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Obrh večkrat prestopi svoje bregove. Poplavljene njive v Danah leta 2007.
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UVODNIK
Pozdravljeni!
Težko pričakovani čas počitnic in dopustov je končno prišel tudi k nam v našo dolino.
Šolska vrata so se za dva meseca zaprla za pouk. Da so si šolarji zaslužili dolgo
pričakovane počitnice, lahko potrdi kar nekaj zapolnjenih strani njihove rubrike. Nič
manj aktivni niso bili tudi člani društev, ki so se izkazali z mnogimi akcijami. Tudi
o tem lahko preberete v tej številki. Podobno je čutiti tudi iz prispevkov v rubriki
Naša občina ter Ljudje in kraji. Po vsem tem je res potreben počitek in nabiranje
novih moči za prihajajočo jesen, ki bo zagotovo s seboj prinesla veliko novih nalog
in izzivov.
Kako in kje si bomo poleg dela, ki ga kljub vsemu nikoli ne zmanjka, to poletje nabirali svojih moči, preganjali počitniški čas in pasli svojo popotniško radovednost, je
seveda odvisno od vsakega posameznika, njegovih finančnih in drugih možnosti, želja
ter potreb. Vsekakor bodo mnogi izmed nas vsaj za nekaj časa postali turisti. Turisti
pa prihajajo tudi k nam v Loško dolino. Zagotovo je turizem eden izmed izzivov. Kako
znamo to možnost izkoristiti pa je že druga zgodba.
Poleg turistov, ter takšnih in drugačnih prišlekov je priletel k nam tudi par štorkelj,
ki svoje gnezdece pridno gradi na dimniku nekdanje Benčinove gostilne v središču
Starega trga. Kdo ve, mogoče pa je to znak, da bo potrebno kmalu razširiti vrtec…
Naj bo kakorkoli že, da le nebi bilo poletje prevroče, in bi se vsi srečno vrnili z dopustov na svoja delovna mesta in v šolske klopi.
Z željo, da bi vam Obrh krajšal čas v teh poletnih dneh, vas lepo pozdravljam!
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Zadnji dan za oddajo člankov: 6. september 2010.
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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»S skupnimi močmi se da veliko narediti«
Pogovor z županom občine Loška dolina
V letošnjem letu se izteka nov štiriletni mandat
Janeza Sterleta, župana občine Loška dolina.
Povabil sem ga k pogovoru, da nam to obdobje
na kratko predstavi.

Letošnje leto se je že prevesilo čez
polovico, zato vas prosim, da občane
Loške doline seznanite, kateri projekti
še čakajo na realizacijo v letošnjem
letu?
Teh je kar nekaj, nekaj pa je tudi že realiziranih.
Če grem kar po vrsti in začnem pri naših sosedih gasilcih, smo letos sofinancirali nabavo
cisterne za potrebe prostovoljnega gasilskega
društva Stari trg v višini sto tisoč evrov. Mislim, da je vozilo že nabavljeno in čaka samo še
na dogradnjo.
V tem obdobju imamo v načrtu izgradnjo mrliške
vežice v Babnem Polju in ureditev njene okolice.
Izbranega imamo tudi izvajalca za rekonstrukcijo
lokalne ceste Viševek–Iga vas pri osnovni šoli.
Na delu vrta tamkajšnje osnovne šole bo zgrajeno parkirišče za 23 osebnih avtomobilov, ob
tem bo v smeri Viševka avtobusno postajališče
z nadstreškom. Postavljena bo tudi nova ograja
in urejene pešpoti. Nadstrešnice bodo postavljene tudi na avtobusnih postajališčih ob regionalni cesti Iga vas–Stari trg, v Iga vasi, Pudobu
in pri OŠ v Starem trgu.
Izbranega imamo tudi že izvajalca za dograditev poslovno-stanovanjskega objekta v Ložu.
Ta objekt je bil zgrajen leta 2007. Pritličje je
bilo nedograjeno z namenom, da se v tem
delu zgradi poslovne prostore. Ker za tovrstno
ponudbo ni bilo zanimanja, smo se odločili,
da del pritličja spremenimo v dve novi stanovanjski enoti, del pa bo namenjen za pisarno
našega zavoda za kulturo in turizem.
Ravno sedaj je objavljen razpis za našo največjo
investicijo, ki naj bi se začela v letošnjem in
nadaljevala v prihodnjem letu. To je izgradnja
kanalizacijskega sistema s čistilno napravo v
Markovcu z obnovo vodovoda. Za ta projekt
smo dobili odobrena evropska sredstva v višini
milijon in 57 tisoč evrov, kar je zgornji limit
sredstev, ki jih lahko dobimo. To je 85 % vrednosti investicije, preostali del moramo zagotoviti sami. Zgrajena bo tudi meteorna kanaliza-

4

cija in javna razsvetljava na območju, kjer je
še ni. Del obstoječe pa bo potrebno obnoviti.
Ko bodo ta dela zaključena, bo praktično ves
Markovec, podobno kot je bilo v Vrhniki, tudi
na novo asfaltiran.
Če bo razpis, bomo v jeseni kandidirali za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Dane I. faza, kjer
naj bi začeli z izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, od koder bi se z izgradnjo nadaljevalo v Podcerkvi in Nadlesku.
Precej velika investicija je tudi obnova vodovoda in izgradnja meteorne kanalizacije, ki že
poteka v delu Loža. Istočasno pa bomo zgradili
hidropostajo oz. črpališče na Ogradah, s čimer
bo zmanjšan oz. odpravljen problem s prenizkim tlakom v vodovodnem sistemu predvsem
v višjem delu naselja. Vrednost te investicije
je okrog 250 000 €. S to investicijo in pa investicijo postajališč z nadstreški, ki sem jih že
omenil, smo kandidirali na razpisu in tako pridobili sredstva iz državnega proračuna.
Štiriletni mandat se bliža zaključku,
kateri projekti so bili v tem obdobju
realizirani in katere bi še posebej
izpostavili?
Izpostavil bi le nekaj vidnejših projektov. V
tem obdobju je bil zgrajen stanovanjskoposlovni objekt v Ložu. Z njim smo pridobili
osem novih stanovanj. Deloma smo obnovili
tudi stanovanjski objekt v Starem trgu, Pot na
Ulako 7. Pokazalo se je, da sledimo potrebam
po stanovanjih, da je situacija na tem področju
zadovoljiva. Trenutno poteka tudi razpis za
najem dveh stanovanj.
Na področju komunalne infrastrukture moram
omeniti izgradnjo kanalizacijskega sistema s
čistilno napravo in vodovoda v naselju Vrhnika
pri Ložu. Tam je bila obnovljena in zgrajena
tudi meteorna kanalizacija, javna razsvetljava
in na novo asfaltiran večji del vasi.
V Starem trgu je bilo obnovljeno in dograjeno
igrišče pri osnovni šoli. V središču Starega
trga smo dogradili in uredili prostor za tržnico
ter nabavili nekaj stojnic, ki jih uporabljamo
tudi na različnih prireditvah. V Starem trgu v
delu naselja Rožnik je bilo tudi nekaj manjših
investicij na področju komunalne infrastrukture, izgradnja kanalizacije, javne razsvetljave
in nato asfaltiranje ter postavitev javne razsvetljave v ulici Pot na Ulako.
Zagotovo največja investicija v Starem trgu pa
je bila izgradnja novega vrtca.
Od Pudoba do Iga vasi je bila rekonstruirana
regionalna cesta do šole, letos smo predvideli
sredstva tudi za nadaljevanje te rekonstrukcije, upam le, da bo Ministrstvo za promet oz.
direkcija za ceste RS zagotovilo sredstva in
se bodo lotili del letošnjo jesen. Namreč pred
kratkim je bil rebalans republiškega proračuna,
pri katerem so bile zmanjšane tudi investicije
na področju prometa na področju cest, tako

da ne vem, kaj se bo zgodilo. V Iga vasi smo
predvideli tudi sredstva za izgradnjo fekalne
kanalizacije ob regionalni cesti. S tem bi del
kanalizacijskega sistema zgradili že ob rekonstrukciji ceste, da bi bil pripravljen za izvršitev
končne izgradnje kanalizacijskega sistema za
naselje na področju Iga vasi.
Na osnovni šoli v Iga vasi smo v lanskem letu
zamenjali salonitne plošče z novo kritino in
obnovili ostrešje.
Med Podgoro in Vrhom je bil zgrajen povezovalni vodovod.
V Babnem Polju je bila med regionalno cesto in
cerkvijo rekonstruirana lokalna cesta in zgrajeno parkirišče, na tem delu bo v letošnjem
letu zgrajena še mrliška vežica in dokončana
okolica.
Ne smem pozabiti na projekt Ohranimo vode
čiste, ki smo ga zaključili v letih 2007–2008.
Ta projekt je namreč omogočil, da smo lahko
uredili projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja za vse investicije na področju
komunalne infrastrukture za kanalizacijo. Ta
projekt je bil v 94 % sofinanciran iz sredstev
evropske zveze na celotno vrednost 100 mio
takratnih tolarjev.
Kaj je bilo narejenega za boljšo
prepoznavnost naše občine in na
področju razvoja turizma?
Na tem področju je bilo v zadnjem obdobju
tudi kar nekaj narejenega.
Z ostalimi občinami v okviru regije imamo na
tem področju nekaj skupnih projektov. Med njimi je trenutno najaktualnejši Zeleni Kras. Pod
tem skupnim imenom je registrirana blagovna
znamka, sprejet je pravilnik, narejeni so tudi
že nekateri promocijski koraki, vendar rezultati bodo vidni šele čez čas.
V tem obdobju je bil ustanovljen tudi Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik. Letos
je mogoče malo bolj opazen, saj pomaga tudi
pri urejanju samega izgleda kraja. In nastopa
kot povezovalec tako na področju turizma kot
kulture v sami občini. Je tudi v fazi registracije
blagovne znamke V deželi ostrnic.
Vsekakor pa moram pohvaliti, da društva tako
na področju kulture, turizma in športa delajo
zelo dobro v Loški dolini, da jim res čestitam
in se jim zahvalim tudi v imenu vseh občanov.
S svojim delom in požrtvovalnostjo na nek
način tudi usmerjajo življenje v naši občini.
Letos je bil uveden tudi program javnih del, ki
se je izkazal za dobrega. Program javnih del
obsega poleg urejanja okolice tudi delo na drugih področjih, kot so na primer pomoč v šoli
in vrtcu. Je pa res, da smo za javna dela kljub
brezposelnosti zelo težko pridobili delavce …
Kako lahko ocenite sodelovanje občine
in gospodarstva?
V zadnjih letih je bila uvedena štipendijska
shema, Notranjsko-kraške regije.
julij, 2010
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Prva leta smo sofinancirali štipendije tudi iz
občinskega proračuna. Želimo si da bi bilo več
storitvenih dejavnosti, več samoiniciative, pri
posameznikih oz. družbah, da bi se ta ponudba dvignila in razširila delovna mesta.
Ali mogoče kakšnih načrtov ni bilo
možno realizirati in zakaj?
Eden od projektov, ki je ključnega pomena za
izvedbo nadaljnjih projektov, je dokončanje
občinskega prostorskega načrta (OPN). Kar
nekajkrat smo sam zaključek morali prestavit.
OPN je bil v obdelavi že v letu 2005, vendar kot kaže tudi še v 2010 ne bomo prišli
do zaključka. Naj poudarim, da ni vzrok pri
občini oz. pri občinah, saj se tudi druge občine
srečujejo s tem problemom. Ampak je vzrok
to, kar lahko že nekaj časa spremljamo tudi
iz medijev in odgovorov ministra za prostor
kot pristojnega resornega ministrstva, da
stvari stojijo pri njih. V tem času se je spremenila tudi zakonodaja, vedno več je potrebnih
različnih soglasij, presoj vplivov na okolje in
to je vzrok, da se prostorski občinski načrt ni
še sprejel.
V predlogu občinskega prostorskega načrta
smo predvideli povezovalno cesto med obema
regionalkama v Starem trgu konec igrišč. V
centru Starega trga bi se tako zmanjšal promet, kajti vse centralne dejavnosti so v delu
Starega trga ob osnovni šoli (zdravstveni dom,
šola, vrtec, lekarna, pošta …) kamor prebivalci iz naselij Markovec, Viševek, Vrhnika, Knežja
Njiva prihajajo preko središča Starega trga. S

tem bi se zmanjšal tudi problem ustavljanja,
parkiranja, odlaganja otrok pri šoli …
Ta cesta bi omogočala tudi dostop do igrišč. V
tem delu je v ureditvenem načrtu predvidena
tudi športna dvorana. Seveda za uresničitev
vsega tega pa je potrebno, da je ta trasa
umeščena v občinskem prostorskem načrtu in
da je ta načrt sprejet. Nekaj nakupov zemljišč
za ta namen je bilo tam že izvedenih. To je eden
glavnih projektov, ki bi bil lahko že izveden,
kot sem dejal, pa je glavna ovira, da niso
zaključeni vsi postopki za sprejem občinskega
prostorskega načrta.
Pred kratkim je bila tudi javna
razgrnitev novega prostorskega načrta
občine. Kakšen je bil odziv na javni
razgrnitvi s strani občanov?
Na sami razgrnitvi je bil odziv in obisk zelo
majhen, tako da smo posebej povabili še vse
tiste, ki so že pred tem podali pripombe. Sedaj
pa bo potreben še en krog zbiranja soglasij
na te pripombe in ponovna usklajevanja po
ministrstvih. Potrebno je pridobiti čez trideset soglasij in na koncu naj bi dalo ministrstvo
za okolje in prostor ugotovitveni sklep, da je
občinski prostorski načrt usklajen. Sam postopek sprejema tega odloka ima drugačna
pravila kot ostali odloki.
Torej s strani občine je ta prostorski
načrt pripravljen in dokončan?
Sam OPN je izdelan in bi bil lahko končan že
pred leti. Se pa s tem problemom srečuje vseh

200 občin. Tudi sosednje občine nimajo še
sprejetih prostorskih načrtov.
Kaj OPN poleg omenjenega še prinaša?
Kot sem že omenil je pomembna povezovalna
cesta Stari trg–Markovec. Predlog za dostopno
cesto do Ograd. Soseska Ograde je bila zgrajena v 80 letih brez ustrezne cestne povezave.
Cestna povezava je bila načrtovana, projektirana, do realizacije pa nikoli ni prišlo. Tako da
se uporabljajo obstoječe cestne povezave, ki
so neprimerne.
V načrtu je še obvozna cesta mimo Kozarišč in
grajskega parka, ki je bila pogojena že s sprejetjem ureditvenega načrta območja Gradu
Snežnik. To so tri načrtovane ceste, za katere
mislim, da bodo zelo posegle v samo prometno ureditev v Loški dolini.
Glede novih zazidalnih površin bom izpostavil
predlog večjega zazidljivega kompleksa za
stanovanjsko gradnjo v delu med Ložem in
Podložem. Ta večji kompleks je deloma opremljen s komunalno infrastrukturo, do tja bo
potrebno napeljati le kanalizacijo in vodovod,
ki tudi že poteka mimo. Seveda je v okviru
prostorskega načrta predstavljen tudi celoten
način in pogoji gradnje, predpisi, upoštevajoč
stavbno dediščino.
Želite za konec občanom še kaj
sporočiti?
Zahvaljujem se vsem za sodelovanje, kajti
mislim, da se da s skupnimi močmi in pozitivno mislijo veliko doseči.

Danica Zrim

Na kratko iz občinskega sveta
27. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina
Občinski svet je sprejel nov Poslovnik
občinskega sveta občine Loška dolina.
Poslovnik ureja organizacijo in način dela
občinskega sveta ter način uresničevanja
pravic in dolžnosti članov sveta. Poslovnik se
uporablja tudi pri delu delovnih teles sveta.
Sprejeto je bilo tudi letno poročilo Javnega
podjetja Komunala Cerknica za leto 2009.
Zaradi spremembe računovodske zakonodaje in novega Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja mora
občina skozi ceno storitve gospodarske javne
službi zagotavljati tudi sredstva za obnovo
obstoječe infrastrukture, namenjene posamezni gospodarski javni službi. To zagotavlja z
obračunavanjem najemnine za infrastrukturo,
ki jo mora izvajalec gospodarske javne službe
zaračunavati uporabnikom v obliki omrežnine.
Navedeni pravilnik velja za vse gospodarske
javne službe, v občini Loška dolina se upošteva
pri določitvi omrežnine za vodooskrbo ter pri
določitvi omrežnine za odvajanje in čiščenje
komunalnih in padavinskih voda. Občinski svet
julij, 2010

je potrdil omrežnino kot dodatek k ceni storitve
oskrbe s pitno vodo in omrežnino kot dodatek
k ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Položnica
za gospodinjstvo (povprečno 4 člani), ki ima
priklop na javno kanalizacijo, bo po uvedbi
omrežnine (vodarina ter čiščenje komunalnih in padavinskih voda) v povprečju višja za
20,00 EUR mesečno, in sicer iz zdajšnjih 22,00
EUR na 42,00 EUR. Položnica za gospodinjstvo
(povprečno 4 člani), ki nima priklopa na javno
kanalizacijo, bo po uvedbi omrežnine (vodarina) v povprečju višja za 13,00 EUR mesečno,
in sicer iz zdajšnjih 25,00 EUR na 38,00 EUR.
V skladu s določili Zakona o volilni in referendumski kampanji lokalna skupnost pred
začetkom volilne kampanje določi višino
delnega povračila stroškov organizatorjem
volilne kampanje. Glede na sklep, ki ga je
občinski svet sprejel bo organizatorjem volilne
kampanje, katerim listam bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta, lokalna skupnost delno povrnila stroške volilne kampanje
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas. Do delne
povrnite stroškov volilne kampanje pa bodo

upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje
oziroma kandidati za župana, za katere bo
glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki bodo glasoval, in sicer
0,12 EUR na dobljeni glas.
Pod točko dnevnega reda kadrovske zadeve je
občinski svet obravnaval predloge za podelitev priznanj Zlati grb in Srebrni grb občine
Loška dolina ter imenovanje namestnika člana
v občinsko volilno komisijo.
Na podlagi razpisa za podelitev priznanj občine
Loška dolina v letu 2010 je prispel en predlog
za podelitev priznanja »Zlati grb občine Loška
dolina« in en predlog za podelitev priznanja
»Srebrni grb občine Loška dolina«. Predlog za
podelitev »Zlatega grba občine Loška dolina«
je podprlo 5 % volilnih upravičencev in se je
nanašal na podelitev priznanja gospe Snežni
Kordiš, dr. med., spec. spl. med. Predlog za
podelitev »Srebrnega grba občine Loška dolina« so vložili trije člani občinskega sveta in
se je nanašal na podelitev priznanja gospodu
Marku Žnidaršiču.
Obema prejemnikoma priznanj iskreno čestitamo.
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Danica Zrim

Najuspešnejši devetošolci pri županu
foto: Borut Kraševec

Najbolj uspešne učence, ki so letos zaključili
šolanje v osnovni šoli, je sprejel župan Janez Sterle in jim podelil priznanja.
Skladno z Odlokom o simbolih, občinskem
prazniku in priznanjih v občini Loška dolina učenci, ki so vsa leta osnovnošolskega
izobraževanja svoje delo opravljali odlično
in uspešno, prejmejo Bronasti grb občine
Loška dolina. Učenci, ki so svoje delo odlično
opravili v zadnjem letu osnovnošolskega
izobraževanja pa prejmejo Priznanje občine
Loška dolina.
Tisti najbolj pridni, ki so v letošnjem letu
prejeli Bronasti grb občine Loška dolina,
so bili: Hana Doles, Jera Sernel, Sabina
Mlakar, Luka Šepec, Andrej Okoliš, Jan
Leskovec in Petra Kraševec.
Priznanje Občine Loška dolina pa sta prejela: Blaž Ule in Jakob Janežič Uroda.
Vsem prejemnikom Bronastega grba in
Priznanja iskreno čestitamo in jim želimo
uspešno nadaljnjo pot šolanja.

Od leve proti desni: ravnateljica Sonja Jozelj, župan Janez Sterle, razredničarka Bernarda Knavs, Jan Leskovec,
Hana Doles, Jakob Janežič Uroda, Petra Kraševec, Andrej Okoliš, Blaž Ule, Luka Šepec, razredničarka Antoneta
Ješelnik. Jera Sernel in Sabina Mlakar na podelitvi nista bili.

Bogdan Zevnik

Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Markovec

Evropski sklad za regionalni razvoj

V okviru projekta čezmejnega sodelovanja
Ohranimo vode čiste se občina Loška dolina
pripravlja na začetek drugega izmed osmih
projektov gradnje kanalizacijskih sistemov.
V naselju Vrhnika je bila izgrajena fekalna
kanalizacija s čistilno napravo za 200 PE, za
Markovec pa se predvideva izgradnja nekoliko zmogljivejše čistilne naprave za 250 PE.
V sklopu investicije bo obnovljeno dotrajano
vodovodno omrežje in v delu naselja tudi meteorna kanalizacija. Položena bo tudi kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, dogovarjamo pa se tudi s Telekomom in Elektrom
Ljubljana za položitev njihovih vodov.
V marcu je občina oddala prijavo na razpis
Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje investicije.
S sklepom 14. 6. 2010 smo bili obveščeni o
uspešni prijavi, sedaj pa čakamo poziv k pod-
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pisu pogodbe o sofinanciranju. Sofinanciranje
s strani Evropske unije, in sicer iz prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »razvoj regij« se nanaša
na največ 85 % upravičenih stroškov investicije. Pričakujemo, da bomo lahko črpali za ca.
1.050.000 EUR evropskih sredstev. Takoj po
pridobitvi sklepa o sofinanciranju smo lahko
objavili javni razpis za izbor izvajalca. Po pridobitvi ponudb pričakujemo, da bo odločitev
o oddaji javnega naročila za gradnjo sprejeta
konec avgusta, dela pa naj bi se pričela v septembru. Gradnja komunalne infrastrukture in
položitev novega asfalta naj bi se zaključila v
juniju 2011.
Izvedba investicije obsega izgradnjo fekalne
kanalizacije v dolžini 2.500 m, postavitev 3
črpališč odpadnih voda in postavitev biološke
čistilne naprave za 250 populacijskih enot.

Obnovili bomo ca 1700 m vodovodnih cevi,
izgradili javno razsvetljavo ter z novim asfaltom preplastili ceste. Kjer bo možno, bomo
uredili tudi razširitev vozišč. Delno se bo izgradila tudi meteorna kanalizacija.
Z izgradnjo fekalne kanalizacije in čistilne
naprave bo urejeno odvajanje in ustrezno
čiščenje odpadnih voda, z obnovo vodovodnega omrežja pa se bodo bistveno zmanjšale
vodne izgube in zamenjale zdravju škodljive
vodovodne cevi. Po končani gradnji bodo
ceste po naselju s prometnotehničnega vidika
bolj varne, v nočnem času bolje osvetljene ter
tudi širše. Vse zainteresirane vabimo, da si
na občini ogledajo projektno dokumentacijo
ter pridobijo vse informacije v zvezi z gradnjo in priklapljanjem objektov na komunalne
vode.
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Bogdan Zevnik

Izgradnja mrliške vežice v Babnem Polju
Občina Loška dolina namerava letos nadaljevati z ureditvami vaškega jedra v Babnem Polju. V lanskem letu je bila rekonstruirana lokalna cesta od regionalke do
cerkve v skupni dolžini 420 m. Hkrati je bilo
na zemljišču med rekonstruirano cesto in
cerkvijo izgrajenih 25 parkirnih mest ter me-

teorna kanalizacija zaključena s ponikalnico.
V maju smo objavili javni razpis za izgradnjo mrliške vežice v Babnem Polju, junija izbrali najugodnejšega ponudnika ter tudi že
podpisali pogodbo za gradbeno-obrtniška
dela. Vrednost teh del znaša 123.500 EUR
z DDV. Glede na pogodbena določila mora

izvajalec dela zaključiti v septembru 2010,
v vmesnem času pa bomo poskrbeli, da bo
dobavljena tudi notranja oprema in rekviziti
za opravljanje pogrebne dejavnosti. Celotna
vrednost investicije je ocenjena na 180.000
EUR.

Bogdan Zevnik

Priključek lokalne ceste v Iga vasi z ureditvijo
avtobusnih postajališč
Potem ko je bila v lanskem letu izvedena rekonstrukcija regionalne ceste v Iga vasi, izdelana nova streha na podružnični šoli v Iga
vasi in ker se v jesenskem času predvideva
odprtje novega oddelka vrtca v teh prostorih,
bo potrebno urediti tudi prometne razmere
v okolici šole. V letošnjem letu je tako predvidenih več ureditev:
– izvedba parkirišča s 25 parkirnimi mesti
ter njihovo odvodnjavanje za podružnično
Osnovno šola Iga vas
– izvedba avtobusnega postajališča in pločnika
za pešce ob šoli Iga vasi ob lokalni cesti proti
Viševku

– postavitev dveh nadstrešnic na lansko leto
zgrajenima avtobusnima postajališčema ob
regionalni cesti R1-213
– postavitev ene nadstrešnice na avtobusnem
postajališču v Pudobu
– postavitev nadstrešnice – dvojne na avtobusnem postajališču ob osnovni šoli v Starem trgu
Obstoječa lokalna cesta Iga vas–Viševek bo
pri šoli urejena kot dvopasovnica, široka
5,50 m in ustrezno opremljena s prometnimi
znaki ter talno signalizacijo. Odvodnjavanje
parkirišča bo izvedeno z vtočnimi peskolovi,

revizijskimi jaški in priključkom odvodnih
cevi na obstoječi lovilec olj ob avtobusnem
postajališču ob regionalni cesti. Na novem
avtobusnem postajališču in že obstoječih
avtobusnih postajališčih je v okviru tega
projekta predvidena postavitev nadstrešnic
in tlakovanje prostora pod nadstrešnico iz
pranih betonskih plošč. Občinska uprava
je izvedla javni razpis, izbrala izvajalca ter
z njim podpisala tudi pogodbo v vrednosti
malo manj kot 80.000 EUR. Pogodbena dela
mora izvajalec zaključiti v avgustu oziroma
najkasneje do pričetka pouka v šoli.

