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Glasilo občine Loška dolina

2. GALOPSKA DIRKA ZA POKAL LOŠKE DOLINE

v soboto, 13. 7. 2013 na NADLEŠKEM POLJU s pričetkom ob 13.30 uri.

Dogajanje:

predstavitev vpreg (domačin Klemen Turk),
tekmovanje v spretnostnem jahanju (paralelno okrog sodov)
dirke (najprej poniji, sledijo kmečki konji, nato športni B in A ter arabski konji).

Osrednji dogodek:

galopske dirke polnokrvnih angleških konj, ki bodo tekmovali v treh distancah
- kratkoprogaši, srednje in dolgoprogaši.

Na prireditvi bodo tudi domači predstavniki občine - ZAINTERESIRANI, ki bi želeli sodelovati s svojo
ponudbo, se lahko oglasijo v TIC-u v Ložu in se dogovorijo vse potrebno. Prisotni bodo tudi ponudniki
konjeniške opreme. Poskrbeli pa bomo, da bo zanimivo tudi za otroke - sladkorna pena, baloni, kokice,
sladoled, skakači in pa poniji, da jih bodo lahko otroci zajahali ...

Vljudno vabljeni!

.

Organizira ŠD Nadlesk. Da ne bomo lačni in žejni, bo poskrbel Rok Tratnik.
Druženje ob živi glasbi z Alma in band.
Prijave za tekmovalce na GSM: 031 325 512 (Petra) ali E: galop.loskadolina@gmail.com

.
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Pred dvema mesecema sem ob izdaji Obrha razmišljala, da naslednja številka izide nekako ob koncu šolskega leta. »Joj, kje je še to!« je vzkliknila
naša osnovnošolka. »Saj je še zima in do poletja in počitnic je še takooo
daleč!« Pa je minilo, preden smo se – kot radi rečemo – dvakrat obrnili. Prišlo je poletje, prišle so počitnice, prišla je tudi nova številka Obrh-a. In, ko
pogledam vsebino pričujoče številke, pomislim: tako kratek čas, pa toliko
dogajanj! Večji del prireditev »V deželi ostrnic« je sicer odgnalo vreme, a
zdaj, ko je Občinski svet domače občine le imenoval v.d. direktorja Zavoda za kulturo in turizem grad
Snežnik (in s tem vsaj za nekaj časa prekinil negotovost tudi o tem, ali naj zavod ostane ali ne), bo le-ta morda poskusil vsaj del prireditev (srednjeveški dan) pripraviti jeseni. Takrat sicer ne bomo mogli
grabiti trave in postavljati ostrnic, zato pa se bomo le-teh lahko spominjali kot umetniškega motiva
s prireditve v gradu. So pa »V deželi ostrnic« navdušili Benotovi gostje v Žagi s komedijo »Zadrečke
zdrahe«, iz »Dežele ostrnic« pa Pevski zbor Jasna, baletke in še kdo, ki je svoje delo predstavil izven
naše lepe doline. Poleg kulturnikov so ves čas »v akciji« tudi naši športniki in rekreativci. Kar o nekaj
njihovih aktivnostih lahko preberete in se vsaj v mislih pridružite čestitkam Šahovskemu klubu Loška
dolina ob njihovi 25-letnici delovanja. Iskrene čestitke pa seveda tudi mladim karateistom (in njihovemu trenerju) za črne pasove, po katere so šli kar v Črno goro.
Nekaj zanimivosti vas čaka s področja turizma, pa o delovanju v šoli in vrtcu. Znova lahko beremo o
sodelovanju naših osnovnošolcev z »državami tretjega sveta«, a hkrati tudi zadnjič. S prvim julijem
Republika Hrvaška vstopa v Evropsko unijo in odslej bo šlo za sodelovanje med dvema evropskima
državama. Bo pa zagotovo ostalo še vedno zanimivo in atraktivno.
Kot so zanimive dejavnosti domačih skavtov in jamarjev ter je bil atraktiven (pa naporen tudi) tek (če
temu lahko tako rečemo) po Planiški velikanki, ki so se ga udeležili tudi domači gasilci.
Na straneh Obrh-a seveda ne spreglejte tudi drugih, zagotovo zanimivih, prispevkov in, ko ga boste
prebrali do konca, ga z zadnjo stranjo postavite na vidno mesto, da ne zamudite GASILSKE VESELICE
v Iga vasi in s tem pomagate gasilcem k malček lažjemu delovanju.
Po veselici pa Obrh pustite prav tam, le obrnite ga na drugo stran. Kaj vas že čaka tam? Poglejte
in – se vidimo!
V imenu Uredniškega odbora vsem občankam in občanom Loške doline ter bralcem Obrh-a iskreno
čestitam ob Dnevu državnosti!
Urednica Andreja Buh

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. oktober 2013
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo
naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu,
ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete
tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki
fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza
tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk
12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
• Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne
sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško
tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). •
Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme
si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo
objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi
naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1500 izvodov • Uredniški
odbor: Martina Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena Ožbolt
in Vera Jasna Lekan • Odgovorna urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu • E-naslov: obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70
• www.loskadolina.si • Fotografija na naslovni strani: Tamala Porokova, foto: Edo Šega • Lektoriranje:
Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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Jera Razdrih

AB

Ko bo človek človeku
človek …

Loško dolino obiskali
veleposlaniki

V

začetku maja so v sklopu srečanj »Veleposlaniki na deželi«
le-ti obiskali Loško dolino. Pobudnik, pravzaprav avtor teh
srečanj je gospod Anton Kokalj, nekdanji poslanec državnega zbora, ki je želel sodelovanje z veleposlaniki nadaljevati tudi po izteku
mandata.

sak od nas je unikat. Edinstveni smo zaradi različnih stališč,
prepričanj in mnenj. Združujemo se v skupine somišljenikov
prav glede na zgoraj omenjene samostalnike. To je dobro, saj smo
ljudje socialna bitja in potrebujemo izmenjavo mnenj sorodno razmišljujočih, kajti le to vodi do napredka.

Tako so nastala tradicionalna srečanja in veleposlaniki dva do trikrat letno obiščejo različne kraje slovenskega podeželja. Spoznavajo Slovenijo in imajo o njej veliko dobrih besed. Da imamo veliko
naravnih lepot, ki jih ne znamo reklamirati in imamo na področju
turizma še veliko možnosti, ki bi lahko pripomogle k boljšemu gospodarskemu položaju. Pohvalijo tudi prebivalce, za katere pravijo,
da smo sicer bolj redkobesedni, a izredno gostoljubni.

Kar pa je bolj zaskrbljujoče in v današnjem svetu še posebej izrazito,
je to, da namesto, da bi ljudje sodelovali med sabo in pri drugih poskušali poiskati sorodne stvari, opazimo predvsem medsebojne razlike. Tako hitro pride do oblikovanja nasprotujočih si taborov. Na žalost se med seboj tudi ne znamo več pogovarjati argumentirano in na
dostojanstveni ravni, temveč samo še po načelu »kdor ni z nami, je
proti nam.« Včasih dobim občutek, da bi še pes in mačka prej sklenila
dogovor o bratski delitvi svoje hrane kot ljudje o tem, katera barva …
česarkoli je edina prava. Še bolj žalostno dejstvo pa je, da je človeška
želja po senzacijah tako močna, da smo si umazane podrobnosti o
soljudeh, ki smo si jih v danem trenutku izbrali za svoje nasprotnike,
pripravljeni kar izmisliti in jih p(r)odajati naprej kot sveto resnico.
To je za človeško zlobo voda na mlin, saj ima večina ljudi ravno take
informacije najraje. Kot zrak, so tudi te nujno potrebne za njihov obstoj. Z njimi se hranijo in z njimi negujejo svoj nesamozavestni ego.
Takim ljudem bi iz najglobljih kotičkov svojega srca privoščila, da bi
se vsaj enkrat v svojem življenju prelevili v svoje žrtve in bili sami tarča zlobnih jezikov. Morda bi jih to toliko streznilo, da bi se naslednjič,
ko bi bili spet v skušnjavi razširjati zlobne laži ustavili in razmislili o
posledicah svojega nemoralnega početja.

Župan Občine Loška dolina, gospod Janez Komidar, je veleposlanike z veseljem sprejel, da jim pokaže naše lepote in prijaznost naših
ljudi. V uvodni predstavitvi občine je poudaril turistične možnosti
kraja in predstavil gospodarski potencial. V Loški dolini je seveda
zelo pomemben gozd oz. les in v pogovorih tekom dneva so tudi
veleposlaniki prav na tem področju videli možnosti sodelovanja.
Loška dolina ima veliko lepih in zanimivih turističnih točk, ker
pa je dan kratek, so si ogledali le nekaj njih: kompleks gradu
Snežnik, Lovsko zbirko in Polharski muzej ter Spominski park
Evropske unije.
Spremljale so jih ravnateljica in učiteljice angleškega jezika Osnovne
šole heroja Janeza Hribarja, ki so pomagale pri prevajanju, članice
Društva Ostrnice pa so poskrbele za zajtrk. Gostje: nj. eksc. gospod
ZHANG Xianyi, veleposlanik Kitajske, Nj. eksc. gospod Athanasios
Kallidopoulos, veleposlanik Grčije, Nj. eksc. gospod Johannes Douma, veleposlanik Nizozemske, Nj. eksc. gospod Bahtijors Hasans,
veleposlanik Latvije in gospod Nedjan Brataševec, častni konzul
Poljske so z navdušenjem poskusili njihove jedi: ajdov kruh z orehi,
»flancate« in namaz s čemažem. Takih jedi v glavnem ne poznajo in
tako bo tudi loška kulinarika zanimiv predmet njihovih pogovorov,
ko se vrnejo domov.
Kljub dežnim kapljam, ki so vztrajno spremljale srečanje, so Loško
dolino veleposlaniki in organizatorji zapustili zadovoljni, z novimi
spoznanji, novimi poznanstvi in morda novimi idejami, ki znajo
povezati Loško dolino s svetom. ■

Latvija

Grčija

Poljska

Kitajska

Nizozemska

V

Veliko bolje bi bilo, če bi vsaj polovico energije, ki so jo nekateri pripravljeni porabiti za širjenje neresnic in senzacionalističnih negativizmov, vložili v poslušanje sogovornikovega mnenja. Morali bi se
začeti počasi zavedati, da poslušanje in morda celo priznanje, da se s
sogovornikom - bog ne daj - celo strinjamo, ne pomeni nujno našega
poraza, ampak prej zmago. Nihče namreč ni nezmotljiv in vseveden.
In prej kot si to priznamo, prej bomo postali boljši in pametnejši ljudje. To seveda ne pomeni, da ima sogovornik vedno prav, lahko pa
mu damo vsaj priložnost, da izrazi svoje mnenje in morda se nekje na
sredini celo srečamo in najdemo skupen kompromis.
Ker sem večna in nepopravljiva optimistka, močno verjamem v to,
da smo ljudje še vedno sposobni kultiviranega dialoga kljub prepričevanju nekaterih prodornih medijev v nasprotno. Spoštovanje sogovornika bi lahko bil prvi korak k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Škodilo ne bi niti, če se pri vsaki novici, ki jo preberemo ali
slišimo, ne bi začeli takoj naslajati nad tujo nesrečo, ampak bi najprej
s svojo glavo in vsem znanjem, kar ga premoremo v njej najprej premislili, če se nam ta zdi vsaj približno verjetna. In tako naprej, korak
za korakom, do srečnega konca, kjer bomo živeli srečno do konca
svojih dni, vsi drugačni – vsi enakopravni, vsak s svojim mnenjem,
pa vendar vsi z istim ciljem: življenjem v slogi.
Za konec tega zapisa in začetek
poletja pa še ena vesela, pozitivna
in popolnoma resnična novica:
moja soseda Nika je nabrala
116 mavrahov! In tega vam ne
sporočam iz zavisti, ampak zato,
ker se ob tem podvigu veselim
skupaj z njo. ■
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Milena Ožbolt

Ostrnice kot umetniški motiv

(povzetki kulturnega večera v gradu Snežnik, 23. maja 2013)
V okviru prireditve V deželi ostrnic se je odvijal kulturni večer, na katerem so bile ostrnice, ta naša krajinska posebnost,
predstavljene kot umetniški motiv v pripovedih, pesmih, slikah, fotografijah in filmu.
Seveda so bile ostrnice najbližje tistim, ki so se z
njimi največ ukvarjali – kmetom, dninarjem in njihovim družinam. Zato ostrnice nastopajo najprej
v anonimnih zgodbah, ki se širijo in spreminjajo
od ust do ust.
Zdevanje ostrnic je naporno delo, zato so to pogosto počeli mladi in močni ljudje, dekleta in fantje, ki pa so jim starejši radi prigovarjali: »Le glej
kakšno ostrnico boš naredil/a! Kakršno ostrnico
narediš, takega moža ali ženo dobiš!« … Kajti
ostrnice so lahko visoke, nizke, tanke/vitke ali čokate, razkuštrane ali lepo očesane, preščipnjene,
krevljaste, vegaste in še kaj … Zato so se fantje
in dekleta trudili, da so bile njihove ostrnice res
trdno zasajene, visoko obdete, ravne, postavne
in lepo očesane, da niti ena travna bilka ni šla v
nič. Lepo je bilo videti njihove ravne vrste od blizu
in daleč …
Pripovedujejo tudi, da je nekoč pred 2. sv. vojno,
ko je šla meja z Italijo po Javornikih in čez vrh Snežnika, nek italijanski »tenente« z »rešpetinom« z
najvišje točke dol gledal na jugoslovansko stran
in takoj opazil po vsej širni Loški dolini in Babnem
Polju množico zelenih postav v ravnih vrstah. In mu
je baje takoj padlo srce v hlače: »O, mamma mia!«
je vzkliknil. »Kako bomo pa mi osvojili to deželo, ko
pa ima na vsakih deset korakov vojaka!« … Pa so
bile samo ostrnice … Tako ljudski glas.
Letos pa mineva ravno 80 let od zadnjega bivanja velikana slovenske kulture Otona Župančiča
v Koča vasi. Po posredovanju pesnice Lily Novy
se je izčrpan od zdrah v ljubljanski Drami, kjer
je bil upravitelj, zatekel v gradič Koča vas – tam
je lastnica Greta Schollmayer imela neke vrste
penzion. Župančič se je zaljubil v Loško dolino
in po desetih letih pesniškega molka spet začel
pesniti in celo risati; nastala je pesniška zbirka
Med ostrnicami in takrat je napisal tudi prelepo
pesem Ostrnice pred gradom, v kateri ostrnice
ponosno šepetajo: »Me nismo Hallerstein, smo
Koča vas!« … (Pa je dandanes to, kar nas dela
Slovence – edine v vesolju – sploh še komu mar?!
Okradenim in ogoljufanim nam je ostal samo še
slovenski jezik, s katerim pa delamo slabše kot
svinja z mehom – le berite podnapise na TV, časopise in poceni knjige, pa se prepričajte sami …)
Ko gre za ostrnice, ne moremo mimo še enega
vrhunskega slovenskega pesnika in prevajalca,
Jožeta Udoviča, ki je del svoje mladosti preživel
v Ložu. Njegovo pesniško delo ni ravno lokalne
narave, a je v svojih dnevniških zapisih ostrnicam
namenil nadvse poetičen in slikovit odstavek. V

