predstaviti
v poljudnem načinu za območje naše občine.
Čez območje naše občine sta potekali dve
raziskovalni območji. Javorniško-snežniško
območje na jugozahodu in Racna gora
– Menešija na severovzhodu. V vsem razisko-

valnem območju je bilo nabranih 1057
vzorcev, od tega na območju občine Loška
dolina nekaj manj kot 200. Na območju
raziskave je bilo odkritih 354 medvedov,
skupaj s tistimi, ki jih raziskava ni zajela pa
njihovo številčnost ocenjujejo na 464.
Javorniško-snežniško območje
Na javorniško-snežniškem območju je bilo
s pomočjo DNK odkritih 77 različnih osebkov, od tega 35 samcev in 42 samic. Z
matematičnimi izračuni je bila ugotovljena
ocena populacije na 71 do 96 medvedov.
Ocenjena gostota na tem območju je 13,6
medveda na 10 000 ha.
Območje Menešija – Racna gora
Na območju Menešija – Racna gora je bilo
odkritih 99 različnih medvedov, od tega
41 medvedov in 58 medvedk. Matematični
izračun je pokazal, da je jeseni, leta 2007
na tem območju živelo od 90 do 100 medve-

Slika: Karta vzorčenja območja Javorniki – Snežnik. (vir: medvedi.si)

dov. Gostota je ocenjena na 14 medvedov na
10 000 ha.
Ob tem je potrebno povedati, da je svojevrstni rekorder Lovska družina Iga vas, ki
je zbrala skoraj 100 vzorcev, ki so pripadali 21 različnim medvedom, ki so se v času
raziskave gibali na območju Racne gore.
V letu 2007 je bilo odlovljenih tudi nekaj
medvedov in opremljenih z ovratnico, ki
sporoča njihovo lokacijo. Za obdobje oktobra
in novembra 2008 so njihove poti zbrane na
spodnji fotografiji:
Za konec
Raziskava je pokazala, da je medvedov
mogoče manj, kot so bile nekatere ocene,
dejstvo pa je, da so vsi medvedi skoncentrirani na majhno območje v južni Sloveniji.
Raziskava bo zagotovo pripomogla k bolj
strokovnemu pristopu do medvedje problematike in upamo, da se bo nadaljevala tudi
v prihodnjih letih.

Slika: Karta vzorčenja medvedov za območje Menišija – Racna gora. (vir: medvedi.si)

Slika: Poti opremljenih medvedov do konca novembra 2008. Lokacije vsakega
medveda so označene s svojo barvo, trikotniki pa predstavljajo njihove zadnje
lokacije konec novembra. (vir: medvedi.si)
junij, 2009
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Medvedi posneti z avtomatsko kamero v LD Lož-Stari trg

Medved že nekaj časa ne spada več pod divjad ampak pod zavarovane vrste, kar pomeni, da je za upravljanje z njim odgovorno
Ministrstvo za okolje in prostor RS ter Zavod
za gozdove RS. Kljub temu se lovci iz lovskih

družin čutimo odgovorne in usposobljene, da
skrbimo za medveda in sožitje med medvedi
ter ljudmi. Zato vlagamo veliko svojih sredstev in časa, da bi medveda bolje spoznali,
uravnavali njegovo znosno številčnost in ga

zadrževali čim dalje od naselij. Zavedamo
se, da medveda lahko v našem prostoru
dolgoročno ohranimo samo, če bo njegova
številčnost zagotavljala trajno sožitje s prebivalci.