Občinska stavba občine Loška dolina je v
mesecu juniju dobila novo »kapo«. Gasilsko
društvo Stari trg je njihov del strehe obnovilo
že leto prej, tako da je sedaj, ko je zamenjava
strešne kritine zaključena tudi nad občinskim
delom, objekt dobil enovito podobo.
Strešnik, ki je kljuboval vsem vremenskim
nevšečnostim je žal na nekaterih mestih že
dopuščal vdor padavinskih vod v notranjost
objekta. Sledovi vdora vode so najbolj vidni na
notranjih stenah objekta in odlašanje z obnovo
strehe ni bilo več možno. Vsa dela je izvedlo
podjetje, ki se je že dokazalo kot zelo uspešno
na zamenjavi strehe na podružnični šoli v Iga
vasi. Tudi pri zamenjavi strehe na občinski
stavbi so dokazali svojo strokovnost in izredno
delavnost, saj so vsa dela izvedli v najkrajšem
možnem času ter z velikim poudarkom na visoki kvaliteti izvedenih del. Vse to pa je seveda
največja garancija, da bo stavba še v bodoče
služila svojemu namenu ter v zadovoljstvo
vsem uporabnikom le te.

foto: Janez Komidar

Obnova občinske strehe

Janez Komidar
julij, 2010
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Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Občina Loška dolina na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Ur. list RS, št. 14/04 in 34/04) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Ur. list. RS, št. 11/09) ter na podlagi sklepa stanovanjskega odbora pri proračunskem skladu občine Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS

za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. Predmet razpisa
Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Predmet razpisa so neprofitna stanovanja, ki so prazna oz. bodo v
času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
Po končanem razpisu bodo vseljiva naslednja stanovanja:
–
–
–
–

Lož, Smelijevo naselje 31, garsonjera (pritličje)
Lož, Smelijevo naselje 31, garsonjera (pritličje)
Lož, Cesta 19. oktobra 49, garsonjera (pritličje)
Lož, Cesta 19. oktobra 49, garsonjera (pritličje)

Lastnik stanovanj je občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda
2, Stari trg pri Ložu, s katero bo sklenjena najemna pogodba.
II. Višina najemnine
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi
Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 in Uredbe o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03).
Najemodajalec ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da
predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja.
III. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do
dodelitve neprofitnega stanovanja so:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v občini;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo
stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno
najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim
bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah,
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo
na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega
bivališča;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča,
zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini,
kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
– do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji
imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.
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Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če
mesečni dohodek njihovega gospodinjstva v preteklem letu ne presega:
Velikost gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

% od povprečne neto plače v državi
200 %
250 %
315 %
370 %
425 %
470 %

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno
stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja mladi in mlade družine.
IV. Merila
Merila za določitev seznama upravičencev za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem so določena v Pravilniku o oddajanju neprofitnih
stanovanj v najem.
V skladu z določili Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah, Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in upoštevaje sklepa stanovanjskega odbora bosta upoštevani še sledeči merili:
I. doba bivanja v občini Loška dolina
do 20 let
20 let
Za vsako leto med 20 in 30 let
30 let in več

Število točk
0
50
Dodatne 3
80

V. Razpisni postopek
Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem
obrazcu Občine Loška dolina, ki ga dobijo v tajništvu občine Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, vsak
delovni dan v času uradnih ur ter na spletni strani občine Loška dolina
(www.loskadolina.si).
Rok za oddajo vlog je 13. 8. 2010, na naslov: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za dodelitev neprofitnega
stanovanje – NE ODPIRAJ«
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem
roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne
bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci
priložiti naslednje listine:
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– izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih
razmer;
– izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih
članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne
podatke pri drugih upravljavcih zbirk osebnih podatkov;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, v kolikor ne živi pri
starših ali sorodnikih;
– odločbo o odmeri dohodnine za leto 2009 prosilca in ožjih
družinskih članov;
– drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno
zdravstvene razmere.

Komisija, ki jo imenuje župan občine Loška dolina, bo proučila
utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin,
dokumentiranih poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer prosilcev.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na
prednostno listo po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo
vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo z
možnostjo pritožbe, o kateri odloči župan občine Loška dolina. Po
rešitvi pritožbe bo javno objavljena prednostna lista.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu
članov gospodinjstva pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj
neposredno od pristojnih državnih organov.

Za vse upravičence se bo oblikovala ena prednostna lista in se bodo
upoštevali površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez plačila
lastne udeležbe in varščin.

VII. Plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine
Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
varščine.

VI. Splošne določbe
Strokovna služba občine Loška dolina bo preverjala pravočasnost
prispelih vlog in njihovo popolnost.

Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle inž. grad.

Dokončanje pritličja stanovanjsko-poslovnega objekta
v Ložu
Stanovanjsko poslovni objekt v Ložu na naslovu Cesta 19. oktobra št. 49 je bil v preteklosti
izgrajen z namenom pridobitve dodatnih 8
stanovanjskih enot, v pritličnem delu pa so
bili predvideni poslovni prostori. Pritličje je v
fazi izgradnje objekta ostalo neizdelano oziroma so bila dela opravljena le do IV. gradbene

faze. V letošnjem letu se je občina odločila,
da v pritličnem delu izdela dva stanovanja v
velikosti 47 in 39 m2 ter poslovne prostore z
neto površino79 m2. Določena dela bo potrebno opraviti tudi v kletnih prostorih, kjer je za
stanovanja potrebno izdelati shrambe. V nova
stanovanja bomo lahko še pred koncem leta

2010 vselili nove najemnike. V poslovne prostore pa se bo preselil občinski Javni zavod za
kulturo in turizem Grad Snežnik. Pogodbena
vrednost predvidenih del je 86.000 EUR, dela
pa bodo končana do konca septembra.
Bogdan Zevnik

Sveža podoba središča Starega trga
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njimi je podjetje Samprt d. o. o., ki je prispevalo zemljo za gredice, pesek in savski prod
ter Zdravko Bavec iz Podgore, ki je prispeval
brezov les za izdelavo ograj za gredice. Na tem
mestu se želim zahvaliti vsem naštetim za izkazano podporo.
Matjaž Žnidaršič
foto: Matjaž Žnidaršič

v veliko zadovoljstvo nam je, da je osvežena
podoba krajevnega središča večini prebivalcev
Loške doline všeč.
Izvedbo naših načrtov je v prvi vrsti omogočila
Občina Loška dolina, ki je prispevala potrebna
denarna sredstva, pa tudi nekatera podjetja
in posamezniki z materialnimi prispevki. Med
foto: Matjaž Žnidaršič

V spomladanskem času letošnjega leta je Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik
uredil cvetlične gredice in njihovo zasaditev
na nekaj javnih površinah v središču Starega
trga. Te so v večini primerov že dalj časa klicale po drugačni ureditvi in barvni popestritvi.
Naše delo je pritegnilo pozornost krajanov in
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na{a ob~ina
Bogdan Zevnik

V letošnjem letu bo Občina Loška dolina v
obnovo vodovodnega omrežja in izboljšanje
preskrbe z vodo investirala 250.000 EUR brez
DDV. Obnovitvena dela so razdeljena na tri
odseke. Prvi odsek v Ložu od odcepa ceste za
Podlož, ob objektih Kovinoplastike Lož ter do
ekološkega otoka v Smelijevem naselju je bil
izveden že v zimskih in pomladanskih mesecih.
Sočasno z obnovo vodovodnega omrežja je bila
položena tudi manjkajoča javna razsvetljava.
Drugi odsek predstavlja obnovo vodovoda ter
zamenjavo meteorne kanalizacije v Ložu od
spomenika do zadnje hiše na ulici Pod gradom.
S tretjim ″odsekom″ visoka cona Ograde, pa
nameravamo porabnikom vode v višje ležečih
objektih na Ogradah zagotoviti višji tlak v vodovodnih ceveh. Med vodohramom Obrh in
temi objekti je premajhna manometrična višina.
Posledica so bile občasne redukcije pitne vode,
še zlasti v poletnih mesecih ali pri defektih
kjerkoli na omrežju. S postavitvijo nove črpalne
postaje za dvig tlaka teh motenj v oskrbi s pitno
vodo ne bo več, prav tako pa bo zagotovljena
tudi požarna varnost na hidrantnem omrežju.
Skupna dolžina nadomestnega cevovoda znaša
740 m, vgrajene cevi pa bodo Duktil in PE-HD
premera DN 80 mm in DN 150 mm. Ob koncu
del v začetku septembra bo na novem omrežju
opravljen tlačni preizkus sistema na preizkusni
tlak, izpiranje po preizkusu ter dezinfekcija sis-

foto: Janez Komidar

Obnova vodovodnega omrežja Lož–Stari trg

tema po končanem izpiranju. Črpalna postaja
bo navzven izgledala kot objekt dimenzij
3,0 m x 3,6 m s simetrično dvokapnico. Zanjo
je bila izdelana projektna dokumentacija, in pri-

dobljeno gradbeno dovoljenje. Ob maksimalni
obremenitvi (požar in vodooskrba objektov) bo
črpališče na najvišjem hidrantu še vedno zagotavljalo pretok vode 10 l/s ter tlak 2,5 bara.

Občina Loška dolina je za potrebe odlaganja
odpadnih sveč pri vseh pokopališčih v občini
naročila namestiti posebne zabojnike. Zabojniki oziroma tako imenovani zvonovi se od
ostalih posod za odlaganje odpadkov ločijo že
po barvi in nas tako še dodatno opozorijo na
njihovo prisotnost in na njihov namen. Napis
na zvonu pa nas še posebej opozori, da je namenjen le za odpadne sveče in ne za ostale
odpadke. Po obliki je sicer enak zvonu za zbiranje stekla, vendar je njegova vloga izključno
namenska. V preteklosti smo sveče lahko odlagali med ostale mešane odpadke s pokopališč,
z novimi uredbami o ločevanju odpadkov, pa
nam zakonodaja nalaga, da se odpadne sveče
loči od ostalih odpadkov. Zato občina Loška
dolina poziva vse lastnike grobov kot tudi ostale obiskovalce pokopališč, da odpadne sveče
odlagajo izključno v zabojnik, ki je namenjen
zbiranju odpadnih sveč in jih ne odlagajo v
zabojnike za mešane odpadke. S pravilnim
ločevanjem sveč od ostalih odpadkov bomo
zmanjšali količine mešanih odpadkov, sveče
pa prevzame pooblaščeni prevzemnik.

foto: Janez Komidar

Sveče kot odpadek

Janez Komidar

10

julij, 2010

ljudje in kraji
Pavla Zabukovec

23. aprila 2010 je na Jesenicah praznovala
svoj stoti rojstni dan naša rojakinja iz Loške
doline,
Angela Intihar, rojena Zabukovec (po domače
Mohorjeva).
Angela se je rodila v Starem trgu, Pot na Ulako
26. Bila je osmi otrok v družini Mohorjevih.
Osnovno šolo je končala v Starem trgu. Z devetnajstimi leti se je s trebuhom za kruhom
odpravila na Jesenice, kjer je tudi spoznala
moža Vinka, doma iz Iga pri Ljubljani. Njuna ljubezen je rasla in po dveh letih sta se
poročila. Rodili so se jima trije otroci.
Med 2. svetovno vojno so ji moža odgnali
v taborišče in za otroke je skrbela sama.
Pomagala je partizanom.
Po vojni je družino preživljal mož, ki je bil
zaposlen v železarni Jesenice do upokojitve.
Umrl je leta 1987.
Ostala je sama, njeni otroci so bili že na svojem. Do leta 2008 je sama skrbela zase in za
svoj vrt. Ko so jo začele zapuščati moči in
zdravje, so jo dali otroci v dom starostnikov
na Jesenicah, kjer je tudi praznovala svoj stoti
rojstni dan. Priredili so ji lepo praznovanje.
Ko ji je osebje doma na dan njenega rojstnega
dneva voščilo, jim je zdeklamirala in zapela
kar nekaj starih ljudskih pesmi.
Obiskal jo je tudi jeseniški župan in ji podarili
skromno darilce.

arhiv: družina Zabukovec

Angelinih častitljivih 100 let

Na praznovanju 100 letnice skupaj z domačimi

Obiskali smo jo tudi svojci iz Starega trga. Podarili smo ji povečano sliko, na kateri je bila
njena družina fotografirana ob stotem rojstnem dnevu njene mame, ki je dočakala 101
leto, 2 meseca in 14 dni. Ko je zagledala fo-

tografijo, nas je vse presenetila, ko je vzkliknila: »Ja, to so pa naša mati!«
Angela nas je zapustila 31. 5. 2010. Naj počiva
v miru.

Bernarda Okoliš

V maju smo se tudi letos otroci in njihove
mamice zbirali k šmarnični pobožnosti
v kapeli sv. Družine v Podgori. Vsak
dan smo prebrali zgodbo, ki nas je cel
mesec vodila skozi doživljanje vsakdanjega življenja neke družine, odmolili
desetko rožnega venca, prebrali litanije, med vsem tem pa prepevali Marijine
in mladinske duhovne pesmi. Otroci
so navdušeno sodelovali, saj so vsak
dan sami brali, peli in molili. Ob koncu
vsakega dne so dobili listek – nalepko, s
katerim so dopolnjevali mozaik lepe podobe otrok, ki se zbirajo pri šmarnicah.
Dobrodošli so bili prav vsi in kakšen
dan je bila kapelica skoraj premajhna
za vse.
Zadnji dan smo zaključili s sveto mašo
pred kapelo, ki jo je daroval naš g. kaplan Aleš Tomašević. To je bilo za vse
prav posebno doživetje, saj je po hudih
dopoldanskih nevihtah popoldne na nas
posijalo toplo sonce.
julij, 2010

foto: Bernarda Okoliš

Šmarnična pobožnost za otroke v Podgori
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Škoda, da postrvi ne morejo govoriti …
OČISTIMO NAJPREJ PRED SVOJIM PRAGOM – JE BILO NAŠE VODILO
in prag občanov Loške doline se začne pri izviru Obrha v zaselku Žaga blizu vasi Vrhnika

arhiv: Edo Šega
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arhiv: Edo Šega

Ko smo okolico izvira Obrha in vznožje Racne gore pod vasico Spodnje Poljane počistili
»v nulo«, se je skupina petih »fantov« podala
preko polj ob levem bregu Obrha vse do vasi
in dalje do Kota oz. ribogojnice. Tam smo iz
vode izvlekli še dobro samokolnico in jo takoj
uporabili za prevoze drugih materialov. Našli
smo še eno dokaj novo kolo z amortizerji, »zajahati« ga ni bilo mogoče, saj je imel prazne
gume.

arhiv: Edo Šega

Predsednik vaške skupnosti Leon ni mogel
skriti navdušenja nad arheološko najdbo kovinskega etuija za očala in v njem par starih očal.
Najdbo smo skrbno poslikali in jo simbolično
zadržali.
Svoj »rajdni« krog smo zaključili na četrt poti
proti Iga vasi, kjer so še pred par leti gostovali
»indijanci« ter se vrnili do Adolfovega skednja.
Tam nas je kar na polju, danes travniku, čakalo
novo neodgovorno odlagališče embalažne folije. Zaradi velike količine zbranih materialov
smo si privoščili še eno vmesno odlagališče
blizu Mežnarjevega skednja – sicer označeno
na zemljevidu kot veliko črno točko – v resnici
pa že nekaj let odlagališče z izgovorom kresa.
Tam smo pustili gorljive lesene materiale, za
nadaljnji odvoz v Markovec pa naložili kovino,
tekstil, steklenino in plastiko.

Na vrhu gore odpadnega materiala smo razvili prapor – slovensko zastavo ter fotografsko obeležili naš zmagoviti pohod. Občutki so
bili ne glede na smrdeče rokavice in umazane
kombinezone ter pokajoča kolena, veličastni. V
polno smo se zavedali, da počnemo nekaj dobrega, velikega – tudi v opomin vsem tistim, ki
niso bili z nami, so pa za to bolj intenzivni pri
onesnaževanju in zastrupljanju našega okolja.

arhiv: Edo Šega

Najprej smo se napotili na začetek vasi v tako
imenovane »Kamine«, kjer smo vedeli za skrito
odlagališče železja. Naložili smo dva kotla za
kuhanje žganja, manjkalo pa ni tudi odsluženo
kolo. Na to se je del ekipe lotil nekoč skoraj
javnega črnega odlagališča gradbenih materialov in vsega mogočega ob vznožju Racne
gore, le lučaj od zbirnih vaških kontejnerjev;
drugi del ekipe pa je zmotil srnjad v ogradi
vaškega lovca pri zajtrku. V smeri izvira Obrha
nad vasjo smo odkopali preko 50 m kar dobro
skrite embalažne folije in po obronku borovega
gozda pod Racno goro pobrali vrečo plastenk
in pivovskih pločevink.
Ob prečudovitem pogledu na domačo vasico
in celo dolino smo se spustili iz rebra in pohod nadaljevali proti Žagi – eni ob desni strani
struge potoka Obrha, drugi nad njivami proti
Žagi. Ob potoku nas je zopet čakalo kar precej
železja s tretjim kotlom za kuhanje žganja,
lonci, žica, deli železne ograje in dvokolesa.
Edo in Klemen sta se odločila preiskati okolico
vodnega rezervoarja nad Žago in ob njegovem
vznožju tik pod potjo našla naslednjih 100 ali
več metrov slabo prikrite embalažne folije pa
gume in nekaj salonita. Klemen je že tretjič
odpeljal s svojim štirikolesnikom prikolico
v zbirni center v Markovec. Na to pa smo se
odločili, da kot vmesni zbiralnik v Žagi uporabimo veliko Edovo prikolico, sicer bi moral
Klemen odpreti redno linijo do Markovca.

Na Edovi domačiji v Žagi je sledil odličen malinov čaj z Majdinega štedilnika in sveže pečeni
domači piškoti.
Dobro napolnjeni z novo energijo smo se intenzivno lotili obale in okolice jezu pod Okroglico,
na to pa pobiranje nadaljevali mimo Porokovega ranča in Mežnarjevega skednja do obronkov
bližnjih gozdov pod Poljanami. Tam so nam od
nekdaj bile znane lokacije nevestnega odlaganja vseh vrst materialov. Poleg plastenk in
pločevink je Majda našla za celo vinsko klet
steklenic, le da v njih ni bilo arhivskega vina,
fantje pa so se namučili z velikimi in lovskimi
kroglami dodobra prerešetanimi zarjavelimi
sodi.

arhiv: Edo Šega

arhiv: Edo Šega

Na dan vsesplošne akcije OČISTIMO SLOVENIJO v soboto, 17. aprila, smo se ob 7. uri
na Laurinem čaju in Leonovih borovničkah
zbrali Leon, Edo, Majda, Frenk, Franci, Klemen, Jure, Andreja, mala Laura in kuža Zar
ter skovali plan očiščevalne akcije.

Zbir rezultatov naše akcije je:
najdena tri nova črna odlagališča, bolje skrivališča nerazgradljivih materialov, odvoz
šest Klemenovih prikolic in ene velike na
zbirališče v Markovec in zbir gorljivih materialov na »goro«, ki smo jo sklenili še dopolniti
in v začetku junija kot kres »čistilcev« uničiti.
Tako nameravamo poleg današnjega druženja
ob očiščevanju »naše zemljice« spletene prijateljske vezi gojiti – ob enakih ali podobnih
akcijah.
Kljub napornemu iskanju, nakladanju, hoji
in utrujenosti smo bili vsi zelo zadovoljni.
Prežemal nas je občutek, da smo naredili nekaj
velikega, koristnega in to za vse – tudi za tiste,
ki še vedno onesnažujejo in se kategorično ne
udeležujejo akcij.
Naša udarna četa upa, da se bo kmalu uvedel
režim nadzora divjih odlagališč s sankcioniranjem prestopnikov, divjih odlagalcev. Ob tej
priliki predlagamo javna dela, saj se mora enkrat končati samo opozarjanja in prepričevanja
o škodljivosti divjega odlaganje.
Najbolj grenak priokus nam je ostal ob čiščenju
obale jezu oz. izvira Obrha in to še posebej ob
julij, 2010
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pogledu na onesnaženo dno izvira, prekrito
z zloveščimi algami in na otoke naplavin ter
neugodnega rastja, ki pokriva že skoraj polovico jezu.
Še ni dolgo od velike »znanstveno-fantastične
akcije« očistimo naše vode, kjer se je ponovno
dokazovalo, da smo doktorji znanosti na
področju »nakladanja in teorije«, medtem ko
se v naravi, na izvirih, strugah in zlasti jezovih
po naši dolini ne dogaja prav nič pozitivnega.
Prošnje za ureditev in očiščenje izvira (pozabljamo, da je samo nekaj metrov pod tem
izvirom zajetje pitne vode za celo dolino) dobivajo rekordno dolžino brade. Odgovorni od
občinskih do republiških forumov in institucij
z izgovarjanjem eden na drugega ali pa na
pomanjkanje denarja – ne storijo nič, da bi
bilo bolje! Mi zasebna iniciativa pa že leta trka
na nepredušna hrastova vrata in si ne more
niti izboriti vseh potrebnih soglasij, da bi sami
pristopili k očiščevanju.

Škoda, da ribe ne govorijo, ker morajo živeti
v onesnaženem okolju – vodi, naplavinah, odpadkih, neugodnem rastju pod vodo … in si na
žalost ne morejo pomagati.
Ob koncu bi v imenu čete devetih Vrhničanov
radi čestitali vsem, ki smo jih srečali na
zaključnem srečanju akcije v športnem parku
starotrške šole, grajo pa tistim posameznikom,
ki niso sodelovali v akciji, a vseeno prišli na
koncert godbe na pihala, odlično kranjsko klobaso in pivo ter iz dna duše kličemo
NASVIDENJE NASLEDNJE LETO NA ENAKI
ALI PODOBNI AKCIJI!
Vsa čast tudi pobudnikoma vseslovenske akcije in pozdrav v Estonijo, rojstni kraj akcije.
Reportažo naše četice, podobne skupinam po
Loški dolini, stoterim po celi Sloveniji na ta
prelepi osveščeni dan je sestavil
Edo Šega
iz zaselka Žage pri vasi Vrhnika v Loški dolini

Vsi člani Vrhniške četice pa tudi vsi
očiščevalci Loške doline bi bili počaščeni z
objavo te reportaže, ki je sicer simbolična
za vse četice po dolini in vzpodbuda, da se
naslednjih akcij udeleži še več občanov. Z
zapisi, fotografijami, objavami bomo morda skupno iz domov »izbezali« tudi tiste
zapečkarje, ki jim je težko »tvegati« eno
dopoldne ali par ur za »narodov blagor«,
čigar sestavni del so tudi sami.
Osveščanje je res težka in dolgotrajna
zadeva – npr.: cerkev to uspešno počne
tisočletja, pa še vedno ne hodimo vsi v
cerkve, a so kljub temu vztrajni pri učenju
pravičnosti in dobrote.
In tako poizkusimo tudi na področju
osveščanja varovanja okolja – ter se veselimo vsakega novega somišljenika oz. aktivista.

Svetovno nogometno prvenstvo JAR 2010

foto: Mario Žnidaršič
foto: Borut Kraševec

foto: Mario Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

je bila prva tema nogometnih navdušencev tudi v Loški dolini. Nekaj utrinkov navijačev je v svoj objektiv ujel Mario Žnidaršič
iz Starega trga.

V znamenju svetovnega nogometnega prvenstva je bilo tudi strašilo, ki ga je izdelala
in na svojo njivo v Ložu postavila Marija Zgonec.

julij, 2010
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Milena Ožbolt

Prireditev Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju

NAGRAJENKI IZ LOŠKE DOLINE
Na Ptuju že tretje desetletje organizirajo prireditev Dobrote slovenskih kmetij, kjer pridelovalci ponudijo v pokušino strokovnjakom in
občinstvu svoja vina, mesnine, mlečne izdelke, izdelke iz sadja in zelenjave (sokove, marmelade, kompote, žgane pijače), kruh, pecivo in
podobno. Letos se je ta tradicionalna prireditev odvijala v nedeljo,
23. maja, in spet navdušila številne obiskovalce. Kot vsa leta doslej jo je organizirala Kmetijska svetovalna služba RS, ki deluje pod
okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice. Razstavljenih je bilo 1178
najrazličnejših dobrot in mnoge od njih so bile tudi nagrajene.
Ne vem, ali so Notranjci od vsega začetka sodelovali na tej prireditvi,
znano mi je le, da je bila letos drugič tam zastopana tudi Loška dolina. Še več: dobrote iz Loške doline, točneje iz Iga vasi so dobile tudi

odličja: lani in letos Ana Zakrajšek s kmetije Pri Kosmačevih za svoj
kruh (lani srebrno za pisani kruh, letos bronasto medaljo za krompirjev kruh), letos pa tudi Zalka Kranjc za svojo sladko skuto, ki je v
vseh kategorijah (okus, vonj, videz, čvrstost, barva) dobila najvišje
možno število točk. Pri Pavlovih že vrsto let redijo krave molznice ter
prodajajo mleko, zadnje čase pa tudi skuto. To priznanje je potrditev,
da so na pravi poti, pa tudi vzpodbuda k vztrajanju tudi takrat, ko ne
gre vse gladko, saj živinoreja in mlekarstvo zahtevata celega človeka
in ne poznata ne bolniške, ne počitnic.
Nagrajenkama iskrene čestitke in veliko uspeha tudi vnaprej! Naj njun
uspeh vzpodbudi k posnemanju še koga, saj je zdrava domača hrana
vse bolj dragocena in pomembna.