Zapisih v tišino za maj leta 1972 med drugim takole beremo:
»… pot do Vrha in Babne Police – kot vsako leto.
Košnja, vrste ostrnic, včasih jih ni bilo toliko. Čudno ljudstvo po poljih in travnikih, ki popolnoma
spremeni pokrajino. Nekaj neznanega stoji, kakor
da hodi in se zbira. Nekaj, kar ima v sebi pasivno
podobo nečesa, kar je bilo ali kar še bo …«
Marička Žnidaršič pa je ostrnice upodobila vse
drugače, veliko manj tesnobno kot Jože Udovič.
V pesniški zbirki Človek in zemlja iz leta 1953 so
ostrnice naklonjena priča razposajenemu smehu
mladih grabljic in njihovim sladkim skrivnostim.
Ostrnice so s svojo starodavno in edinstveno
pojavo navdihovale in še navdihujejo občutljive
duše, kakršen je ljubitelj narave, pevec in pesnik
France Anzeljc Petrač. Ob ostrnicah so se mu utrnili tile zgoščeni verzi:
Kakor slepe ptice
se senena kopja
skozi sončevo oko
dotaknejo kamnitih rož
večerne krajine.
V glasbi in plesu še nismo zasledili motiva ostrnic,
a ni rečeno, da ga ni in tudi če ga ni, še ni prepozno. Glasbenik in pisec besedil za narodnozabavno glasbo France Žnidaršič Žfran je že leta 1992
napisal besedilo z naslovom Na Notranjskem, ki
je za zdaj ostalo brez uglasbitve, čeprav je natančno ritmizirano in predvideno zanjo. V drugi
kitici te pesmi France Žnidaršič pravi:
Vasice notranjske med polja so posute,
kjer sence vitkih ostrnic bedijo sredi trav.
Snežnik sanjavo zre v lepote naše grude
in skoz' daljave sinje na skalnati Triglav.«
Bodo kakšnega pesnika navdihnile tudi plastične bale, ki se zdaj svetlikajo po travnikih in
košeninah kakor jate belih golobic? Zakaj pa ne?
V slikarstvu pa so ostrnice že dolgo pogost in hvaležen motiv. Za grajsko prireditev na temo ostrnic
je g. Matjaž Žnidaršič opravil zajetno delo in zbral,
kolikor je bilo le mogoče, upodobitev ostrnic raznih avtorjev v različnih tehnikah in iz različnih
obdobij. Iz raznih virov so bila zbrana številna
dela akademskih in ljubiteljskih slikarjev ter fotografov. Izbor šestinšestdesetih slik in fotografij

za predstavitev je napravila akademska slikarka
Stanislava Pudobska in po imenskem abecednem seznamu avtorjev so bile prikazane v grajski
poročni dvorani:
Najprej je bil mogoče videti dve oljni sliki in eno
monotipijo Benjamina Žnidaršiča, ljubiteljskega
slikarja, ki slika z usti, nato pa deset grafik z motivom ostrnic, ki jih je ustvaril akademski slikar Bojan Klančar. Akademska slikarka Karmen Bajec
je upodobila ostrnice na eni od ilustracij v knjigi,
podobno kot Lojze Perko, ki jih je med drugim
vsaj petkrat narisal v pesniških zbirkah Franceta
Lokarja in Maričke Žnidaršič.
Ljubiteljski slikar Ludvik Šraj ostrnice pogosto upodablja in na prikazanih sedmih oljnih slikah so bile
videti pokrajine z ostrnicami zelo raznolike in zgovorne, kot da ima vsaka ostrnica svoj značaj.
Akademski slikar Milan Rot je prispeval devet podob ostrnic iz raznih krajev ob Cerkniškem jezeru v
pastelu in risbi, akademska slikarka Stanislava Pudobska pa deset upodobitev ostrnic v akvarelu in
olju. Na koncu smo videli še oljno sliko z ostrnicami, ki jo je naslikal akademski slikar Tomaž Perko.
Sledile so fotografije znane fotografinje Andreje
Peklaj, na katerih celo prepoznamo nekatere lokacije v Loški dolini in ob Cerkniškem jezeru, enako lepe pa so bile tudi fotografije Boruta Kraševca, ki je večji del fotografij posnel v Loški dolin.
To je bil pravzaprav samo skromen izbor dosegljivih upodobitev ostrnic, kajti gotovo jih obstaja še
veliko več. Zanimivo bi bilo tudi pokukati v arhiv
fotografij Jožeta Udoviča, ki je skrbno fotografiral
vse krajinske in arhitektonske starožitnosti, na
katere je naletel, kot lahko sklepamo iz dnevniških zapisov.
Ostrnice so posnete vsaj na enem filmu. Kratki,
desetminutni film z naslovom OSTRNICA, ki so
ga obiskovalci grajskega kulturnega večera videli
nazadnje, je bil posnet v okviru izpitnih nalog za
sprejem na Akademijo za gledališče, film in televizijo v Ljubljani v letu 2012 in ga je komisija, katere
člana sta bila tudi režiser Marko Naberšnik (spominjamo se ga po filmih Petelinji zajtrk in Šanghaj)
ter snemalec in direktor fotografije Valentin Perko,
zelo dobro ocenila. Avtor filma je Klemen Kraševec,
študent 1. letnika na AGRFT, smer filmsko in televizijsko snemanje. V filmu Ostrnica so kot igralci
sodelovali Janez Kandare z družino in del družine
Urbiha iz Kozarišč. Vredno ogleda!
Na temo ostrnic bi bilo gotovo mogoče povedati
še veliko več – a naj ostane še kaj za drugič. ■
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Benjamin Žnidaršič

Zadrečke zdrahe na žagi v Vrhniki pri Ložu

N

a žagi v Vrhniki sta Kulturno društvo Gornji Grad in Zavod
Ars VIVA, 8. junija ob 20. uri organizirala uprizoritev komedije Zadrečke zdrahe, ki je do solz nasmejala prisotne gledalce.
Na preprostem odru, ki so ga predstavniki Kulturnega društva
Gornji Grad pripravili v eni uri, se je zvrstilo dvanajst izvrstnih
igralcev, ki so predstavljali dogodke iz življenja flosarjev. Flos je bil
dolga leta v Savinjski dolini glavni vir preživetja. S prevozom lesa
po rekah so se preživljale cele družine, ob tem pa so se spletale in
prepletale ljubezni.
Zgodba komedije je zgodba o vzponih in padcih, ki prežemajo življenja vseh nas. V komediji, ki je bila izvedena v savinjskem narečju, smo se nasmejali »tegobam« ljubezni. Zaljubljena dekleta
pričakujejo fantovske pozornosti, ki jo je včasih preveč, včasih pa
premalo. Zato pride do prepirov, ki se običajno končajo srečno.
Tudi pričujoča komedija se je razpletla srečno in prinaša sporočilo,
da se prepir ne izplača in da ni verjeti vsem vaškim govoricam.
Igro so ob številnih ponavljanjih igralci igralne skupine KUD Gornji Grad odigrali zadnjič. Nastopajoči so na koncu predstave poželi
bučen aplavz v upanju na sodelovanje tudi v bodoče, saj s podobnimi predstavami vsaj malo oživi podeželje na Notranjskem. Predstave si bodo v bodoče lahko ogledali tudi vsi invalidi. Na koncu
se je vsem zahvalil Benjamin Žnidaršič, Potepinke – neformalno
združenje žena iz Vrhnike – pa so postregle s toplo obaro in dobrotami, ki so jih napekle. ■

Janja Urbiha

Baletna pomlad 2013

K

onec baletne sezone je Baletno društvo Postojna naznanilo z zaključno
baletno predstavo. Tako kot vsako leto tudi
letos v Postojni, tokrat skupaj z Glasbeno
šolo Postojna. Doživeli smo še en čudovit
večer, tokrat Debussyjev (debusijev). Vse
plesne točke so bile pripravljene na glasbo
francoskega skladatelja in pianista – Claude Achille Debussy. Nekatere točke so bile
izvedene z glasbo v živo, za kar so poskrbeli gojenci postojnske glasbene šole.
Dekleta iz Loške doline so se na odru zavrtele v dveh točkah. Skupini Škratkov in
Zvončic sta tokrat združili moči in skupaj

Zadnje priprave pred nastopom v Ljubljani
foto: Nataša Plos

nastopili v točki »Ples v mesečini«. Starotrške Labodke pa so s pomočjo balerin iz
Cerknice pripravile točko z naslovom »Cakewalk«. Tudi ta večer so naše balerine suvereno nastopile, tako kot znajo samo one.
A zaključna predstava društva za dekleta še
zdaleč ni pomenil konec vaj. Ravno nasprotno. Po uspešno zaključnem nastopu so začele še bolj zavzeto vaditi, saj je pred najbolj
prizadevnimi še strogi izpit za višji baletni
razred na Konservatoriju za glasbo in balet
v Ljubljani.
Za povrhu so imele naše tri Labodke še nastope na regijski reviji plesnih ustvarjalcev
osrednje Slovenije »Preplesavanja 2013«,
kamor so se uvrstile po uspešno prikazanih
točkah na območni reviji v Cerknici, o katerih ste brali v prejšnji številki.
V Ljubljani je najprej zaplesala svoj solo Tinkara s točko Pot zvezde repatice. Kmalu je
sledila tudi skupna točka. Hana, Dominika
in Tinkara so nastopile s koreografijo sodobnega plesa z naslovom Od-boj dotika. Oba
nastopa sta bila deležna dobrih kritik s strani strokovne spremljevalke Nataše Tovirac,
plesalke, pedagoginje in koreografinje.

OD-BOJ dotika, plešejo Labodke Stari trg
Tinkara, Dominika in Hana
foto: arhiv JSKD

Še malo pa bodo na vrsto prišle tudi zaslužene počitnice. A kaj kmalu bodo naše
balerine začutile potrebo po nadaljevanju.
O tem pa jeseni. Baletni pozdrav. ■
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Jasna Lekan, zborovodkinja

Pevski zbor Jasna
Z izletom v GORIŠKA BRDA
zaključujemo sedmo sezono našega
zborovskega petja.
V četrtek, 6. junija, smo se pevke odpravile na
izlet. Vse leto zbiramo denar, na koncu pa si
privoščimo izlet po Sloveniji. Letos smo si najprej pod vodstvom lokalnega vodnika ogledale
ŠTANJEL, ki je resnično kraški biser. V zahvalo smo mu zapele pesem, ki se je zlila z okoljem
in nad katero je bil navdušen vodnik, pa tudi
turisti, ki so bili takrat tam. Požele smo aplavz
za pesem Moja mati čuha kafe. Pot smo nadaljevale po krasu do NOVE GORICE in naprej v
GORIŠKA BRDA. Tam smo obiskale kmetijo,
kjer smo se najedle češenj kar z dreves. Bile so
dobre, zato smo se jih tako »napokale«, da so
se potem nekatere morale zdraviti z brinjevčkom, ker so se bale, da bodo počile. Po ogledu
BRD, nas je pot vodila v zamejsko Slovenijo,
kjer smo si ogledale ČEDAD. Mesto je zanimi-

vo, meni pa je padlo
v oči predvsem to, da
je bilo precej prazno.
Sklepala sem, da meščani najbrž delajo
po službah, kar pa
ne morem reči za
naša mesta, katerih
ljudje se sredi tedna
sprehajajo,
sedijo
pred lokali in srebajo
kavico. Vožnjo smo
nadaljevale do GORICE, kjer smo se ustavile v
čokoladnici. To je bilo nekaj za nas! Bele, črne,
velike, majhne, z lešniki in brez in še in še …
Ko smo nakupile čokolado, smo se odpeljale
do SENOŽEČ na kosilo.
Skozi ves izlet smo bile dobre volje. Mislile
smo tudi na tiste pevke, ki zaradi bolezni niso
mogle z nami, čeprav so si to zelo želele, saj so

del našega zbora. Spomnile smo se jih z pozdravno razglednico. Misel pa nam je ušla tudi
k pevki, ki ni hotela z nami. Lahko ji je žal.
Bilo je lepo in zabavno.
Do konca sezone imamo še tri nastope.
Upam, da jih bomo izpeljale kar najboljše,
potem pa na zaslužene počitnice. HURAA! ■

Romana Nared

V deželi ostrnic letos mokro in navdihujoče

K

onec meseca maja bi že bil čas za tople
sončne žarke, ki se jim radi predajamo
ljudje in pokošene travne bilke, umetelno
odete okrog ostrnic.
To je tudi čas, ko naj bi se v okolici gradu
Snežnik v Loški dolini odvijala že deveta prireditev 'V deželi ostrnic'. Dogodki,
ki jih je Javni zavod za kulturo in turizem
grad Snežnik načrtoval skupaj z domačimi
društvi, ustanovami in posamezniki, naj bi
potekali med 23. in 26. majem 2013. A je
že tako, da so prireditve na prostem vedno
izpostavljene samosvoji moči narave. Zaradi slabih vremenskih razmer so bile odpovedane sobotne Igre med ostrnicami in
nedeljski Srednjeveški dan.
So pa toliko bolj navdušili mladi ustvarjalci
in ustvarjalke iz Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, ki se v gradu
Snežnik že vrsto let predstavljajo z likovnimi
in tehniškimi izdelki. Tudi letošnja razstava
ni minila brez iskrenih izrazov občudovanja njihovih del in pohval učiteljicam, ki jih
usmerjajo pri njihovem umetniškem delu in
iskanju navdiha.
In ravno navdih je tisti, ki je pogoj, gibalo
ustvarjanja na katerem koli področju kulture. Navdih je sicer vsakokrat enkraten, individualen – so pa nekateri motivi, ki pogosteje
služijo navdihu. Eden takih so tudi ostrnice.
Na kulturnem večeru v gradu Snežnik na
temo 'Ostrnice med tradicijo in navdihom'
smo sledili pregledu njihovih upodobitev na

slikarskih platnih,
v grafikah, skicah,
na fotografijah in
tudi v literarnih
delih ter filmu.
Moderatorka večera je bila ga. Milena
Ožbolt, ki je mnogotero pojavnost
vodilnega motiva
(ostrnic) s pretanjeno interpretacijo oblikovala v celosten in sporočilno bogat program.
Pri tem so ji bili v veliko pomoč Leonida Zalar z recitacijama pesmi Otona Župančiča in
Maričke Žnidaršič, Matjaž Žnidaršič s projekcijo slik in fotografij z motivi ostrnic ter

Klemen Kraševec s predvajanjem lastnega
filma Ostrnice. Obiskovalci smo si bili edini,
da ostrnice v Loški dolini niso zgolj tradicija. So sinonim lepega – in take naj tudi ostanejo. Da pa nanje ne bi pozabili, bo v Loški
dolini naslednje leto ob začetku poletja zagotovo zopet prireditev 'V deželi ostrnic'. ■
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Romana Nared

Po poti okrog Loške doline do njene dediščine
Na jugu Slovenije se pod mogočnim Snežnikom razprostira skrivnostni kraški svet Loške doline. Letni časi jo vsako leto znova
oblečejo v svoje barve, poplave prekrijejo njeno obličje. Tisočletni pogled v zgodovino usmerja bogata kulturna dediščina,
skozi katero se zarisujejo silhuete ostrnic – svojevrstnega načina sušenja sena in kmetijskih pridelkov v Loški dolini.