Z dijaške ekspedicije
Odlomki iz raziskovanja Križne jame pri Ložu v letu Gospodovem 1926
Objavljamo prvi del prispevka o enem
prvih raziskovanj vodnih delov Križne jame.
Prispevek je bil objavljen v glasilu Mentor
(Dijaškem listu realke Šentvid pri Ljubljani
v letih 1927 in 1928). Urednik glasila je bil
Blaž Poznič.
Avtor prispevka je prof. Prezelj, po rodu
doma iz Loža, ki je organiziral in vodil to
ekspedicijo.
Ob tej priložnosti prosimo občane Loške
doline, da našemu društvu posredujejo
kakršne koli informacije o tem dogodku ali
ostalih dogodki v povezavi s Križno jamo
v preteklosti (raziskovanje, obiskovanje,
doživetja, skice, fotografije).
»Priprave
Tisti dan, ko je Amundsen sfrčal na severni
tečaj, da pregleda in popravi zemeljsko os,
smo soglasno sklenili: Takoj po končanih
šolskih skrbeh se podamo na raziskovanje
Križne jame.
Sklep je bil storjen in obenem tudi izvoljen
pripravljalni odbor. Z mrzlično naglico in s
polževo preudarnostjo so se začele priprave
za ekspedicijo v podzemeljske rove, ki se
razprostirajo v gričevju med cerkniško in
loško kotlino. Vsak teden so se vršila posvetovanja, vsak dan je postal naš inventar
za to ali ono orodje bogatejši. Ni preteklo
štirinajst dni in že smo imeli skupaj, kar
je bilo potrebno za dosego našega cilja.
Predaleč bi zašel, ako bi hotel po vrsti
naštevati vse, kar smo zbrali. Pozabili nismo na najmanjšo malenkost, še celo na pla-
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valne hlačice ne za slučaj, da bo treba pod
zemljo plavati.
Čast, komu čast! Zavedajoč se kulturnega
pomena naše ekspedicijie so dobre mamice
rade volje prispevale par kovačev v dober
namen, strogi očetje pa so dali najvišjo
sankcijo za pristop v naš krog.
Nemalo smo se čudili, da nam je šolska oblast, sicer nedostopna za novodobne brklarije, rade volje in hitro postregla z dokumenti, ki so potrebni za četrtinsko vožnjo
po železnici in potrebni proti žandarjem.
Železniška uprava nam je zagotovil poseben
voz, za kar ji bomo vedeli hvalo do konca
bivanja na našem planetu.
Zadnji dan pred odhodom – generalni pregled in končna preizkušnja ekspedicijske
čete. Zbrali smo se na šolskem dvorišču,
se v polni bojni opremi postavili v vrsto
in naš strogi narednik Ferenc je vsakega
premotril od nog do glave. Ni ga bilo med
tridesetimi, na katerem ne bi bila opažena
ta ali ona napaka bodisi v obleki bodisi
v opremi ali pa v telesni strukturi. Ta je
prišel v modnih čevljih, oni brez kuhalnice,
tretji je prinesel v gotovini pet dinarjev
premalo, v konzervah pa za sto preveč itd.
Ob tej priliki se je izkazala potreba, da se
izvrši majhna pregrupacija sil. V vrsti se je
namreč šele očitno videlo, da je Močerad
vsekakor prešibkega telesa za napadalni
oddelek, pač pa duševno dovolj razvit za
»telefon«, kjer bo pomagal spajati žico. Po
dveh urah trajajočem pregledovanju se je
Ferenc odkašljal, pljunil trikrat na levo,
dvakrat na desno, nato pa imel nagovor, ki