Loški grad v ogledalu časa
Republiški zavod za spomeniško varstvo je v aprilu leta 2009 na loškem
gradu opravljal raziskave. Pri čiščenju zarasti smo pomagali tudi pohodniki Društva upokojencev, povabljeno je bilo tudi turistično društvo,
vendar se akcije niso udeležili. Za povračilo smo predlagali, da bi nas po
končani raziskavi seznanili z rezultati. Strinjali so se in čeprav raziskave
še niso končane, smo pred kratkim prejeli nekaj gradiva, ki je za nas
domačine še posebej zanimivo, saj prikazuje podobo gradu od nastanka
do današnjih dni.
Leta 1040 so Oglejski patriarhi z darovnico dobili od nemškega kralja
obsežna ozemlja na Notranjskem. Patriarhi in njihovi večinoma bavarski* vazali so pričeli uvajati nov sistem – fevdalizem. Začeli so formirati
zemljiška gospostva, ki so bila temelj gospodarske in upravne dejavnosti
v fevdalizmu. Zemljiško gospostvo je sestavljal grad kot sedež uprave,
pristave, kmetijska in gozdna zemljišča skupaj s podložniki. Obdelovalna zemljišča so se delila na pridvorna, ta so bila najboljša in jih je obdeloval zemljiški gospod sam, z lastnimi delavci in tlačani. Ta zemljišča

so bila na levi strani ceste med Starim trgom in Pudobom – Marof, v Koči
vasi in Snežniku. V Koči vasi in Snežniku so kasneje nastala samostojna
zemljiška gospostva. Na ostali obdelovalni zemlji je zemljiški gospod oblikoval manjše družinske gospodarske enote – kmetije (hube), ki jih je za
odškodnino (tlaka in dajatve) dal v obdelavo podložnikom. Podložnik – obdelovalec zemlje – je tako postal odvisen od zemljiškega gospoda. Zasnova vasi in postavitev kmetij iz tega obdobja se je bolj ali manj ohranila
do današnjih dni.
Za središče loškega teritorialnega zemljiškega gospostva so si Oglejski
patriarhi izbrali strm hrib pri Ložu, na katerem so v prvi polovici 12. stoletja (do leta 1150) sezidali utrjen grad.
1. faza:
romanski obodni grad, 12. stoletje
V prvi fazi so na pravokotni tlorisni ploskvi zgradili najbrž dvonadstropno
stanovanjsko stavbo – palacij in nanj prislonjeno obodno zidovje na nepravilnem trapezoidnem tlorisu, ki je obdalo notranje dvorišče s cisterno
na sredini. Vhod v kompleks so uredili sredi zahodne stranice obodnega
zidu skozi še danes deloma ohranjeni romanski portal, do katerega je vodila nasuta rampa. Obodno zidovje so izdelali v kvalitetni zidavi iz lepo obdelanih apnenčevih blokov. Palacij so pozidali na naravno najbolj zaščiteni
južni strani grajske vzpetine, sovražnim napadom močno izpostavljeni
severni strani pa so obodno zidovje izoblikovali v klinast sklep.
2. faza:
širitev gradu na začetku 13. stoletja
V drugi stavbni fazi so ob naslonu na notranjo stran obodnega zidovja
na izpostavljeni severni steni grajskega kompleksa pozidali mogočen

* Zakaj Bavarci in ne domače plemstvo? Slavonski knez Ljudevit Posavski, ki je
imel sedež v Sisku, se je leta 820 uprl Frankovski nadoblasti. V uporu so sodelovali
tudi naši predniki z obeh strani Karavank. Ljudevit je bil poražen. Karantanija in
Karniolija (Kranjska) sta bili priključeni frankovski državi. Domače plemstvo, kar
ga je bilo, so zamenjali frankovski fevdalci. Nemški kralji so zvestim pristašem,
nadškofijam in samostanom največkrat z darovnicami v zasedenih pokrajinah podarjali v fevd ali last (alod) v obsežna ozemlja. Tako je na primer frankovski kralj
podaril freisinški nadškofiji leta 973 škofjeloško ozemlje. Leta 1040 pa je oglejski
patriarh z darovnico dobili velika ozemlja na Notranjskem. Tuji fevdalci so ostali
pri nas do leta 1945, ko jim je bila posest podržavljena. Na podlagi Zakona o denacionalizaciji se vrača posest cerkvi in tistim fevdalcem, ki so ob zaplembi imeli
jugoslovansko državljanstvo. Vir: Zgodovina agrarnih panog.
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obrambni stolp – bergfrid. Takrat so obodno zidovje na notranji strani v obsegu dveh stranic za polovico širine obzidali in tako omogočili
nadzidavo stolpa za več nadstropij. Lepa plastovita gradnja iz mogočnih
klesancev, kakršno v tako dosledno izpeljani obliki le redko srečamo
na slovenskih gradovih, kaže, da se je druga faza gradnje gradu začela
že okrog leta 1200. Nekdanje višine bergfrida ne poznamo, a glede na
analogije lahko domnevamo, da je vsaj za tri nadstropja presegal višino
obodnega zidovja, na vrhu pa je bil opremljen z lesenim obrambnim
hodnikom, t. i. hurdo. Najbrž so približno hkrati z bergfridom zgradili
tudi danes le še v temeljih ohranjeni vzhodni prizidek k palaciju in tako
za tretjino povečali njegovo tlorisno površino.
3. faza:
pozidava zunanjega obrambnega obzidja v 14. ali 15. stoletju

Izjemni pomen loškega gradu v 13. in 14. stoletju kaže, da je v grajskem
jedru najbrž že zelo zgodaj začelo primanjkovati prostora. V okolici so
zgradili več stolpastih dvorov, na katerih so prebivali loški vitezi, širili
pa so tudi sam grad. Obsežno in visoko zunanje obrambno zidovje s
kvalitetno zidavo izpričuje, da je nastalo že pred začetkom turških vpadov. Najbrž so ga pozidali že proti koncu 14. stoletja ali v prvi polovici
15. stoletja. Obzidje ni bilo zavarovano z obrambnimi stolpi, vanj pa
sta kar z dveh strani vodila široka vhodna portala. Na vrhu je bilo na
vseh straneh opremljeno z vencem cin in prsobranov. Izpostavljena severna stranica je za eno nadstropje presegala druge stranice in je bila
oblikovana kot ščitni zid ter dodatno zavarovana s širokim jarkom. Na
notranji strani so najbrž že kmalu po nastanku obzidja nanj prislonili
razne pomožne stavbe.
4. faza:
protiturško utrjevanje gradu v prvi polovici 16. stoletja

Zunanje obodno zidovje gradu lepo kaže sledove sekundarne nadzidave, ki je prekrila zidno krono cin in prsobranov. Nadzidani deli
zidov so slabše kvalitete od spodnjih delov in kažejo, da so jih zgradili
v precejšnji naglici. To se je vsekakor zgodilo v sklopu protiturškega
utrjevanja dežele, ko je tudi loški grad postal pomembno pribežališče
za okoliško prebivalstvo. Snežniški urbar iz leta 1606 poroča o 58
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kmečkih kaščah, ki so stale za grajskim obzidjem in za katere loškim
kmetom do leta 1573 ni bilo treba plačevati. Ostanki kašč so pozneje
docela izginili; danes je med gruščem le še tu in tam mogoče razbrati,
da so se na obzidje prislanjala razna pomožna poslopja. Natančni čas
protiturške prezidave gradu ni dokumentiran. Morda so jo izvedli že
kmalu po letu 1476, ko so trg Lož Turki opustošili, požgali in odpeljali
veliko prebivalcev. Verjetneje pa se zdi, da so ga prezidali šele v prvi
polovici 16. stoletja, ko so zgradili tudi taborno obzidje okoli loške
mestne cerkve sv. Petra.
V tej stavbni fazi ali morda nekaj prej je v grajskem jedru nastal sedaj le
še v temeljih deloma ohranjeni ožji vzhodni vezni trakt, ki so ga pozidali
ob naslonu na notranjo stran romanskega obodnega zidu med bergfridom in palacijem.
5. Sedanja podoba

Kot vse na tem svetu imajo tudi gradovi svoje vzpone in padce, ki so
odvisni od bolj ali manj ugodnih razmer.
Kaže, da so bile razmere v zgodnjem srednjem veku v času nastanka
gradu ugodne. Pokrajina je bila kultivirana in poseljena od pradavnine.
Tu je bila najkrajša pot do morja. Kako pomemben je bil grad za Oglej,
kaže že kvaliteta zidave. Grad je imel tudi svojo vojaško posadko (vitezi).
Tekom stoletji se je zvrstilo precej fevdalcev in lastnikov, med njimi tudi
celjski grofje. Zaradi vojn z Benečani in Habsburžani je začela moč Ogleja slabeti. Leta 1445 so se morali odpovedati posvetni oblasti, obdržali
pa so cerkveno oblast do leta 1749, ko je bil patriarhat ukinjen. Leta
1635 je loško in snežniško gospoščino kupil kranjski deželni glavar knez
Johann Anton Eggenberg. Vzdrževanje dveh gradov je bil velik strošek,
zato je neudobni loški grad opustil in središče obeh gospoščin preselil
na Grad Snežnik. Loški grad je bil opuščen (od tod pusti grad) in je začel
počasi propadati.
Kaj po dobrih 900 letih še spominja na nekoč veliko teritorialno
gospoščino? Nič, razen razvalin na hribu. Zadnja posvetna oblast, ki
je še delovala v približnih mejah nekdanjega enotnega zemljiškega gospostva, je bil sodni okraj Lož, ki je obsegal občine Stari trg, Lož in Bloke
do leta 1960, ko se je skupaj z zemljiško knjigo preselil na Rakek. Leta
1905 je štel sodni okraj Lož 8318 prebivalcev, sodni okraj Cerknica pa
8606.*
Lož je bil na svojem obsežnem območju, ki ga je upravljal posvetno in
sodno res mož. Ker pa se občinski svetniki z županom na čelu tega ne
zavedajo, so na občinski seji leta 2006 sprejeli, na predlog ljubljanskih
»strokovnjakov«, akt po katerem Loško dolino sestavlja tudi cerkniško
območje, ki zajema Loško polje in Babno Polje. Županu sem predlagal,
naj to čisto izmišljotino, ki ni v ponos Ložanom in nima ne zgodovinske ne geografske podlage, odpravi. Vendar tega popravka v Uradnem
glasilu občine še nisem opazil.
Ob raznih občinskih slovesnostih slišimo od govornikov kup zanosnih
besed o lepoti Loške doline, o predanosti kraju, na katerega smo ponosni itd, na drugem koncu pa občinska oblast rine pod sosedovo okrilje.
Upam, da bo po temu članku kaj bolje. Za začetek bi bil vesel, če bi
občinski zavod za turizem in kulturo poskrbel, da očiščeni prostor,
znotraj grajskega obzidja, ne bi ponovno zaraslo grmovje. Sedaj s
pomočjo gornjih skic lahko sledimo posameznim gradbenim fazam.

* Notranjski listi III.
– gradivo (skice, fotografija in tekst) iz knjige: Igor Sapač, Grajske
stavbe v osrednji Sloveniji, Viharnik, Ljubljana, 2006
Franc Nelec
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Čudovka, pesnikov vrt

Vse kar je ostalo od lepega čebelnjaka - betonski temelj

16

Vrt je bil ograjen z leseno ograjo, onkraj
nje pa so se širili gozd in gmajne, kamor so
vodile urejene poti. Na sredini je stal prelep
tridelen čebelnjak s polkrožno verando,
nedaleč stran pa čudovita živa senčna uta, ki
je nastala s skrbnim obrezovanjem grmovja.
V njej se je pogosto zbirala številna družina
z gosti. V bližini je bila tudi ptičja krmilnica,
pred čebelnjakom pa je rasla košata »čješpa«
z bogatim cvetjem in izredno slastnimi plodovi. Češnja, jablane, zelo okusna kutina,
hruške in še kaj so bile premišljeno posajene na primernih mestih. Osrednji del vrta
s cvetličnimi in zelenjavnimi gredami je bil
razdeljen s skrbno speljanimi in vedno opletimi peščenimi potmi. Na obeh straneh glavne
poti so navadno posadili sončnice, ki so burile
otroško domišljijo: najlepša in najbolj košata
je bila kraljica, ob njej kralj s princi in princesami, nato dvorjani in navadni podaniki.
»Še danes,« pravi pesnikova sestra ga. Marta
Jeglič, »so sončnice moje najljubše cvetlice!«
In pripoveduje naprej: »Ko pa so začele rasti
buče, so nas poklicali: ‘Alo, otroci, izberite
si vsak svojo bučo in se podpišite nanjo!’
Kakšno veselje je bilo, ko smo gledali, kako
je to rastlo!« Buč drugi niso imeli, saj ni bilo
pogojev za njihovo rast, v Čudovki pa je bilo
marsikaj mogoče.
Vojna in povojno obdobje tudi Čudovki nista prizanesla. Niso je mogli več tako skrbno
vzdrževati, saj je postalo prenevarno, Lož je
bil do tal požgan in Udovičeva hiša z njim.
Propadle in uničile so se tudi vrtne stavbe v
Čudovki, le del čebelnjaka so po vojni preselili na manjši vrt ob obnovljeni hiši, vendar
danes tudi tega ni več. Udovičeva rodbina
hrani le še stare panjske končnice, ki jih je nakupil Jože Udovič, med njimi pa najstarejšo in
najdragocenejšo, ki jo je nekje dobil še njegov
oče Josip. Ta je krasila čebelnjak s podobo
svetega Ambroža in napisom:

arhiv: Milena Ožbolt

Še vedno ima pravico do njega, saj je že
samo po sebi čudež, da je v neprijaznem
podnebju in skromni prsti nastal vrt, v katerem so uspevale tudi zahtevnejše rastline,
ki ljubijo toploto in vlago. In povrh je bil to
vrt tolike lepote, da po vseh letih in vsem
hudem božajo dušo pozlačeni spomini nanj.
»Naš oče je v tem vrtu delal majhne čudeže,«
se spominja ga. Marta Jegličeva. »Veliko sem
doživela v življenju, pa še vedno mislim, da
je bila Čudovka eden najlepših vrtov, kar sem
jih kdaj videla. Res je bila nekaj posebnega.«
Ne pozabimo, da je bil to zeleni notranjski
kras kmalu po letu 1920.
Čudovka – vrt v ožjem smislu – ni bila zelo
velika, merila je le nekaj nad štiri are, a je
imela vse. V njej so ob premišljenem izboru in
skrbni negi uspevale ne samo solate in druga
bolj vsakdanja zelenjava, ampak tudi paprika,
paradižnik in bučke, pa jagode, maline, kosmulje in ribez, ob gredicah in »njivicah« je
raslo veliko sadnega drevja, okrasnih grmov
in vsakovrstnega cvetja. Zaradi čebel je bil
izbor rastlin v Čudovki tak, da je skozi vse
leto nekaj cvetelo. Vaščani (pardon, meščani)
Loža so se najprej čudili, potem občudovali
in se učili, včasih kaj posnemali, mogoče bili
kdaj tudi malce zavistni, marsikak otrok pa je
prav zaradi Čudovke prvič v življenju okusil
sadeže, ki jih še nikoli prej ni videl …
Dobro prst iz senčne »dolinke« so znosili na
bolj odprte gredice, ki so ob skrbnem zalivanju imenitno rodile, saj je temperatura na
tej legi v povprečju za pet stopinj višja kot na
vrtovih v Ložu. Seveda je bilo v vrtu vedno
ogromno dela. Stric in teta sta bila kar naprej
tam. Vsako jutro sta od najbližjega Loškega
vodnjaka pripeljala sod vode in zalila sadike
in posevke. Družina je redila tudi kravico in
prašiča, zato so okoli Čudovke in v njej redno
kosili in tudi sicer vse česar niso sami porabili, imeli za krmo živali.
foto: Milena Ožbolt

Vrt v Čudovki nad Ložem, med obema vojnama dobro znan po vsej Loški dolini in še
čez, je vreden zapisa iz vsaj dveh razlogov. V
njem so bile namreč zasajene mnoge kulture,
ki jih prej v teh krajih niso gojili, poleg tega
pa je tesno povezan z Jožetom Udovičem,
odličnim slovenskim pesnikom in pisateljem
ter izvrstnim prevajalcem. S svojim delom je
daleč presegel okvire te male deželice in Slovencem omogočil uživanje mnogih svetovnih
modernih literarnih del, a bi človek vseeno
kar rad verjel, da je tudi v tem nekdanjem
vrtu črpal navdihe in občutja, ki jih je tako sijajno ubesedil v tenkočutnih, poduhovljenih in
globoko razmišljajočih pesmih.
V začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja
je vrt Čudovko zasnoval pesnikov oče Josip
Udovič, trgovec v Ložu, ki je kot mladenič
služil vojake na Dunaju in tam videl mnogo
lepega, tudi lepih vrtov, kar mu je kot rojenemu estetu vzbudilo željo, da bi tudi sam
ustvaril nekaj podobnega. Josip Udovič je bil
ne le režiser številnih predstav na loškem in
starotrškem odru, ampak tudi zelo razgledan,
napreden, predan in skrben čebelar in vrtnar, v svojem času prvi v dolini. Povezan je
bil tudi z vrtnarji pri Gradu Snežnik. Poznali
so ga daleč naokoli, saj je bil izobražen in
odprt, premogel pa je tudi pogum, da je
sledil svoji viziji o lepem vrtu v ne vedno
prijazni notranjski naravi, ki pa je nazadnje
le poplačala njegovo modro ureditev in vsakodnevni trud. Tako je sredi kamnite gmajne
in gozda na nekoliko bolj ravnem severnem
obronku grajskega hriba nastal vrt, ki se
ga starejši ljudje še po vseh desetletjih s
čudenjem in navdušenjem spominjajo. Ne
vemo, kdo je temu hribčku in gmajni, ki se
je potem spremenila v pravljični vrt, dal
tako zgovorno ime, ki namiguje na čudeže in
strmeče čudenje, a sodeč po zapisih in spominih nanjo bi težko imela primernejšega.

Čebelnjak, na katerem je bila pritrjena stara panjska končnica s sv. Ambrožem
julij, 2010
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Stara panjska končnica s sv. Ambrožem

»Svet Ambrož,/ti nam boš/blagoslovil/letni
čas, /da bi leto/nam rodilo, /večkrat prav /
medeno bilo.«
Pesnik Jože Udovič je po očetovi smrti 1969 z
bridkostjo gledal, kako se Čudovka zarašča. Ni
imel veliko časa, da bi se zadrževal v njej, a v
njegovih dnevniških zapisih večkrat naletimo
na omembe tega sanjskega vrta. Leta 1971
je po obisku v Ložu zapisal v svoj dnevnik:
»Hoja po poteh, kjer se je sprehajala mladost
– danes pa se vse zarašča. Kamor se ozreš,
sama trpkost. Lišaj obrašča drevje, ki ga je
zasadil oče. Še malo, pa ne bo sledu o lepem
vrtu. Po nekaterih poteh komaj še prideš …«
Vračal se je k čebelam, jih negoval in opazoval, kakor vse drugo v naravi, ki ga je vabila k razmišljanju, sodelovanju, iskanju in
pisanju. Maja 1976 je zapisal: »Vrt hoče vsega
človeka. Tisoč stvari hoče, da jih neguješ …«
Tudi sredi aprila 1977 je bil v Ložu in zapisal:
»Lož, čebele … Cvetje … Neka megla je padla
na gozd in jezero. Potem surrealistična odprtina v oblakih, spreminjajoč se v abstrakten
ornament …«. Šestega junija 1978 beremo:
»Lož, čebele. Moral sem jih nakrmiti. Na vrtu
se odpirajo potonike, še cveto velike marjete
…«. Istega leta se pesnik poslovi od čebel:
» Prodaja čebel, vem da je to delo zame
pretežko, pa me je vseeno bolelo srce, ko

sem se poslovil od zadnje očetove lastnine …
Slovo od Čudovke, čebelji pašnik vsako leto
bolj divji. Drobni rumeni sadovi na divjem
drevesu pri uti …«
Vendar je v Čudovko še prišel. 4. 9. 1979 piše:
» Proti večeru odšel v Čudovko. Zelene bukve
in gabri. Isti občutek kot zmeraj, hoja po preteklosti …«
Vrt Čudovko danes komajda še slutimo, v celoti se je je polastil gozd. Od čebelnjaka je ostal betonski temelj s polkrožnim delom, kjer je
bila veranda, o drugih pritiklinah ni več sledu.
Sadno drevje in jagodičje je davno izginilo, le
odmirajoči jablana in hruška na robu goščave
dajeta slutiti nekdanjo zasaditev. Mogočno
češnjo ob vhodu je letošnja zima razčesnila
na pol, poleg nje pa vrgla izkoreninjeno smreko, ki je v zadnjih desetletjih zrasla tam. Po
poteh rastejo telohi, na drugi strani zloženih
kamnitih ograd se razprostirajo ograbki kronic in jetrnikov, terasasto zložene zidove nad
»dolinko« na debelo obrašča mah. A tudi zdaj
je gozd v Čudovki lep, spokojen in samosvoj.
Vse ima svoje vzpone in padce, svoj nastanek,
rast, razvoj in usihanje. Tako tudi vrt Čudovka.
Danes nekdanje pravljice ni več, obstaja le še
v mislih, v pesnikovih zapisih in pozlačenem
spominu ljudi, ki jim je tudi Čudovka lepšala
mladost.

terimi smo se poznali iz različnih aktivov in
seminarjev, pa mnogo domačinov, znancev
in prijateljev iz potoškega in sodraškega
konca. Mnogi so prišli v spomin na svojce,
veliko pa tudi samo iz sočutja. Najbolj so
mi ostale v spominu besede sošolke Ivanke:
»Tega, da danes ne bi bila na tem kraju, si ne
bi nikoli odpustila«.
Naslednji dan, še polna vtisov prejšnjega dne,
sem srečno pripotovala v Punat. »Tega, da ne
bi bila včeraj na tisti pretresljivo veličastni
spominski slovesnosti, si ne bi nikoli odpustila«, sem nekako kar ponovila že slišane
besede. »Če je tako, je prav, da si ostala
doma in šla v Kočevski Rog,« je dejal mož in
z dopustom smo nadaljevali, kot da se ni nič
posebnega zgodilo.
Pa se je. Vsako leto, ko je objavljena spominska
slovesnost v Kočevskem Rogu, se z možem niti
ne sprašujeva, ali bova šla. Enostavno greva.
V spomin na mojega ata, ki je končal svojo
življenjsko pot po vojni domnevno v enem
od grobišč v Kočevskem Rogu. Vsakokrat,
preden greva, lahko bi rekla že kar obredno,
preberem govor Milana Kučana iz tiste prve
spravne slovesnosti. Globoko izrečene misli.
Polne obeta, polne upanja. Danes jim lahko
rečem le: Prazne besede. Vseh dvajset let se
govori vrstijo nekako okrog takratnih obljub.
Tudi letos, žal, na slovesnost nisem mogla, a
po medijih je bilo slišati, da ni bilo kaj dosti
drugače. Nekaj več spravljivih besed sta ponudila tako ljubljanski nadškof kot predsed-

nik vlade. A bolje je, ne obetati si preveč, da
ne bo razočaranje preveliko.
Pred štirimi leti je našo 45. obletnico mature
organizirala sošolka iz Kočevja in med drugim
dejala, da pri njih v Kočevju nimajo ponuditi
nič kaj bolj zanimivega, kot je Kočevski Rog.
In smo šli. Organizirano z vodičem. Omenil
je, da smo prva skupina, ki jo bo vodil skozi
Kočevski Rog. Hodili smo od ene znamenite
smreke do druge in drugih bolj ali manj znamenitih dreves in podrasti, prav tja v osrčje
pragozda. Pod Krenom se niti ne bi ustavljali.
Kapela je zaprta, drugega nimamo kaj videti.
Naš končni cilj so Stare Žage. A večina s tem
predlogom ni soglašala. Ustavili smo se pod
Krenom. Kapela je bila odprta. Mlad študent
iz Kočevja se nam je predstavil in povedal, da
je v poletnem času vsako soboto in nedeljo
tu en dežurni, ker sem prihaja veliko ljudi v
skupinah in posamezno. Naš vodič je nato
pričel s tisto že tolikokrat slišano šolsko zgodovino ... Pa ga prekine eden od sošolcev,
profesor stiške gimnazije. »Oprostite. Kar
je preveč, je preveč. Danes takole razlagati
zgodovinske dogodke. Če hočete postati objektiven vodič po Kočevskem Rogu, se boste
morali poučiti še o tistem zamolčanem delu
zgodovine.« Omenjeni profesor je prevzel
besedo in »odpredaval« vse kaj drugega, kot
je želel povedati vodič. Dokaj zgovoren primer, kako trd oreh je Kočevski Rog za spravo
med nami.
Pavla Lavrič

Moj Kočevski rog
Dobro se še spominjam. Bila je sreda, 4. julija
1990. Poklicala me je mama po telefonu: »To
nedeljo grem v Kočevski Rog. Iz Loškega Potoka je organiziran avtobus. Kaj pa vi? Ste kaj
slišali, da bo tam velika spominska slovesnost?« »Mi gremo v soboto na morje. Tedaj,
ko smo mi rezervirali morje, o kakšnem
Kočevskem Rogu ni bilo ne duha ne sluha«,
sem odgovorila in mama je molče odložila
slušalko. Naslednja dva dneva sta minevala
ob pripravah na dopust. Kočevskega Roga
nihče niti omenil ni.
V petek zvečer, ko je bila že vsa prtljaga
zložena v avtu, mene prešine nenavadna in
od vseh nepričakovana misel, da zjutraj ne
grem z njimi na morje, ker mi nekaj pravi,
da moram v nedeljo v Kočevski Rog. Razumljivo, da se v tistem trenutku nihče ni strinjal
z menoj.
Globoko v meni je bila ta odločitev tako nepreklicna, da sem samo še poklicala brata v
Loški Potok. Dogovorila sva se, da me pride
iskat v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah. Dogovorjeno. Storjeno.
V Kočevskem Rogu je bila tisto nedeljo, 8.
julija 1990, zbrana nepregledna množica
ljudi. Govorilo se je o številu 30000. V kulturnem delu programa se je zvrstilo veliko
govornikov. Vse, kar je bilo takrat izrečeno,
sem si skrbno izrezala iz dnevnega tiska in
še danes hranim v Spominskem dnevniku.
Koga vse sem tisti dan srečala. Sošolce iz
osnovne in srednje šole, pa učitelje, s kajulij, 2010
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foto: Borut Kraševec

V kulturnem domu so spomin na Matevža Haceta, ki se je 4. julija pred stotimi leti rodil v
Podcerkvi, s koncertom počastile pevke pevskega zbora Jasna iz Loške doline in gostje
ženski pevski zbor Kombinat so zapele pesmi
upora iz vseh koncev sveta. Članice bralnega
krožka Fran Milčinski so na prireditvi predstavile življenje in delo Matevža Haceta, ki se
je kot politični komisar 14. divizije v drugi svetovni vojni, pri svojem pisateljevanju posvetil
predvsem pisanju partizanskih tematik in
spominov. Te je opisal v knjigah: Komisarjevi
zapiski, Partizanske slike, Gozdne steze, Ljudje na prelomnici, Ljubezen in Orožje, Kmetje
na prepihu in Nepozabno leto 1942. V drugih
svojih delih se je vračal k notranjski zemlji v Loško dolino, njenim ljudem, njihovemu
življenju, navadam in usodam. Te je opisal v
dveh delih: Kronika stare Streharjeve družine,
v knjigi Tihotapci, v Vaški kroniki in še nekaterih drugih knjigah, skupaj jih je izdal 21. Za
knjigo Prijatelji in znanci je leta 1974 prejel
Kajuhovo nagrado.
Po vojni je bil Matevž Hace pomočnik ministra za gozdarstvo in lesno industrijo takratne
LR Slovenije, republiški poslanec, urednik
kmečke knjige in član sveta republike. Za svoje
družbenopolitično delo je dobil več odlikovanj.
Matevž Hace je ob ustanovitvi leta 1949
prevzel vodenje Gasilske zveze Slovenije in
bil njen predsednik do leta 1963. V spomin
na prvega predsednika so ob gasilnem domu
PGD Stari trg pri Ložu gasilci pripravili slovesnost, ki so se je udeležili tudi Matjaž Klarič,
poveljnik gasilske zveze Slovenije, nekateri
prejemniki najvišjega odlikovanja, ki se imenuje po Matevžu Hacetu, ter njegov sin Milan
Hace z družino.
V kulturnem programu je nastopil Pihalni
orkester Kovinoplastika Lož, recitatorke –
učenke OŠ Heroja Janeza Hribarja iz Starega
trga in Pevski zbor Jasna.
Ob tej priložnosti je Gasilska zveza Slovenije
izdala knjižico o Matevžu Hacetu, ki jo je na
prireditvi predstavil urednik Franc Sever.
Vse prisotne je pozdravil predsednik GZ Loška
dolina Boris Koren. Slavnostni govornik je bil
predsednik gasilske zveze Slovenije Anton Koren, ki je poudaril, »da je odkritje spominske
plošče Matevžu Hacetu velik dolg gasilcev in
hkrati skromno dejanje, z veliko željo, da se
tudi na tak način mimoidoči in navzoči gasilci in gasilke spominjajo človeka, s pokončno
držo, človeka z njemu zelo posebno mislijo in
velikimi dejanji v gasilstvu.«
Borut Kraševec

Spominsko ploščo je ob spremstvu predsednika GZ Slovenije Antona Korena in predsednika GZ Loška dolina
Borisa Korena odkrila pravnukinja Matevža Haceta Martina Hace.
foto: Borut Kraševec

Na dan državnosti, 25. junija, sta v okviru
prireditev V deželi ostrnic s kulturnim
programom v kulturnem domu in pred
gasilnim domom v Starem trgu pri Ložu
z odkritjem spominske plošče potekali
slovesnosti v počastitev stoletnice rojstva Matevža Haceta, pisatelja, političnega
komisarja, prvega predsednika GZ Slovenije …, ki je umrl leta 1979.

foto: Borut Kraševec

Stoletnica Matevža Haceta
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Petra Mlakar

V deželi ostrnic 2010

Ostrnica na 101 način
Javni zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik je letos razpisal natečaj »ostrnica na 101 način« s katerim želijo pridobiti izviren turistični spominek. Izdelki
natečaja so bili razstavljeni na prireditvi
V deželi ostrnic. Zanje pa so obiskovalci lahko glasovali. Največ glasov je dobila ostrnica – mozaik avtorice Mirjam
Štefančič iz Pudoba.
3. državno prvenstvo v oponašanju
jelenjega rukanja

100. obletnici rojstva Matevža Haceta.
Spomin nanj smo počastili s prireditvijo
v kulturnem domu, ki so jo pripravile
članice ženskega pevskega zbora Jasna
in članice bralnega krožka Fran Milčinski.
Slednje so predstavile njegovo življenje in
delo, domače pevke in pevke gostujočega
ženskega pevskega zbora Kombinat pa so
popestrile prireditev z zanimivim glasbenim programom. Gasilska zveza Loška
dolina je izvedla svečano prireditev ob
odkritju spominske plošče posvečene
Matevžu Hacetu, prvemu predsedniku
Gasilske zveze Slovenije.
Lepo vreme na novo izbrani dan etnološkega
dela prireditve »V deželi ostrnic«, v soboto,
26. junija, je privabilo kar nekaj domačinov,
obiskalo pa nas je tudi precej ljudi od drugod. Uradni del prireditve se je pričel ob
14.00 uri, ko se je ob spremljavi harmonike
na prizorišče pripeljal voz lojtrnik s kosci in
grabljicami.
Na prizorišču je obiskovalce pričakala
tržnica izdelkov domače obrti, predstavila
so se tudi društva in turistični ponudniki
v Loški dolini. Veliko zanimanja so pritegnile predice, ki so z velikim veseljem vsem
vedoželjnim obiskovalcem predstavile to,
že skorajda pozabljeno kmečko opravilo.