T

o so uvodne besede iz zgibanke o
Poti dediščine Loške doline, ki jo je
zasnoval Javni zavod za kulturo in turizem
grad Snežnik. Krožna pohodna pot je
dolga nekaj manj kot 22 km, poteka po
obrobju Loškega polja in povezuje številne
naravne in kulturne znamenitosti Loške
doline. Na zemljevidu jo orisuje zeleno
srce, zato je tudi njen slogan Odkrijte
zeleno srce Notranjske! Celoten projekt
je sofinanciran s sredstvi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Našo dolino preči kar nekaj označenih
pohodnih poti (E6, Pot kurirjev in
vezistov, Notranjska planinska pot, Velika
Krpanova pot ...), vendar nobena izmed
njih ne predstavlja Loške doline kot celote.
Zato je pred leti Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik skupaj s sodelavci
začel zarisovati traso, ki bi povzela čim
več njenih značilnosti. V iskanju najboljše
variante je bil organiziran javni posvet, ki so
mu sledili posamezni posveti z domačimi
društvi. Trasa je bila preizkušena oktobra
leta 2011, ko je bil v počastitev občinskega
praznika izveden prvi pohod. Po njej se
je do sedaj v dveh organiziranih pohodih
podalo okrog 500 pohodnikov. Njihove
vzpodbudne ocene so okrepile prvotno tihe
načrte, da se pot označi in ustrezno opremi.
Končna trasa je nekoliko spremenjena
prvotna zasnova, ki upošteva ne le različna
mnenja temveč tudi potek katastrskih poti.
Že ob prvih obrisih pa smo se skorajda
na vsakem koraku začeli srečevati s
pomembnimi elementi dediščine – tako
naravne kot kulturne. Najbolj smiseln
način njihove vključitve v samo pot (kot
alternativa pretiranemu individualnemu
označevanju) je bilo oblikovanje
posameznih tematskih sklopov ter njihova
predstavitev na interpretativnih tablah na
izbranih lokacijah. Pri cerkvi sv. Marjete
v Šmarati, ker je eno od pomembnejših
arheoloških območij, bo postavljena tabla
o arheološki dediščini Loške doline, o
etnološki dediščini mlinov in žag pri izviru
Velikega Obrha, o (srednjeveškem) mestu
Lož in njegovi zgodovini na stavbi TIC-a
v Ložu, na Nadleškem polju pri brunarici
ŠD Nadlesk o prvem partizanskem letališču
in bolnicah Snežnik iz obdobja 2. svetovne
vojne ter o kraških pojavih v Loški dolini

pri kapeli sv. Izidorja v Danah. Posebna
razgledna točka z razlagalno karto
Loške doline pa bo nad
kapelo sv. Družine
v Podgori. Table,
ki so tako kot
zgibanka
oblikovane
s pomočjo
zunanjih
strokovnih
sodelavcev,
vključujejo
poleg
interpretacije
posamezne dediščine
tudi informacije o sami poti.
Predstavljajo izhodišča za celotno
pot ali izhodišče za nadaljnje
raziskovanje posameznih tem. Ravno
s slednjim se na omenjenih lokacijah
vzpostavljajo pomembne 'tematske
točke' (arheološka dediščina, mesto
Lož, mlini in žage, kraški svet, druga
svetovna vojna), ki jih lahko obiščemo
neodvisno od celotne poti.
V naravi pot označujeta rumena in
zelena vodoravna črta, na večjih
smerokazih ob glavnih cestah pa
ju dopolnjuje stilizirana podoba
dveh ostrnic. Interpretativne
table z zemljevidom poti bodo
na omenjenih šestih mestih
postavljene do konca letošnjega
poletja, uredili pa se bodo tudi
nekateri odseki, ki se zaraščajo.
Za vse radovedne je po poti
(ali delih poti) organizirano lokalno
turistično vodenje.
Pot dediščine Loške doline predstavlja
infrastrukturo, ki prispeva k boljši kvaliteti življenja domačinov, odpira nove možnosti
razvoja turistične ponudbe ter veča prepoznavnost Loške doline. Prepričani smo, da vam bo
odkrila marsikatero skrivnost in odprla nove poglede na Loško dolino.
Za širšo javnost bo predstavitev poti v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine
v nedeljo, 29. septembra 2013, ob 15. uri na Žagi v Vrhniki pri Ložu.
3. Pohod po Poti dediščine Loške doline ob prazniku občine Loška dolina pa bo
letos v nedeljo, 13. oktobra, s startom med 8. in 9. uro s parkirišča Kovinoplastike v
Ložu. Na oba dogodka že sedaj lepo vabljeni!
V pričujoči številki glasila Obrh prilagamo nekoliko pomanjšan zemljevid
Poti dediščine Loške doline. Vse informacije kakor tudi zgibanke z zemljevidom
so na voljo (brezplačno) v TIC-u Lož.
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Boris Valjan, DLLL

Lokostrelstvo in dlll Snežniška Diana

Eden najboljših v državi in v Evropi Dare Modec
na višku koncentracije (foto: Franc Kraševec)

Najbrž ste že kdaj spremljali streljanje z lokom.
Morda ste se s tem srečali skozi otroško igro, preko znancev, prijateljev, partnerjev, na sosednjem
travniku, na športnih igrah ali na »resnih« tekmovanjih, morda ste ta šport videli po televiziji. In
morda vas je zamikalo, da bi se v lokostrelstvu
poskusili tudi sami.

Vendarle pa začetek ne deluje preprosto. Loki
– goli, ukrivljeni, sestavljeni … puščic tisoč vrst,
pa še »berger«, »nok« … Mnogo neznank, mnogo
vprašanj. Čeprav je slišati zelo učeno, pa so začetki sila preprosti in rezultati ter z njimi veselje
takojšnji, s poglabljanjem in spoznavanjem pa
lahko nadgrajujete in pilite tehniko ter opremo
praktično brez meja.
Da bi vam lokostrelstvo približali in vas zanj navdušili, se zelo trudimo v Društvu ljubiteljev lova z
lokom SNEŽNIŠKA DIANA. V letošnjem letu smo
že in še bomo organizirali vrsto dogodkov, ki nikakor niso namenjeni samo »resnim« in »natreniranim« tekmovalcem, temveč vsem vam, ki se vam
zdi lokostrelstvo zanimivo in bi se z njim radi srečali ali ga predstavili svojim otrokom, družinskim
članom, prijateljem.

Zmagovalec in predsednik kluba Boris Valjan –
»še malo, pa bo puščico naslonil kar na očala«
Neumorni tajnik in glavni fotograf kluba Franc
Kraševec meri natančno (foto: Franc Kraševec)

Zmagovalca Hana Zabukovec in Mark Novak sta
uigran tim (foto: Franc Kraševec)

Pa je lokostrelstvo primerno za vas? Absolutno.
Gre namreč za čudovit šport, primeren skorajda
čisto za vsakega – od majhnega otroka do ekstremnega športnika, preobremenjene učiteljice,
močnejšega strugarja, izgorelega šefa, prešerne
študentke, od doktorja do samouka, od pesnika
do »štromarja«. Streljanje z lokom nikakor ni omejeno na tekmovališče, skrbno izbrane posvečene
prostore ali na točno določeno uro z obvezno prisotnostjo sotekmovalcev. Prakticirate ali samo
spremljate ga lahko natanko po svojih zmožnostih,
tako časovno kot krajevno, tako v družbi kot sami.

foto: Franc Kraševec

Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvah,
ki še sledijo:
 22. junija 2013 pri gradu Snežnik v Kozariščah
»Tekma za slovenski in Jadranski pokal« po
pravilniku Lokostrelske zveze Slovenije.
 Septembra bomo ob »Regijskem tekmovanju«
organizirali tudi program promocije in prikaza
lokostrelstva.
 V oktobru bomo izvedli čistilno akcijo in popravilo tarč in opreme, kar bo tudi priložnost za
druženje.
 V decembru pa »Dvoransko klubsko tekmovanje 18 m«, ki je primerno za vse kategorije in
nivoje znanja.

»Pokalna zmagovalca« Klara Kandare in Jože
Ovsec (foto: Franc Kraševec)

Vsi dogodki so namenjeni tudi vam. Obiščite kakšnega od njih in poskusite, brez zadržkov. Morda
se bojite, da ne znate … ali da boste vprašali kaj
neumestnega. Verjemite, da so vsi lokostrelci na
začetku streljali mimo in delovali nerodno in tudi
najizkušenejšim se še zgodi marsikaj. Tudi vam
se bo, vendar je vsak strel uspeh in stopnička k
napredku.
Za konec pa še nekaj utrinkov iz aprilskega
medklubskega tekmovanja, ki smo ga izvedli na
predvečer praznika dela na Nadleškem polju.
Tekmovanje je bilo odprto za vse, ki so se želeli
preizkusiti. Članom klubov, društev, vaških odborov … pa tudi posameznikom in z udeležbo smo
bili zadovoljni. Nemalo jih je bilo, ki so lok prvič
prijeli v roke in ob pomoči naših članov bolj ali
manj uspešno poskušali zadeti »čisto desetko«.
Člani kluba smo obiskovalcem z veseljem predstavili lokostrelstvo, jim pokazali našo opremo in
posredovali »inštrukcije« in ne glede na rezultate
smo se mi in obiskovalci predvsem dobro imeli in
se zabavali.
Taka druženja so vedno dobrodošla, njihova izvedba pa je seveda odvisna od obiskovalcev
in tudi ljudi, ki so nam pripravljeni priskočiti na
pomoč. Zato se najlepše zahvaljujemo Športnemu društvu Nadlesk, gospodu Zdenku Trudnu in
županu Janezu Komidarju za vso pomoč, tako pri
organizaciji omenjenega tekmovanja kot za vse
sodelovanje in podporo delovanju našega kluba.
Lokostrelstvo pomeni predvsem veliko druženja,
tekmovanja pa seveda prinesejo tudi zmagovalce. In tu so zmagovalci aprilskega medklubskega
tekmovanja (po kategorijah):
deklice – Hana Zabukovec
dečki – Mark Novak
članice – Nadja Anzeljc
člani – Boris Valjan.

Zmagovalka Nadja Anzeljc med pripravami
foto: Franc Kraševec

Zmagovalci pa smo pravzaprav vsi, ki del svojega
časa posvetimo športu oz. rekreaciji, in naj nas
bo takih čim več! Vabljeni v našo družbo! ■
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Vinko Bavec

25 let Šahovskega kluba Loška dolina

T

ukaj, kjer se starodavne poti od Jadrana do
Baltika vzpenjajo v planote, ki vodijo proti
sredini Evrope, leži med Bloško planoto na severu in Snežniškim pogorjem na jugu ter Racno
goro na vzhodu in Javorniki na zahodu, Loška
dolina imenovana po kraju Lož, ki je imel pred
500 leti mestne pravice. Po dolini se imenuje
tudi občina, v katero spada še Babno Polje.
Iz arhiva, kolikor ga obstaja, je razvidno,
do so se ljubitelji šahovske igre v Loški dolini združevali v Šahovskem društvu Ulaka,
ustanovljenem leta 1970, in ko je to zamrlo,
v okviru šahovske sekcije pri TVD Partizan.
Na občnem zboru športnega društva TVD
Partizan leta 1986 smo v šahovski sekciji
zastavili obsežen program dela, pri ŠZ Slovenije smo registrirali 31 članov. Prostor
za delovanje šahovske sekcije je bil v stavbi
TVD Partizan, še prej pa v mladinski sobi,
ki je bila na podstrešju stare OŠ v središču
Starega trga. Ogrevanje sobe v zimskem času
je bilo s pečjo na elektriko in nastali so veliki stroški za porabljeno električno energijo,
tako da jih društvo TVD Partizan ni zmoglo
plačati. Zato je bil organiziran ples v športni
dvorani z domačim ansamblom »Terpo« in
ves izkupiček je šel za plačilo elektrike.
Želja članov šahovske sekcije, da ustanovimo šahovski klub, je bila velika. Ustanovni
občni zbor je bil sklican 13. marca 1988. V
izvršni odbor smo bili izvoljeni: Vinko Bavec, predsednik kluba, Marko Kraševec, tajnik in mentor šahovskega krožka, Vitko Stanič, blagajnik, Boško Trivunčevič, kapetan
in Janez Samsa, gospodar. Nadzorni odbor:
Janez Kandare, predsednik, Janez Drobnič
in Nedeljko Savič. Društvo TVD Partizan ni
nasprotovalo ustanovitvi, prenesen je bil ves
šahovski inventar. Težavo s prostorom smo
reševali z ZTKO Cerknica, lokalno skupnostjo in Kovinoplastiko Lož. Prostor smo si
uredili v stavbi stare OŠ, katere lastnik je bila
Kovinoplastika Lož. V 25-letnem obdobju
smo se selili 5-krat. Lahko mirno zapišem,
da smo bili kot ptički brez gnezda. Po ustanovitvi občine Loška dolina, ki je zasedla
prostor za trim kabinet smučarskega kluba,
smo bili zopet na cesti. V svoj prostor nas je
vzelo PGD Stari trg, katerega člani smo tudi
4 šahisti. Dejavnost kluba je vseskozi usmerjena na vsa področja igranja šaha in delo z
mladimi. Turnirje smo sodili kar člani sami.
Kaj kmalu smo spoznali, da bo potrebno izšolati lastne šahovske sodnike. V začetku so
se izšolali trije sodniki, potem pa še dva. Pri
zbiranju finančnih sredstev za nakup prvega
računalnika (PC) v klubu smo natisnili vrednostne bone v skupni vrednosti 300 dem.
Vsak član je prodal 5 bonov. Sam računalnik
nam ni dosti pomagal, potrebno je bilo ku-

piti program, s katerim smo vodili turnirje.
Turnirji, ki smo jih organizirali, so tako dobili veljavo in najbolje uvrščeni so uveljavljali zahtevke po višjih šahovskih kategorijah in
ratingih. V nekaj letih po ustanovitvi kluba
smo bili zmožni organizirati največja tekmovanja. Edina ovira je dovolj velik prostor.
Državno ekipno tekmovanje za osnovne
šole smo organizirali v domu pod Liscem na
Blokah. Tekmovanje smo organizirali v letu
1998 ob 10. obletnici delovanja kluba. Naslednje leto smo organizirali državno klubsko
ligo za fante v dijaškem domu Gozdarske
šole v Postojni. Na naše turnirje, ki jih večinoma organiziramo v gasilskem domu PGD
Stari trg, radi prihajajo tekmovalci iz osrednje Slovenije. Zato smo se ob 120-letnici
Prostovoljnega gasilskega društva Stari trg
javno zahvalili in podelili skulpturo šahovskega konja z mislijo, da bi oba društva še
naprej vlekel tako kot do sedaj.
V 25-letnem obdobju so se naši člani in članice redno uvrščali posamezno in ekipno
na državna prvenstva. Omenil bi le najvišje
uvrstitve naših tekmovalcev:
 posamezna tekmovanja: Mateja Kljun 2.
m. na državnem mladinskem prvenstvu
leta 2001 v starostni skupini do 18 let in
uvrstitev na evropsko prvenstvo v Grčiji,
kjer je osvojila 37. m. Simona Drobnič
1. m. na državnem mladinskem prvenstvu leta 2008 v starostni skupini do 8 let.
Svetovno prvenstvo je bilo v Vietnamu in
se ga ni udeležila. Milan, Simona in Rok
Drobnič so si v letu 2012 pridobili pravico
nastopa na svetovnem mladinskem prvenstvu v Mariboru. Rok Drobnič je dosegel 1. m. na državnem tekmovanju leta
2013 v starostni skupini do 8 let. Pravico
nastopa ima na svetovnem prvenstvu v
Dubaju. Leto 2013 je skoraj na polovici
in že beležimo naslednje uvrstitve: Milan
Drobnič – 3. m na državnem tekmovanju
OŠ do 15 let, Rok Drobnič – državni prvak
v standardnem šahu in pospešenem šahu.
 ekipna tekmovanja: 4. m. na ekipnem
mladinskem prvenstvu v Čatežu v starostni skupini do 15 let, nastopili so: Marjan Žagar, Uroš Bavec, Dragomir Savič in
Srđan Petkovič. 5. m. članska ekipa v 2.
državni ligi zahod v Kranju.
 dobre uvrstitve pa sta dosegla v dopisnem
šahu Ljubo Gačnik in Anton Kraševec.
Omenil bi še tri simultanke. Igrali so: Leon
Gostiša, Anton Preinfalk in Zlatko Bašagič.

Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami: Na željo OŠ Stari trg smo pri gradu Snežnik izpeljali šahovski dvoboj v živem šahu. S
ŠD Nadlesk organiziramo ekipno tekmovanje
za člane športnih društev občine Loška dolina. Večkrat nudimo pomoč pri izpeljavi šahovskih tekmovanj Medobčinskemu društvu
invalidov Cerknica. Največje je bilo ekipno
državno prvenstvo v Starem trgu.
Šahovski klub Loška dolina je član Športne
zveze Loška dolina in Šahovske zveze Slovenije, ki je tudi krovna organizacija. Trenutno
imamo 34 članov, od tega 5 članic. Po šahovskih nazivih pa: 3 mojstrske kandidate, 10
prvokategornikov, 6 drugokategornikov, 1
tretjekategornik in 14 četrtokategornikov. Poleg omenjenih nazivov se moč šahista meri z
ratingom, ki se spreminja glede na uvrstitev.
Kako je nastala igra šah? Ena izmed legend
pravi, da je šahovsko igro izumil rimski bog
vojne Mars. Bil naj bi namreč zaljubljen v
lepo boginjo Caisso, njeno ljubezen pa si je
pridobil šele s tem, ko ji je poklonil igro šah.
Še dandanes je boginja Caissa priznana kot
boginja šaha.

In zakaj igrati šah?
- ker je šah vsebinsko neizčrpna, dovršena,
strateška miselna igra, sestavljena iz
elementov športa, znanosti in umetnosti,
ki ima izdelano teorijo svojih zakonitosti;
- ker je šah igra nad igrami v svojem
kulturnem in vzgojnem pomenu;
- ker je šah igra, pri kateri je posameznik
sam odgovoren za svoje dosežke, kar
je zanj hkrati vzgojna kot tudi socialna
izkušnja;
- šah enakovredno igrajo tako moški kot
ženske, mlajši in starejši.
Za konec misel Dragoslava Andrića, šahista
in avtorja šahovskih knjig:
»Je res, da šahisti živijo dlje od asov avtomobilskih tekmovanj? Ne, šahistom le čas počasneje teče …« ■
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foto: Miran Šraj

Sonja Butina

ŠAHOVSKI KLUB
LOŠKA DOLINA

– 25. obletnica delovanja

Milan Šraj, ŠRD Snežnik - Kozarišče

Slovesno obeležitev 25-letnega uspešnega
dela našega majhnega kluba smo sicer nameravali predstaviti v okviru programa letošnjih
Ostrnic, a je prireditev tisto majsko soboto
odpadla zaradi res zoprnega vremena. No, mi
smo turnir v pospešenem šahu vseeno uspešno izvedli kar v klubskih prostorih ob napovedani uri, ker je bilo razposlanih preko 60 vabil
in turnir objavljen na spletni strani šahovske
zveze. Ob 15. uri je po slavnostnem nagovoru
predsednik podelil častna priznanja in plakete ter nas pogostil s pico. Pogrešala sem še
kakšnega predstavnika lokalne skupnosti in
športnih organizacij ter pokrovitelja.
Kakor koli, kakor lahko preberete iz pestre in
zanimive zgodovine Šahovskega kluba Loška
dolina, ki jo je pripravil Vinko Bavec, ki je neutrudni predsednik prav tako že 25 let, so bili
naši šahisti precej uspešni tudi širše, izven matičnega kluba.
Trudimo pa se seveda še naprej, saj pri šahu
pravzaprav ni mrtve sezone. Še posebej je
treba v tem pogledu spet izpostaviti naše tri
mlade Drobniče, ki nizajo uspeh za uspehom.
Šahovski krožek v osnovni šoli je sicer za letošnje šolsko leto zaključen, a upam, da bomo
v naslednjem nadaljevali kot interesna dejavnost, kamor se bo lahko priključilo še več talentiranih otrok. ■

Aktivna prva polovica leta je
skoraj za nami
Prva polovica leta, ki se počasi bliža koncu, je
v ŠRD Snežnik - Kozarišče v glavnem minila v
znamenju pohodništva.
Januarskemu tradicionalnemu pohodu na Slivnico je že v mesecu marcu sledil tokrat prvič pohod
po Jurčičevi poti od Višnje gore do Muljave. Res
da je bila udeležba bolj skromna, saj se nas je na
zanimivo, a nezahtevno zimsko pot odpravilo 20
pohodnikov, tako članov kot tudi nečlanov ŠRD
Snežnik – Kozarišče. Upam, da bomo ti, ki smo se
tega pohoda udeležili, znali naslednje leto navdušiti večje število pohodnikov, saj je pot prijetna,
na koncu, na Jurčičevi domačiji pa tudi zanimiv
kulturni program.
V mesecu marcu smo izvedli vsakoletni občni zbor
društva, kjer smo pregledali delo v preteklem letu
ter predstavili program dela za letošnje leto. Pri
sestavljanju aktivnosti se trudimo, da bi ustregli
različnim željam, vendar vsem vsekakor ne bomo
mogli ugoditi, zato smo v predsedstvu društva
veseli vsakega predloga, in če je le možno ga skušamo udejaniti. Še posebej smo bili letos veseli
udeležbe župana Občine Loška dolina, g. Janeza
Komidarja, saj si je kljub natrpanem urniku vzel
urico za nas in nam odgovoril na vsa vprašanja, ki
smo mu jih zastavili.
Letos se je zima zadržala v naših krajih dalj časa
kot po navadi, zato je bil tudi pohod v okolico
Racne gore izveden šele v drugi polovici aprila.
Na sončno pomladansko nedeljo, 21. aprila nas
je Boštjan popeljal po poteh v okolici Racne gore.
19 članov društva smo se tako v prijetnem vzdušju naužili svežega zraka. Pot nas je vodila iz žage
v Vrhniki čez Spodnje Poljane nazaj v Žago, kjer
nas je pričakalo okrepčilo in smo ob sproščenem
pogovoru zaključili nedeljsko druženje.
Aprila se je tudi končala rekreacija za odrasle pod
strokovnim vodstvom fizioterapevtke, nadaljevanje pa sledi v jeseni.
Že čez dobrih štirinajst dni pa je bil na vrsti že
tradicionalni Prvomajski pohod čez drn in strn, ki
nam je vsem članom društva še posebej pri srcu,

saj to pove tudi število udeležencev – letos se ga
je udeležilo okroglih 40 pohodnikov. Še vedno
malce utrujeni od kresovanja, se zjutraj ob 8-ih
zberemo na nogometnem igrišču pri gradu, kjer
nas pričaka naš vsakoletni vodnik Dušan. Njemu
sledimo, saj vemo, da nas bo varno vodil po poteh naših snežniških gozdov. Čeprav imamo vsako leto isti cilj je pot vedno drugačna, zanimiva,
slikovita. Pohod vedno zaključimo na Zagradnih
njivah, kjer je po navadi prireditev v počastitev
praznika dela, letos pa je žal prireditveni prostor
sameval …
Kot sem že predhodno omenil, se je zima dolgo
zadržala v naših krajih, zato smo planirani pohod
po poteh Slovenskih vojnih partizanskih bolnišnic
– SVPB premaknili na začetek junija, vendar nam
je tudi tokrat ponagajalo vreme, tako da smo bili
prisiljeni pohod odpovedati. Zaradi obilice dežja
so bile poti razmočene, blatne, spolzke. Mogoče
se bo v jeseni – upamo na lepšo jesen, kot pa je
bila pomlad, našel primeren trenutek, da izvedemo tudi ta pohod. To je tematski pohod, ki odkriva
tisto bolj humano plat naše pretekle zgodovine.
Vsi vemo za bolnišnico Franja, žal za naših 15 bolnišnic in eno lekarno ve le malokdo…
Konec junija, natančneje 23. junija pa bo prav
tako že tradicionalni vzpon na Snežnik, ki se bo
nadaljeval z druženjem ob športnih igrah. Vsako
leto je vzpon na Snežnik dobro obiskan, še posebej pa je zanimiv drugi del - druženje ob športnih
igrah, kjer izvedemo tudi tekmovanja v različnih
disciplinah. Vzpon na Snežnik predstavlja nekako
zaključek prve polovice leta, saj nastopijo vsem
težko pričakovane počitnice in tja do septembra
se tudi društvene aktivnosti nekako ustavijo.
Jesenski del pa bo zopet zanimiv, saj bo tudi v
drugi polovici leta obilo aktivnosti in prepričan
sem, da se bo našlo za vsakega člana društva
ŠRD Snežnik – Kozarišče nekaj. Seveda, pa tudi
ostali občani Loške doline lepo vabljeni na naše
aktivnosti. ■
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Igor Jadrič in Janja Urbiha

V Črno goro po črne pasove

foto: Mario Žnidaršič

Karate klub Cerknica
že vrsto let ob zaključku
vadbene sezone svoje
člane povabi na karate
seminar »JKA Shotokan Tivat", ki se odvija
v času poletne sezone v
Črni gori. Tudi letos je
tako. Razlika je le ta, da
se, skupaj s trenerjem
Igorjem Jadričem, 3.
DAN, na pot odpravljajo prvič tudi fantje iz vadbene skupine Loška dolina.
Omenjeni seminar se je vrsto let izvajal v Buljaricah, oddaljen približno 25 km od Budve. Zadnjih pet let pa seminar poteka v turističnem kraju Tivat, v neposredni bližini meje s Hrvaško. Seminar
vodi mojster karateja 7. DAN – Oliver Tomić, pri tem pa mu pomaga njegov sin Marko Tomić, mojster karateja 5. DAN. Oliver Tomić
je tudi predsednik in glavni inštruktor JKA Srbije, Marko Tomič pa
mednarodni sodnik ter predsednik sodniške komisije JKA Srbije.
Letos na pot v spremstvu trenerja in staršev odhaja 6 karateistov.
Fantje, ki so z večletnim marljivim in vztrajnim delom že dosegli
stopnjo rjavega pasu (1. kyu), bodo imeli na koncu seminarja priložnost opravljati izpite za črni pas pri priznanem mednarodnem
mojstru. Glede na vestno večletno delo ter pospešene priprave, ki
so v teku, verjamemo, da jim bo to tudi uspelo. O tem pa v naslednji
številki Obrha.
Zaradi vedno večjega zanimanja za ta šport v Loški dolini se je
pokazala potreba po ustanovitvi samostojnega kluba. Zato se vam
bodo v prihodnji številki Obrha dekleta in fantje, ki karate trenirajo
v Loški dolini, oglasili že pod novim imenom, in sicer kot člani Karate kluba Socnin Loška dolina. Do takrat pa prijetne počitnice. ■
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Vse bolj bogata turistična
promocija regije
Regionalna razvojna agencija
Notranjsko-kraške regije nadaljuje z aktivnostmi, s katerimi
želi povečati prepoznavnost
celotnega območja Zeleni kras.
Po lanskoletni seriji jumbo plakatov za Park vojaške zgodovine, Cerkniško jezero in Križno
jamo ter Postojnsko jamo je bil
letos izdelan tudi jumbo plakat
za Loško dolino. Loško dolino – Deželo ostrnic predstavlja fotografija ostrnic avtorja Boruta Kraševca, s fotografijo gradu Snežnik in sloganom Dotik
prvinskosti. Večina plakatov je postavljenih ob pomembnih prometnicah v
Ljubljani, posamezni pa tudi v Mariboru, Slovenj Gradcu, Kopru, Ilirski Bistrici in Podskrajniku.
V okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija (RDO), ki ga sofinancirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, družba Postojnska jama in občine Notranjsko-kraške regije, so bile izdane tudi tri tematske
brošure, in sicer o vojaško-zgodovinski dediščini, naravni dediščini in kulinaričnih značilnostih tega območja. V vseh treh brošurah, ki so obiskovalcem na voljo v slovenskem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku, so
predstavljene tudi zanimivosti in turistična ponudba v občini Loška dolina.
Ker je v projekt vključena tudi Postojnska jama, se ponudba predstavlja na
vseh večjih turističnih sejmih v tujini.
Med poletno sezono pa bo na izlete v Loško dolino vabil tudi poletni turistični vodnik v angleškem jeziku Summer guide, v katerem je v okviru obširne
predstavitve Zelenega krasa zastopana tudi Loška dolina z gradom Snežnik,
Križno jamo, številnimi aktivnostmi v naravi ter poletnimi prireditvami in zanimivimi dogodki. Vse publikacije so na voljo tudi v TIC Lož.
Nikakor pa ne gre spregledati prenovljene spletne strani Zelenega krasa.
Na njej boste našli obilo koristnih informacij. Stran je pregledna in všečno
oblikovana, zato kar vabi h kliku na http://zelenikras.si/si/.
Zeleni kras je tudi ena izmed destinacij, ki je bila nominirana za letošnji
naziv evropske destinacije odličnosti in se uvrstila med tri finalistke, izmed
katerih je zmagovalka postala destinacija Laško-sotočje dobrega. Cilj projekta EDEN, znotraj katerega poteka omenjeni izbor, je usmeriti pozornost
na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promovirati destinacije, kjer je cilj gospodarske rasti zastavljen tako,
da zagotavlja družbeno, kulturno in okoljsko trajnost. V letošnjem letu je bila
tema izbora DOSTOPNI TURIZEM.
V vse naštete aktivnosti za boljšo turistično promocijo se dejavno vključuje
zavod grad Snežnik, s katerim nastajajoči RDO zelo dobro sodeluje. ■
Mateja Simčič, RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
RDO Postojnska jama – Zeleni kras

Moje poletno delo v TIC-u
Sobota, jaz pa vstanem še pred začetkom risank na popu. Spakiram jogurt za
malico, umijem zobke in se odpravim. Odklenem vrata TIC-a, postavim tablo
in veselo na delo. Že drugo poletje. Tako poteka moja jutranja rutina ob delavnih dneh v TIC-u. Največkrat je potrebno pospravit pisarno, pobrisat prah, potem pa sledi iskanje raznih informacij, ustvarjanje letakov, kopiranje, tiskanje,
skeniranje in druge pisarniške zadeve. Pri tem mi jo velikokrat zagode tiskalnik
s svojim »paper jam-om«, a se uspeva sporazumeti z nekaj prepričevanja in
razstavljanja. Moja glavna naloga pa je usmerjanje turistov, ki z velikim zanimanjem sprašujejo (večinoma), kje je najbližji bankomat in kje lahko srečajo
medveda. Seveda pridejo velikokrat tudi turisti, ki ne znajo ne angleško, ne
slovensko in poskušam z mojo italijanščino in risanjem po zemljevidu razložiti,
kako pridejo do želene lokacije. Pri tem lahko le upam, da se ne izgubijo kje

na poti v gozdu do Mašuna. Ravno tako mi posebno skrb vzbujajo kolesarji,
ki pričakujejo kolesarske poti označene v naravi – bog ne daj, da oni srečajo
medveda, tudi če si ga želijo videti.
Presenetiti me znajo tudi domačini Loške doline. Zaradi njihovih želja in zahtev
moram velikokrat potegnem iz rokava moj skriti adut. Oziroma, ga potegnem
iz žepa, opravim z njim nekaj izjemno hitrih klicev in v trenutku najdem, kar je
potrebno poiskati. Trenutek je sicer lahko tudi daljši, če je vmes prisotna višja
sila, vendar se da tudi njo premagati.
Mnogi študentje se nad svojimi službami ali stvarmi, povezanimi z njimi, precej
pritožujejo in komaj čakajo, da končajo izmeno. Jaz pa imam tukaj vse, kar
potrebujem – rad delam to, kar počnem, imam super sodelavke in super šefa
ter vedno se dogaja nekaj novega. Če bi ukinili TIC, mi ne bi bilo žal zaradi tega,
ker bi bil prikrajšan za honorar (čeprav vedno prav pride vsak evro, še posebno
v teh časih). Najbolj bi pogrešal vse izkušnje, ki sem jih in jih bom še dobil
tukaj; pa naj bodo dobre ali slabe. ■
Miha Bajc
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Mateja Peček

Novopečeni lokalni turističi vodniki

Udeleženci srečanj vodnikov Zelenega krasa, ki se je odvijalo v četrtek, 6. 6. 2013 na
Ekološki turistični kmetiji Turn v Gornji Bitnji pri Premu.