je zbrane ganil do nezavesti in je torej vreden zgodovinskega spomina:
»Izbojevan je boj z latinskimi glagoli, zaceljene so rane, ki so nam jih bili zasekali
kvadrati, kubi in logaritmi, in srečno smo prijadrali preko morja kislin in lužin. Presekan
je vozel zveriženih šolskih paragrafov, utihnil
je mrtvaški zvonec, ki nam je krajšal minute
zlate mladosti. Pa kdo bi obujal žalostne
spomine na tragične dogodke iz polpreteklega časa?! Deset mesecev smo živeli življenje
zaničevanih, danes pa čutimo v sebi tisoč
atmosfer latentne energije, ki se mora spremeniti v kinetično. Peresnike bomo zamenjali
z lopatami in krampi, ravnila s kuhalnicami,
raztrgane špehe svete modrosti pa z nahrbtniki, polnimi zemeljskih dobrin; in pozabili ne
bomo na dobro voljo. Ven iz tesnih učilnic,
mučilnic našega duha, ven v prosto prirodo!«
Končane so priprave za naše veliko delo, z
veseljem in radostjo v srcu ugotavljam, da
med vami ni bojazljivca. Jutrišnji dan bo dan
našega slovesa od dragih nam znancev, jutri
bomo odpotovali in dokazali urbi et orbi, da
mislimo resno. Dostojno se bomo poslovili
od vsega, kar nas veže z usodo zemeljskega
površja, saj odhajamo v kraljestvo nekaljenega miru in absolutne teme. Pustite
doma slabe razvade, zaklenite z desetimi
ključavnicami blebetavost in klepetavost,
godrnjanje in prepirljivost ter sploh vse,
kar bi nas moglo razdruževati. Ena misel,
ena želja bodi nam vsem skupna: prodreti v
tajnosti, ki jih krije Križna gora.«
Društvo ljubiteljev Križne jame
junij, 2009

Helena Bavec

Lej, vidreki!

foto: Miha Krofel

naravna dedi{~ina

Končno pomlad, sem pomislila! Bilo je mirno,
sončno jutro, ko smo se zapeljali v Markovec
pred gostišče Mlakar. V sebi pa sem čutila vesel nemir o novem odkritju v domačem kraju.
Za jutranjo okrepčitev nam je Miha Mlakar ponudil flancate in topel čaj. Vemo, da je Miha
odličen gostitelj, da pa je pravi raziskovalec
narave pa verjetno malokdo. S pomočjo članov
društva Dinaricum (društvo za ohranjanje,
raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov) je
organiziral vidrin teren.
Zbralo se nas je kar 43 radovednežev, da bi
skupaj iskali sledi vidre (Lutra lutra) ob vodotokih Obrha. Kot po naključju je bil ravno 22.
marec, svetovni dan voda in čisto vodno okolje
je pomemben življenjski prostor vidre.

Primer vidreka

O sami vidri, njeni razširjenosti, ekologiji in
ogroženosti nas je na začetku poučila Marjana
Hönigsfeld Adamič z Inštituta Lutra.
Evrazijska vidra spada med kune. Vsem se
priljubi s svojim igrivim značajem in spretnim
gibanjem, kar ji omogoča vretenasta oblika telesa, plavalna kožica med prsti in močan rep.
Pravijo, da jo lahko uvrstimo med prave zveri.
To kaže tako njeno zobovje kot način prehranjevanja. Pleni ribe, potočne rake, školjke, tudi
dvoživke. Žal pa jo le redko vidimo, saj je aktivna ponoči.
Za sabo pa le pušča znake. Bolj izkušeni lahko
prepoznajo odtise tac, le ti pa so redko tako lepi
kot iz priročnikov. Nekaj pa vidra jasno naredi,
da vsi vemo, kje je. Na dobro vidnih mestih,
kot so vstopna in izstopna mesta vidre na vodnih brežinah, dričalnice v blatu, večjih kamnih
in krtinah pusti vidreke. To je posrečena skovanka za vidrin iztrebek, ki pa ima pomembno vlogo pri označevanju teritorija ter za
medsebojno komunikacijo med posameznimi
osebki. Vidreki vsebujejo pretežno ribje luske,
srti in vretenca, dele rakovih okončin in oklepov, dele okostja dvoživk in drugo. Spremlja
jih še zelo obstojen, prodoren vonj po ribjem
olju. Ali lahko sklepamo, zakaj pravijo: “Serje
kot vidra?!”
Po uvodnem predavanju smo se odpravili proti
potoku in tam so bili vidreki, nekje prav zajetni kupčki. Ko smo se vsi seznanili z načinom
iskanja sledi, smo vztrajnejši popoldne v petih
skupinah naredili popis mest vidrekov in odtisov ob bregovih Velikega in Malega Obrha.
S 115 mesti smo vidrino prisotnost potrdili
povsod, malo manj je bilo le ob tovarni. Zagotovo gre za eno in isto družino. Da bi ugotovili,
koliko članov šteje, pa bi morali narediti dodatne, časovno daljše raziskave.
Tako, če se sprehajate ob bregovih naših vodotokov, se malo prepustite raziskovanju in
pojdite po sledeh vidre. Mogoče pa vam jo
kdaj uspe tudi videti. Da pa ostane pri nas, pa
je naša odgovornost, kako skrbno bomo ohranjali naravno stanje voda in okolice.
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dobro je vedeti
LEKANČKOV BUTIK
ČOKOLADNI MESECI
Sestavine
6 celih jajc
24 dag ostre moke
24 dag sladkorja
24 dag čokolade v prahu
24 dag margarine
Glazura:
30 dag sladkorja v prahu, sok
dveh limon
ali
30 dag sladkorja v prahu, rum
Postopek
Vse sestavine dobro premešamo in spečemo tanko ploščo
(pekač cca 42 cm x 38 cm), ki
jo še toplo prelijemo z eno od
glazur.
Pecivo potem najprej razrežemo na 4–5 cm široke trakove, potem s kozarcem izrežemo
lunice - polmesece.