Najbolj urejena vas, naselje in hiša v
Loški dolini
V večernih urah prireditve V deželi ostrnic
je bila razglasitev rezultatov akcije Loška
dolina lepa in urejena, ki so jo že peto leto
zapored organizirali društvo En-trn ter
Turistično društvo in Občina Loška dolina.

Svoj tabor so si postavili tudi skavti, vsem
pa je bila na voljo tudi brezplačna vožnja z
zapravljivčki. V času prireditve je bil možen
brezplačen ogled razstave slik Stanislave S.
Pudobske v Gradu Snežnik ter Polharskega
muzeja in lovske zbirke v pristavi Gradu
Snežnik.
V sklopu programa se je odvijalo tudi 3.
državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, ter igre med ostrnicami, kjer
so udeleženci lahko pokazali nekaj svoje
tekmovalne žilice, predvsem pa znanja in
spretnosti v kmečkih opravilih povezanih
s košnjo in ostrnicami. Na ogled smo
postavili tudi razstavo z naslovom »Ostrnica na 101 način«, kjer so obiskovalci
lahko glasovali za najbolj izviren izdelek.
Celotno dogajanje so nam popestrili harmonikarji, pevski zbori ter ljudski pevci in
godci.
Za zaključek so sledile še razglasitev
najboljših v igrah med ostrnicami, najbolj
urejene vasi, naselja in hiše v občini Loška
dolina, podelitev nagrad za najbolj izvirno »ostrnico na 101 način« ter žrebanje
praktičnih nagrad za glasovalce.
Ob koncu dneva so se obiskovalci lahko
še pozabavali in zaplesali na pravi kmečki
veselici.

Po mnenju strokovne komisije si je naziv najbolj urejene vasi v Loški dolini za leto 2010
prislužil Viševek. V kategoriji najbolj urejenih
naselij je naziv tudi letos dobil Pudob – novi
del. V kategoriji za najbolj urejeno stanovanjsko hišo z okolico pa si je priznanje prislužil
Branko Troha iz Markovca.
B. K.
foto: Borut Kraševec

Tudi letos se je v Gradu Snežnik in njegovi
okolici odvijala že tradicionalna 6. etnološko
turistična prireditev »V deželi ostrnic 2010«
(fotografije na strani 2).
V prvotnem načrtu smo imeli kar štiridnevno
dogajanje, ki je vključeval uvod v prireditev
z otvoritvijo razstave slik akademske
slikarke Stanislave Sluga Pudobske v petek,
18. julija, v Gradu Snežnik, praznik dežele
ostrnic v soboto, 19. junija, na Zagradnih
njivah pri Gradu Snežnik, srednjeveški dan
v nedeljo, 20. junija, v okolici Gradu Snežnik
in prireditev v počastitev stote obletnice
rojstva Matevža Haceta v petek, 25. junij, v
Kulturnem domu Stari trg.
Prvotne načrte nam je prekrižalo slabo
vreme. Tako smo Srednjeveški dan
prestavili v september, prireditev »V deželi
ostrnic« pa za teden dni. Po prvotnem
programu se je odvijal uvod v prireditev
z odprtjem razstave domače umetnice
Stanislave Sluga Pudobske. Slikarka je
postavila na ogled izbor svojih del iz obdobja od 1980 do 2010. V Gradu Snežnik je
nazadnje razstavljala pred trinajstimi leti,
zato je dogodek pritegnil pozornost tako
domačinov kot tudi drugih poznavalcev
njenega dela. V skladu s prvotnimi načrti
so se odvijali tudi dogodki posvečeni

V okviru prireditve je na Zagradnih
njivah potekalo tretje državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja.
Sodelujoči lovci so tekmovali v disciplinah: oponašanje starega jelena brez
košut, oponašanje jelena s tropom košut
na rukališču in oponašanje jelena s tropom košut, ki se mu približuje drug
močan jelen. Največ točk je zbral in
zmagal Jožef Gril iz LD Ribnica, drugi je
bil Aleš Žnidaršič iz LD Banja Loka, tretje
mesto pa je s svojim rukanjem osvojil
Matic Oberstar iz LD Ribnica.
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Ustvarjalna delavnica slikarjev in kiparjev
na izviru Obrha

Razrez lipe, ki se bo spremenila v »švedski gašperček«, ki bo tri dni tlel in grel ob
večerih. Od leve: Jure Petrovčič, Izidor Jalovec, Dražen Poje, Drago Vukovič in
Janez Grajf.
foto: Leon Trubačev

foto: Dragica Čadež

Takole se je začelo s postavljanjem materiala za kiparje

S projektom v Žagi smo hoteli spodbuditi
moč likovnega jezika na podeželju in oblikovati kulturni center in inkubator razvojnih in
tehnoloških idej, ki bodo spremenile življenje
prebivalcev na vasi in jim ponudile rešitve,
da bodo lahko v tem okolju preživeli. Enostavno rečeno – na podeželju so ljudje lačni
kulture, medtem ko so jo v mestih presiti.
Kultura in kulturna dediščina pa nam je bila
v tem primeru sredstvo in polje izražanja ter
možnost za uveljavljanja drugačnosti, saj so v
projektu sodelovali paraplegiki in tetraplegiki
ter slepi in slabovidni.
Delavnice za kiparje in slikarje je bila na lokaciji
Žage na izviru Obrha v vasi Vrhnika pri Ložu
organizirana prvič, kar pa ne pomeni da tudi
zadnjič. Upamo, da bo postala tradicionalna.
Izjemno atraktivna lokacija privlači ogromno
število obiskovalcev, ki si vsakodnevno želijo
sprostitve in uživanja v neokrnjeni naravi. Tu bi
radi na ogled postavili stalno kiparsko razstavo,
foto: Dragica Čadež

Prireditev otvoritve razstave je v domačem
narečju povezovala Milena Ožbolt. O razstavi
in projektu sta spregovorila Izidor Jalovec
in Benjamin Žnidaršič. Na harmoniki se
je predstavil domači harmonikarski talent
Tomaž Palčič mlajši. Iz Bazovice pri Trstu
pa je nastopil Otroški pevski zborček Anton
Martin Slomšek, ki je v svoji 40-letni zgodovini prepotoval že velik košček sveta. Pod
vodstvom Zdenke Kavčič-Krizmančič izvajajo
različni glasbeni program: duhovne pesmi,
narodne in ljudske pesmi, umetniške in tuje
pesmi. Leta 2005 so kot prvi otroški zbor
zapeli Zdravljico v Slovenskem parlamentu
ob 15. dnevu samostojnosti in enotnosti
Slovenije. Zadnja leta nosijo svojo pesem
tudi Slovencem po svetu in so “najstarejši”
otroški zbor na Tržaškem. Na Obrhu so se
predstavili z odlomki iz muzikla “Moje pesmi, moje sanje” in nastopili tudi skupaj s
Tomažem Palčičem.
foto: Dragica Čadež

Na izviru Obrha ob stari žagi je od 4. do
6. junija 2010 potekala prva tridnevna
likovna delavnica kiparjev in slikarjev.
Ob tem je bila 4. junija ob 20. uri tudi
otvoritev prve razstave slik na obnovljeni
žagi naslednjih avtorjev: akad. slik. Stanislave Sluga Pudobske, akad. slik. Izidorja
Jalovca, Ludvika Šraja, Marte Frei, Branka
Rupnika, Stojana Rutarja, Sonje Pouh,
Rezke Arnuž, Silva Mehleta, Željka Vertlja,
Dragice Sušanj, Igorja Somraka, Jožeta
Potokarja, Jožeta Tomažiča, Borisa Štera,
Jožeta Voduška, Vojka Gašperuta in Benjamina Žnidaršiča.
Na kiparski delavnici so sodelovali: Marta
Frei, Izidor Jalovec, Janez Grauf, Brane
Kumer, Igor Somrak, Ljubo Malenšek,
Stane Novak, Drago Vukovič, Dražen Poje
in Miro Kolenko. Slikarji in kiparji so prišli
iz cele Slovenije na povabilo slikarja z usti
Benjamina Žnidaršiča.

Benjamin Žnidaršič skupaj z Otroškim pevskim zborčkom Anton Martin Slomšek iz
Bazovice pri Trstu.
Pod vztrajnimi rokami kiparjev (od leve) Mira Kolenka, Staneta Novaka in Braneta
Kumra so iz kamna nastajale kiparske umetnine.
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foto: Leon Trubačev

foto: Dragica Čadež

kultura

Ustvarjalnosti so se nalezli vsi naokrog.

ki bo naključnim obiskovalcem poleg narave
ponujala še ustvarjalni navdih. Pod mentorskim vodstvom akademskega slikarja in kiparja
Izidorja Jalovca smo ustvarjali in se ob delu
neizmerno zabavali. Ob tem pa smo skupaj z
obiskovalci in vaščani tkali prijateljske mreže.
Namreč vse tri dni smo bili deležni domače
hrane in peciva, ki so ga napekle Potepinke in
s tem najbolj predstavile notranjsko gostoljubnost, ki so jo sodelujoči znali ceniti. Srečevanje

Nova galerija v Žagi je zaživela s slikami Ludvika Šraja, Stanislave Sluga Pudobske
in drugih.

ljudi skozi likovni jezik omogoča lažje spoznavanje in uresničevanje sobivanja ter ustvarjanja
skupnega sveta, hkrati pa uči medsebojnega
sodelovanja, razumevanja in sprejemanja.
Sponzorji prireditve so bili: Samprt, d. o. o.,
Pudob; Truden, d. o. o., Nadlesk; Gozdno gospodarstvo Postojna, d. d.; KS Vrhnika pri
Ložu; Založba UNSU, d. o. o., Ljubljana;
SKB Banka, d. d., Ljubljana, Poslovalnica
Postojna.

ARS VIVA – Zavod za kulturno integracijo
in socializacijo družbenih skupin se zahvaljuje za obisk kolonije in podarjene
izdelke vsem udeležencem, nastopajočim
za pomoč pri izvedbi programa in obiskovalcem za obisk prireditve. Posebno pa se zahvaljujemo POTEPINKAM in vaščanom ter
vaščankam Vrhnike pri Ložu ter sponzorjem za pomoč pri organizaciji prireditve.
B. Ž.

Domovini ob dnevu državnosti
Slovenski narod že od veka je živel,
za svobodo svojo je vedno hrepenel,
boril se za boljše je življenje,
končno se uresničile so želje.
Slovenijo so vedno tujci si svojili,
na vse načine jo delili,
narodu slovenski jezik so prikrajševali,
identiteto tujo jim dajali.
S slovenskimi pridelki so tujci se bahali,
slovenskemu narodu le malo so nazaj dajali,
zato Slovenci z lačnim so trebuhom,
že v mladosti rani po svetu šli za kruhom.
Čeprav Slovenija velika ni dežela,
je končno hrabrosti dovolj imela,
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za samostojnost se je odločila,
tako si svetovno je pozornost pridobila.
Slovenci doma in v tujini skupaj so stopili,
na razlike stare trenutno pozabili,
za svobodo dežele svoje so svet prosili,
da samostojnost Sloveniji naj bi odobrili.
V tej deželi sem bil tudi jaz rojen,
v kraju domačem sem bil vzgojen,
Slovenija še vedno je moj dom,
katerega nikoli pozabil ne bom.

Morda pa pride še tisti čas,
ko iz tujine bom prišel pogledat tudi jaz,
svojo domovino bom obiskal,
prijateljem starim bom roke stiskal.
Medtem pa Slovenijo naj Bog živi,
za pravice svoje naj vedno se bori,
da Slovenec vsak dostojno lahko bo živel,
pod jarmom tujim nikoli več trpel.
Ivan Hace, Podcerkev - Avstralija

Med mnogimi Slovenci tudi jaz sem bil,
da svojo vas domačo sem zapustil.
Čeprav mi tujina dom je dala,
mi močno domovina pri srcu je ostala.
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Umetnica z bogatim slikarskim opusom
foto: Borut Kraševec

V okviru prireditev V deželi ostrnic, ki jih organizira Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, je bila 18. junija v galeriji Gradu Snežnik otvoritev pregledne razstave del akademske
slikarke Stanislave Sluga Pudobske. Umetnico je na otvoritvi
predstavila akademska Slikarka Karmen Bajec. V kulturnem
programu je ob klavirski spremljavi Barbare Sladič nastopila
vokalna solistka Anemarija Štefančič, doma iz Pudoba. Razstava je bila na ogled do 18. julija.

foto: Borut Kraševec

Ustvarjalnost akademske slikarke Stanislave Sluga Pudobske se v njenem več kot tridesetletnem delovanju kaže skozi bogat slikarski opus,
ki vsebuje preko 2000 del.
O Pudobski je akademska slikarka Karmen Bajec v predstavitvi zapisala: »Slikarstvo medkulturne poznavalke in neumorne ustvarjalne
bojevnice z 68. samostojno razstavo ponovno oživlja duha snežniških
razstav v grajski kleti. Njena neusahljiva prebojnost je nazadnje tamkaj delovala pred trinajstimi leti.«
Tokrat je umetnica v kletni galeriji predstavila ožji izbor del njenega
tridesetletnega dela v različnih tehnikah in z njej lastnim prepoznavnim stilom, kjer klasično slikarstvo prepleta z abstraktnimi likovnimi
elementi, madeži, ki jo spremljajo skozi celotno ustvarjalno obdobje.
Z razstavljenimi deli je obiskovalce spomnila na njene študije grbov
evropskih mest, žensko figuraliko, trpečega Kristusa s posebno obdelavo v granitu in vse do del, s katerimi se celotno obdobje od ustvarjalnih začetkov do najnovejše serije podobe Gradu Snežnik vrača
v domače okolje notranjske pokrajine. S tem na svojstven način izkazuje ljubezen do rojstnega kraja Pudoba, kjer zadnja leta tudi živi in
ustvarja in od koder izvira tudi njeno umetniško ime Pudobska.
Borut Kraševec

MESTO LOŽ

Življenje

Lažni prijatelji

Tudi mesto Lož
je krvavo v zgodovino
preteklo stoletje zapisano,
a vselej v prihodnost
mladih izpod Snežnika
osredotočeno.
Naša majhna notranjska vas,
ki v zavetju Snežnika
se razteza,
je nekdaj mesto bila,
ji Lož je ime.
Nekdaj mesto,
danes vas,
v kateri vsak Ložan
svoje mesto ima.
Stojita v mestu Lož
kar cerkvi dve,
jo varujeta dva zavetnika,
najprej svet’ Peter vrata Loža
odpre,
a svet’ Rok
za zdravje Ložanov
danes brez kuge poskrbi.
Mesto Lož tudi grad ima,
danes v ruševinah,
prej pa v resnici,
da ga že Valvasor
je opisoval.

Na pokopališču dekle kleči,
grob matere krasi,
tiho joče, govori,
mati, zakaj odšla si ti.

Bila sem čedna in pametna.
Takšno so me nekateri potrebovali.
Da sem jim svoje znanje razdala,
so mi lažni prijatelji postali,
a so mojo odkritosrčnost zatajevali.

Zašumi cvetoča lipa,
iz njenih krošenj veter govori,
poslušaj, dekle, v mladosti si.
Tvoja mati tu se bo spočila,
tu zate bo molila
a ti popotnik si,
tvoj čas hitro beži.

Postala sem modra in razgledana.
Tudi takšno so me nekateri potrebovali.
Ko sem z njimi nesebično izkušnje delila,
so me lažno občudovali,
a me zaradi bolezni zaničevali.
Sanda Turšič

Ko boš zopet srečo našla,
veselo zaživela,
kot vrtnica boš cvetela,
a čas tebi lice veter bo uvenel
ko ob tebi bodo zbrani,
jokajoče šepetali,
mati zakaj odhajaš ti.
A prek lipe veter bode vel …
Vinko Kraševec, Škrilje
Dragan Ignjić
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Izvrsten lovec
Frank Troha Rihtarjev
lovcev. V naši vasi so se sestali še z drugimi lovci.
Jaz sem bil takrat še mlad fant, še v šolo
sem pohajal. Ko sem opazoval lovce, ko so
se pripravljali na odhod, me je zelo zanimalo ter bi se bil tudi jaz rad udeležil.
Sreča mi je bila pa mila, ker gospod Polenovec mi je rekel, ako hočem iti ž njimi,
da bi nesel nahrbtnik v katerem so bila
jedila, in ga čuval tam, kjer so imeli navado obedovati.
Ponudbo sem z veseljem sprejel. Moram
pa reči, da sem bil tudi deležen pojedine,
namreč vina, potice in suhega mesa, kar
je bilo nekaj izvanrednega.
Ko smo bili z vsem gotovi, da odrinemo
naprej, se je tudi Jakob Kožuhar približal
naši skupini. Bil je prazniško oblečen, ker
tisti dan je bil službe prost.
Ko ga je torej gospod Polenovec poznal,
ga je nagovoril ter mu dejal: »Očka, ker vidim, da bi se zelo radi udeležili lova in se
nam pridružili, Vam dam puško za danes,
ker ste že večkrat rekli, da ste bili nekdaj
najboljši strelec.«
Ko je Kožuhar čul tiste besede, mu je
smeh zaigral na ustnih in kar solze so mu
prišle v oči od samega veselja.

»Nič se ne bojte gospod, zelo Vam bom
hvaležen, nikoli ne bodem pozabil časti,
katero ste mi izkazali. Danes ne bodem
puške zabadava nosil, ako vsi prazni pridete, jaz ne bom.«
»Bravo očka, tako je prav.«
Tako je odgovoril gospod Polenovec
Kožuharju in ga potrepljal po plečih.
Lovci so se med potjo pogovarjali in šalili.
Najbolj moško se je Kožuhar držal, kar mu
pa ni bilo zameriti, ker je bil preveč zatopljen v srnjaka. Menda si je neprestano
predstavljal, kako bo puška zagrmela, in
vitki srnjak s krasnimi rogovi se bo zvrnil
in obležal.
Po eni uri hoda smo dospeli na določeno
mesto. Jaz sem hitro odložil nahrbtnik,
ker me je bil popolnoma upehal.
Gospod Polenovec je odredil postojanke,
eden je pa pse odpeljal v nasprotno stran,
kjer jih je izpustil, da so začeli zasledovati
divjačino.
Najprej sem začul lajanje psov.
»Aha,« sem si mislil, že so zasledili, kmalu bo začelo pokati. Lajanje psov se je
čimdalje bolj ponavljajo, dokler niso počili
streli, eden, dva in tako naprej, zmerom
več.
arhiv: Alenka Veber

Gozdni čuvaj Jakob Kožuhar je bil že prileten mož. Ko so ga bili vaščani izvolili za
gozdnega čuvaja, si je želel, da bi bil še
lovec poleg svoje redne službe. Orožnega
lista pa ni mogel dobiti, češ, da ni izkušen
v streljanju.
Kadarkoli se je sestal z vaščani, se je
vselej pobahal, kako izvrsten lovec da je,
in kako težko da se mu vidi, ker mu ne
dajo orožnega lista. Dostikrat se mu kar
milo zdi, ko zapazi srno, srnjaka in drugo
divjačino, katero bi lahko podrl, ko bi le
puško imel. Tako pa samo z toporiščem
od sekire pomeri in preplaši žival, da v
strahu zbeži v goščavo. Tako je pripovedoval tu in tam in se pritoževal čez oblast.
Takrat je imel lov v najem gospod Polenovec iz sosednje vasi. Kadar se je pripeljal
na lov z drugimi lovci, se je vselej ustavil
pred našo hišo, kjer so razložili in odkorakali naprej v gozd.
Takrat je bila tudi navada, da so največkrat
uprizarjali lov ob nedeljah, čeprav je bilo
greh. Tega lovci niso upoštevali. Oni so se
tako ravnali, kot jim je čas dopuščal.
Nekega nedeljskega jutra, se je kakor po
navadi zopet pripeljal gospod Polenovec,
s seboj je imel nekaj lovskih psov in par

Slovenski izseljenci so tudi v Severni Ameriki ustanavljali lovske klube.
julij, 2010
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Največ streljanja je bilo čuti iz tiste strani,
v katero se je bil Kožuhar podal. Bil sem
prepričan, da se bo tako zgodilo, kakor je
že vnaprej pravil, namreč, da ne bo prazen prišel z lova. Iz srca sem mu želel, da
bi pogodil srnjaka.
Ko se je bližal poldan sem začul glas
roga, katerega je imel gospod Polenovec
pri sebi.
Najprej sta dospela dva lovca. Prvi ni nič
prinesel, drugi je bil pa zajca pogodil ter
si je mislil, boljši je zajec, kakor pa nič.
Čez nekaj časa tudi drugi dospejo. Najbolj
vesel je bil Cepodrenov Gašper, ker edino
on je nesel lep plen, namreč srnjaka s
krasnimi rogovi.
Najbolj otožen je bil pa Kožuhar, meni se
je kar zasmilil, posebno še, ker so drugi
lovci zbijali norčije ž njim. Tudi gospod
Polenovec se je šalil in se kožuharju smejal, ker ni nič ustrelil.
Ko smo obedovali, sem pozorno poslušal
lovce, kaj so pripovedovali.
Gospod Polenovec je rekel Kožuharju:
»Ja, očka, slabo ste merili, izstrelili ste
vse naboje, kar sem Vam jih bil dal, da
prišli ste prazni: kako je to?«
Nato se pa zopet Cepodren oglasi in reče:
»Pustite ga gospod, saj je prav tako. Ko
bi bil on dobro zadel, ne bi bil jaz imel
plena. Ta srnjak, ki sem ga ustrelil, jo je
od Kožuharja pribrisal proti meni. Šele
jaz sem mu dal razumeti, kdo je lovec.«
Kožuhar pa ves jezen odvrne: »Naj ga
strela poči. Jaz sem dobro meril, ne vem
kaj je bil za en vrag, da ga nisem zadel.
Seveda bežal je ko pošast, dokler se mi ni
skril v grmovje. Sprožil sem par strelov
za njim, a bilo je prekrasno.
Gospod Polenovec reče: »Po obedu
bodemo preizkusili, kdo je kriv, da ni
Kožuhar zadel. Bomo videli ali res ni znal
on pomeriti, ali je pa srnjak preveč bežal.
Na onole bukev bomo privezali kos papirja, vi, očka Kožuhar, boste pa pomerili
in videli bomo takoj, ako ste res kakšen
strelec.
Kožuhar ni bil ničkaj vesel. – Roke so se
mu tresle od same razburjenosti.
Ko je porinil nov naboj v puško, se je
postavil v primerni oddaljenosti in sprožil.
Zagrmelo je, da je šlo kar skozi ušesa.
Nato vsi lovci stopijo k drevesu in gledajo,
kako je Kožuhar pogodil. Ali glej ga spaka,
o strelu ni bilo ne duha ne sluha.
Tedaj zopet vsi izbruhnejo v krohot in se
še nadalje norčujejo iz njega.
Na enkrat pa gospod Polenovec prekine
prizor ter reče lovcem: »Za dosti je te komedije.«
V nadaljnjih besedah je pa pojasnil
Kožuharju: »Veste, očka, mi ne hodimo na
lov, da bomo samo divjačino streljali. Mi
hočemo imeti tudi druge zabave, kar je