V mesecu aprilu in maju je v organizaciji LAS, Društva za
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom skupaj z RRA
Notranjsko-kraške regije in izvajalcem TRA Autentica potekalo
50-urno šolanje za pridobitev licence lokalnega turističnega
vodnika na območju Zelenega krasa.
Zeleni kras je blagovna znamka Notranjsko-kraške regije, v okviru
katere se poleg občine Loška dolina tržijo tudi občine Bloke, Cerknica, Ilirska bistrica, Pivka in Postojna. Aktivnosti, pomembne za
trajnostni razvoj tega področja, so vezane na različna področja, eno
od pomembnejših je turizem. Izobraževanje turističnih vodnikov je
ena od aktivnosti, ki je bila prvič izvedena pred dvema letoma, letos
pa ponovljena z namenom pridobiti nove, kakovostne vodnike.
Celotna Notranjsko-kraška regija v sebi skriva nešteto zakladov,
tako v smislu naravne kot tudi kulturne dediščine. Pa tu nimam v
mislih samo v širšem merilu znanih gradu Snežnik, Križne jame,
Postojnske jame, Predjame. Malodane vsaka vasica skriva v sebi
mnogo tega, kar turisti vedno bolj iščejo in cenijo. To so pristnost,
odmaknjeni kotički, lokalni običaji, domača hrana in stik z domačini. Vloga lokalnega turističnega vodnika je najprej, da te stvari v
svojem domačem okolju prepozna, jih zna ceniti in je vsaj malo v
svoje kraje tudi zaljubljen. Iz tega potem izhaja navdušenje, ki ga
obiskovalci začutijo in po odhodu domov s seboj odnesejo občutek,
da so obiskali kraje z dušo, v katere se potem vedno radi tudi vračajo.
Na letošnjem šolanju se nas je zbralo okrog štirideset udeležencev,
iz naše občine štiri udeleženke in en udeleženec. Kljub temu da celotno področje Zelenega krasa ni zelo obsežno, smo vsi že kmalu
spoznali, da nam je mnogo stvari popolnoma neznanih. Ponovno
se je pokazalo dejstvo, da so Javorniki še vedno ne samo naravna
ločnica, ampak predstavljajo tudi pregrado v našem poznavanju sosedov »tam čez« (velja za obe strani v enaki meri). Predavanja so
bila izredno kvalitetna, predavatelji strokovnjaki s svojega področja.
Poleg predavanj smo izvedli tudi praktični del – enodnevni izlet po
Zelenem krasu, kar nam je bilo v pomoč na izpitnem delu, ko smo
se morali sami preizkusiti v vlogi vodnika.
Šolanje smo s podelitvijo potrdil o opravljenem izpitu zaključili 6. 6.
2013 na Ekološki kmetiji Turn. Ob tej priložnosti smo se novopečeni
vodniki srečali tudi s kolegi iz prvega izobraževanja, s predstavniki
lokalnih skupnosti, turističnih agencij in turistično informacijskih
centrov. V prijetnem vzdušju smo izmenjali mnenja in načrte za pri-

hodnost, razpravljali o možnostih povezovanja in oblikovanja skupnih turističnih aranžmajev. Z gotovostjo lahko rečem, da za nas, ki
Notranjsko-kraško regijo vidimo kot počasi prebujajoči se turistični
biser z velikim potencialom, Javorniki ne predstavljajo meje, ampak
povezovalni člen. Razlike med nami pa so priložnost, da oblikujemo
še bolj pestro ponudbo, ki bo goste prepričala, da v naših krajih preživijo več kot le en dan.
Oblikovalci turistične ponudbe in podobe pokrajine smo prav vsi,
tako s svojim odnosom do kraja, njegove urejenosti, ohranjanja naravne in kulturne dediščine kot tudi odnosa do obiskovalcev. Ob
dejstvu, da ozaveščenost ljudi v tem smislu počasi, a vztrajno raste,
bo tudi delo nas vodnikov lažje.
Če se torej srečamo na terenu, nam bosta vaše sodelovanje in pomoč zelo dobrodošla. Ko pa boste naslednjič razmišljali o darilu za
sorodnike in prijatelje, zakaj jim ne bi podarili vodenega izleta po
Zelenem krasu. Podatke o vodnikih z licenco dobite v našem TIC-u,
z veseljem bomo prisluhnili vašim željam. ■

Lokalni turistični vodniki
Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik je v občini Loška
dolina pooblaščen za vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik, ki je vpisan v register pridobi
pravico vodenja skupin turistov na območju občine Loška dolina in na območju sosednjih občin z območja Zelenega Krasa.
Prvo izobraževanje, kjer je bilo slušateljem posredovano znanje potrebno za uspešno vodenje po območju občin Zelenega
krasa je bilo izpeljano leta 2011. Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja sta se v register, ki ga vodi zavod vpisali
dve lokalni turistični vodnici in ena, ki je usposabljanje opravila že pred tem. Novo usposabljanje je bilo razpisano letos
in se je zaključilo 6. junija s podelitvijo potrdil o opravljenih
izpitih. S področja občine Loška dolina so uspešno zaključile
izobraževanje tri nove potencialne lokalne turistične vodnice.
Pričakujemo, da bodo kmalu vložile prijavo v register lokalnih
turističnih vodnikov občine Loška dolina.
Matjaž Žnidaršič
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Anita Bajec

Druženje z vrstniki iz Čabranske občine
V sklopu sodelovanja med našo
šolo in OŠ Petar Zrinski Čabar
smo se v tem šolskem letu še
tretjič srečali. Učence četrtih
razredov smo gostili v četrtek,
16. 5. 2013. Načrtovali smo
izvedbo dejavnosti na prostem,
a nam je ponagajalo vreme.

Selivke

Učenci petih razredov in
gostje so bili razdeljeni v
tri heterogene skupine. V
dopoldanskem času smo si
ogledali grad Snežnik, se
udeležili likovnih delavnic
pod vodstvom gospe Andreje
Gorjanc in gospe Karmen Bajec
ter se igrali štefetnih iger v
telovadnici.
Sodelovanje z OŠ Petar Zrinski
Čabar načrtujemo tudi v
naslednjem šolskem letu.

Spet domov so se vrnile,
nase z oglašanjem opozorile.
Za svoj zarod ubrano skrbijo,
neutrudno si gnezda gradijo.
Ideja ustvarjalna se je porodila,
da družba ptičkov
se nam pri pouku bi pridružila.
Zato petošolci
ptičke iz prodnikov so naredili,
na lesene deščice jih namestili.
Razredni pano nam krasijo,
na drogovih tiho sedijo.

Sporočilo učencem iz Čabra:

Anita Bajec

Kot ptički gnezda
prijateljstvo smo gradili,
se drug od drugega
bi lahko še več naučili.
Da le meja nas še deli,
smo ugotovili,
saj taki ste kot mi –
vedoželjni in igrivi.

ZIDAMO DAN
Ko zjutraj se zbudimo,
hitro v kopalnico zdrvimo,
se oblečemo, umijemo in uredimo
ter na avtobus pohitimo.

Uspešen zaključek
šolskega leta vam želimo,
dobrih ocen in počitnic
pa se tudi mi veselimo.

V šolo smo prišli
in v učilnico odšli,
učiteljica pa se že jezi,
ker klepetamo vsi.

Kaj so o srečanju povedali učenci?
vse všeč,
lijepo
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.
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)
(Simon
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Volim ško
lu
u Starom
trgu.

(Josip Lipo
vac)

Malnar

Z učenci
s Hrvaške
smo dobro
sodelovali.

Učiteljice in
učenci
iz Čabra so
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zelo veseli. R
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živel v grad
u.
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npr. gradu se reče dvorac.
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(Danijel Kandare)
Hr va
e)
(Manca Poj

Bilo mi je lijepo,
promijenila bih
samo vrijeme.
(Meri Malnar)

Počutila sem
se zelo dobro.
Spoznala sem
vrstnico Emo.
(Martina)

Dan je bil
zanimiv.
Najprej se
nis
prav dobro mo
razumeli,
ko smo šli
po
delavnicah
, je bilo
razumeva
nje večje.
(Tinka
ra Plos)

Ko do polovice zazidamo dan,
v trgovini rečemo: »Dober dan!«
Popoldne se doma smejimo,
ko pred televizijo sedimo.
Zvečer gremo v kopalnico,
kjer prepevamo si pesmico.
Nato v postelji se namestimo
in prav kmalu sladko zaspimo.
Sanjamo lepe stvari,
domišljija ima odprte poti.
Občasno pa v naše sanje
vskoči še malo vaje za branje.
Zala Kolmanič, 5.b
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Leonida Zalar, knjižničarka

»S knjigosrečo okoli sveta«
Bralnospodbujevalna akcija
v času od 21. marca do konca aprila 2013
V sklopu bralnega projekta so na naši šoli potekali dnevi poezije
vse od 21. marca – mednarodnega dneva poezije, preko 2. aprila –
mednarodnega dneva knjig za otroke, 23. aprila – svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic ter do 25. aprila – zaključne prireditve
bralne značke. Pobuda za bralnospodbujevalno akcijo je nastala ob
izidu poslanice S knjigosrečo okoli sveta, katere avtorica je ameriška pisateljica Pat Mora. Ob vsakodnevnem branju poezije se je val
navdušenja hitro širil med učenci in učitelji. Na šolskem radiju so
se zvrstile številne pesmi slovenskih pesnic in pesnikov. Brali so jih
učenci in zaposleni. Nekateri izmed njih so se tudi sami preizkusili
s pesnjenjem.
Učenci 3. razreda so se srečali z ljudsko pripovedno pesmijo Desetnica in pripravili dramatizacijo za zaključno prireditev bralne značke.
Ciliji bralnospodbujevalne akcije:
brati slovensko in prevedeno (otroško in mladinsko) poezijo,
spoznati pesniške zbirke slovenskih in tujih avtorjev,
srečati poezijo z drugimi umetnostmi,
doživeti poezijo v drugih jezikih,
spodbuditi ustvarjanje poezije med mladimi.
Med bralci smo srečali zanimive recitatorje in mlade pesnike. Nastala
je pobuda, da ponesemo pesmi med krajane Loške doline. Prireditev
smo poimenovali »Pesem, podaj mi roko«. ■
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»Pesem, podaj mi roko«
Kulturni dom Stari trg pri Ložu,
Zlati bralci
10. 5. 2013, ob 19. uri.
2012/2013

Na rožni poljani besed so v petek zvečer,
10. 5. 2013, zacvetele pesmi. Razlile so
se kot vrelec šepetanj, ščebet ljubezni,
odpev nestrpnih pričakovanj; z nastopi
učencev in učiteljev OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu in z gostom
Matijem Turkom.
Prireditev je dobila krila s pobudo
bralnospodbujevalne akcije S knjigosrečo
okoli sveta in prizvok dobrodelnosti za
nagradni izlet zlatih bralcev v Gardaland.
Zlati bralci so se po končani prireditvi
obiskovalcem oddolžili za obisk in
prispevke z majhno pozornostjo –
pesmijo za lahko noč. Zbrali so 332 EUR.
V soboto, 8. 6. 2013, pa so se polni
navdušenja udeležili nagradnega izleta v
zabaviščni park Gardaland.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem,
predvsem pa občini Loška dolina in
Društvu prijateljev mladine Notranjska
za finančno podporo in izvedbo
nagradnega izleta. ■
HVALA

9. a
1. Laura Antončič
2. Nina Avsec
3. Maruša Debeljak
4. Klara Jelenc
5. Sara Poje
6. Katja Šušnjar
7. Katja Tomec
8. Urša Zabukovec
9. b
1. Nika Antončič
2. Sabina Avsec
3. Urban Kandare
4. Nuša Kočevar
5. Eva Mlakar
6. Lara Mlakar
7. Sara Mlakar
8. Miha Obreza
9. Nina Poje
10. Kaja Šoštarič
11. Jure Špeh
12. Maja Tadič

BRALNA ZNAČKA 2012/2013
V četrtek, 25. 4. 2013, je na naši šoli potekala zaključna
prireditev bralne značke. Gost je bil Matjaž Pikalo, vsestranski
umetnik, pesnik, pisatelj, glasbenik, igralec ... V letošnji bralni
sezoni je od 347 učencev doseglo bralna priznanja 312 bralcev.
Kar 20 učencev pa je dobilo naziv ZLATI BRALEC. ■