foto: Jasna Lekan

Pavla Lavrič

Ima krščanska politična misel odgovor na krizo
v EU in svetu?
Kot bivša slušateljica Socialne akademije sem
se 18. aprila 2009 z veseljem odzvala vabilu na
simpozij z naslovom Ima krščanska politična
misel odgovor na krizo v EU in svetu?
Posebej pozorno je bilo vredno prisluhniti razmišljanjem uglednih predavateljev iz
akademske sfere. Dr. Janko Kos – član SAZU,
doc. dr. Milan Balažic – FDV in Aleš Primc –
član komisije Pravičnost in mir so skušali osvetliti nekaj dilem na zastavljeno vprašanje.
Najprej je bila izpostavljena dilema, za
kakšno krizo sploh gre. Je to zgolj gospodarska kriza ali govorimo lahko že o socialni,
ekološki in nenazadnje tudi o duhovni krizi?
Pritrdilni odgovor na to vprašanje kaže, da je
kriza zajela industrijsko civilizacijo v celoti.
Od nekaterih bolj levo usmerjenih mislecev
že slišimo, da je treba sedanji krizi znova kot
alternativo postaviti idejo komunizma, vendar je to po besedah dr. Kosa zmotno. Edini
način, skozi katerega se lahko nadalje razvija industrijska civilizacija, je take vrste kapitalizem, ki mu je nujno potrebno postaviti
meje. Ta predpostavka pa tudi, tako dr. Kos,
pred slovensko krščansko politično misel že
samo izhajajoč iz njene tradicije na podlagi
trajno veljavnih vrednot postavlja kar nekaj
bistvenih vprašanj.
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Po dr. Balažicu bi lahko pri iskanju nove vizije
veliko prispevala prav krščanska politična
misel, a bi morali kristjani v politiki najprej
marsikaj spremeniti. Pod oznako krščanski se
je v javnosti velikokrat pojavljalo nekaj, kar
je bilo premalo načelno in premalo zavezano
krščanski etiki. Krščanska politična misel, ki
se napaja iz idej osebne svobode, socialne
pravičnosti, solidarnosti, demokracije, ima
na podlagi temeljnih krščanskih vrednot
niz tehtnih orodij, ki ji omogočajo iskanje
odgovorov na številna vprašanja, ki so pred
nami. Nenazadnje bo potrebno veliko več
sodelovanja z vsemi krščanskimi intelektualci in vzpostaviti veliko bolj odprt dialog z
intelektualci drugih in drugačnih nazorov.
Bogastvo krščanske politične misli nikakor
ne sme biti skrčeno na prepire o zgodovinski
resnici, je med drugim izpostavil v razmislek
dr. Balažic.
Aleš Primc je za izhodišče zastavil vprašanje:
»Zakaj je krščansko-socialna politika pred
120 leti doživela tako velik razmah in dosegla toliko uspehov (dr. Evangelist Krek) in
zakaj je krščanska demokracija na ruševinah
druge svetovne vojne (utemeljitelji Evropske zveze – povečini kristjani) doživela tako
velik razmah?« Odgovor je g. Primc ponudil