24

že stara navada lovcev. Kadar pa dobimo
kakega novega lovca, napravimo malo
norčije iz njega, da potem pomni, kdaj je
šel prvič na lov. Tale puška, ko sem jo Vam
dal, ni zanič. Enkrat mi je bila padla in cev
se je nekoliko uganila, torej najboljši lovec
ne bi z njo pogodil.«
»Da bi Vas spaka, ali ste res tako naredili?« se oglasi Kožuhar. »Ne bi bil imel
Cepodren srnjaka, da je bila moja puška
za kaj. Lahko se smeješ hudir, ko sem ti
ga jaz prepustil,« reče Cepodrenu, kateri
se je še vedno smejal.
Gospod Polenovec se oglasi: »No naj bo
zadosti tega. Vam očka, dam pa drugo
puško za popoldne, pa glejte da boste zadeli, ker ta dobro nese.«
Kožuhar je z veseljem vzel drugo puško,
katero je imel gospod posebej pripravljeno za vsak slučaj.
Ko so se zopet razvrstili in odšli v drugo stran, sem zopet sam ostal in čuval
srnjaka, katerega je bil Gašper ustrelil.
Neprestano sem ga otipaval ter ga ogledoval.
Popoldne je pa velika sreča zadela
Kožuharja. Ustrelil je bil kar tri srne in z
enim strelom.
Kožuharju je bil gospod Polenovec odkazal najboljši prostor.
Ko so zopet psi zasledili in začeli lajati
ter goniti divjačino, so jo urnih korakov
brisali srnjak in dve srni naravnost proti
Kožuharju.
Ko se pripode v primerno razdaljo, pomeri
in sproži. Vse troje obleži smrtno zadeto
ter se še v zadnjih vzdihljajih premetava.
On ni kar samemu sebi verjel od prevelikega razočaranja, da je vse tri pogodil. Tako
je bil vesel, da ni vedel kaj početi. Sklenil
je počakati do konca lova, nakar bo pozval še druge, da pridejo pogledati, kaj zna
on napraviti. Uj, to bo nevoščljivosti. Kaj
si bo gospod Polenovec mislil o njem?
Tako je premišljal, ko je ogledoval bogati
plen. Seveda, veselilo ga je tudi to, ker bo
prejel še devet kron, namreč, gospod Polenovec, je plačal lovcem od vsake ubite
srne ali srnjaka tri krone.
Ko je začul glas roga je začel vpiti, naj
pridejo k njemu, da jim bo nekaj pokazal.
Gospod Polenovec si je mislil: »Kaj vraga
se mu je zgodilo?«
Ne more se povedati, kako so bili
razočarani, ko so zapazili Kožuharja z ustreljenimi srnami. Prav tako je bilo, kakor
je Kožuhar že v naprej mislil. Zelo so mu
zavidali. Gospod Polenovec ga je pa tako
pohvalil, da boljše ni mogel. Podaril mu
je puško zavedno, ter še dodal, da je on
lovec od vseh lovcev in da ni nikoli verjel,
da bi bil Kožuhar kar tri srne z enim strelom podrl.
Sedaj ste pa lahko brez skrbi, očka, jaz
Vam bodem preskrbel orožni list, ker ste

si ga zaslužili in zadosti pokazali svojo
izkušenost.
Predno so se podali proti domu, so imeli pa še nekoliko prerekanja. Drugi lovci
niso hoteli pomagati nesti Kožuharjev
plen. Rekli so mu, če jih je ustrelil naj jih
pa še nese.
Gospod Polenovec jih je pa zavrnil, češ,
ali ste neumni, kako bo vse tri nesel?
Drugi so pa odgovorili: Pa je mogel samo
eno ustreliti, ne pa treh.
»Kakor vidim, ste res malo prismuknjeni.
Pustil bom srne, da naprej zbežijo, ko
imam tako lepo priliko, da jih poderem.
Tudi Vi bi jih, samo da vam je dano,« jim
je odgovoril Kožuhar.
Tako se je bil završil tisti nedeljski dan.
Doprinesel je čuvaju Kožuharju lep plen,
pa tudi mnogo smeha, norčije, jeze in zavidanja.
V vasi so bili še tisti dan vsi zvedeli, da je
Kožuhar tri srne ustrelil in z enim samim
strelom. Kar vse se je čudilo. Eni so mu
privoščili, drugi zopet zavidali, kakor je že
navada med ljudmi.
Reči se pa more, da Kožuhar se je bil v
resnici postavil. V nekaj dneh je prejel
tudi orožni list in od tedaj je brez skrbi
nosil puško. Za gospoda Polenovca, je
še več divjačine nastreljal; srn, srnjakov,
zajcev, lisic in par velikih kraguljev. Dobil
je mnogo nagrade, katera mu je tudi prav
prišla.
Dolgo ni pa več pohajal po gozdu. Prehladil
se je bil in revmatizem ga je bil priklenil v
majhno sobico, iz katere ni šel več.
Ko smo ga obiskali, nam je pravil svoje
lovske doživljaje, katere smo vsi radi
poslušali.
Najbolj rad je tisto pravil, kako je bil tri
srne z enim strelom pogodil. Samo da mu
je kateri omenil, je takoj začel pripovedovati. Morda jo je bil že desetkrat in desetkrat ponovil, a naveličal se ni.
Za okras svoje sobe, je imel na steni
pribitih nekaj parov srnjakovih rogov, ter
razobešeno lovsko opravo, med katero je
bila tudi puška, katero mu je bil gospod
Polenovec podaril.
Večkrat jo je vzel v roke, jo ogledoval in
pomerjal kakor nekoč v gozdu na lovu.
Da mu ni bilo preveč dolgčas, mu je gospod Polenovec poslal kako steklenico
vina in kos mesa. Tako je torej preživel še
nekaj časa v samotni sobici, dokler ga ni
objela smrt.
Od tedaj je preteklo že mnogo let. Po
gozdu še vedno lazijo strastni lovci. Toda
takih je malo kot je bil Jakob Kožuhar.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal
zvest prvi objavi. (Op. A. V.)
Prvič objavljeno v: Glas naroda, 37/1929,
št. 81.
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iz gospodarstva
mag. Aleš Tišler, Odnosi z javnostmi, vodja oddelka za tržno komuniciranje

Podpora delničarjev na 16. redni skupščini
Kovinoplastike Lož d. d.

Letno poročilo za leto 2009, s katerim se je
skupščina seznanila, poudarja, da je bilo leto
2009 prvo v 55-letni zgodovini, v katerem je
družba poslovala z izgubo. Po uvodnih mesecih
slabega poslovanja in drastičnega upada
povpraševanja v višini več kot 40 % je sledilo
obdobje nekoliko boljših mesečnih prodajnih
realizacij, v zadnjih dveh mesecih pa je bilo
poslovanje že pozitivno. Nasploh je bilo leto
2009 zaznamovano z drastičnim nihanjem
prodajnega trga in posledično prilagajanju
proizvodnega procesa potrebam trga. Zaradi
zmanjšanja obsega proizvodnega dela je bil
uveden skrajšan delovni čas in možnost čakanja
na delo s subvencioniranjem s strani države.
V letu 2009 je potekal tudi postopek imenovanja nove uprave, ki je bila s strani nadzornega
sveta potrjena v aprilu.
Padci prodaje so zahtevali in pokazali na
potrebne spremembe v poslovanju, zato se

LEKANČKOV BUTIK
MEDVEDKI
Sestavine:
300 g ostre moke
noževa konica pecilnega praška
170 g masla ali margarine
100 g sladkorja v prahu
1 jajce, limonina lupinica,
žlička sladke smetane
vanilin sladkor
kakav

je v septembru 2009 v Kovinoplastiki Lož
začelo obsežnejše prestrukturiranje prodajnih
in marketinških procesov, ki se nadaljuje še
v letošnjem letu. Namen le-tega je zagotoviti
učinkovito prodajno-marketinško organizacijo,
boljše obvladovanje trgov, boljše izkoriščanje
trženjskih kanalov, izkoriščanje trženjskih
sinergij po profitnih centrih ter obvladovanje
in posledično zmanjševanje stroškov.
Čisti prihodki od prodaje so znašali za Skupino Kovinoplastika Lož 70 mio € in za matično
družbo 60 mio €. Čisti prihodki od prodaje
proizvodov v letu 2009 so bili v Kovinoplastiki
Lož manjši za 30 % v primerjavi z letom 2008.
Dodana vrednost na zaposlenega v Kovinoplastiki Lož je leta 2009 znašala 23.248 €. Matična
družba je v letu 2009 dosegla 4.3 mio € čiste
izgube, v letu 2008 pa je dosegla 0,08 mio €
čistega dobička. Soočala se je z negativno donosnostjo tako na kapital kot na sredstva, denarni tok pa je bil pozitiven.
Delničarji Kovinoplastike Lož d. d. (zastopanega
je bilo visokih 93,4 % kapitala) so sprejeli vse
predlagane sklepe:
– Sprememba 33. člena statuta družbe o nagrajevanju članov nadzornega sveta, ki se na
novo glasi, da se članom nadzornega sveta
za njihovo delo zagotovi plačilo in nadomestilo stroškov v zvezi z delom, kar določi
skupščina družbe. Plačila članom nadzornega
sveta morajo biti v skladu z nalogami, ki jih

opravljajo, in finančnim poslovanjem družbe.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta bo bilančni dobiček za
leto 2009 v skupnem znesku 22.834.737 €
(sestavljen iz prenesenega čistega dobička
v znesku 29.965.876 €, čiste izgube iz
poslovanja iz leta 2009 v znesku 4.371.310 €
ter oblikovanja rezerv za lastne deleže v
znesku 2.759.829 €) ostal nerazporejen.
O njegovi uporabi bo skupščina odločala v
naslednjih letih.
– Članom uprave in članom nadzornega sveta
so delničarji za poslovno leto 2009 podelili razrešnico in s tem potrjujejo njihovo
uspešno delo.
– Na predlog nadzornega sveta je skupščina
delničarjev imenovala revizorja družbe za
poslovno leto 2010 – revizijsko družbo KPMG,
podjetje za revidiranje d. o. o.
Delničarji so bili seznanjeni tudi z načrtom za
tekoče leto 2010 in s potekom uresničevanja letega v prvem polletju. V letu 2010 se planira
boljšo in enakomernejšo zasedenost vseh kapacitet in s tem izboljšano pokrivanje fiksnih
stroškov poslovanja. Načrtovani obseg prodaje
za leto 2010 znaša 70 mio €.
S poslovnimi rezultati in uresničevanjem
doseganja poslovnih načrtov se je predhodno
seznanil tudi nadzorni svet, ki je k temu podal
pozitivno mnenje ter opozoril na posvečanje
pozornosti razvojnim usmeritvam.

foto: Jasna Lekan

Lož, 1. julija – v prostorih Kovinoplastike
Lož d. d. je potekalo zasedanje 16. skupščine
delničarjev, ki so se seznanili z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d. d.
za leto 2009 in s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu Letnega poročila za leto
2009, spremenili statut družbe, imenovali
revizorja ter podelili razrešnico članom
uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2009.

Stepemo maslo in sladkor v
prahu, dodamo jajce, sladko
smetano, limonino lupinico
in stepamo naprej. Vmešamo
moko s pecilnim praškom in
naredimo gladko testo.
Testo razdelimo na pol in v eno
polovico zamešamo kakav. Obe
testi zavijemo v folijo in ju damo
počivati eno uro v hladilnik.
Iz obeh test oblikujemo
medvedke in jih pečemo na peki
papirju na 200° C približno 10
do 12 minut. Ohladimo.
Jasna Lekan
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med polhki
Borut Kraševec

50 let organiziranega varstva otrok v Loški dolini
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Ob 50-letnici delovanja vrtca v Loški dolini so
25. maja vzgojiteljice in otroci pred Osnovno
šolo Heroja Janeza Hribarja pripravili pester
kulturni program, v prostorih vrtca Polhek pa
razstavo izdelkov otrok, ki obiskujejo vrtec,
ter fotografij, ki prikazujejo njihove aktivnosti
v različnih obdobjih.
Obiskovalce prireditve je nagovorila ravnateljica Sonja Jozelj, ki je orisala razvoj vrtca
skozi zgodovino. Vrtec je bil ustanovljen leta
1960 na pobudo društva prijateljev mladine
in Amalije Grlj, ki je v takratnem delavsko
kmečkem okolju na področju varstva orala
ledino in v začetku osebno vabila starše, da
vpišejo svoje otroke v vrtec. Vrtec je tako začel
delovati v skromnih prostorih takratne osnovne šole z oddelkom petnajstih otrok (v letu
2009 je bilo v vrtcu Polhek 6 oddelkov različnih
starostnih skupin s skupno 111 otroki) in se do
lanskega leta, ko je bil ob osnovni šoli zgrajen
nov udobnejši vrtec, večkrat selil, leta 1962
je za eno leto celo zaprl svoja vrata. Vrtec je
od ustanovitve do leta 1981 deloval v okviru
osnovne šole. V vmesnem obdobju je spadal
pod Vrtec Martin Krpan Cerknica. Od šolskega
leta 2003–2004 pa je ponovno v sklopu osnovne šole v Starem trgu. Ravnateljica je v svojem govoru poudarila, da skupno delovanje
vrtca in šole vidi kot veliko prednost, saj
lahko tako spremljajo in usmerjajo otrokov
razvoj od prvega do petnajstega leta starosti.
Nagovor je zaključila z motom, ki jih spremlja
v vrtcu in šoli: »Vrtec in šolo radi obiskujemo,
tukaj se dobro in varno počutimo, saj znanje
in igro s smehom združujemo, starše zraven
vključujemo, tako skupaj bolje delujemo.«
Ob jubileju vrtca je spregovoril tudi Zdenko
Truden, podžupan občine Loška dolina, ki je
dejal, da je rodnost v Loški dolini na zavidljivi
ravni, kar pomeni tudi vedno večje prostorske
in materialne potrebe na področju varstva,
čemur je, kot je dejal, znala prisluhniti tudi
občina, ki je pred enim letom dogradila nove
prostore in tako omogočila otrokom in zaposlenim boljše, lepše in primernejše pogoje za
delo in igro.

julij, 2010
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Prvo leto v projektu Comenius

arhiv: Sabina Nardin

Comenius projekt (2009 – 2011)
Common Europe common ground. Come to Slavic Europe.

Na kmetiji Kandare v Danah

Učenci in učitelji OŠ heroja Janeza Hribarja
smo letos poleg vseh učnih obveznosti, ki
nam jih nalaga šolsko leto, zaključili tudi del
aktivnosti v okviru mednarodnega projekta
Comenius šolska partnerstva.
V času 12.–21. maja smo gostili 20 učencev,
4 učiteljice in ravnatelja naše partnerske šole
Zespól Szköl Nr. 1 s Poljske. V tem času smo
skupaj doživeli veliko lepega in zanimivega.
Ogledali smo si Križno jamo ter Golobino, tri
dni preživeli v centru CŠOD na Medvedjem
Brdu, se povzpeli na Slavnik in sprehodili
po Piranu ter Sečoveljskih solinah, preživeli
dan na turistični kmetiji Kandare v Danah,
se zapeljali z lojtrnikom do Gradu Snežnik in
sodelovali v različnih delavnicah na Zagradnih njivah, za konec pa smo se sprehodili še
do Bajerskega mlina v Viševku. Ves čas pa
nismo bili aktivni le učenci in učitelji, pač pa
tudi starši, krajani ter strokovni sodelavci,
ki so velikodušno pomagali pri organizaciji,
vodenju in spremstvu ter tako omogočili, da je
srečanje minilo v sproščenem in ustvarjalnem
duhu. Iskrena hvala predvsem staršem, ki so
v svoj dom sprejeli poljskega učenca oziroma
učenko. Med udeleženci srečanja so se spletle
trdne prijateljske vezi, vmes pa je poskočila
tudi kakšna mladostniška iskrica.
Skupaj se veselimo prihajajočega šolskega leta
in novih projektnih aktivnosti ter ponovnega
srečanja, tokrat na Poljskem.
Vodja projekta
Sabina Nardin

Tudi v letošnjem šolskem letu je na OŠ
heroja Janeza Hribarja in v vrtcu Polhek
potekala ekološka in humanitarna akcija zbiranja zamaškov. Rezultat je presegel vsa
pričakovanja, saj smo vsi skupaj zbrali kar 27
velikih vreč zamaškov, kar pomeni približno
270 kilogramov.
Do decembra je zbiranje zamaškov potekalo
za Anžeta, ki je v prometni nesreči izgubil
nogo in zbira denar za nakup proteze, potem
pa za Mira iz Maribora, za pomoč pri nakupu
bolniške električne postelje in posebne postelje za tuširanje.
Čez poletje lahko zamaške prinesete v vrtec
Polhek, jeseni pa z akcijo zbiranja zopet nadaljujemo tudi v šoli.
Vsem, ki tako vneto zbirate in prinašate
zamaške, se iskreno zahvaljujemo za pripravljenost pomagati sočloveku v stiski. Vabljeni
pa tudi vsi ostali, da se nam pridružite pri tej
dobrodelni akciji.

arhiv: OŠ

Uspešna akcija zbiranja zamaškov

Bernarda Okoliš
julij, 2010
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6. Mednarodno srečanje Talkschool
Tudi letos smo na OŠ heroja Janeza
Hribarja sodelovali v mednarodnem
projektu Talkschool. Tekom šolskega
leta smo z učenci preko uradne internetne strani projekta klepetali z učenci
iz drugih držav, vključenih v projekt, ter
pripravljali material na temo Loška dolina (lega, naravne, kulturne znamenitosti,
industrija ipd.), ki smo ga na zaključnem
srečanju tudi predstavili.
Zaključno srečanje vsako leto poteka v
eni od sodelujočih držav. Letos je bila
gostiteljica prav Slovenija, in sicer OŠ
Brinje Grosuplje, srečanje pa je potekalo
od 18. do 21. maja 2010.
18. maja so udeleženci iz tujih držav
(Poljske, Anglije in Italije) prispeli v Grosuplje, 19. maja pa jih je že čakal celodnevni izlet na Notranjsko. Ogledali so si
maketo Cerkniškega jezera, se sprehodili
ob samem jezeru, nato pa se odpeljali v
Stari trg, kjer smo jim pripravili topel
sprejem ter jim razkazali šolo in njeno
okolico. V četrtek, 20. maja, in v petek,
21. maja, pa smo se z učenci Janom
Leskovcem, Andrejem Okolišem in Jero
Sernel iz devetega razreda udeležili Talkschool delavnic v Grosupljem, ki smo jih
pripravili sodelujoči učitelji, in na katerih

so učenci kuhali, peli, plesali, ustvarjali
in vzpostavljali stike z novimi obrazi.
Srečanje se je zaključilo s prireditvijo ter
postavitvijo t. i. stojnic, na katerih smo

vse sodelujoče šole predstavile svoje
izdelke, zanimivosti in dobrote iz svojega
kraja oziroma države.
Petra Andrejašič, vodja projekta

Letos se je odvijalo že 6. mednarodno
srečanje Talkschool, ki je potekalo v Sloveniji. Gostila nas je OŠ Brinje Grosuplje.
Srečanja smo se udeležili predstavniki
šol iz Italije, Poljske, Velike Britanije in
Slovenije. Iz OŠ heroja Janeza Hribarja
smo bili trije udeleženci z učiteljico.
Srečanje je potekalo od torka, 18. 5.
2010, do petka, 20. 5. 2010. V sredo, 19.
5. 2010, so gostje obiskali našo šolo in si
ogledali zanimivosti Loške doline. Ostale
dni je dogajanje potekalo na OŠ Brinje.
Prvi dan smo se že zgodaj zjutraj
odpravili proti Grosuplju. Z avtobusom
smo nadaljevali pot proti Županovi
jami. Po ogledu smo se povzpeli še na
Magdalensko goro in se utrujeni vrnili
nazaj. Naslednji dan so učence in učitelje
razdelili v štiri skupine, v okviru katerih
so potekale različne delavnice (kuharska,
likovna, plezalna, plesna).
Petkovo popoldne smo strnili z zaključno
prireditvijo. Utrujeni, a polni lepih in
nepozabnih vtisov smo se vrnili v Loško
dolino.
Jera Sernel
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Sodelovala sem na Talkschool srečanju

Udeleženci 6. mednarodnega Talkschool srečanja v šolski knjižnici OŠ heroja Janeza Hribarja.

julij, 2010
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Leonida Zalar, Urška Cimprič

Začarani gozd škrata Dolgobradca
arhiv: Leonida Zalar

Večina otrok današnjega časa ne pozna
bogastva ljudskega izročila ter naravnih
in kulturnih znamenitosti. Skrivnosti, ki so
povezane z nekaterimi kraji, gradovi, jezeri,
skalami, nenavadnimi bajeslovnimi bitji, so
zamenjali z virtualnimi liki, ki množično vstopajo v njihov domišljijski svet, ga hromijo
in v njem ustvarjajo nemir in nasilje.
Učenci 2. razreda so preživeli pravljični dan
na naravoslovno učni poti v Grahovem, kjer
so se srečali s pravljičnimi bitji in nadgradili
svoje znanje o rastlinski in živalski pestrosti
gozda.
Učenci so bili nad kulturno-naravoslovnim
dnem zelo navdušeni. Še zlasti jim je bilo
všeč, ker so med seboj sodelovali. Ves čas
so bili izpostavljeni izzivom čarovnice, a
škrat Dolgobradec jim je vedno pomagal iz
težav.
Med potjo so opazili številne zanimivosti,
na katere med izleti s starši običajno niso
pozorni in jih spregledajo (oglodani češarki,
mravljinčja pot, ostanki orehov, lešnikov, izbljuvki sove, iztrebki živali, odtisi sledi na
poti, različne oblike dreves (škratovo drevo,
prestol gozdnega moža, vilinske kraljice,
imena dreves in grmov na naravoslovni
učni poti), različne oblike kamnov in skal,
prvič so videli poseben mineral – cerkniški
demant …)
Z velikim zanimanjem so prisluhnili zgodbam o bajeslovnih bitjih, pripovedkam iz
daljne preteklosti, o pomenu nekaterih rastlin, ki te varujejo pred uroki.
Pri analizi dela sva z učiteljico prišli do ugotovitev, da se je tovrstno medpredmetno
sodelovanje (knjižnično informacijskih znanj
in predmetnika 2. razreda) izkazalo za zelo
dober vzorec pri izvajanju kulturno-nara-

arhiv: Leonida Zalar

Pred odhodom v gozd smo se še malce orientirali.

arhiv: Leonida Zalar

Hm, katera je pa ta rastlina?

voslovnega dne. Prostor šolske knjižnice
sva zamenjali za naravno okolje, kjer so
zaživele zgodbe, pravljice in pripovedke v
povsem drugi luči in so imeli otroci možnost
čutno-izkustvenega dojemanja naravnega
okolja. Učenci so bili med izvajanjem dejavnosti zelo aktivni. Skupne aktivnosti so
jih zbliževale, bogatile in jim nudile veliko
možnosti za vzpostavljanje socialnih interakcij.

Cerkniški demant smo poiskali tudi v knjigi.
julij, 2010
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Gledališka uprizoritev v 1. razredu
vlogo, tudi če so le napovedovalci, ki občinstvu
želijo nekaj sporočiti. Izdelali smo si kostume,
sceno in vadili dan za dnem. Nič nam ni bilo
težko. Za starše smo se pripravljeni še posebej potruditi in tako smo jih ob koncu šolskega
leta povabili na prireditev.
Učiteljici Irena in Karmen
arhiv: OŠ

Podgoršek – O polžu, ki je zajcu rešil življenje
in Jane Stržinar – Voltek Povodnjak in Makov
Škrat. Idejo, da bi pravljici lahko dramatizirali, so otroci hitro podprli. Imajo neverjetne
sposobnosti za učenje besedila, trudijo se,
da je govor izostren, jasen. Nevede skrbijo
za razločno in pravilno izgovorjavo. Urijo se
v javnem nastopanju. Znajo se vživeti v svojo
arhiv: OŠ

Eden glavnih ciljev v Učnem načrtu za 1.
razred je razvijanje sposobnosti poslušanja
in govornega izražanja. Temu posvečamo pri
pouku veliko pozornosti in je namenjenih tudi
največ ur. Ko se k uram slovenščine priključi
še pravljični krožek in to združi z likovnim
poukom, nastane nekaj več. Izbrali smo si dve
poučni pravljici, mladinske pisateljice Mojiceje

tekst in fotografije: Anton Truden

Mladi čebelarji v Loški dolini
Čebelarski krožki na šolah delujejo v okviru Čebelarske zveza Slovenije,
ki poskrbi za učno gradivo in zaščitna sredstva za učence. V čebelarskem
društvu Loška dolina je bila že dolgo želja, da se začne z izobraževanjem
mladih čebelarjev preko čebelarskega krožka že v osnovni šoli. Veliko zaslug
za začetek krožka ima čebelar Kraševec Alojz iz Dan, ki je dolgo vztrajno iskal
mentorja, zato se je krožek na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja v Starem
trgu letos začel šele v začetku novembra. Zahvaljujem se vodstvu osnovne
šole in njenim zaposlenim, ki so nam omogočili,da smo preko zime imeli na
razpolago učilnico in projektor za lažje in zanimivejše podajanje snovi.
V začetku se je prijavilo enajst učencev iz nižjih in višjih razredov. Do konca 40-urnega dokaj zahtevnega programa pa je vztrajalo osem učencev.
Približno na štirinajst dni smo se popoldne dobivali po dve šolski uri. Da
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bodo seznanjeni tudi ostali učenci in učenke, ki se bodo morebiti prijavili k
čebelarskemu krožku v prihodnjem šolskem letu, bom na kratko predstavil
program, ki smo ga izvajali preko leta. Mentorji ne pričakujemo, da bodo
postali vsi šolarji takoj tudi čebelarji in čebelarke. Prijavijo se lahko vsi, tudi
tisti, ki doma nimajo čebel. Pomembno je,da imajo mladi veselje do narave, da se zavedajo pomena teh drobnih marljivih bitji okrog nas, ki jih ob
današnjem hitenju niti ne opazimo. V večini primerov se nanje jezimo in jih
imamo za nadležne pikajoče muhe. Ko pa enkrat spoznamo njihovo življenje
in marljivo delo, se šele zavedamo, da nam je ta drobna žuželka lahko za
vzor v vseh vrlinah našega življenja.
V našem čebelarskem krožku smo letos združili učni načrt za nižji in višji
nivo. Začeli smo 4. novembra in najprej smo spoznali zaščito pred čebeljimi
piki, saj se pameten čebelar rajši zaščiti, kot pa izziva srečo pred našimi
nikoli udomačenimi čebelami.
Spoznali smo člane čebelje družine ter delo in zadolžitve posameznih članov
v družini. Ogledali smo si čebelnjak in bivališče čebeljih družin ter različno
opremo v čebelnjaku, ki jo čebelar potrebuje pri svojem delu. Za popestritev
in na veselje učencev smo si ogledali Čebelji film. V zimskem času smo risali panjske končnice, zvijali sveče iz satnic, okušali različne čebelje pridelke, podrobno spoznali čebelje telo in njihova čutila ter si ogledali razvoj
posameznih članov čebelje družine – od jajčeca do odraslega osebka.