Gost Matjaž Pikalo z zlatimi bralci

Tretješolci so se predstavili z Desetnico

Sedmošolci in kresovanje

Gost Matjaž Pikalo je s
svojim nastopom
navdušil mlade bralce
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Šolska partnerstva in dopolnilni pouk slovenščine v tujini
Slovenija podpira čezmejne partnerske
povezave med šolami
Slovenija že desetletja skrbi za Slovence, ki živijo
zunaj njenih meja. Ta skrb obsega tudi učenje slovenščine in spoznavanje Slovenije in se uresničuje pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini. Pri
učnih urah in ob različnih dejavnostih ob pouku
učenci ohranjajo in razvijajo slovenski jezik, širijo
besedišče, spoznavajo slovnične zakonitosti slovenskega jezika, urijo se v pogovoru, berejo slovenska besedila, se pogovarjajo o njih in pišejo,
pojejo slovenske pesmi in podobno.
Poleg jezikovnih vsebin pa udeleženci dopolnilnega pouka slovenščine spoznavajo tudi Slovenijo
v najširšem pomenu: seznanjajo se s preteklo in
sodobno kulturo, predvsem književnostjo, usvajajo zgodovinske in zemljepisne danosti države
porekla, udeležujejo se ekskurzij v Slovenijo,
katerih vsebino v slovenskem jeziku pripravljajo z
učiteljico ali pa tudi sami. Pri pouku se v slovenskem jeziku pogovarjajo o aktualnih družbenih
razmerah v Sloveniji v primerjavi s Hrvaško in drugimi deli sveta, predvsem Evrope.
Dopolnilni pouk slovenščine za Slovence in
njihove potomce je lahko most pri čezmejnem
partnerskem povezovanju med šolami
Kot učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine
sem se v prvem letu poučevanja na Hrvaškem
na Reki, v Pulju, Buzetu in Čabru odločila, bilo je
to 2010, da bi k temu, kar počnem pri dopolnilnem pouku1, dodala še druge dejavnosti. Začela
sem iskati partnerske šole v Sloveniji, ki bi jih
povezala s hrvaškimi šolami, ki jih moji učenci na
Hrvaškem redno obiskujejo. Seveda sem o tem
seznanila starše mojih učencev dopolnilnega pouka slovenščine in prek njih prišla do ravnateljev
izbranih hrvaških šol. Ti so bili takoj navdušeni in
so si želeli povezavo s slovensko šolo.
Pobuda oziroma ideja, ki sem jo predstavila rav-

nateljicam na šolah v Sloveniji in na Hrvaškem.
Obe sta idejo sprejeli, ga. Sonja Jozelj na Osnovni
šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in ga.
Zdenka Perušić na Osnovni šoli Stoja Pulj. Takoj
sta začeli pridobivati sodelavce v svojih šolskih
timih ter jih navduševati za sodelovanje. Tu se je
začelo njihovo zelo ustvarjalno delo, polno idej, ki
daje notranjo moč izobraževanju in prijateljskemu ter življenjskemu povezovanju mladih dveh
držav. V dveh leti so se učenci in učitelji dobro
spoznali, izmenjali ideje in svoje ustvarjalno delo
z mladimi medsebojno bogatili. Številni so zaznali
in začutili tudi željo po prijateljskem povezovanju
in tako presega meje šolske povezave. To pa je
tudi širši cilj šolskih povezav in brisanje meja ter
odprava morebitnih predsodkov drug o drugem.
Tu se začenja iskanje tistega, kar nas povezuje kot
ljudi in daje moči za bodoče sodelovanje.
Ideje za šolsko povezavo sem ponudila tudi
Osnovni šoli Veli Vrh Pulj z Osnovno šolo Franceta
Bevka Tolmin, ki prav tako že dve leti uspešno sodelujeta. Tudi v teh šolah so izpeljali enotedenska
izobraževalna bivanja učencev na obeh straneh
in so se med učitelji, učenci in starši spletle prijateljske vezi.
Dragica Motik, učiteljica dopolnilnega pouka
slovenščine v Pulju, Buzetu, Čabru in na Reki

Ideja je le začetek – ustvarjalno delo učiteljev
na obeh šolah pa daje projektu življenje
Predlog sodelovanja na mednarodnem področju je podala učiteljica slovenskega jezika na
Hrvaškem, Dragica Motik. Zamisel in ideja za
sodelovanje z OŠ Stoja iz Pulja je na naši šoli
hitro obrodila sadove. Zdelo se nam je zanimivo
povezovanje dveh šol, ki sta sicer približno enako
veliki po število učencev, ampak po drugih značilnostih zelo različni. OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu je edina šola v kraju, in sicer na
podeželju. OŠ Stoja
Pulj pa se nahaja
v velikem razvitem
mestu in je ena od
desetih osnovnih
šol v kraju. Kraja
imata različne geografske in klimatske značilnosti. V
prvem 5-dnevnem
srečanju v januarju
so se učenci srečali z zimskimi razmerami, nekateri
učenci iz Pulja so
prvič občutili sneg

in spoznali zimske radosti. V drugem delu izvedbe
projekta, v maju, pa so učenci iz Slovenije opazovali obmorske značilnosti.
Za izpeljavo projekta smo izbrali skupino učiteljev,
ki so bili pripravljeni sodelovati v projektu in izpeljati program, ki sta ga oblikovali obe šoli. Ciljna
skupina so bili učenci 7. razredov na OŠ Stari
trg in iz OŠ Stoja Pulj, iz te šole pa so sodelovali
nekateri učenci, ki obiskujejo pouk slovenskega
jezika v Pulju. Zakaj ravno ti učenci? Ker smo želeli, da v ta projekt vključimo tudi učne vsebine iz
zgodovine v 7. razredu.
Cilji projekta:
 Učenci spoznavajo življenje na podeželju in v
mestu
(različne geografske in klimatske razmere)
 Zgodovinske in geografske značilnosti krajev
(zgodovina rimskega obdobja)
 Spoznavajo različne jezike
 Spoznavajo in sprejemajo drugačnost kultur
 Tkanje prijateljskih vezi
Projekt poteka v dveh fazah, prva je potekala konec januarja, ko so učenci iz Pulja prišli v Stari trg,
druga faza pa je potekala v sredini maja, ko smo z
učenci iz Starega trga odšli v Pulj.
Prvo leto je v projektu Spoznajmo se … Brodovi
prijateljstva sodelovalo 25 učencev in učenk 7.
razreda ter 4 učiteljice, drugo leto pa 19 učencev in učenk ter zopet 4 učiteljice. Za učence
smo pripravili 5-dnevni program, ki je potekal na
šoli in aktivnosti na prostem. Učenci so bivali pri
družinah svojih vrstnikov. Vsak dan so bili aktivno
vključeni pri dveh urah pouka, nato pa so sledili ogledi naravnih in zgodovinskih znamenitosti

Dopolnilni pouk slovenščine za Slovence in njihove potomce v tujini je dejavnost, ki jo organizira Republika Slovenija. Poučujejo učitelji dopolnilnega pouka slovenščine, ki jih ima RS praviloma v tujino. Dejavnost je za učence oz. obiskovalce prostovoljna in se je udeležujejo v svojem prostem času, in sicer enkrat na teden,
navadno popoldne, ko nimajo obveznosti v obvezni šoli.
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(ogled Križne jame, Cerkniškega jezera, gradu
Snežnik in polharskega muzeja, nočni pohod na
Sveto Ano …), seveda pa nismo pozabili na zimske dejavnosti v naravi, kot so sankanje, drsanje,
kepanje in igre na snegu.
Zadnji dan srečanja so z avtobusom iz Pulja prišli
starši, ki so si ogledali grad Snežnik, nato pa so
se starši družili v šoli na skupni zaključni prireditvi, kjer so učenci pokazali, kaj so se v skupnih
dneh naučili.
V mesecu maju, od 14. do 18. maja, pa je potekala druga faza na OŠ Stoja v Pulju. Tudi v Pulju
so načrtno pripravili zanimiv program različnih
dejavnosti. Poleg pouka smo si ogledali zgodovinske dele mesta, areno, akvarij, Zerostrsse, ladjedelnico. Na zaključno prireditev so prišli starši iz
Starega trga, nato pa je sledilo druženje in skupni
ogled Narodnega parka Brioni.
Zakaj se je splačalo vztrajati v projektu?
Po lanskem izvedenem projektu so s strani učencev, staršev in učiteljic prišle pozitivne izkušnje in
spoznanja. Učenci so spoznali, da nepoznavanje
jezika ni nujno ovira za medsebojno sporazumevanje. Uporabili so jezik tuj jezik – angleščino, ki se
ga učijo, in se v njem sporazumevali. Izkazalo se je,
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da je potrebno s projektom nadaljevati z
novo generacijo učencev. Ti se v gostujoči
šoli veliko novega naučijo, spoznajo novo
kulturo, geografske in
zgodovinske značilnosti kraja in spoznajo
različne razmere v šoli
in pri pouku. Poleg
vseh teh znanj pa je
pomembna osebna
izkušnja v družini, povezovanje in sklepanje novih prijateljstev. Nekateri učenci in starši so
ostali v stikih in se tudi med počitnicami obiskujejo
in družijo.
Pomembno se nam zdi, da so starši aktivno sodelovali pri izvedbi dejavnosti, pri zaključnem
programu, predvsem pa sprejeli v svoje družine
tujega otroka in zanj poskrbeli kot za svojega.

želimo s projektom nadaljevati. Željo imamo, da
bi čim več zainteresiranih učencev in učiteljev
imelo možnost sodelovati v projektu, prispevati
ideje za oblikovanje programa ter ustvariti nova
prijateljstva. Z učiteljicami iz Pulja že iščemo in se
dogovarjamo o novih temah in ciljih naslednjega
sodelovanja. ■

Naši načrti za prihodnost
Po zaključenem projektu smo izvedli anketo, ki je
pokazala pozitiven odziv učencev in staršev, zato

Alenka Muhvič, prof. šp. vzg.
na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in
vodja letošnjega projekta

Nenavadno dopoldne

Smo radovedni polhki iz vrtca
Iga vas in smo najmlajši v našem
vrtcu. Za nas sta bila dva junijska
dopoldneva res nekaj posebnega.
Obiskala sta nas starejša bratca
dveh naših otrok. Majo je obiskal
Urban, Vala pa je obiskal Žak.
Oba trenutno preživljata zadnje
dni v vrtcu, saj septembra
odhajata v prvi razred.
Tako za naše otroke kot za Urbana
in Žaka sta bila ta dneva res nekaj
veličastnega in posebnega.
Urška & Andreja
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Andreja Ravšelj

Mladi modelarji težko dočakali ugodno vreme
Člani modelarskega krožka so v letošnjem
šolskem letu izdelali dva modela: model rakete
in prostoleteči model letala Cessna, katerega
se lahko predela tudi v radijsko voden model.

Cessna že dobiva svojo dokončno podobo

čakala na ugodno vreme za poizkusno izstrelitev.
Model letala Cessna je zahteval že nekoliko več
natančnosti, potrpežljivosti in ur vloženega dela.
Lotili smo se za nas nove tehnike izdelave modela
iz izo-floor plošč, ki nam jih je doniralo podjetje
Alpod iz Podskrajnika, za kar smo jim zelo hvaležni. Obdelava materiala je bila zelo enostavna,
hitro so jo osvojili tudi začetniki. Modeli so kmalu
dobivali svojo pravo podobo in imeli smo kar nekaj težav, kam varno pospraviti vse nastajajoče
modele. Ob sestavljanju modelov so tisti bolj izkušeni modelarji kmalu dobili ideje, kako bi svoje
modele še izboljšali in poskrbeli za lepši videz.
Nadgradnja modela v radijsko vodenje zahteva že

foto: Andreja Ravšelj

Modelarski krožek je na naši šoli postal že tradicija in vsako jesen smo veseli novih članov v svojih
vrstah. Posebej smo bili veseli, ko smo izvedeli,
da nam bo s svojim znanjem in idejami lahko ponovno pomagal Boris Plos. Na začetku šolskega
leta smo iskali ideje za modele, ki bi bili primerni
tako za začetnike kot za nekoliko bolj zahtevne
modelarje. Na koncu smo se odločili, da bomo v
tem šolskem letu izdelali model rakete in model
letala, ki se ga da nadgraditi v radijsko voden model. Boris je poskrbel za prototipe, ki so bili dovolj
privlačni, da so kar vabili k delu. Najprej smo se
lotili rakete, modelarji so imeli na izbiro dva različna modela. S preprostimi tehnikami in cenovno
dostopnimi gradivi smo izdelali raketo, ki je dolgo

Nasveti izkušenejših modelarjev začetnikom so
vedno dobrodošli (foto: Boris Plos)
nekaj več znanja, predvsem pa začetnega finančnega vložka. Za pravega modelarja je to velik izziv,
znanja pa imamo v naših vrstah tudi že kar veliko.
Običajno se potrudimo, da pripravimo nove izdelke na ogled ob otvoritvi razstave likovnih in
tehničnih izdelkov v gradu Snežnik. Tudi letos

Priprave na start rakete so izziv za vse modelarje
foto: Boris Plos

smo ob tej priložnosti pripravili manjšo razstavo,
za demonstracijo modelov pa na žalost ni bilo
primerno vreme in za poizkusne lete smo morali
počakati vse do 7. junija.
Prvi polet novega modela je za vsakega modelarja prav poseben izziv. Rakete smo izstrelili na
šolskem igrišču, kjer se tudi oboževalcev nikoli
ne manjka. Najbolj atraktivne so tiste, ki poletijo
visoko, padalo se pravočasno odpre in cele pristanejo. Teh je bilo letos manj kot tistih, ki so po
izstrelitvi potrebovale manjše ali večje popravilo.
Ampak saj ravno to je pravi čar modelarstva …
In potem sledi še vprašanje: »Kaj bomo delali pa
naslednje leto?«
Na koncu bi se rada še zahvalila Kovinoplastiki
Lož, ki omogoča, da Boris Plos lahko v okvir svojega delovnega časa prenaša svoje bogate modelarske izkušnje osnovnošolcem, ki s tem dobivajo
bogato popotnico za življenje. ■

Najmlajši otroci iz vrtca Iga vas se družijo s tretješolci
Sodelovanje med vrtcem in šolo je že ustaljena praksa, sploh pri starejših otrocih. Tokrat
pa se družijo naši najmlajši otroci, stari le 1
leto, z učenci tretjega razreda. Najprej so se z
nami začele družiti samo učenke in so nama
z Andrejo pomagale pri odhajanju otrok iz telovadnice v igralnico, saj kar nekaj otrok še ni
hodilo. Kasneje so nama začele pomagati pri
preoblačenju, ko smo se odpravljali ven. Sedaj pa naša druženja potekajo tako, da nas
tretješolci obiščejo med malico in se družijo
z nami. V začetku je ena izmed deklic potočila nekaj solz ob obisku, danes pa solz zaradi
tega ne brišemo več.
Omenjena srečanja pozitivno vplivajo prav
na vse. Naši najmlajši postopoma postajajo
vedno bolj socializirani malčki, pri starejših
se krepi čut do mlajših otrok. Ugotovili sva, da
se radovedni polhki dobro počutijo v družbi
tretješolcev, tretješolci pa so se izkazali, da so
potrpežljivi in da se brez zadržkov družijo tudi z
enoletnimi otroki. ■
Urška & Andreja
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LASTOVKA

NA MORJU

SONCE

LJUBEZEN

Pomlad je prišla,
z njo pa lastovka.
Vsa vesela priletela
je iz dolnje Afrike.

Otroci so na morje šli
pesmi peli in se veselili.
A na enkrat dež je kapljal
hitro so odšli pod kap.

Sonce je kot med, ki se preliva,
oblika slastnega kolača babice Ane,
okus ima po medenjakih,
ki se kar stopijo v ustih.

Ko je prišla, se je
zaljubila do neba.
našla si je partnerja
in gnezdo je izdelala.

Morje se napolnilo,
vsi so zaplesali,
ker morje res je veliko.
Komaj so čakali sonce.