kar sam. Omenjeni politični gibanji sta imeli
vizijo razvoja in prihodnosti. Je že tako, da
se tudi vizije po določenem obdobju izpojejo,
zato je treba najprej priznati napake, nato
zastaviti vse razpoložljive možnosti za spremembe.
V zadnjih letih sta nas visoka gospodarska
rast in visok življenjski standard preveč absolutizirali in zasužnjevali. Seveda ni z gospodarsko rastjo in visokim standardom nič narobe, dokler je to v razumnih mejah. Tako kot
ni nič narobe npr. z zdravili, hrano in pijačo,
če ne pretiravamo. Že Aristotel je velik del
svoje etike utemeljeval na »pravi meri«.
Na nas vseh torej je, da razmislimo, v kakšnem
svetu hočemo živeti in na kakšen način svet
lahko dolgoročno preživi. G. Primc je ob
zaključku izrazil svoje trdno prepričanje, da
je krščanska politična misel o osebni svobodi,
solidarnosti, medsebojni pomoči, odgovornosti, pravičnosti povezana še z univerzalno
in trajnostno Aristotlovo pravo mero, tista
prava podlaga za novo vizijo v EU in svetu.
Že ti kratki povzetki razmišljanj omenjenih
akademikov nakazujejo, da je krščanska
politična misel v sedanji krizi še vedno aktualna.
junij, 2009

dobro je vedeti
Nadja Kraševec, pomočnica vodje komunalnega sektorja, JP Komunala Cerknica d. o. o.

ODPADKI, ODPADKI, ODPADKI …
Odpadki so moteč del našega vsakdana. Hitro se jih želimo znebiti, pri
tem pa ne razmišljamo, kaj se z njimi dogaja, ko jih odložimo. Pravilno
zbiranje v gospodinjstvih pomeni ločevanje odpadkov in odlaganje v
ustrezne posode za plastiko, steklo, papir, tekstil, kosovne in nevarne
odpadke. V posodo za mešane odpadke se odlaga samo odpadke, ki ne
spadajo v prej navedene skupine. Osnovno pravilo pri zbiranju in odlaganju odpadkov je, da je treba vse uporabne odpadke predelati in na
odlagališčih odložiti samo tiste, ki jih na noben način ni več možno uporabiti. Ločeno zbrane frakcije (plastika, steklo, papir in tekstil) zbiralec
oddaja prevzemnikom, ki skrbijo za njihovo predelavo ali oddajo. Poleg
ekoloških otokov sta v občini Cerknica in Loška dolina urejena zbirna centra za prevzem ločeno zbranih frakcij. V spomladanskem času
pripravljamo tudi akcijo zbiranja kosovnih odpadkov, in sicer v občini
Bloke ter v naselju Babno Polje v občini Loška dolina. V občini Cerknica
ter v ostalih naseljih občine Loška dolina letos akcije zbiranja kosovnih
odpadkov ne bo, ker imajo občani možnost odlaganja na zbirnem centru. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v jesenskem času.

v kg
Odloženi in zbrani
Loška
Cerknica
Bloke
Skupaj
odpadki
dolina
Odložene količine
3.361.475 1.012.017 1.174.130 5.547.622
odpadkov
Zbrane količine
odpadkov v zbirnem 660.007
290.003
50.001
1.000.011
centru in na EO
Skupaj
4.021.482 1.302.020 1.224.131 6.547.633
ZBRANE KOLIČINE NA EKOLOŠKIH OTOKIH V 2008
Papir
mešana embalaža
steklo votlo
SKUPAJ