Konec zime si čebelarji pripravimo nove sate, zato si je tudi vsak učenec
naredil svoj prvi sat.

Ko se je narava začela prebujati, smo se naučili, katere so naše
najpomembnejše medovite rastline in kakšen med poznamo. Potrebno, pa
čeprav za nekatere dolgočasno, je bilo spoznati, kaj danes ogroža čebelje
družine. Na koncu pa je sledilo še praktično delo: pregled čebeljih družin,
točenje medu in shranjevanje medu.
julij, 2010
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Čebelarska zveza Slovenije je pripravila že 33. zapored tekmovanje mladih
čebelarjev in tistim, ki so se na tekmovanju izkazali najboljše in dosegli zlato
priznanje, podarila s čebelami naseljen panj.
Letos se čebelarskega tekmovanja zaradi zakasnitve nabave učbenikov nismo udeležili. V prihodnje, pa se učencem splača potruditi in poskusiti dobiti
to lepo nagrado. V okviru naše osnovne šole se je pet krožkarjev udeležilo
natečaja za najboljšo poslikavo panjske končnice. Vsi so dobili za nagrado
prave čebelje matice, ki že ustvarjajo nove čebelje družine v Loški dolini.
Panjska končnica Tita Sterleta iz Podgore pa je bila izbrana med štirimi
najboljšimi v Sloveniji. Za nagrado je prejel petsatni panj. Kot mentor sem
mu ga pomagal naseliti s čebeljo družino in novo matico. Tako je Tit postal
pravi, verjetno najmlajši čebelar v Loški dolini.

Čebelarska zveza Slovenije je izdala potrdila vsem krožkarjem, ki so
dovolj dolgo obiskovali krožek.
Ob zaključku šolskega leta smo si ogledali še čebelnjak in prav posebne
vrteče panje pri Branislavu Trudnu v Smelijevem naselju.

Fr. Donat Jug je v knjigi PRAKTIČNI ČEBELAR iz leta 1934 zapisal: »Pravi
čebelar, ki čebelari iz ljubezni, nikdar ne opusti čebelarstva, čeprav ga potarejo slaba letina in druge neprilike. Vsako pomlad začenja z novo gorečnostjo
ter čebelari do sive starosti; le smrt ga loči od čebel.« O čebelarjenju pa je
zapisal:»Čebelarjenje sili človeka, da se giblje v prosti naravi in to zelo koristi njegovemu zdravju. Zanimanje za rastline, ki dajejo čebelam hrane, ga
sili, da opazuje naravo, mu odpira oči, da vidi, kako lep je svet in kako mila
je domovina, ki mu redi tisoče in tisoče čebel. Zato postane čebelar tudi
goreč domoljub; že zaradi čebel ljubi svojo domovino.«

32

julij, 2010

{olar

Andreja Ravšelj,
Mentorica modelarskega krožka
julij, 2010

Modelarji so na ogled postavili rakete, Ožbej Plos pa tudi modele letal in plovil.
foto: Andreja Ravšelj

Med osnovnošolci sta interes za modelarstvo in želja po ustvarjanju lastnih
modelov velika. Na šoli smo vrsto let iskali
mentorja, ki bi bil pripravljen svoje znanje
prenašati na osnovnošolce, pa smo vedno
znova razočarani ugotavljali, da smo preveč
oddaljeni od modelarskih centrov in mentorjev, ki bi bili pripravljeni prihajati k nam.
V lanskem šolskem letu smo med učenci na
šoli odkrili nadarjenega modelarja Ožbeja
Plosa, ki je po znanju in izkušnjah prekašal
vse ostale. Ko nam je pokazal modele, ki sta
jih z očetom ustvarjala v domači delavnici,
so se marsikomu zasvetile oči in želja po
ustvarjanju je postala še večja. Še bolj smo
bili prijetno presenečeni, ko je njegov oče
Boris izrazil pripravljenost, da svoje znanje
in izkušnje prenaša tudi na učence naše
šole.
Na začetku letošnjega šolskega leta se je
ravnateljica šole z vodstvom Kovinoplastike
Lož uspešno dogovorila, da Boris Plos dvajset ur svojega delovnega časa opravi v šoli.
Načrtovali smo izdelavo dveh lažjih modelov, jadrnice Lavant in rakete. Oba modela smo uspešno naredili. Posebej zanimiva
je bila izstrelitev raket, ki smo jo izvedli
dvakrat. Prvo primerno aprilsko sredo, brez
dežja in vetra, smo zelo težko pričakali. Vse
rakete so uspešno odletele v zrak, pristanek
pa je bil za nekatere zelo trd. Ampak to je za
pravega modelarja šele pravi izziv. Sledil je
posvet o tem, kaj je potrebno spremeniti in
popraviti, in želja po ponovnem preizkusu je
bila samo še večja. Dogovorili smo se, da bo
to konec meseca maja ob otvoritvi Razstave
likovnih in tehničnih izdelkov pri Gradu
Snežnik. Ob tej priložnosti smo na dvorišču
gradu pripravili razstavo raket, ki so nastale pri krožku, Ožbej pa je razstavil modele,
ki sta jih izdelala skupaj z očetom. Modele
jadrnic smo razstavili v prostorih gradu.
Ob drugi izstrelitvi smo imeli veliko
občudovalcev. Prva raketa je pristala nekje
na začetku vasi Kozarišče. Kljub temu so se
pogumni modelarji odločili, da nadaljujejo
z izstrelitvijo. Vse, razen ene, ki se je izgubila nekje v grmovju, so uspešno pristale z
odprtim padalom na jasi. Tako smo zaključili
konec modelarskega krožka v tem šolskem
letu.
Imamo pa že načrte za naslednje. Upamo,
da bodo v Kovinoplastiki Lož še naprej imeli posluh za sodelovanje s šolo, za kar smo
jim zelo hvaležni. Hvala tudi Borisu Plosu,
ki je poskrbel, da so učenci uživali v modelarstvu in na ta način pridobili izkušnje v
natančnosti in vztrajnosti, ki v življenju vedno prav pridejo.

foto: Andreja Ravšelj

Mladi modelarji

Posebej zanimiva je bila izstrelitev raket, katerih pristanek je bilo nemogoče napovedati.
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Bralna značka 2009/2010

ZLATI BRALCI 2009/2010
9. a
1.
JANEŽIČ URODA Jakob
2.
KOMIDAR Erika
3.
KOREN Laura
4.
KRAŠEVEC Petra
5.
LESKOVEC Jan
6.
NELEC MIHELČIČ Manuela
7.
OKOLIŠ Andrej
8.
STERLE Jan
9.
STERLE Juta
10.
ŠEGA Erika
11.
ŠEPEC Luka
12.
ULE Blaž
13.
ŽAGAR Miha

Počitniška himna
Ko zjutraj odprli smo težke oči,
se spomnili smo, da pouka več ni,
da prišel za učence je veliki dan,
nihče več od nas ni bil prav nič zaspan.
Počitniški čas nam pred vrati stoji,
vanj skočimo hitro, da nam ne zbeži,
na morje, v gore, v bazen in še kam,
nabrusimo pete, pa hitro drugam.

9. b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DOLES Hana
JANEŠ Maja
LEKŠAN Jure
MESTNIK Mitja
MLAKAR Jan
MLAKAR Sabina
POGORILIĆ Robert
RUDOLF Blaž
SERNEL Jera
STARC Manja
TEKAVČIČ Maja
Knjižničarka Leonida Zalar

Gostja Anita Leskovec v družbi mladih bralk

foto: Borut Kraševec

Na predmetni stopnji smo gostili Francija Rogača

pa jih je nagradilo z enodnevnim brezplačnim
izletom v Gardaland.
Upamo, da se bo število bralcev naslednje leto
še povečalo, saj jih na knjižnih policah že čaka
vrsta zanimivih in napetih zgodb.

arhiv: OŠ

Društvo Bralna značka Slovenije je ob podpori
družbe Mobitel letos že sedmo leto zapored
obdarila zlate bralce. Mladi bralci so prejeli nagrajeno knjigo (večernica 2009) Janje Vidmar
Pink. Društvo prijateljev mladine Notranjska

arhiv: OŠ

Na naši šoli beremo za bralno značko Frana
Milčinskega. Bralna sezona se začne s 17.
septembrom (dan zlatih knjig) in se zaključi z
2. aprilom (Mednarodni dan knjig za otroke in
rojstni dan Hansa Christiana Andersena).
Na razredni stopnji je potekala bralna dejavnost v okviru bralne torbice, na predmetni
stopnji pa sta vodili pogovore o prebranih
vsebinah učiteljica Tatjana Lekan (6. r.) in
knjižničarka Leonida Zalar (7., 8. in 9. r.)
Letošnja gosta na zaključni podelitvi bralne
značke sta bila knjižničarka in pisateljica Anita
Leskovec (na razredni stopnji) in pravljičar
Franci Rogač (na predmetni stopnji).
Bralna priznanja je doseglo 337 učencev. Vseh
učencev je bilo v tem šolskem letu 364.
Na razredni stopnji so priznanja dosegli vsi,
na predmetni stopnji pa je bilo doseženih 153
priznanj. Tudi letos je bila posebna pozornost
namenjena zlatim bralcem. To so učenci, ki so
vsa leta vztrajno brali za bralno značko. Letos
jih je bilo 24.

Počitnice srečne, brez jeze in mul,
igrajte se, smejte, imejte se cool,
spočijte možgane in drugo prav vse,
da jeseni spočiti spet srečamo se.
Počitnic se vsakdo od nas veseli,
saj čas to brezskrbnih in norih je dni,
ko sonce na nebu prevroče žari,
in nam to toploto poganja v kosti.
Jasna Lekan
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Otroci vseh pevskih zborov OŠ Heroja Janeza Hribarja so 24. junija, na prireditvi S pesmijo na počitnice za
zaključek zapeli Počitniško himno.

julij, 2010
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Bogastvo so prijatelji, bogastvo je družina,
bogastvo je igra
arhiv: OŠ

V letošnjem šolskem letu smo tretješolci na
poseben način obeležili mednarodni dan knjig za
otroke. Nismo se spomnili samo velikega pisca
otroške literature Hansa Christiana Andersena,
ampak smo se ob otroški literaturi pogovarjali o
bogastvu in revščini.
Ta dan je bil za nas prav poseben, saj smo ga
preživeli v šolski knjižnici. Knjižničarka nam je v
prijetnem pravljičnem vzdušju predstavila danskega pravljičarja in njegovo literaturo. Ob slikanici smo se pogovarjali o revščini in bogastvu.
Ob ilustracijah Jörga Müllerja smo spremljali pot
kositrnega vojaka in ugotovili, da so naše sobe
prenasičene z raznovrstnimi igračami, ki se jih
hitro naveličamo, jih zavržemo in pozabimo
nanje. Navdušila nas je zgodba o dečku, ki je ob
očkovi pomoči ustvaril unikatno igračo iz stare
odpadne embalaže in pozabljene balerine. Ob
prijetnem pogovoru smo ugotovili, da bogastvo
ni le denar, velike hiše, avtomobili, ampak naša
družina, prijatelji, sestrice, bratci, ljubezen, čas,
ki ga v družini preživimo skupaj. Ob tem smo
se spomnili pravljičarja Hansa Christiana Andersena. Živel je siromašno življenje, a imel je
ljubeče starše, še zlasti očka, ki mu je veliko bral
in pripovedoval ter mu izdeloval različne lutke
in igrače.
Ker smo zelo ustvarjalni, smo se lotili tudi likovnega poustvarjanja. Odločili smo se, da bomo ta
dan ustvarjali iz odpadnega materiala, in sicer
odpadne embalaže, plastenk, lončkov, zamaškov
ter odpadnega papirja in blaga. Izdelali smo svojo
igračo. S pridnimi rokami in kančkom domišljije
smo izdelali zanimive in likovno dovršene izdelke. Na naši razstavi smo si ob koncu dneva lahko
ogledali pisane punčke iz papirnatih brisač, blaga in volne ter vozila iz odpadne embalaže.
Ob otroški literaturi, slikanicah in pravljicah
danskega pravljičarja smo se marsikaj naučili,
ob likovnem poustvarjanju pa smo si vzeli čas
za prijetno likovno doživetje s šolskimi prijatelji.
Bogastvo je res blizu nas, samo videti ga moramo. Mi smo ga doživeli.
Učiteljica Nevenka Dražetič
in knjižničarka Leonida Zalar

S pridnimi rokami in kančkom domišljije smo izdelali zanimive in likovno dovršene izdelke.

julij, 2010
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Mega robot

Pisana druščina lepotičk
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Tudi iz papirnatih brisač lahko narediš punčko.

arhiv: OŠ

Le kaj bo nastalo iz praznih plastenk?

arhiv: OŠ

arhiv: OŠ

{olar

j,
gar.
nino,
ne
se

Prižgali smo ogenj prijateljstva.

Razvijanje stopenjske pismenosti

,

Bralni projekt Razvijanje stopenjske pismenosti poteka na OŠ heroja Janeza Hribarja tretje
šolsko leto. V projekt so vključeni vsi učenci
in zaposleni. Še zlasti pa učenci od 1. do 7.
razreda.
Projekt je bil osnovan na podlagi ugotovitev
strokovnih delavcev šole. Ugotovili smo, da
imajo učenci v vseh starostnih obdobjih zelo
slabo razvito govorno izražanje, o prebranih
vsebinah se težko pogovarjajo, še zlasti v
zbornem jeziku, nimajo osvojene bralne tehnike, večina tudi nima razvitih bralnih navad,
velike težave so tudi na področju pravopisa pri
vseh učnih predmetih.
Cilj projekta je uvajanje intenzivnega razvijanja BP v učni proces v vsakem razvojnem
obdobju. Pri tem dajemo prednost tehniki
branja. Saj je od kvalitete branja odvisno razumevanje bralnih vsebin, posledično tudi
učenje.

janju

Cilji 1. in 2. triletja:
1. Razviti avtomatizirano tehniko branja
2. Razviti branje z razumevanjem
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3. Razviti govorno izražanje
4. Razvijati čitljivo pisavo s pisanimi in malimi
tiskanimi črkami
5. Evidentiranje učencev s težavami na
področju branja in pisanja in nudenje ustrezne pomoči
Cilji 2. in 3. triletja:
1. Razvijati bralne spretnosti, navade in rabo
različnih učnih bralnih strategij
2. Tvoriti govorna in pisna besedila glede na
različne okoliščine, teme in namene
3. Uporabljati različne informacijske vire pri
reševanju problemov za potrebe projektnega in raziskovalnega dela
4. Uporabljati znanja s področja pravopisa pri
vseh predmetih
5. Razvijati različne spretnosti in sposobnosti
pri učencih: komunikacijske, informacijske,
raziskovalne ...
Za starše prvih in drugih razredov poteka
predavanje o pomenu branja v ustreznem
starostnem obdobju. Starše želimo osvestiti,
kako pomembno je družinsko branje in jim dati

napotke za delo v domačem okolju. Občasno
pripravljamo predavanja tudi za starše 4., 5.,
6. in 7. razreda.
Za učence od 2. do 7. razreda poteka preverjanje glasnega branja. Na podlagi dobljenih
rezultatov spremljamo razvoj posameznika
na področju bralne tehnike. Z rezultati sproti
seznanjamo šolski bralni tim, razrednike in
starše. Učencem z motnjami branja nudimo
ustrezno strokovno pomoč (psihologinja, pedagoginja, specialni pedagog).
Vse učence spodbujamo k branju za bralno
značko. Z učenci predmetne stopnje, ki imajo
težave z branjem, bere psihologinja. Sčasoma
pa tudi ti učenci samostojno preberejo knjigo in
prihajajo k psihologinji le na utrjevanje bralnih
vsebin. Razgovor o prebranem delu opravijo
pri učiteljici Tatjani Lekan (6. r.) in knjižničarki
Leonidi Zalar (7., 8., 9. r.).
Za zaposlene organiziramo različna strokovna
izobraževanja, na katera povabimo strokovnjake različnih strokovnih področij.

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
Cesta Notranjskega odreda 32
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 01 707 12 50, fax:Vodja01
707
12 60
projekta
Leonida Zalar
os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.s
julij, 2010
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foto: Andrej Okoliš
foto: Petra Kraševec

Učenci 9. a smo se že v 7. razredu odločili,
da gremo za zaključni izlet v London z
razredničarko Antoneto Ješelnik. Ker bi
bil enkratni izdatek prevelik, smo začeli
zbirati denar. Za zaključni izlet se nas
je odločila več kot polovica. Tako smo
se 22. 5. 2010 ob 10. uri odpeljali proti
bencinski postaji Ravbarkomanda, kjer
smo se presedli na avtobus in se odpeljali proti Trstu. Na tamkajšnjem letališču
smo se vkrcali na letalo za London. Takoj ko smo pristali na letališču London
Stansted, smo si z avtobusom ogledali
Cambridge, zvečer pa poslovno središče
s pogledom na Tower Bridge. V hotel smo
prišli okrog polnoči. Naslednji dan smo
se zbudili ob 7.00. Ta dan smo si ogledali Greenwich, se z ladjico popeljali po
Temzi, videli stolp Big Ben, si ogledali
prirodoslovni muzej in muzej voščenih
lutk Madame Tussauds ter kitajsko četrt.
V nedeljo smo se s podzemno železnico
odpeljali na Trafalgar square, si ogledali
St. James park ter menjavo straže pred
Buckinghamsko palačo. Potem smo se
vrnili v hotel, pobrali prtljago in se spet
odpeljali na letališče London Stansted.
V poznih večernih urah smo pristali v
Trevisu v Italiji in ob 2.00 prispeli na
Ravbarkomando.
Zahvaljujemo se naši, zdaj že bivši
razredničarki, ki se nas je »upala« peljati
v London!

foto: Petra Kraševec

foto: Luka Šepec

Bili smo v Londonu

Učenci (bivšega) 9.a razreda

julij, 2010
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Pazi čas
slal po nalogah. Vsi smo bili živčni, vendar polni
življenja. Igralci smo še zadnjič vadili igro, nato
pa se pomešali med ostale animatorje, ki so
se že spoznavali z otroki. Na začetku so otroci
bili sramežljivi in se niso hoteli ločiti od svojih
staršev, kasneje pa so postali igrivi, živahni in
nadvse energični. Najprej smo ob devetih sklicali krog, kjer smo se vsi dobili na kupu, zapeli
himno, dvignili zastavo in dali otrokom navodila
za naprej. Sledila je igra o deklici Momo, ki je s
svojimi prijatelji varovala čas. Tako kot nekateri
otroci so se tudi animatorji vživeli v igro in v
njej uživali. Po igri smo sklicali otroke po skupinah, kjer smo se naučili kaj novega, se igrali,
prepevali, se smejali, pripovedovali zgodbe ter
se spoznavali. Vsi so se že veselili delavnic, ki
so potekale vsak dan. Seveda vsak dan smo imeli različne (risanje na steklo, izdelava vulkana,
kemična delavnica itd). Otroci so ustvarjali neverjetne stvari in hkrati uživali. Da pa bi bil dan
še lepši, so poskrbele kuharice v šoli, kjer so
nam kuhale kosila. Po koncu delavnic smo odšli
v krog, zmolili ter po skupinah odšli na kosilo.
Po dobrem obedu smo se igrali ter nato imeli
še eno rudno delavnic. Ravno tako kot so bili
otroci pridni dopoldne, so bili ustvarjalni tudi
popoldne. Delavnice so nam uspele »v nulo«.
Sledila je tako težko pričakovana velika igra.
In že kot bi mignil je bila ura pol štirih, ko so
starši prihajali po otroke. Animatorji smo jim

na kratko predstavili dan nato zapeli himno in
spustili zastavo ter se poslovili od otrok. Po
končanem dnevu smo imeli refleksijo, kjer smo
drug drugega skritizirali in seveda pohvalili. Na
koncu smo se pripravili še za naslednji dan in
odšli domov.
Tako so približno potekali naši dnevi, imeli smo
različne igre, najbolj se je seveda zaradi vročine
prilegla velika igra z gasilci, kjer smo bili vsi
mokri tako otroci kot animatorji. V soboto smo
imeli izlet v Višnjo Goro, kjer smo se imeli lepo,
le sonce nas je imelo preveč rado in je preveč
sijalo. Dnevi se potekali brez večjih težav, sonce
nam je malce nagajalo, vendar smo bili zavarovani s klobučki ter se tudi zaščitili s kremo.
Otroci so bili kot sončki, večino časa nasmejani,
živahni, energični, da ti ne preostane drugega,
kot da jih vzljubiš. Vsak od njih je nekaj posebnega in lahko se samo čudiš, kako so pogumni,
bistri, glasbeno nadarjeni, zgovorni … in še bi
se dalo naštevati. Bili so naporni dnevi, vendar
vse to zbledi, ko te otrok objame in ti pove da te
ima rad, ti podari rožico, se ti nasmehne ali pa
samo želi biti v tvoji bližini. To odtehta vse sive
lase, ki si si jih naredil.
Bilo nas je veliko, 96 otrok in 34 animatorjev
in vsi mi smo ustvarili nepozabne trenutke in
za vse te trenutke se imamo zahvaliti Simoni,
glavi oratorija, in kaplanu Alešu, ki je, kot so
povedali, POINT tega oratorija: Hvala*!
foto: Borut Kraševec

Že vsi smo slišali za besedo oratorij, nekateri od
otrok drugi od animatorjev spet drugi od drugih
virov. Ta teden je potekalo 78 oratorijev po vsej
Sloveniji in eden od teh je bil tudi pri nas.
Letošnja tema oratorija je bila PAZI ČAS.
Animatorji smo se začeli pripravljati že nekaj
mesecev pred začetkom. Oratoriju smo posvetili kar nekaj svojega časa, ampak na koncu
se je izkazalo, da je bilo vredno vsako minuto.
Imeli smo nekaj težav, vendar z dobrim organizatorjem, kakršnega smo imeli mi, nam težave
niso delale hudih ovir. Redno smo se dobivali
vsak petek, kjer smo vadili pesmi, ki smo jih
kasneje prepevali z otroki, zbirali material za
delavnice, delali načrte za čez dan, vadili igro
itd. Na vsakih pripravah smo se kaj naučili
seveda najpomembnejše pa je bilo, da smo se
zabavali in se med seboj zbližali. Imeli smo tudi
gosta, ki nam je s pomočjo igre prikazal, kako
pritegniti otrokovo pozornost in stvari prikazati
zanimivejše. Bolj kot smo se približevali oratoriju, bolj je postalo napeto. Vsi smo bili živčni in
se spraševali, kako nam bo uspelo, ali nas bodo
otroci sprejeli, hkrati pa upali in drug drugega
prepričevali, da nam bo uspelo zadevo uspešno
izpeljati do konca.
Končno je prišel dan D, na katerega smo vsi
čakali. Animatorji smo se dobili ob osmi uri,
ko nam je naš kaplan dal preko molitve še par
spodbudnih besed, razdelil naloge in nas razpo-
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Oratorijska misel tudi za odrasle
Oratorij je počitniški program, ki je namenjen otrokom. V Starem trgu je oratorij potekal od 28. junija do 4. julija, na
katerem je bilo čez 90 otrok in za katere
je skrbelo 34 animatorjev. V tem tednu je
po različnih krajih Sloveniji potekalo 78
oratorijev. Letošnji oratorij je potekal pod
naslovom: ‘PAZI, ČAS!’.
Ena izmed dejavnosti na oratoriju je tudi
kateheza, kjer animatorji nagovorijo
otroke. Beseda kateheza izhaja iz grškega
glagola kateho, ki pomeni »odmevati« –
govoriti tako, da bo moja beseda odmevala
v človeku.
V spodnjih vrsticah si lahko preberete na
kratko bistvo kateheze po dnevih.
1. DAN: PAZI, ČAS ZA SPREJEMANJE!
Ljubezen se začne najprej pri meni.
Šele takrat, ko bom zmogel ljubiti sebe
in sprejemati sebe takšnega, kot sem,
bom zmožen ljubiti tudi druge. Vzeti si je
potrebno čas, čas najprej za sebe in potem
čas za drugega. Kajti prijatelj si vzame čas
za prijatelja.
Jezus nam pravi prijatelji. Prijatelji smo
zaradi tega, ker se imamo radi, ker nam
ni vseeno drug za drugega, ker smo si
pripravljeni vzeti čas drug za drugega. In to
je pravzaprav tisto največ, kar lahko damo
prijatelju – čas. Čas, da mu prisluhneš, da
ga pospremiš, da posediš z njim, da se z
njim igraš.
Ste že kdaj komu rekli Ljubim te? Tega
ne slišimo prav pogosto. Jezus pa vseeno
uporabi ravno te besede, ki gredo nam
največkrat težko z jezika. Ko nam naroča,
naj se ljubimo med seboj, nam želi povedati, naj si vzamemo čas drug za drugega.
Da prisluhnemo drug drugemu, se skupaj
sprehodimo, gremo kolesarit ali se preprosto z njim usedemo na klopco.
2. DAN: PAZI, ČAS ZA IGRO!
Za večino stvari, ki jih delamo v življenju,
potrebujemo določene veščine ali znanje.
Vse to pa dobimo od našega Stvarnika. Tudi
znanje in veščine, da se lahko igramo.
Veselimo se v Gospodu in vzemimo si čas
za igro. Ne le za tipkanje, ampak za igro,
kjer bomo resnično skupaj s prijatelji in
kjer bomo lahko odsevali Kristusovo veselje med nami.
3. DAN: PAZI, ČAS ZA DELO!
Pobožen človek ni le tisti, ki stalno moli.
Pobožen človek je tisti, ki vedno postavlja Boga na prvo mesto. Ne le pri molitvi,
ampak tudi pri delu, igri, obedovanju ...
Z vsakim svojim dejanjem sporoča, da v
njem prebiva Bog, se zaveda te veličine in
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jo s preprostim zgledom poskuša približati
tudi drugim. Bog želi, da bi znali ceniti že
najmanjše delo, saj je vsako delo, če je le
narejeno iz ljubezni, vredno in veliko. Želi,
da bi znali ceniti svoje delo, ki ga opravljamo, ga pravilno načrtovati in razporejati
svoj urnik. Želi, da bi znali biti hvaležni za
skrb, ki smo je deležni od drugih. Prav tako
pa pričakuje, da se bomo naučili ločevati
med dobrim in boljšim in za sebe znali izbirati le najboljše.
Najlažje je le sedeti in čakati, kdaj se bo kaj
naredilo. Ali pa na hitrico nekaj narediti, da
imamo potem mir. Bog nam daje pomembno naročilo – da moramo svoje delo opravljati vestno in vztrajno.
Ko bomo stopili pred Nebeškega Očeta,
nas ne bo vprašal, koliko bližnjic smo
ubrali, koliko ur smo presedeli pred televizorjem ali pred računalnikom. Vprašal pa
nas bo, koliko časa smo namenili delu, koliko našega dela smo z naporom opravili in
kako vztrajni smo bili pri tem. Vprašal nas
bo tudi, koliko ljubezni smo vložili v svoje
delo. In to bo tisto, kar bo štelo.
4. DAN: PAZI, ČAS ZA MEDIJE!
Jezus da apostolom veliko moč. Da jim moč
izganjati hude duhove, moč zdravljenja. Z
vsem tem pa jim daje tudi veliko odgovornost. Odgovornost, da to, kar bodo delali,
oznanijo tudi z besedami. Naročil jim je,
naj vsem ljudem prinesejo evangelij, kar
pomeni veselo novico. Tako nas Jezus še
danes uči, da je vesela novica dobra novica
in hkrati tista, ki jo je potrebno širiti. Poleg
tega je Jezus vsakemu izmed nas dal podobno nalogo – da smo s svojim življenjem
tudi mi oznanjevalci veselega sporočila. Da
moramo biti mi tisti, ki bomo ponesli pravo
novico med ljudi.
Tudi s tem, da ne preklinjam, lahko širim
Resnico. Da tega ne bi pozabili, imamo
poseben medij, ki se mu reče Sveto pismo.
To je knjiga veselega oznanila. In vanjo
lahko vedno pogledamo in bomo skoraj
gotovo našli kakšno veselo novico, ki jo
bomo lahko povedali naprej.
5. DAN: PAZI, ČAS ZA NEDELJO!
Nedelja že v imenu nosi »ne delaj«, kar nam
govori, naj ne delamo. Bog je ta dan ustvaril
za počitek in praznovanje. V Svetem pismu
beremo, da je Bog sedmi dan blagoslovil in
počival. Tako tudi mi stopimo pred Boga,
se mu zahvalimo za dobro, ki smo ga prejeli, ter prosimo za blagoslov našega dela.
In ko je Bog sedmi dan blagoslovil, je nato
počival. Naj nas počitek ne zapelje v lenarjenje. Počitek je lahko to, da se sproščeno
pogovoriš z domačimi, koga obiščeš, greš
na sprehod ...