Sonce je veliko in rumeno
kot trobentice v pomladi.
Žari tako močno,
da je vse lepo in svetlo.

Ljubezen je kot, da bi jedel
svojo najljubšo čokolado
Je polna sreča in veselja.
Mi ljudje ne vemo, kdaj prid
e,
saj se prikaže,
ko smo ljubezni potrebni.
Potrpežljiv moraš biti,
da ljubezen pride.

Ko pa bo poletje prišlo,
gnezdo čisto polno bo!
Delala bo celi dan,
da nahrani naraščaj.

Sonce je posijalo
zato odšli so v morje,
začeli plavati in peti.

Sonce me preseneti v jutranji zorji
ko še spim mala deklica.
Razkrijem ji svet, ki je lepši od vsega.

Ko so se na plavali,
so veseli odšli domov.
Vsi utrujeni in dolgočasni
so popadali na tla.

A ko večer pride, sonce uide,
luna zaspana se prikaže.
Otroci spat gredo,
da jutro bo hitro tu
in sonce z njim.

Kmalu čas jo dohiti,
spet v Afriko hiti,
da se vrne v kraj,
kjer bo spet nov naraščaj.

Janja Mulec, 6.a

Sam jo načrtuješ leta in me
sece
Ampak ne najdeš je nikoli in
nikdar.
Sam si v samoti zaklenjen,
ljubezen si želiš a kje je?
Kje je, zdaj? Ko rabim jo.
A neke noči ljubezen je priš
la.
Zdaj? Ravno zdaj?
Upanje se mi je odprlo vsaj
za sedaj.
Kaja Mohar, 6.a

Blaž Žnidaršič, 6.a

Kaja Moha, 6.a

PESEM ZA AGNES

APRIL

SVEČA IN JAZ

Dež rosi, a skoz
oblake včasih sonce
zasveti, sveže rože tu
tam mlake v gozdu teloh zacvete.

Sveča je pogumno stala,
ko sem bil otrok
počasi se cedila je
in moje leto prav tako
čez čas je ugasnilo
in jaz skupaj z njo.

To kar pišem danes,
je za vnukinjo Agnes.
Je še mlada, pa bi rada bla velika,
ves mladi rod to mika.
Počasi se daleč pride,
a v življenju so tudi ride.
Na vsakih nekaj let ovinek,
včasih tudi enolični žmitek.
Najprej pouk in šola,
ne moremo mimo protokola.
Učenje in dobro delo,
vedno uspehe je poželo.
Draga Agnes in ostali,
tudi mi nekdaj bili smo mali.
Smo pret testi trepetali,
tresli se, al bomo znali.

BIEBERBAVI
Na gori Biberbravi so bili,
na gori so peli,
domov niso prišli,
radi bi pili,
pa cvička ni.
Šli so v gostilno,
se ga napili,
do jutra jih ni,
družina jih čaka,
nobenega ni.
V službi odpoved so dobili,
živet po svoje so odšli,
in upajo, da jih sreča doleti!
Urban Strle, 6.a

Seveda je sedaj drugač,
nič več ne poje korobač.
Prav rad še enkrat bi bil mlad,
pa ne vem, je škoda hlač.
Agnes Kvaternik, 6.a

MLADO DEKLE

DNEVI IN POČITNICE
Zunaj bil je sončen dan,
čez okno je gledal črni vran.
Na polici je sedel in je lepe pesmi pel.

Na gori je deklica sedela
in si kitke plela.

Ko pa noč je prišla,
zunaj pihala je velika burja,
zdraven pa še gromozanska neurja.

Mama jo je poslala domov,
deklica je rekla
»Zdaj bo pa velik zlom.«

Naslednji dan poslušat smo šli
godalni kvartet
nas prijateljev bilo je deset.

Deklica je vazico razbila,
mati jo je zalotila.

Poleg mene sedela je Vanja,
njeni sestri bilo je ime Sanja.

Pomirilo jo je čudovito cvetje
in lepo ptičje petje.
Stela Popović, 6.a

Kaj pod oknom se oglaša?
Kos že svetoval bi
rad in sinica ptička
naša čuti, da bo
spet POMLAD.
Arta Bafqari, 6.a

ANANAS
Ananas, Ananas
s kje si se vzel?
Z velikega drevesa,
kjer črvičke sem zmlel.
Ananas, Ananas
zakaj si tako debel?
Ker sem preveč
črvičkov snel.
Mark Mulec, 6.a

LJUBEZEN
Ljubezen se zgodi,
ko najmanj pričakuješ jo.
Ne moreš je načrtovati,
zgodila se bo, ko se bo.

Odšla sva v svet, boljši svet
skupaj sedela in bila vesela.
Sveča je odšla
in se od mene poslovila
šla je nazaj na svet.
Jaz pa sem se odločil,
da bom ostal in jo varoval.
Marcel Suhadolnik, 6.a

VODA
Na drevesu gnezda čepijo
med oblaki pa ptički žvrgolijo
pa vprašam jaz vrabca
»Kje si pa bil?«
»Pri bistrem potočku
vodo sem pil.«
Vprašam ga vrabca
»Kje pa potoček stoji?«
»Tam gori na travci za goro,
to vemo že vsi!«
»Kaj pa počnete vi tam?«
»Veselimo celi se dan!«

Zabavali smo se do konca svojih dni
in skupaj na počitnice smo šli.

Ljubezen našla bo
Nekega dneva ali noči
Gledala boš žlahtne oblake,
Tam prav tam
se ljubezen za vaju goji.

Odslovil sem ptička,
odšel na goro
in tam zagledal sem
krasno vodo.
Poskusil sem jo.
Ohh, kako mi je
krasno bilo!

Nastasja Popović, 6.a

Tjaša Šušnjar, 6.a

Eva Peček, 6.a
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Robi Tadič

400 metrov po Planiški velikanki

12.

5. 2013 je bil ponovno dan za ekstremiste. V Planici je potekal tek na
planiško velikanko pod imenom Red Bull 400
Planica, ki pa je bil letos prvič organiziran
tudi za gasilce. Tako smo se gasilci Loške doline (PGD Stari trg, PGD Iga vas ter PIGD Kovinoplastika Lož) odločili, da se poleg ostalih
tekmovanj, udeležimo tudi teka na planiško
velikanko. Tekmovalo je dvajset gasilskih ekip
iz cele Slovenije od tega kar dve ekipi iz gasilske zveze Loška dolina. Vsak gasilec osem
članske ekipe je moral premagati 50 metrov
skoraj »navpičnega klanca« Planiške velikanke nato pa predati štafeto oz. gasilsko čelado
naslednjemu gasilcu, in tako vse do vrha.
Na tekmovanje smo se z dvema voziloma
odpravili v jutranjih urah. Ob prihodu na
kraj tekmovanja in pogledu na Planiško velikanko je med tekmovalci zavladalo malo
strahu saj je bil teren precej bolj strm, kot
smo si predstavljali. Po prijavi ekipe na tekmovanje smo se zbrali v tekmovalnem prostoru, kjer smo izvedeli podrobna navodila
in počakali na start, medtem ko sta se nestrpnost in adrenalin vedno bolj stopnjevala.
Po končanem napornem tekmovanju smo si
izmučeni vendar zelo zadovoljni s premaganim izzivom, privoščili Red bull in veseli odšli s prizorišča z mislijo, da se naslednje leto
zagotovo zopet udeležimo tekmovanja. ■

foto: Iztok Mihelčič

Pia in Alenka (Zavzeta in Marljiva puma)

foto: Erna Mihelčič

IV IZZIV (Begunje pri Cerknici, 27. 4. 2013, 8.00-18.00)

Letošnje leto smo voditelji čete sprejeli izziv in
se vključili v pripravo IV izziva (regijsko srečanje
čet) z naslovom: Drži? Drži!. IV izziv je namenjen
spoznavanju skavtov iz regije, njihovih navad in
urjenju veščin. Poleg naše čete sta sodelovali tudi
Logatec 1 in Cerknica 1.
Na travniku v Begunjah se nas je zbralo okoli 100
članov in voditeljev, vsi glasni in polni pričakovanj,
kako bo potekal dan. Po pozdravu in katehezi

smo se razdelili v mešane skupine. Za ogrevanje
smo se igrali spoznavne igre: postavljanje piramide iz vseh članov, zamenjava obutve, obračanje
šotorke, pri čemer mora vsa ekipa stalno stati na
njej itd., nato pa smo odšli na orientacijski pohod.
S pomočjo vrisanih točk na zemljevidu in kompasa
smo iskali kontrolne točke. Na njih so nas čakali
starejši klanovci z nalogami: prva pomoč, postavljanje šotora, jambora, spretnostna vožnja s kolesom, jakčeva mreža … Pot na zemljevidu ni bila

dolga, v naravi pa se je zaradi našega »hitrega tempa«, spoznavanja članov skupine in obilnega smejanja izkazala za precej naporno. Povprečno število
najdenih točk je bilo 2-3 ob 8-ih. (Voditelji smo bili
tako primorani iti do klanovcev, da ne bi zaspali od
dolgočasja ;)). Skupini hitrih in tekmovalnih fantov
pa je le uspelo najti 7 točk in so postali absolutni
zmagovalci. Po vrnitvi vseh ekip na taborni prostor
nas je pričakal odličen golaž (HVALA Jaka, Matej in
Florjan), hrenovke, twist … Ko se je hrana polegla,
smo se razpršili po prostočasnih delavnicah, ki so
se jih spomnili vodi vseh treh stegov: hoja s hoduljami, količkanje, splavarjenje, streljanje s pihalnikom, stojnica z dobrotami … voditelji pa so nas
presenetili s tremi Zorbi.
Za zaključek so najboljše ekipe dobile praktične nagrade, cerkniški vodniki pa so za najboljšo
prostočasno delavnico, to je bila seveda stojnica z dobrotami, organiziran paintball v času
poletnih počitnic. IV izziv je bil zelo zabaven, saj
smo spoznali veliko novih ljudi in sklenili nova
prijateljstva. ■
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Jaka Matičič, Pojoči jelen – stegovodja Stega Loška dolina 1

Kaj smo čez leto počeli skavti?

Z

unanjim opazovalcem se morda na prvi
pogled zdi, da se skavti čez celo leto
igramo na trati ali s palicami norimo po gozdu, vendar je ta ocena le izraz nepoznavanja
skavtskega načina dela in življenja, ki je sam
po sebi zanimiv, vendar hkrati sistematičen
proces vzgoje mladih ljudi od nesamostojnih otrok do odgovornih posameznikov,
ki so aktivni državljani in predstavljajo pomembne člene moderne družbe.
V skavtskem letu 2012/2013 je bilo mladih,
ki so se odločili za skavtstvo kot način življenja v Stegu Loška dolina 1 kar 48. Za izvajanje skavtskih aktivnosti na področju občine
Loška dolina in Bloke smo skrbeli voditelji
Primož, Matej, Simon, Blaž, Erik, Tina,
Alenka in Jaka. Pri tem sta nam pomagala
duhovna asistenta g. kaplan Erik in g. župnik
Boštjan. Voditelji pri svojem delu nismo vezani na nobeno plačilo, saj smo prostovoljci,
ki svoje delo opravljamo zaradi veselja in
izkušenj, ki jih dobimo pri delu z mladimi.
Pri vsej organizaciji s tedenskimi srečanji,
jesenskimi, zimskimi ter poletnimi tabori,
organizacijo projektov in podobno vsak posamezni voditelj v letu opravi približno od
550 do 1000 ur prostovoljnega dela.

Mladim smo v vsem letošnjem
letu ponudili:
Vsakotedenska srečanja (minimalno 2
uri), kjer se mladi učijo skavtskih ter življenjskih veščin. Od tega, kako se pravilno zaveže vozel, naredi ogenj ali prenočišče, pomaga sobratu ali sosestri v
skavtstvu, pa do tega, da mladi znajo skuhati enostaven obrok, se naučiti živeti v
skupnosti ali pomagati bližnjim z dobrimi
deli (to je le enostavna predstavitev vsega
kar počnemo na tedenskih srečanjih)
Začetek skavtskega leta, kjer v svoje vrste
sprejmemo nove člane in jim predstavimo
skavtstvo.
Jesenovanje (2–3 dni), zimski tabor (2–5
dni) ter poletni tabor (5–10 dni). Tu se
mladi naučijo življenja v skupnosti, preizkusijo v veščinah, ki so pomembne za
preživetje, doživijo pustolovščine, se učijo
discipline, samostojnosti in še bi lahko naštevali.
Služenja ali dobra dela kot oblika pomoči
mladih na različnih področjih društvenega in družbenega življenja (enkrat mesečno za starejše člane). Tu imajo mladi možnost, da se preizkusijo v novih izzivih in

naredijo nekaj dobrega za sočloveka, s tem
pa se naučijo, da je pomoč bližnjemu še kako
pomembna predvsem v današnjih časih.

recikliranju in racionalni porabi različnih
virov, ki jih dobivamo iz narave. Letos smo
ga zbrali kar 7.840 kg.

Izdelava in prodaja adventnih venčkov (2
dni), kjer se mladi učijo ročnih spretnosti,
sredstva, ki jih zberejo, pa lahko porabijo za
skavtske aktivnosti ter se tako učijo finančne samostojnosti, ker razbremenijo starše.

Skavtske obljube, ki so namenjene sprejemu novih članov v naš steg, hkrati pa so
manjša predpriprava na poletne tabore.