290.480 kg
108.350 kg
107.710 kg
506.540 kg

Urnik zbirnih centrov je naslednji:
1. zbirni center Cerknica (JP Komunala Cerknica d. o. o., Notranjska
cesta 44, Cerknica):
– od torka do petka od 12.00 do 18.00
– v soboto od 8.00 do 12.00
2. zbirni center Loška dolina (pri čistilni napravi Stari trg):
– vsak četrtek od 12.00 do 17.00
– vsako drugo in četrto soboto od 8.00 do 12.00
V prihodnje je pričakovati spremembe na področju odvoza in odlaganja
odpadkov, saj bomo odpadke vozili drugam in s tem se bo cena storitev
spremenila. Ločeno zbiranje odpadkov, kompostiranje, odlaganje odpadkov v ustrezne posode ni kaprica izvajalcev ravnanja z odpadki, ampak način ravnanja, ki se ga bomo morali naučiti in sprejeti.
ODPADKI V LETU 2008

TV ekrani
avtomobilske gume
HZA
baterije+akumulatorji
steklo ravno
steklo votlo
les, pohištvo, stavb. poh.
Pločevina
VGA + MGA
papir + papirna embalaža
mešana embalaža
nevarni odpadki, embalaža nevarnih odpadkov
Skupaj

24.540 kg
44.032 kg
19.580 kg
2.600 kg
29.440 kg
107.710 kg
150.800 kg
91.460 kg
12.060 kg
290.480 kg
108.350 kg
10.958 kg
892.010 kg

Arhiv: Komunala Ceknica

V letu 2008 je bilo v okviru opravljanja javne službe zbranih in odloženih
6.547.633 kg odpadkov.

ODDANE LOČENO ZBRANE FRAKCIJE V 2008
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v politiki
Pavla Lavrič, OO N.Si Loška dolina

Evropska poslanca Ljudmila Novak in Lojze Peterle
na Notranjskem
tovijo sredstva do dokončne obnove, smo se
prepričali vsi na licu mesta.
Z ogledom na novo obnovljenega Gradu Snežnik
smo zaključili obisk v naši občini. V Cerknici
smo si pred osrednjim dogodkom skupaj ogledali še salezijanski mladinski center.
Osrednji dogodek obiska je bil EVROPSKI VEČER
z obema poslancema. Pridružili so se še nekateri
vidni člani vodstva Nove Slovenije – krščanske
ljudske stranke. V polni dvorani Gasilskega

doma Cerknica sta evropska poslanca predstavila dosedanje delo in načrte za naprej.
Po živahni razpravi smo popoldansko in večerno
druženje zaključili v želji, da se čim več zastavljenih načrtov tudi uresniči.
Dovolite, da se ob zaključku tega zapisa vsem,
ki ste s svojo prisotnostjo in sodelovanjem
omogočili, da je bil obisk prijeten in konstruktiven, še enkrat prav lepo, iskreno in prisrčno
zahvalim.
foto: Borut Kraševec

Sobotno popoldne in večer 14. marca 2009 sta
evropska poslanca Lojze Peterle in Ljudmila
Novak obiskala del Notranjske. S predstavniki
občinskih odborov Nove Slovenije in predsednikom Regijskega odbora Nove Slovenije
Notranjske smo se v Cerknici najprej zbrali na
skupnem kosilu. V občinskih prostorih sta nas
po kosilu prijazno sprejela župan in podžupan
občine Cerknica. Pogovor se je nanašal na
sedanjo situacijo na gospodarskem in drugih področjih tako na nivoju občine, države in
EU. Župan Cerknice in podžupan sta v pogovoru med drugim posebej izpostavila težavo
pri črpanju sredstev iz evropskih skladov, saj
ta sredstva pridobiš lahko le pod pogojem, da
sorazmeren del sredstev predhodno zagotoviš
iz občinskega proračuna. Še nekaj informacij s
področja kulture, zahvala županu in podžupanu
Cerknice za gostoljubje in že smo se vsi skupaj
odpeljali v Loško dolino.
Pred občinsko stavbo nas je ob zbrani množici
pozdravil župan naše občine Loška dolina.
Večino vsega, kar se je dogajalo ob obisku evropskih poslancev Lojzeta Peterleta in Ljudmile
Novak pri nas v Loški dolini, je bilo posneto in
predvajano preko internega kanala. Poslanca
sta se med drugim posebej pozanimala, kako
je z izgradnjo objektov v občini, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev. Skupaj smo si nato
ogledali oba objekta: začetna dela pri izgradnji
kanalizacije v Vrhniki in še nedokončane prenovljene prostore v Pristavi v Snežniku. Ti prostori so obnovljeni do take faze, da bi se delala
lahko le velika škoda, če se čim prej ne zago-