Nedeljska sveta maša je tisti dogodek, ko
nam Bog govori, nam razlaga in nas vodi,
da bi videli pravo pot. Sveta maša naj bo
tudi kraj počitka. Kraj, kamor ne zamujamo, si vzamemo čas za pogovor z Bogom
in prosimo tudi za dobro besedo, za blagoslov. In to je tisto bogastvo, ki nam ga
poklanja. Mi se mu zahvalimo za njegovo
dobroto in si vsaj ob nedeljah vedno vzemimo čas za sveto mašo.
6. DAN: PAZI, V NEBESIH SI DOMA!
Jezus Kristus nas uči, naj se trudimo biti
dobri do sebe, do sočloveka in do Boga,
kajti le tako bomo lahko deležni Božje milosti in bomo lahko gledali Boga iz oči v oči.
Bistvo zemeljskega življenja so nebesa.
Čeprav tja lahko pridemo le po Božji milosti, si moramo prizadevati, da bi jih lahko
dosegli.
Naj nam iz zavesti ne uide misel »Ne čim
prej, ampak vse ob svojem času.« To je
namreč tista prava pot, ki nas bo vodila
do nebeških vrat. Torej vzemimo si čas,
da pridemo do nebeških vrat, da bomo v
nebesih doma.
Aleš Tomašević,
kaplan v Starem trgu pri Ložu

Gospodu kaplanu ob birmi!
Kaplanska služba ni tako od muh
moral bi Vas slišati tudi gluh,
ko z mikrofonom razlagate sedem božjih
darov,
za marsikaterega vsak je nov.
Tako dobre razlage še nisem slišal,
tudi, če bil bi sin menihov,
pri Vaši pridigi vse utihne
in posluša besede gvišne.
Dar svetega duha pri birmi,
pa saj nismo v kakšni firmi,
poslušamo v cerkvi radi vneto,
komur je zakaj življenje sveto.
Za poslušalce so besede moči,
ko pripravljate jih morda sredi noči,
trudite se še naprej vsak dan,
vaš trud bo z zlatom tlakovan.
Le skup priganjate kot dobri pastir,
da bo vsaj za nekaj časa mir.
Pri sveti maši in v času življenja
naj vam ta vnema ne pojenja.
1. 6. 2010

Janez Kvaternik, Šmarata
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Tudi letos so člani Karting kluba Loška dolina (KKLD) tokrat že enajstič
zapored uspešno izpeljali tradicionalno prvomajsko karting prireditev.
1. maj je bil namenjen vožnjam zaposlenih Kovinoplastike Lož d. d.
Najhitrejši trije so bili:
uvrstitev

ime

priimek

oddelek

ČAS

1. mesto

Damjan

Janeš

Ind. gasil. druš. KPL 1.44.12

2. mesto

Leon

Mlakar

PC Orodjarna

1.49.18

3. mesto

Rajmund

Sterle

PC Inox

1.54.28

arhiv: KKLD

2. maja smo se zabavali v karting vožnjah gokardov dvojčkov z našimi
prijatelji iz društev Sožitje in Sonček. Najhitrejša je bila gdč. Nika
Žnidaršič, ki je prejela nagrado izlet za dve osebi. Vsi vozniki so v svojih
vožnjah neizmerno uživali, povrhu vsega pa so vsi sodelujoči prejeli kar
nekaj praktičnih nagrad. Bilo je smeha, veselja, navdušenja in adrenalin
je dosegel svoj namen. Navdušenju kljub delno kislemu vremenu cel
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arhiv: KKLD

dan ni bilo videti konca. Potrudili smo se pač eni in drugi in zadeva se
je iztekla, kot smo pričakovali, predvsem pa varno!
KKLD se zahvaljuje vsem zaslužnim sponzorjem, brez katerih prireditev res ne bi mogla biti izpeljana. To so: Kovinoplastika Lož d. d.,
KPL – Družba pooblaščenka d. d, SVET DELAVCEV KPL, SAMPRT
d. . o., TUR SERVIS Cerknica, ZAVAROVALNICA Triglav PO, Trgo ABC
Koper, Sunmix – Cerknica, AVTOSTIL Rakek, ORON – Loška dolina,
PRENOČIŠČA Trubačev, KONFETI – Koraki o. d. d., SRPAN J&P.
Za obisk se KKLD zahvaljuje tudi vsem udeležencem in prijateljem, ki
so nam kakor koli pomagali.
Za praznik dan državnosti 25. in 26. junija so se za najhitrejšega
voznika lahko pomerili vsi občani Loške doline in sosednjih občin.
Željne več informacij vabimo, da si na strežniku Najdi.si enostavno
odtipkate le našo kratico »Kkld« in si ogledate celotno galerijo naših
slik. Če se na kateri od slik prepoznate, nam pišite (ali nas pokličite na
040900804) in na naslednji prireditvi vam podarimo eno brezplačno
vožnjo!
Za KKLD zapisal
Leon Trubačev – predsednik
arhiv: KKLD

arhiv: KKLD

Karting v Ložu
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Društvo Ostrnice peklo za cel svet
arhiv: Društvo Ostrnice

Štiri dni v aprilu je po bloških poljih potekalo
Svetovno prvenstvo psov v sledenju. Tekmovalci so prišli iz 23 držav sveta, tekmovalo pa
je 37 psov s svojimi vodniki. Za konec tekmovanja so jih organizatorji povabili na ogled Gradu
Snežnik. Za pogostitev te pestre množice pa
smo bile zadolžene članice Društva žena in
deklet na podeželju Ostrnice iz Loške doline.
Odzvalo se je kar 30 članic. Marljive roke so
napekle preko 30 vrst predvsem sladkega in
nekaj slanega peciva, pa tudi več vrst kruha
ni manjkalo.

arhiv: Društvo Ostrnice

Na skrbno pripravljeni mizi v grajskem pritličju
smo ponudile vse slastne dobrote v gurmanski, pa tudi estetski užitek. V besedni predstavitvi ponujenega pa smo dale poudarek na
naše slovenske posebnosti in predstavile orehovo potico, pa na pustne flancate tudi nismo
pozabile.
Posebno pohvalo smo prejele za sveži namaz
iz čemaža in skute, ki smo ga ponudile na
ovsenem in ajdovem kruhu z orehi.
Ob domačih dobrotah in žlahtni kapljici je bilo
druženje zelo prijetno. Tišino hladnih grajskih
kamnov pa je napolnila ljudska pesem nam že
znanih ljudskih pevcev Janeza in Karle ter Janeza in Zofije.
Udeleženci so bili nad ponujenim navdušeni in
niso varčevali s pohvalami.
Naše društvo pa upa, da še vedno drži rek
»Dober glas seže v deveto vas«.
Zapisali: Jožica Novak in Janja Urbiha

Kljub močnemu dežju in vetru več kot 120 pohodnikov
2. spominski pohod Iz Babnega Polja do Goričic – Po poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega

42

Kulturni program se je začel z darovanjem sv.
maše, daroval jo je kaplan Aleš Tomaševič, za
vse notranjske izseljence v Severni Ameriki
v župnijski cerkvi sv. Nikolaja ter nadaljeval
pred rojstno hišo babnopoljskega izseljenca
in pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega. Zbrane
je najprej pozdravil in nagovoril župan Občine
foto: Borut Kraševec

udeležilo ok. 200 pohodnikov. Le deloma
je njihova pričakovanja prekrižalo izredno
močno deževje, veter in nizke temperature v
najhladnejšem naseljenem kraju v Sloveniji
– Babnem Polju.
Na pohod se je odpravilo in 18 km dolgo pot
tudi v celoti prehodilo več kot 120 pohodnikov.
foto: Borut Kraševec

V soboto, 15. maja 2010, je Športno društvo
Planjava Babno Polje organiziralo 2. spominski pohod Iz Babnega Polja do Goričic – Po
poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega.
Tudi letos je pohod naletel na izredno zanimanje pohodnikov iz vse Slovenije. Po
pričakovanju organizatorjev naj bi se pohoda
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Na pohodu iz Babnega Polja
do Goričic
Alenka drugič nas na pohod je popeljala,
da rojstne kraje ljubi, vsem nam dokazala.
Pohodniki iz vse Slovenije smo se zbrali,
da cenimo zgodovino in kulturo dokazali.
Vaški odbori lepo so se izkazali,
s pijačo in dobrotami nas pričakali.
Kljub slabemu vremenu na cilj smo prišli,
s pesmijo in plesom pohod zaključili.
Zagotovo drugo leto se dobimo,
in še v večjem številu pohod popestrimo.
Anita Bajec
Loška dolina Janez Sterle, sledil je slavnostni
nagovor akad. prof. dr. Boštjana Žekša, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je
v nagovoru orisal življenjsko pot Franka Trohe
ter poudaril pomen njegove publicistične dejavnosti za današnje razumevanje vprašanja
množičnega izseljevanja Slovencev konec 19.
in v začetku 20. stoletja. Kulturni program, povezovala ga je članica Društva in raziskovalka
Trohove publicistične dejavnosti Alenka Veber,
so oblikovali še citrarka Damjana Praprotnik,
ljudska igralka Anica Berčič in Glasbena skupina Planinca. Zbrane pa je nagovoril tudi Marko

Smole, vodja etnološke zbirke Palčava šiša iz
Plešc iz sosednje republike Hrvaške.
Po končanem kulturnem programu se je
dolga kolona pohodnikov odpravila na 18 km
dolgo pot, ki se je zaključila na Goričicah pri
Cerkniškem jezeru. Med potjo so se pohodniki ustavili kar v sedmih vaseh, si ogledali
podružne cerkve. Za posebno gostoljubje pa
so poskrbeli domačini ob poti in glasbeniki,
ki so pohodnike pričakali na osrednjih točkah
poti.
Vseskozi pa je bil med pohodniki tudi minister
dr. Boštjan Žekš, ki je na Goričice prišel celo

med prvimi, nakar si je ogledal tudi pritlično
zidano hišo s tramovnim stropom z letnico
1721.
Pohodniki so se na Goričicah še enkrat zatekli
pod gostoljubno streho družine Mahne.
Začrtanega cilja ŠD Planjava Babno Polje,
da širši slovenski javnosti prikaže lepote Notranjske in osvetli pomembno
publicistično dejavnost njihovega domačina,
niso mogle tokrat preprečiti niti težke vremenske razmere. Največja potrditev za njihovo delo je bilo več kot 120 zadovoljnih
pohodnikov.

V duhu izjemnega sodelovanja
Športno društvo Planjava Babno Polje je v
soboto, 15. maja 2010, pripravilo 2. spominski pohod po poteh izseljenca Franka Trohe
Rihtarjevega – Iz Babnega Polja do Goričic.
V pričakovanju obiska akad. prof. Boštjana
Žekša, ministra za Slovence v zamejstvu in
po svetu ter okrog 200 pohodnikov, so člani
Društva že zgodaj začeli s pripravami in organizacijo. Ena izmed pomembnih nalog je tudi
trasiranje poti, ki so jo letos nekateri člani
opravili kar s kolesi.
Najpomembnejša naloga in cilj Društva pa
je k sodelovanju pritegniti tudi domačine iz
vasi, skozi katere vodi pot. Zato se na tem
mestu želimo zahvaliti domačinom iz vasi
Babno Polje, Babna Polica, Vrh, Podgora pri
Ložu, Pudob, Nadlesk, Podcerkev, Klance in
Goričice za izjemno lep in topel sprejem. Vaše
gostoljubje in občutek sprejetosti je ob skrajno neugodnem vremenu za pohod doživelo
več kot 120 pohodnikov. Ob takšnem sprejemu se bodo pohodniki v naše kraje zagotovo še vračali.
V letošnjem letu so nam pri organizaciji
pohoda finančno in materialno pomagala
nekatera večja in manjša podjetja, prav tako
nekaj fizičnih oseb. Vsem se poimensko na
tem mestu ne moremo zahvaliti. Radi pa bi
izpostavili najpomembnejše donatorje in
sponzorje. Brez njih bi bila naša gostoljub-
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Del članov Društva se je letos na trasiranje poti odpravila s kolesi

nost znatno prikrajšana. To so: Adria Airways, Celjska Mohorjeva družba, Costella,
Radio Ognjišče, Tiskarna Hren, Občina Loška
dolina, Rail Cargo Austria, TC.R inpro d. o. o.,
Kovica d. o. o., Rafaelova družba, Družba
Pooblaščenka d. d., GO-RO LIV, Čebelarstvo
Troha, Dejan Poje s. p. in Berta Janež s. p.

S svojim odzivom in zaupanjem v naš projekt
osvetljevanja pomembnega deleža notranjske zgodovine prek življenjske zgodbe Franka Trohe Rihtarjevega iz Babnega Polja so
nas vzpodbudili k še resnejšemu pristopu
pri organizaciji 2. spominskega pohoda.
Alenka Veber
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Sprejem pohodnikov pred Trohovo rojstno hišo v Babnem Polju
foto: Alenka Veber

Planinci PD TAM Maribor smo v soboto, 22. maja
2010, hodili po poti Franka Trohe Rihtarjevega in
odkrivali svet Babnega Polja ter prijaznih ljudi,
ki tod živijo. Ne vem, kaj je name napravilo večji
vtis: ali prostranost pokrajine ali gostoljubnost
ljudi? Širni travniki in gozdovi, vmes pa vasi – vse
to se je izgubljalo tam daleč na obzorju – zares
občudovanja vredni pogledi.
Pa še nekaj sem opazil: da so vasi urejene, pospravljene. Drva so bila lepo zložena, kar daje
občutek, da je les cenjen, kljub temu da ga je v
širnih gozdovih tu okrog veliko. Po poti smo si
v vaških cerkvah ogledovali bogato sakralno
dediščino, pogosto izjemne umetniške vrednosti,
ki so nam jo cerkveni ključarji s ponosom pokazali.
V težkih časih so k tem cerkvam romali ljudje v
življenjskih stiskah, iskali pomoč in uteho …
Ves čas nas je na naši poti spremljala vodnica
Alenka Veber v spremstvu še treh članov društva.
Prepričan sem, da je kar precej ljudi zagnanih za
delo in promocijo Babnega Polja, najbrž pa Alenko
težko kdo prekaša. Kajti kot so tudi naši planinci
ugotovili, je z dušo in telesom vpeta v življenje
krajev od Babnega Polja do Goričic pri Cerkniškem
jezeru.
In tako kot smo bili ob prihodu v Babno Polje sprejeti z vrsto dobrot in napitkov, smo tudi na koncu
poti zaužili odlično enolončnico in se odžejali s
kapljico rdečega. Gostoljubje nam je nudil furman
Lojze na Dolenjem Jezeru. Ne smem pozabiti zapisati tudi, da nas je v Babnem Polju pričakal mlad
harmonikaš Luka Žnidaršič iz Podcerkve, ki nas je
še dolgo spremljal na naši poti in igral poskočne
viže.
Slednjič je bilo še nekaj, kar nam je polepšalo
dan in za kar nismo vedeli. To je bilo Alenkino
presenečenje: v cerkvi sv. Petra in Pavla na Dolenjem Jezeru nas je pričakala umetnica Ljoba
Jenče. Zapela nam je nekaj starih pesmi v notranjskem narečju. Njeno petje je bilo za pohodnike
svojevrstno in lepo doživetje.
Čas je že bil, da se poslovimo od vrlih Babnopoljcev, ki so nas spremljali na pohodu in s katerimi smo se dodobra spoprijateljili.
Sonce je že polagoma zahajalo, ko smo zapuščali
Cerkniško jezero. Domov smo se vračali polni lepih doživetij, ki se jih bomo še dolgo spominjali.
Mene pa je spremljala misel, kako bi se v Babnem
Polju in v krajih do Goričic ustvarili pogoji za delo,
ki bi bili naravi prijazni in ne bi bilo treba ljudem
odhajati po svetu kot nekoč Franku Trohi Rihtarjevemu in mnogim drugim pred njim in za njim …

Z Babne Police na Vrh
foto: Alenka Veber

Na uredništvo OBRH-a je prispel prijazen dopis
podpredsednika Planinskega društva TAM iz
Maribora Jožeta Murka. Dolgoletno poznanstvo z
Babnopoljko Alenko Veber ga je vzpodbudilo, da se
je skupaj s 40-imi planinci odzval na njeno vabilo,
da nekoliko pobliže odkrijejo Notranjsko na poti Iz
Babnega Polja do Goričic. Tako so člani Športnega
društva Planjava Babno Polje le teden dni po organiziranem pohodu za Mariborčane pripravili še
en sprejem in jih vodili po poti. Jože Murko nam
je, navdušen nad lepotami naših krajev in priljudnostjo domačinov, v objavo poslal spodaj objavljen
zapis. (Op. ur.)

foto: Alenka Veber

Planinci PD TAM Maribor po poti
Franka Trohe Rihtarjevega

Slovo ob Cerkniškem jezeru
julij, 2010
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Pohod po najjužnejši slovenski poti
9. maj 2001, jutro, že cel teden po malo dež rosi, a poln avtobus
pohodnikov odpelje iz Loške doline na pohod po najjužnejši slovenski
pešpoti, ki poteka od Damlje do Sr. Radenc po slikovitem Kolpskem
kanjonu ob reki Kolpi.
To je bil že 15. jubilejni mednarodni pohod ob reki Kolpi. Zbirno mesto
je v Sr. Radencih, od koder so nas na start v Damlje odpeljali z avtobusi. Letos se nas je udeležilo čez 600 pohodnikov. Pohod traja cele
3 ure, odvisno od kondicije, in je brez vzponov primeren za vsakogar. Iz Damelj po dveh kilometrih asfaltne ceste prispemo v vas Kot,
to je najjužnejša točka Slovenije, od tu pa vodi stezica po gozdu ob
šumenju Kolpe in popolnoma neobljudenih delih neokrnjene narave.
Pot nas vodi mimo »francoskega kamna«, to je kraj, kjer so domačini
leta 1813 pokončali francoske vojake, ker so ti nad njimi izvajali
nasilje in jim povečevali davke. Med potjo si ogledamo najdaljšo belokranjsko jamo Kobiljača (360 metrov v dolžino), v vasici Breg pa še
edini delujoči mlin na vodni pogon. Malo dalje pa je izvir »Trpotec«
voda večne mladosti, kjer se odžejamo in osvežimo.
Na cilju v Sr. Radencih smo se okrepčali, tu je potekal tudi kulturni
program. 9. maj praznujemo kot dan Evrope in letos je 60. obletnica Šumanove deklaracije, ki je postavila temelje današnje Evropske
unije. Postavljena je bila tudi evro stojnica evropskega parlamenta z
nagradnim kvizom Kako poznamo Evropo.
Pozdravni nagovor je imel direktor javnega zavoda Krajinski park
Kolpa in ga. Manja Toplak iz informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo. V kulturnem programu so nastopili belokranjski
humorist Vinko Fugina-Šlajsar, pesnik in pisatelj Vasilij Polič-Vasko,
tamburaši in naš Martin Krpan s svojo kobilico v spremstvu samega
cesarja.
Čeprav je bil ves teden dež, je bil ta dan sončen, trasa dobro pripravljena. Hvala organizatorjem za lep sprejem in čudovito organizacijo.
Med našimi pohodniki je bilo kar nekaj udeležencev, ki so se tega pohoda udeležili že devetič ali celo desetič. So bili pa tudi štirje (kaveljci
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– korenine) vzdržljivejši, kondicijsko dobro pripravljeni, ki so pot prehodili od cilja do starta in nazaj na cilj v dobrih 4 urah.
Branku Plosu, našemu organizatorju, pa bi se ob tej priliki zahvalila
v imenu vseh udeležencev pohoda za odlično organizacijo in upam,
da se vidimo zopet drugo leto, če ne prej, ker Branko načrtuje poleti
spust s čolni po reki Kolpi.
Lidija Bavec
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S pridihom visokogorja ter pripovedjo starožitja
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foto: Alenka Veber

Idilična vasica Sokoli leži pod mogočno Sokolansko steno

Na vrhu Sokolanske stene
foto: Alenka Veber

Športno društvo Planjava Babno Polje je v
letni načrt 2010 vključilo tudi bogat izbor pohodov, tako na slovenski strani kot v sosednji
Hrvaški. V drugi polovici aprila smo na popoldanskem izletu spoznali slikovito planinsko
področje, ki sicer nima izraznih vrhov, razen
Sokolanske stene (961 m), ki je bila naš cilj.
Na Steno smo se povzpeli iz idilične vasice
Sokoli, ki leži pod njo. Do nje pelje ozka asfaltirana cesta iz Tršća. Vasica je privlačna tudi
zaradi nepoznane zgodovine, ki čedalje bolj
tone v pozabo, saj je prebivalcev v kraju vedno
manj. Na območju okrog Gerovega, Prezida
in Čabra spadajo Sokoli med starejša naselja.
Njegov nastanek povezujejo s časom kopanja
železove rude in živega srebra v okolici Tršča.
Težka dostopnost kraja in težko delo številnih
družin sta marsikoga odgnala v Severno
Ameriko. V kraj se v poletnih mesecih vračajo
njihovi potomci, ki prinašajo utrip življenja v
sicer maloštevilčno vas.
V vasico smo po uspešnem vzponu na Steno
pokukali tudi mi ter bili deležni lepega sprejema domačinov. Ogledali smo si tudi cerkev
sv. Janeza Krstnika. Graditi so jo začeli leta
1903, blagoslovljena pa je bila leta 1905.
Povzemimo le delček: cerkvica je bila zgrajena na veliko željo Sokolancev, v kar so
vložili izjemen fizični napor. Ves kamen, ki
so ga sami nalomili, so zaradi nedostopnosti
pripeljali na majhnem vozu, prav tako ostali
gradbeni material. Vsi, ki smo se povzpeli na
vrh Sokolanske stene, pa se lahko le čudimo,
kako so les za ostrešje z vrha spravili do
gradbišča.
V drugi del našega pohoda smo vključili še
ogled goranske etnološke hiše Vesel in domovinske zbirke v Prezidu. Za obe enoti vestno skrbi in po njih vodi Prezidanka Božena
Leskovar. Leta 2008 (Izdali Matica hrvatska ogranak u Čabru in Udruga »Trbuhovica«
Čabar) je napisala knjigo Goranska etno-kuća
Vesel Prezid. Iz nje lahko še bolj podrobno
spoznamo preteklost in način življenja goranskega človeka.
Hiša je bila zgrajena leta 1858, v njej so živeli
vse do leta 1992. Predmeti, ki so razstavljeni
v hiši, so stari toliko kot hiša. Njena arhitektura pa prikazuje primer goranskega načina
gradnje: majhna okna, simetrija, razpored
prostorov itd. V hiši lahko vidimo predmete,
ki so jih nekoč ljudje potrebovali za življenje:
posodo za vodo (bankca), krplje (krple),
škrinjico (škrinco za pouhe), perilnik (rifljača
– rifla) in še bi lahko naštevali.
V domovinski zbirki, nahaja se v stavbi
pošte v Prezidu, si prav tako lahko ogledamo
številne etnološke predmete, ki odražajo nekdanje življenje goranskih prebivalcev.
Po predhodnem dogovoru s skrbnico Boženo
Leskovar (tel. 00 385 98 1347 793) si lahko
ogledate tako Goransko hišo kot domovinsko
zbirko.

foto: Alenka Veber

Izza meje

Pred goransko hišo Vesel v Prezidu
julij, 2010
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Notranjski baletni ansambel uprizoril Poletno nevihto
reditev pomagajo številni sponzorji, najbolj
izdatna pa je finančna pomoč Občin Postojna
in Cerknica.
Za Baletnim društvom Postojna je zelo
delovno šolsko leto, v katerem so opravili rekordno število nastopov, oblikovali tri baletne
produkcije, hkrati pa je večina skupin nastopila
na petih plesnih revijah v organizaciji Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti. Hana Wolf
in Škratki Cerknica so se na območni reviji odlično odrezali in se uvrstili na regijsko
plesno revijo na Vrhniki. “Zaključni nastop je
po spomladanskih baletnih produkcijah drugi
vrhunec naše sezone, vendar se šolsko leto za
nas še ni končalo. Čaka nas še nekaj nastopov

Baletno društvo Postojna

Foto atelje iz Postojne

Baletno društvo Postojna nas je razveselilo z zaključnim nastopom, ki so ga poimenovali
Poletna nevihta.
Večer je bil razdeljen v 4 tematske sklope.
Začetne takte so ubrano zaplesale logaške baletne nogice, ko Bil je lep poletni dan; v nadaljevanju so nam pričarale tople poletne Sončne žarke, potem so na oder pritekli še snežno
Beli oblaki, pod katerimi so zaplesali postojnski otroci Travniški ples.
V drugem delu smo lahko skupaj podoživeli Sprehod po Cerkniškem jezeru, kamor so nas
popeljale cerkniške baletke, kjer plešejo tudi deklice iz Loške doline pod budnim očesom
vaditeljice in koreografinje Sabine. Skupini Škratkov in Zvončic so nas med sprehodom
navdušile za dišeči Beli lokvanj. Za njimi pa so v prepletu baletnih korakov cerkniške
Metuljčice skupaj s Cekinčki prikazale živahni Živ-žav na jezeru. Sprehod po jezeru se je
končal s Šumenjem po logaško.
Tretji del nam je pričaral Čarobni svet Postojnske jame. Lahko smo občutili Čudežne kapljice,
ki ustvarjajo skrivnostne oblike kraškega podzemlja. Za njimi so se na odru pojavili vedno
zanimivi Kapniški stebri, kar je povzročilo, da smo lahko uzrli celo mali čudež in Človeška
ribica je shodila...
Nevihtni oblaki se zbirajo …
Poletno nevihto pa smo za konec občutili v prepletenem, živahnem in pisanem nastopu kar
šestih vadbenih skupin iz Postojne in Pivke.
Nevihto je pregnala bogato obložena miza v preddverju, ki je ob zaključku vadbene sezone
še zadnjič združila nastopajoče in njihove starše, ker smo si s polnimi usti izmenjali vtise,
pohvale, kritike in komentarje o uspešno prehojenem še enem letu vadbe naših notranjskih
baletnih nadebudnežev.
Ob kozarčku pa smo si priznali, da se napredek v znanju lepo pozna pri vseh skupinah. Pa
tudi, da so nastopajoči blesteli v živobarvnih kostumih.
Do prihodnje sezone vam želim obilico sončnih žarkov in veliko zanimivih poletnih
dogodivščin.
Zapisala: J. U.