Evropska poslanca NSi Ljudmila Novak in Lojze Peterle pri županu Janezu Sterletu

pisma bralcev
Jožica Škrlj

»Nevarni sosed«
Morda ta humorni članek novinarja – invalida, ki že dolga leta redno piše v Nedeljski dnevnik spada tudi v okolje
našega MDI-Medobčinsko društvo invalidov. Če bo ta “sposojeni” humor objavljen v občinskem glasilu Obrh, se
bomo bralci le-temu lahko nasmejali (ali pa tudi ne?).
V naši soseščini smo dobili novega soseda.
Čuden tič, z njim bo treba biti previden, saj je
njegovo vedenje nenavadno in zelo sumljivo.
Tako ne mislim le jaz, tudi drugi staroselci so
enakih misli.
Le pomislite! Ta človek nas je začel že od prvega
dne po vselitvi, ne da bi nas poznal, pozdravljati. In ne le to! Nekaj dni kasneje je obšel vso
sosesko, se nam predstavil in vse povabil na
svoj vrt, da skupaj popijemo kozarček. »Za dober
začetek«, je dejal.
S tem pa njegovega nenavadnega vedenja ni
bilo konec, še stopnjevalo se je. Ko je kosil tratico okoli svoje hiše, je svojemu sosedu Janezu
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ponudil, da pokosi še njegovo, ko je ravno pri
takem delu. Seveda je Janez, ki ima svojo, boljšo
kosilnico, žalitev modro požrl, zameril pa mu je
in ponudbo – logično osorno odklonil.
Odnehal ni. Sosedi, ki je prala avto, se je ponudil,
da ji pomaga in brž privlekel neka svoja, menda
boljša čistila. Ženska kot ženska, ponudbo je
sprejela in to ga je še podžgalo: le nekaj dni kasneje ji je od bližnje trgovine nesel precej težko
košaro. Seveda je njen mož postavil stvari na
njihovo mesto in ji prepovedal tako neprimerno
vedenje.
Toda pritepenec še vedno ni odnehal. Nekega
drugega soseda je pri mesarju spustil predse,

češ da se njemu ne mudi. Drugemu je ponudil
brezplačno inštruiranje njegovega sina, ki je imel
enke iz matematike, in se s tem nespretno izdal.
Zdaj smo vedeli, da je preračunljiv računar, ki
mu idej za zavajanje sosedov ne zmanjka. Seveda smo postali še bolj previdni.
Ker je s svojim početjem še in še nadaljeval,
smo ga začeli ignorirati. Če je pozdravil, smo
pogledali stran, če je pozvonil, smo se delali,
da nas ni doma.
Ga bomo že spravili v red in naučili, kako se
je treba vesti! Sploh pa ga sumimo, da ni Slovenec.
Evgen Jurič
junij, 2009

nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v marcu 2009 je bilo:
SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA

Napišite ju na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do
1. septembra 2009.