Zaključni poklon balerin iz Cerknice

julij, 2010

v domačih krajih posameznih skupin, saj se
zelo radi odzovemo povabilu drugih organizatorjev prireditev. Starejši člani bodo junija intenzivno vadili snov, ki jo morajo obvladati na
izpitih na nižji baletni šoli na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani. Za konec pa bomo
nastopili na kraški baletni reviji v Sežani,” je
dejala Mateja Kocman, predsednica društva.
Tudi počitnice ne bodo prav dolge, saj že
vpisujejo nove člane in se pripravljajo na organizacijo baletnih vaj v naslednjem šolskem
letu. Upajo, da se bo 16-im baletnim skupinam pridružilo še nekaj novih!

“POLETNA NEVIHTA”

Foto atelje iz Postojne

Baletno društvo Postojna je s prireditvijo Poletna nevihta v soboto, 29. maja, spet do zadnjega kotička napolnilo dvorano Kulturnega
doma Postojna. Na zaključnem nastopu je
136 otrok, ki vadijo baletne korake v Cerknici,
Postojni, Pivki in Logatcu, pokazalo, kaj so se
naučili v iztekajočem se šolskem letu. Celotni
notranjski baletni ansambel pod vodstvom
petih koreografinj je navdušil občinstvo.
Posebno bučen je bil aplavz za najmlajše,
4- do 7-letne Škratke in 6- in 7-letne Cekinčke,
ki pod mentorstvom Sabine Schwenner vadijo baletne korake v cerkniški knjižnici. Tudi
mentorica je pohvalila njihove izpiljene gibe.
Zadovoljna je bila tudi z nastopom starejših
deklet, Zvončic in Metuljčic, ki so naravnost
zaljubljene v balet in to se izredno pozna na
njihovih nastopih. Posebno pohvalo si zasluži
tudi edina solistka, prava mala balerina Hana
Wolf, ki se je odlično predstavila kot človeška
ribica.
Prireditev je potekala v dveh delih: najprej
so posamezne skupine v krajših točkah predstavile klasične baletne koreografije. Sabina
Schwenner je mojstrsko povezala po dve koreografiji mlajših in starejših balerin. Zaključna
točka, ki je trajala skoraj 20 minut, pa je bila
prava baletna predstava, v kateri je 42 balerin
in 2 baletnika, ki vadijo v Postojni in Pivki, prepletlo različne koreografije. “Večina teh otrok
se zna že zelo dobro izražati skozi ples, saj so
osvojili precej visok nivo baletnega znanja, da
smo lahko sestavili tako zahtevno točko. To je
bistvo našega dela: naučiti jih osnove baleta,
izpiliti korake, gibe in pozicije, da lahko ustvarimo baletno zgodbo,” je povedala njihova koreografinja in vaditeljica Mance Krnel.
V Kulturnem domu Postojna je kar šumela
pozitivna energija, ki je omilila tremo pred
javnim nastopom, k čemur so veliko pripomogle vaditeljice, predvsem pa tiste mamice
malih balerin, ki so v zaodrju in garderobah poskrbele za izgled in dobro počutje
nastopajočih. Uspešna prireditev je tudi rezultat dobrega sodelovanja z okoljem, saj
društvu pri organizaciji baletne vadbe in pri-

Cekinčki in Metuljčice Cerknica med predstavo Živ-žav na jezeru, na glasbo Amelie
»La Valse D’Amelie«
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Športne igre za člane društva Sožitje
V juniju je Športno društvo Nadlesk organiziralo športne igre za člane društva
Sožitje Cerknica, ki so bile posebej prilagojene osebam z motnjo v duševnem
razvoju in s tem tudi različnim motoričnim
oviram.
Na lepo, vročo in sončno soboto smo se
zbrali v Športnem parku, kjer so nas že
pričakali organizatorji, njihovi pomočniki
in pripravljene proge s športnimi rekviziti.
Tako kot vse »ta prave« športne reprezentance so imeli tudi naši tekmovalci
navijače kar s seboj. Poleg spremljevalcev z vrst staršev, sorodnikov, prijateljev
ter članov športnega društva so bili prisotni tudi podžupan občine Loška dolina
in predsednica Zveze društev Sožitje Slovenije.
Tekmovanje se je začelo, premagati je
bilo treba pet različnih športnih disciplin,
skozi katere se je prebil vsak tekmovalec
(sam ali s pomočjo) ter pri tem uporabil
svojo moč, spretnost, hitrost in še kaj.
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Vzdušje je bilo napeto in tekmovalno,
navijali smo vsi za vse ter se zraven tudi
smejali in zabavali. Določene igre smo
preizkusili tudi nekateri izmed staršev in
spremljevalcev ter družno ugotovili – to
sploh ni tako lahko, kot je videti!!
Po napornem delu (tekmovanju in navijanju) smo si s krajšim odmorom in
okrepčilom povrnili izgubljene moči.
Ob tem smo poklepetali ter si izmenjali
mnenja in vtise. Pred uradno razglasitvijo
rezultatov je tekmovalce čakalo še sladko
presenečenje, ki so ga morali poiskati v
kopici sena.
Tako kot se za vsako tekmovanje spodobi,
je bila razglasitev rezultatov z obveznimi
zmagovalnimi stopničkami, podelitvijo
medalj in nagrad ter burnim aplavzom
vsakemu tekmovalcu. Na koncu pa smo
se postavili še za skupinsko fotografijo, ki
nas bo še dolgo spominjala na enkratno
preživeto sobotno dopoldne.
Šport pozitivno učinkuje na ljudi, saj krepi
zdravje in povezuje ljudi med seboj. Ker
pa smo ljudje različni, potrebujemo tudi
različne oziroma prilagojene športne discipline. Prav s prilagoditvijo iger, pripravljenostjo in dobro voljo so organizatorji
omogočili našim tekmovalcem, da so
okusili napetost in navdušenje športnega
tekmovanja. Poleg samega tekmovanja in

iger pa je k popestritvi in razbremenitvi
vsakdana pripomoglo tudi prijetno medsebojno druženje ter izmenjava izkušenj
in mnenj.
Za to enkratno doživetje se najlepše zahvaljujemo Športnemu društvu Nadlesk,
še posebno g. Mirku za brezhibno organizacijo, ideje, potrpljenje in nagrade ter
upamo, da bomo prihodnje leto športno
srečanje ponovili.
Člani društva Sožitje Cerknica

julij, 2010
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Pevke na zaključnem izletu
Pevke pevskega zbora »Jasna« smo uspešno zaključile četrto sezono
svojega delovanja, zato smo si na koncu privoščile izlet (denar smo
zbirale celo leto) na Koroško.
Ob 6. uri zjutraj nas je odpeljal avtobus proti Trojanam, kjer smo popile
kavico in si privoščile tistega »velikega in mastnega«, po katerem so
Trojane poznane. Site in dobre volje smo nadaljevale pot proti Velenju.
Z nami je bil tudi Matija, ki paše k našemu zboru in brez njega nikamor
ne gremo. Na avtobusu smo že zgodaj zapele ob spremljavi harmonike
in s tem razveselile šoferja in vodiča Slavca.
V Velenju smo si ogledale rudnik, v katerem je kopal premog moj stari
oče in še veliko mojih sorodnikov. Videli smo tudi Šoštanjsko jezero, v
katero je potonilo Družmirje (moja rojstna vas) in moja rojstna hiša.
Kar milo se mi je storilo, ko smo se vozili po krajih, kjer sem se rodila
in preživljala svoje zgodnje otroštvo.
Pot nas je peljala naprej mimo Hude luknje na Koroško. Ustavili smo
se v Slovenj Gradcu v zasebni pivovarni Človeška ribica. Tam smo se
podprli z »grumpovo mastjo« namazano na rženem kruhu in z dobrim
domačim temnim pivom. V zahvalo za pojedino smo zapele nekaj pesmi, potem pa odhitele proti Dravogradu, kjer smo si privoščile sijajen
sladoled.
V preostanku dneva smo se končno podali na splavarjenje po reki Dravi.
Sodelovale smo pri zanimivem programu na splavu. Z Matijem sva
postala (po krstu) flosarja. Okrepčale smo se s tradicionalno flosarsko
malico, zapele, zaplesale, zavriskale in se veselo pozdravile s flosarji,
ki so nam še dolgo mahali.

Na poti domov smo se ustavili še v Mariboru in si ogledali nekatere
zanimivosti.
Ko smo prišle v avtobus, smo bile utrujene, a zelo zadovoljne, ker smo
veliko videle in veliko doživele.
Drugo leto pa spet nekam drugam!
V. Jasna Lekan

v politiki

Lokalne volitve 2010
Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh
V skladu s 5. členom Zakona o volilni kampanji je uredniški
odbor Javnega glasila Obrh
dne 7. julija 2010 določil pravila objave v glasilu Obrh, kandidatov in njihovih programov lokalnih volitev za občinski svet
in župana, ki bodo predvidoma v oktobru 2010.

julij, 2010

Vsem zainteresiranim sporočamo, da bodo natančna navodila objavljena na spletni strani občine Loška dolina (www.
loskadolina.si) v mesecu avgustu 2010, oziroma, ko bo uradno določen in znan datum volitev.
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Opravljena obnovitvena dela v parku Gradu Snežnik
obnovljena makadamska pot do razgledišča
na Šmarato.
Od druge opreme parka je bila zamenjana
brv pri gradu, ki je bila izdelana natančno po
projektu. Obnovljene je bila še lesena konstrukcija in streha na jezerski zapornici.
Do nepričakovanih odkritij je prišlo pri
oranžeriji. Sondiranje je namreč pokazalo,
da se pod vrhnjim, obdelanim slojem nekdanje njive in drevesnice skrivajo ostanki
grobišča iz železne dobe. Do nadaljnjega
so zato vsa dela, ki bi posegla v globino

snetkom konstrukcije in s oštevilčenjem
vseh kamnov. Sledilo je razdiranje mostov
kamen po kamen in skladiščenje gradnikov
na začasnem skladišču. Pred betonskimi
deli na temeljih in jedru mostov je bil potok preusmerjen v začasno, obtočno strugo.
Zidarska dela so bila zahtevna in počasna,
ker se je vsa vgradnja in obdelava kamenja
izvajala ročno. Po dokončanju so vsi vidni
kamni spet na prejšnjem mestu, ohranjena
je debelina in globina fug. Pri mostu pod gradom je s kamnom skrita betonska plošča, ki
je ostala vidna s strani mosta po
prejšnji, površni obnovi.
Mostovi so v osnovi namenjeni
sprehajalcem in strojnemu prometu, ki je potreben za vzdrževanje
parka. Transport lesa se v bodoče
usmerja na druge prometnice, v
smeri proti Šmarati. Dovažanje
ljudi do samega prireditvenega
prostora z avtobusi ne pride več v
poštev.
foto: Borut Kraševec

Arboretum Volčji Potok je poleti 2009 dobil
nalogo, da pripravi načrt obnovitvenih del v
parku Gradu Snežnik. Skupaj s financerjem,
Ministrstvom za kulturo RS, in odgovorno
konservatorko z Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je bil pripravljen načrt,
ki se je pretežno izvedel jeseni leta 2009 in
se deloma izvaja še v letu 2010. Zaradi veljavnih predpisov so bila dela načrtovana in
izvedena samo v tistem delu parka, ki je v
lasti Republike Slovenije oziroma Ministrstva
za kulturo.

Vsak park, ki ni zadostno vzdrževan, izgubi
svojo privlačnost. V snežniškem parku je bilo
to očitno v dejstvu, da so se nekateri deli
povsem zarasli in izgubili parkovni značaj.
Hkrati s tem so nekateri motivi preživeli
svoj rok in propadli po logiki narave. V tem
smislu so bili obnovljeni trije gaji: lipov, brezov in hrastov. V lipovem je šlo za čiščenje
propadle in odslužene drevnine, brezov gaj
je bil vzpostavljen povsem na novo, hrastov pa temeljito prenovljen. V lipov gaj je
bilo dosajenih 25 dreves, v hrastovega 105
in brezovega 98 dreves. Pred saditvijo so
bile površine brezovega in hrastovega gaja
očiščene prejšnje zarasti in panjev podrtih
dreves.
Veliko dela je bilo vloženega v čiščenje
lipovega in hrastovega drevoreda. Odstranjena je bila drugotna zarast in drevesa
so bila očiščena suhih vej, ki so nad potmi
predstavljale nevarnost za obiskovalce.
Arborističnega čiščenja krošenj so bila
deležna tudi drevesa pred pristavo. Skupno
je bilo strokovno očiščenih 267 drevesnih
krošenj. Hrastov drevored je bil obnovljen
in dopolnjen z 61 sadikami drevoredne kakovosti. Po zaključku zemeljskih del je bila
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arheoloških najdb, ustavljena. Ostanki nekdanje ograje okoli oranžerije so bili očiščeni
samosevnega grmovja in drevja. Izdelan je
tudi projekt za obnovo zidov in parapetov
ter osnovno krajinsko ureditev znotraj tega
prizorišča.
Obnova kamnitih mostov
Največje delo, ki je bilo izvedeno v letu
2010, je bila obnova obeh kamnitih mostov
v parku. Mostova sta bila že v času gradnje
preslabo temeljena, zato ju je voda spodjedla, posamezni kamni so se izmaknil in
mostova sta se kot celoti razklenjala in
posedala. Pri mostu pod gradom je voda
izrula kamnite plošče, s katerimi je bila tlakovana struga pod mostom, da bi bil vodam
omogočen čim bolj gladek tok. Most pod
gradom je pred desetletji že bil obnovljen:
izvorno vozišče iz kamnitih plošč je nadomestil železobeton. Most vsekakor ni bil
konstruiran za prevoze s težkimi tovornjaki,
ki so doslej skozi park odvažali les iz gozda.
Zaradi prehoda tovornjakov je bil v strugo
pahnjen tudi eden od vogalnih kamnov mostove ograje. Obnova obeh mostov se je začela
z dokumentiranjem stanja: s tehničnim po-

Predvideno za leto 2010
Po statičnem pregledu kamnitega
suhozidnega podpornega zidu pri
mostu v grad in pod razglediščem
na Šmarato bo odločeno, kakšna
vrsta sanacije bo potrebna. Po
izdelavi projekta se bo hkrati s
sanacijo zidu pri mostu urejalo tudi
odvodnjavanje s ceste, ki vodi do
vhoda v grad.
Poleti bo zaključena izdelava
katastra parkovnih dreves, ki bo
dolgoročno olajšala načrtovanje, vzdrževanje
in obnovo parka. Na ureditev čaka tudi prireditveni prostor, ki ga bo treba, glede na
to, da gre za državno lastnino in kulturni
spomenik državnega pomena, na novo urediti. Po uskladitvi interesov vseh, ki so zdaj
vpleteni, bo izdelan projekt ureditve prireditvenega prostora na spomeniku primeren način. Če bodo sredstva to omogočala,
bo izdelan projekt prometnic v parku.
Problematičen je zlasti priključek poti pod
hrasti na pot do jezer in h gradu. Posebno
poglavje vzdrževanja parka predstavlja
vrbovje in zarast ob potoku. Tu bo potrebno
uskladiti interese varstva naravne vrednote
z logiko kulturnega spomenika.
V osnovi je večina del, ki se tičejo rastlinja,
zaključena. Na lastniku je, da poskrbi za zadostno in strokovno vzdrževanje doseženega
stanja. Pri vzdrževanju parkov je običajno,
da se prenova in obnova izvedeta vsakih 20
do 30 let, redno vzdrževanje pa mora biti
opravljeno vsako leto.
Matjaž Mastnak, svetovalec,
Arboretum Volčji Potok
julij, 2010

iz zgodovine

Pred 68 leti je gorela Babna Polica
Letos mineva 68 let, ko je bila v veliki italijanski ofenzivi požgana Babna Polica kot
maščevanje okupatorja za veliko podporo, ki
so jo prebivalci te vasi nudili partizanskemu
gibanju, ki so se mu pridružili tudi vaški
fantje in dekleta. V času požiga so zato v
vasi bivale predvsem matere z otroki in stari
starši.
V opomin vsem nam, da se kaj takega ne bi
ponovilo in v spomin na požig Babne Police v veliki italijanski ofenzivi leta 1942 je izpoved danes
že pokojnih Jožeta in Marije Mlakar, po domače
Rihtarjevih z Babne Police. Zapis je nastal januarja 1980 kot ustni vir za diplomsko nalogo,
ki smo jo pripravljali trije takratni študentje Višje
šole za socialno delo.
Jože in Marija Mlakar z Babne Police, ki so ju
Italijani konec julija 1942 skupaj z ostalimi
vaščani internirali, sta pripovedovala:
»Tisti dan, ko so nam požgali vas, so nam Italijani
dali le nekaj minut časa, da vzamemo s seboj
najnujnejše stvari. Seveda smo mnogo stvari,
predvsem obleke poskrili v prav za to pripravljena skrivališča že prej, saj smo slutili, da ofenziva
tudi nam ne bo prizanesla.
V naglici in zmedenosti sva znašala na voz vse
potrebno in nepotrebno, saj sva v zmedenosti
naložila tudi veliko sobno ogledalo. Na voz sva
posadila najine tri otroke, najmlajši je imel komaj
šest mesecev. V voz sva vpregla kravo in vola,
eno kravo pa sva privezala zadaj za voz. Nekatere hiše so že objemali plameni, ko je kolona
strnjenih voz zapuščala vas. Na koncu vasi smo
se morali ustaviti in gledati, kako gorijo naši domovi. Bolečina je bila nepopisna. Bilo smo tako
presunjeni, da niti jokati nismo mogli.
Pot pa nas je vodila v neznano. Nismo vedeli,
kam nas Italijani vodijo. V sosednji vasi Vrh sva
pustila eno kravo. Obuta sva bila v stare čevlje,
kajti boljše sva pustila doma, da bi jih prihranila
za kasneje. Sedaj pa sva hodila skoraj bosa, ker
so čevlji začeli razpadati. Zaklala sva tudi dva
prašička in jih vzela s seboj, da bi imeli hrano.
Ko pa smo prišli v Prezid, so nam Italijani vse
pobrali. Ostalo nam je le tisto, kar smo imeli na
sebi in še nekaj stvari, kolikor smo jih lahko pač
sami nesli.
V Prezidu so nas zaprli v šolo, od koder so nas po
enem tednu prepeljali v Gerovo. Tu smo čakali
transport za Rab. Prvi transport, v katerem
so bili Hrvatje, so napadli partizani. Več italijanskih vozil so uničili, rešilo se je tudi mnogo
internirancev. Nas pa so odpeljali ponoči in bili
smo močno zastraženi.
V »logorju« so nas najprej ostrigli. Strpali so
nas v šotore v moški »logor«, ker ženski še ni
bil dograjen. Prepovedali so nam pogovarjanje
s sovaščani. Razmere v taborišču so bile strahotne. Ko smo se matere z otroki preselile v
ženski »logor«, nas je ob deževju večkrat zalilo.
Otroke so nam hoteli vzeti, češ da jih bodo dali
v bolnišnico. Vendar jaz sem otroke obdržala pri
sebi, kljub temu da je bila najstarejša hčerka
takrat že zelo bolna. Žene in matere, ki so videle
to tako imenovano »bolnišnico«, so se namreč
zgražale in zatrjevale, da to ni bolnišnica, temveč
morišče.
julij, 2010

Sama sem skrbela za svoje otroke. Tudi iz svojega obroka sem jim dajala vso gosto hrano,
sama sem pila le redko »čorbo«. Vendar je neke
noči, ravno pet minut pred jutranjim zborom
moja najstarejša, pa vendar komaj triletna
hčerka, umrla. Neki slovenski izdajalec, ki me je
tisto noč opsoval, ker sem v kuhinji kuhala zadnji
čaj za svojega otroka, mi je še štirinajst dni po
njeni smrti nosil obrok hrane za njo, ker si je s
tem hotel oprati svojo vest.
Po nekaj mesecih so nas premestili v Gonars,
mož pa je ostal na Rabu. Pot z Raba v Gonars je
bila strahotna. Na trajektu nas je ujela nevihta.
Fašisti so se umaknili v kabino, nas, matere z
otroki, pa je močil dež. Nismo imeli ne odej, da
bi pokrili otroke, niti hrane, da bi jih nahranile.
V Gonarsu so bile razmere vsaj malo boljše. Za
najmlajšega otroka, ki še ni imel eno leto, sem
dobivala vsak dan liter mleka. Kuhala sem ga kar
v likalniku. Začeli smo dobivati tudi pakete. Nekega dne sem dobila kartico, na kateri je pisalo,
da naj pišem na naslov Marije Košir – Gorica.
Opišem naj, koliko nas je in kaj potrebujemo. V
prvem paketu sem dobila obleke za otroke, nato
pa sem dobivala vsak teden paket, v katerem je
bila hrana. Moram reči, da so nas prav paketi te
nepoznane dobrotnice rešili skoraj gotove smrti.
Prav tako so tudi ostale družine dobivale pakete.
Otroke sem tako vsaj za silo oblekla. Če se je
jopica strgala, sem jo razdrla in naredila novo.
Niti sama ne vem, kje sem dobila pletilke.
Aprila 1943 so vse tiste matere z otroki, ki smo
imele nekoga doma, spustili domov. Ko sem se z
otroki vrnila, sem odšla k sorodnikom v Viševek,
kajti domača vas je bila požgana. S seboj sem prinesla le eno raztrgano odejo in še celo dva paketa, ki mi jih je poslala Marija Košir. Takoj sem en
paket poslala možu, ki je bil še vedno na Rabu.
Bila je pomlad in zemljo je bilo potrebno obdelati. Odšla sem v Stari trg na italijansko komando,
kjer sem dobila dovolilnico, da sem lahko hodila

obdelovat zemljo v domačo vas. Naložila sem
otroka na voziček in odhajala vsak dan v pet kilometrov oddaljeno našo gorsko vasico obdelovat
zemljo. Tudi ostali vaščani, predvsem matere in
dekleta, ki so se vrnile iz taborišč in so se prav
tako naselile pri sorodnikih v vaseh v dolini, so
hodile obdelovat zemljo. Sorodniki so nam z
živino pomagali, da smo lahko obdelali zemljo.
Tisto leto je bil pridelek obilen. Pridelala sem
vsega: krompir, ajdo, oves, fižol, koruzo. Nazaj
smo dobili tudi kravo, ki smo jo ob odhodu v internacijo pustili v sosednji vasi.
Jeseni 1943 se je iz taborišča vrnil mož. Začeli
smo z zasilno obnovo požganih hiš. S konji, ki
so jih dali partizani, smo odhajali na razpadlo
italijansko-jugoslovansko mejo, od koder smo
pripeljali pločevino in razne druge stvari, s katerimi smo zasilno obnovili hišo. Aprila 1944 smo
se končno preselili v zasilno pokrito hišo. V vasi
so se zopet oglašali partizani in zopet smo jim
pomagali kot takrat, preden so nam okupatorji
požgali vas.
Po vojni smo začeli z obnovo cele vasi. Dobili
smo gradbeni material in les. Pri delu so nam
pomagali udarniki in tudi vojni ujetniki. Dobili
smo tudi nekaj pomoči od UNRE, ameriške humanitarne pomoči, kjer smo dobili predvsem
živino. Prihajala pa je tudi pomoč rdečega križa.
Mnogo pa so nam pomagali sorodniki, ki so se že
pred vojno preselili v Ameriko zaradi zaslužka.
Pošiljali so nam pakete, predvsem hrano in obleko, kar nas je rešilo najhujšega pomanjkanja v
tistih prvih povojnih letih.«
Vir:
Jerič B., Malec S., Mihelčič I.: Razvoj socialne
politike v obdobju od leta 1940 do 1950 v občini
Cerknica, s posebnim ozirom na socialno skrbstvo, Diplomska naloga, Ljubljana 1980

Ida Mihelčič por. Turk

Zasilno obnovljena Babna Police v času vojne, da so se vaščani lahko vrnili v vas. Fotografijo hrani družina
Mlakar, po domače Rihtarjeva iz Babne police.
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Odlikujejo jo inovativne tehnološke rešitve, ki navdušujejo vse. Vstopite v novo Opel Astro in tudi
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In Akcija.
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VSE ZA VAŠ DOM