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

Nagrade tokrat prispeva:

Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
Knjigo: Brdo – Strmol – Snežnik, prejme:
Eva Luna Mlakar, Kovačičeva 29b, 6000 Koper
Po dve vstopnici za ogled Gradu Snežnik, prejmejo:
Tomaž Bavec, Kozarišče 61, 1386 Stari trg pri Ložu
Monika Ožbolt, Rožnik 24, 1386 Stari trg pri Ložu
Ana - Nuša Hace, Lož, C. 19. oktobra 33, 1386 Stari trg pri Ložu
Vsem nagrajencem čestitamo!
Pravilna rešitev tokratne križanke sta dve gesli, ki ju boste dobili na
osenčenih poljih.
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STUDIO SPROSTITVE IN LEPOTE NINA
Martina Hiti s. p.
Kozarišče 28a, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 7057 479
gsm: 041 821 941
1. nagrada: Savna za štiri osebe – tri ure
2. nagrada: Nega naravnih nohtov s Francosko manikuro
3. nagrada: 50 minut uporabe solarija
Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri
žrebu.
uredniški odbor
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Alveus Quadrix
nova družina pomivalnikov

- Elegantne površine izčiščenih
oblik v najnovejših trendih,
- opazno povečanje
pomivalnega prostora z globino
200 mm in ozkimi radiji 100 mm,
- poljubne kombinacije posod
različnih dimenzij,
- možnost treh različnih vgradenj
(podmontažna, popolno in
ploskovno vsadna),
- preprosto vzdrževanje visokih
higienskih standardov.

Kovinoplastika Lož d. d., PC Inox, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu T: (1) 70 95 100, F: (1)70 58 466, E: info@alveus.si, W: www.alveus.si

sobota, 20. junij 2009

Obèina Loška dolina
in
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik

V DEŽELI OSTRNIC 2009
Grad Snežnik

Loška dolina leži sredi notranjskih gozdov
pod mogoènim Snežnikom.
Nekatere skrivnosti Loške doline še èakajo,
da jih odkrijete.
Morda je to Križna jama - lepotica med vodnimi jamami
ali Grad Snežnik,
morda pa le vonj po sveže pokošeni travi
ali pogled na ostrnice.

petek, 19. junij 2009
okolica Gradu Snežnik

Zagradne njive

14.00-19.00 vožnja z zapravljivèki in koèijami
(Konjerejsko društvo Martin Krpan,
Janez Kandare, Klemen Turk)

nedelja, 21. junij 2009

14.30 tržnica:
okolica Gradu Snežnik
predstavitev obrti (Sandi Ravšelj,
Marta Jozelj, Maja Zupanèiè, Tina Sterle)
predstavitev društvene dejavnosti:
Èebelarsko društvo Loška dolina
16.00 srednjeveški dan s srednjeveškim sejmom
Galerija Ložanka
in viteškim turnirjem
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina
(osnovna šola Stari trg pri Ložu
Društvo ljubiteljev Križne jame
in vrtec Polhek, Društvo ljubiteljev narave,
Turistièno društvo Loška dolina
konj in tradicije Lovrenc)
Konjerejsko društvo Martin Krpan
19.00 koncert Pevskega zbora Jasna
14.30 skavtski tabor
20.00 koncert Pihalnega orkestra
(ZSKSS, Steg Loška dolina I)
Kovinoplastika Lož
15.00 2. državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja
21.00 nastop trebušnih plesalk
(Lovska zveza Slovenije)
16.00 Vsi na Cinkovec - tek in kolesarjenje na Cinkovec
(ŠRD Snežnik Kozarišèe)
17.00 zdevanje ostrnic
(družina Janeza Kandareta - Antonovi iz Iga vasi)

Vabljeni!

18.00 igre Med ostrnicami
(Športno društvo Nadlesk)

19.00-24.00 zabava z ansamblom “Ribniški pušeljc”
19.00 otvoritev razstave s kulturnim programom
razstavljena bodo:
20.00 razglasitev najbolj urejene vasi,
-roèna dela èlanic Društva
naselja in hiše v obèini Loška dolina
žena in deklet na podeželju OSTRNICE Loška dolina
(Turistièno društvo Loška dolina in Društvo En-trn)
-olja na platnu Ludvika Šraja

Za gostinsko ponudbo bo poskrbela
Kovinoplastika Lož - Družba pooblašèenka d. d.
VSTOPNINE NI!