Deljenje Luči miru iz Betlehema (2 dni),
kjer mladi občanom v času adventnih in
božičnih praznikov prinesejo mir v družine v simbolični obliki, ki jo predstavlja
plamen, prižgan v Betlehemu. Zbrana
sredstva se vsako leto namenijo za posebne namene. V letu 2012 so bila zbrana
sredstva namenjena za ljudi, ki so jim domove opustošile poplave.
Skavtski maši, kjer sodelujemo tako s petjem kot ostalimi zadolžitvami.
Šrangabul X. je bil deseto tradicionalno
srečanje skavtov in vseh podpornikov
skavtstva. Namenjen je temu, da lahko
vsi zunanji udeleženci pobliže spoznajo
skavtstvo kot način življenja.
Zbiranje papirja, kjer sodelujemo z občani
in jih odrešimo vseh vrst odpadnega papirja. Sredstva, ki jih ob tem zberemo, pa
gredo za različne namene, med drugimi
tudi za znižanje tabornin na posameznega člana. Mlade se pri akciji spodbudi k

Poleg tega skavti tudi veliko sodelujemo z
ostalimi društvi, v kolikor nam letni program oz. časovnica dopušča. Tako letos sodelujemo z lokostrelci in jim pomagamo pri
organizaciji njihove tekme, v zameno pa so
nam strelci ponudili srečanje, kjer se bodo
naši člani lahko učili streljanja z lokom, za
kar smo jim še posebej hvaležni.
Skavti tako nismo le mladina, ki se igra brezskrbno po gozdovih, ampak smo tisti, ki
soustvarjamo življenje v naši občini in poizkušamo z našimi člani graditi boljši jutri
za celotno družbo. Nič od tega nam v letošnjem letu ne bi uspelo brez podpore, ki jo
dobivamo s strani občinske uprave, lokalne
skupnosti, župnije, staršev in ostalih. Hvala
vam. Ob tem pa naj izrazim še zahvalo vsem
našim skavtskim voditeljem, ki s svojo zagnanostjo omogočajo, da imajo mladi to, kar
potrebujejo – odgovorno igro in vzgojo po
meri človeka za vsakega posameznika.
Če ob branju teh vrstic razmišljate, da bi se
nam pridružili, pa v mesecu oktobru budno
spremljajte šolske hodnike, spletne medije,
glasilo Obrh, interni kanal Loška dolina ... ■

Veseli bomo novih mladih in starejših članov.
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Romana Zakrajšek

Čistilna akcija pgd iga vas

T

udi v Prostovoljnem gasilskem društvu Iga vas smo ekološko osveščeni in se zavedamo pomembnosti skrbi za okolje.
Letos smo izvedli že tradicionalno pomladansko čistilno akcijo v
soboto, 13. 4. 2013. Igovski gasilci smeti pobiramo že od leta 2008
naprej, tako je bila letos to že 5. čistilna akcija.
Zbrali smo se zjutraj pred gasilnim domom in družno obhodili
v naprej dogovorjene terene. Očistili smo območja ob cestah na
področju, ki ga pokriva PGD Iga vas.
Nabralo se je kar nekaj vreč smeti. Največ odvrženih odpadkov
je bilo ob cesti Podgora-Jermendol. Med pobranim je še vedno
največ pločevink, papirja, pvc vrečk in ostalih odpadkov, ki so jih
zavrgli nevzgojeni in brezvestni vozniki, ki se gibljejo tod mimo.
V akciji je sodelovalo okrog 15 gasilcev in edini predstavnik veteranov Rajko Kraševec.
Namen akcije je bil, poleg čiščenja, tudi prevzemanje skrbi in odgovornosti do okolja ter opozarjanje širše javnosti na prijaznejši
odnos do okolja. ■

Matej Kržič - vodja projekta SJTOP

Raziskovanje podzemnih naravnih vrednot
državnega pomena in občutljivih ekosistemov

P

oleg delovanja na področju turizma, DLKJ aktivno deluje tudi na
področju raziskovanja, meritev in foto dokumentiranja podzemnih jam. Društvo skrbi za Novo Križno jamo, ki jo imenujemo tudi
Dihalnik v Grdem dolu, oziroma Križna jama 2. Ta jama ima posebno stopnjo zaščite, to je status zaprte jame. Med več kot 10.500 trenutno znanimi podzemnimi jam v Sloveniji ima tak status le še 6 drugih
jam. Ena od njih je Vranja jama na obrobju Cerkniškega polja.
Zakaj tak status? Kaj ta status pomeni? Status zaprtih jam so pridobile jame, ki so bile s strani strokovnih inštitucij lastnika jam (Republike Slovenije) ocenjene in spoznane za posebej pomembne in
občutljive. Vsak vstop v tako jamo povzroči nepopravljivo škodo za
njen ekosistem (geomorfološko, hidrološko, biološko … dediščino).
Zato mora biti vstop in gibanje po taki jami še posebej nadzorovan.
Za vstop mora obstajati dovolj pomemben in »opravičljiv« razlog.
Člani DLKJ smo v Novo Križno jamo vstopali z namenom nadaljnjega raziskovanja (meritev, foto dokumentacije) jame, preverjanja
stanja opreme za varno gibanje po jami (čolni, vesla, vrvi …) ter
vzorčenja kvalitete podzemne vode.

Foto dokumentiranje jame in objavljanje fotografij ter filmčkov na
spletu in v ostalih medijih omogoča tistim, ki v take jame ne bodo
nikoli vstopili, da jame vidijo. Občani si tako lažje predstavljajo kako
velik in pomemben je svet podzemlja, ki »neviden njihovim očem«
obstaja in se oblikuje pod njihovimi domovi, polji, cestami in trgovskimi centri.
Boljše poznavanje podzemlja in procesov, ki se odvijajo pod nami,
nam bo (mogoče) pomagalo pri sprejemanju za prebivalce površja
manj škodljivih odločitev in delovanj na površju. Podzemlje in površje sta namreč neločljivo povezana in vse, kar naredimo na površju
vpliva na podzemlje in obratno. V okviru projekta SJTOP smo ugotovili, da se kvaliteta vode, zaradi neustreznih posegov na površju
na višje ležečih območjih v zaledju jame v zadnjih letih slabša tudi v
Novi Križni jami. ■
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Anita Bajec

Procesija v Babnem Polju
Praznik svetega rešnjega telesa se tradicionalno praznuje
na prvi četrtek po nedelji svete Trojice. Bistvo praznika je
čaščenje posvečene hostije.
Po krščanskem verovanju se
hostija in vino pri evharističnem obredu na skrivnosten
način spremenita v Jezusovo
telo in kri. Praznovanje svetega rešnjega telesa je tradicionalno povezano s slovesno
telovsko procesijo.

V Babnem Polju je tradicija procesije
že zdavnaj zamrla. Letos pa je s strani
župnika g. Boštjana in kaplana g. Erika prišla pobuda o izpeljavi procesije.
Kljub oblačni in dokaj hladni nedelji
se je v Babnem Polju procesija vila po
vasi. Duhovnika z monštranco smo
spremljali verniki in s tem izrazili zunanjo versko pripadnost.Ustavili smo
se pri štirih oltarjih, kjer smo slišali
odlomke evangelijev in poslušali prošnje, sledil je blagoslov z Najsvetejšim.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim,
posebej pa kaplanu Eriku za uspešno
izvedeno procesijo.

Spoštovane prebivalke in prebivalci občine Loška dolina,
sporočamo Vam, da bo ocenjevanje za

NAJBOLJ UREJENO VAS in NASELJE V OBČINI LOŠKA DOLINA 2013
v soboto, 6. julija 2013.

Sočasno bo potekal tudi izbor najlepše urejene stanovanjske hiše z okolico.
Vljudno Vas vabimo, da se za ocenjevanje urejenosti individualnih hiš in
njihove neposredne okolice prijavite do vključno 1. 7. 2013 v TIC Lož, Cesta 19. oktobra 49,
tel. št.: 081 602 853, e-pošta: tic.loz@kabelnet.net.
Rezultati bodo objavljeni na TV Oron in v jesenski številki glasila Obrh ter na spletni strani
Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik, kjer si lahko ogledate rezultate in
fotografske utrinke iz let 2011 in 2012. Lepo urejeno življenjsko okolje vpliva na
kakovost bivanja in na vtise obiskovalcev o nas in našem kraju.
Poskrbimo za lepo podobo vasi, še posebej vaških središč in
znamenitosti ter uredimo svoje zasebne površine.
Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

MIR
Mir je želja vsakega srca,
se ga z zlatom kupiti ne da,
le ljubezen odtehta ga,
čeprav so diamanti dražji od zlata.
Napuh ti umori dušo in telo,
zavist, foušija vkup rovarita,
spodjedata temelj miru,
se mu škodoželjno smejeta.
Res, da je denar sveta vladar,
za mnoge sreča biti,
a najdragocenejši je mir srca,
ne z zlatom, srebrom ga kupiti.
Lahko si brez srebra, zlata,
revež si ubogi,
če v srcu imaš mir,
bogatejši si od mnogih.
Vinko Kraševec

KROŽNIK SADJA
Sestavine:
170 g margarine
150 g sladkorja
1 celo jajce
400 g moke
2 žlički pecilnega praška
Priprava:
Zamesi testo in oblikuj različno
sadje. Speci in ga izdolbi. V odprtinico daj kremo iz drobtin, orehov
sladkorja, ruma in sladke smetane.
Pobarvaj v rumeni in rdeči jedilni
barvi v vodi in povaljaj v kristalnem
sladkorju.
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Janja Urbiha

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

Kozarišče
Od kod ime vasi
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z namenom,
da bi se ohranili spomini, ki so
vezani na vsebino posamezne
fotografije. Vabimo vas, da tudi
vi prispevate svoje komentarje.
Še posebej bomo hvaležni, če
boste opisali dogodke, spomine
ali celo osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.
Vas Kozarišče, avgust leta 1962, Avtor: Fanči Šarf iz zbirke: Slovenski etnografski muzej,
Teren 19 – Loška dolina (F0000019/091)
Imena prvih štirih prebivalcev naše vasi naj bi bila Primož, Jernej, Miha in Truden. Od takrat naj bi, po legendi seveda, izvirala tudi domača hišna imena s Petelinje gase: Primoževi,
Jernejevi, Mihovi in Trudnovi.
Že takrat, ko vasi še ni bilo, so ta naš svet ogrožale velike poplave. Tam pri Belih vodah
(Bajlәh uadah) so delovali zgoraj omenjeni štirje oglarji. Ti so v gozdu oglarili in s tem krčili
gozd. Vsak od njih je imel tudi svojo kozo. Grajski s Snežnika (grajnskә Žniepәrskә) so jih
povabili, da se naselijo v okolici gradu. Postali so njihovi tlačani, ki so s seboj za preživljanje
pripeljali tudi svoje koze. Ljudje so jih zato klicali kozarci, vasi pa se je prijelo ime Kozaršče.
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Najbrž se nobenemu ni potrebno posebej truditi, da bi ugotovil, katerim njivam se reče Krvice. Pogled z vrha Kuclja razkriva veliko
število avgustovskih ostrnic. Torej so kmetje tudi otavo na veliko
zdevali. Ta zaradi kratke rasti ni najbolj primerna za ostrnice.

Slika je napravljena z vrha Kucelja. Takoj pod hribom, na polju, je
prepoznati dvovprego belih konj in kmeta pri enem od kmečkih
opravil na polju. Po drži in obliki silhuete ugibam, da kmet mogoče
sedi na brcalu. Se boste strinjali z mano?

Edina vertikala v vaškem jedru je zvonik cerkve sv. Benedikta. Levo
iz vasi je še nekaj hiš, ki so ločene od vaškega jedra, ta del vasi stoji
na Perkusu. Svetu med temi hišami in vaškim jedrom pa pravimo
Med rantami. Tu je bila cesta na obeh straneh zagrajena z rantami, tako so zavarovali pridelek na njivah levo in desno pred živino,
ki so jo hodili napajat (na udo) iz Krakovega pod most. Rante so
bile položene med lično izklesane kamnite bloke, ki še danes tiho
in vztrajno postajajo ob cesti in potrpežljivo čakajo, da jim vaščani
najdemo nov pomen.
V ozadju se pod Šmaraškim hribom stiska še vas Šmarata, ki ima
levo, nekoliko ven iz vasi, tudi svojo cerkvico sv. Marjete.

Bele konje so vedno imeli pri Jernejevih, pa tudi pri Trudnovih je bil
par šimeljnov dolgo časa pri hiši.

Še ena razglednica vasi

Sestavljena razglednica vasi
oktober1934
Avtor: Foto Mara, Dolenji Logatec
Zbirka: Župnišče Stari trg

Izbrskala sem še eno sestavljeno razglednico naše vasi iz obdobja pred drugo svetovno vojno. Tudi ta razglednica ima enake motive kot predhodno najdene razglednice naše vasi in celo razporeditev slik je enaka kot na razglednici, ki jo je napravil Foto Helios iz Ribnice, in s precej
podobno sestavo kot razglednica fotografa Vinka Bavca. Zadnjo stran je zob časa že precej zabrisal. Pa kljub temu, po obliki žiga na vmesni
črti, bolj ugibam kot berem, da je to razglednico izdelal studijo Foto “Mara” iz Dolnjega Logatca.
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Fotografija je enaka kot na že omenjeni
razglednici, ki jo je izdelal Foto Helios iz
Ribnice. So si fotografi negative za znane
prizore med seboj posojali ali so z njimi trgovali? Najbrž tudi glede avtorskih pravic
niso bili tako natančni, kot smo danes.
Prav vsa okna na podstrešju trgovine in v nadstropju so na stežaj odprta. Zakaj so hišo tako
zračili? Je bila vlažna ali so s tem želeli povedati, da je polna življenja in se v njej dogaja?
Mogoče pa vzrok tiči povsem drugje? Sosedova hiša ima vsa okna skrbno zaprta.
Ni se dogajalo samo v trgovini, tudi okrog nje je bilo živahno. Krog in krog hiše so ljudje.
Pred hišo je zloženih pet tramov. Na prejšnjih razglednicah so bili pred hišo zloženi hlodi.
Torej je osrednji vaški prostor – Lončarjev plac – služil kot odlagalna površina oz. kot priročno skladišče. Po stasu in pokrivalu sodeč, je gospod ob desnem vogalu trgovine njen lastnik
Janko, poleg pa najbrž njegova žena.
Na odprtih vratih trgovine je reklama. ALBUS – kaj je označevala ta blagovna znamka?
Danes podjetje Albus iz Novega Sada proizvaja kozmetiko. Gre še vedno za isto blagovno
znamko? Nad reklamnim plakatom na obeh vratnih krilih visi nekaj okroglega. Tisto na levi
je podobno viseči, narobe obrnjeni veliki skledi.

Župniku Josipu Mlakarju je Nežka pisala
na Dolenjsko. Potožila mu je svoje težave:
“Domov sem srečno prispela. Tukaj je zelo
mraz. Mama pa zopet ležijo, niso nič boljši.
V ponedeljek mi je P… rekla, da naj povem,
da naj pride kedo po peso, pa sem pozabila povedat. Pa ti povej Francetu. Sedaj pa
Vam pošiljamo vsi skupaj lepe pozdrave …
Nežka”

Slovarček:
• grajnsk: grajski
• Žniepәrskә: Šneperski
• ranta: debelejši drog
• brcalo: pripomoček, naprava za
obračanje sena na konjski pogon
Viri:
• Franc Ovsec, Stari trg
• Jože Ovsec, Kozarišče
• Ožbolt Milena, Andrejeva stopinja,
KG 2004
• wikipedija, 28. 2. 2013

Pa še pogled na Lončarjev plac z druge strani, od cerkve. Na hiši financarjev (kasneje se hiša
imenuje Žagarjeva) so na oglasni deski stari, napol raztrgani oglasi. Na pol droga visi črna,
žalna zastava. Velika verjetnost je, da je izobešena v znak žalovanja ob smrti jugoslovanskega kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ki je umrl med obiskom v Marseillu, v atentatu 9.
oktobra 1934.
Pred Prusnәkavo hišo postaja več odraslih ljudi in na fasadi visi tabla za napisom, katere
vsebino žal ne morem razbrati. Pokrita je s kritino Eternit (ternit). V sredini je markantna
Jernejeva gostilna s streho štirikapnico. Tudi iz te slike razberemo, da je bilo dogajanje pred
in v gostilni dejansko tako živahno, kot vedo povedati vsi starejši sovaščani, pa tudi prebivalci sosednjih vasi.
Levo od gostilne je Matijeva hiša. Uletovi tudi na stežaj zračijo.
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Pepca Strle, Babno Polje

Semenj v Ložu

V

sako jesen je bil v Ložu semenj, kjer se
je dobilo marsikaj po vrednosti. Neko
jesen se je druščina babnopoljskih žena, ki
so bile same »bukovške neveste«, primožene
iz drugih krajev, dogovorila, da obiščejo sejem. Najstarejša je bila Potoškina teta Neža,
doma iz Markovca, Martinova, Jakopova
mama, doma iz Podgore, Lahova, Šimanova
mati, doma iz Podcerkve, Tamaščetova Mica
s Klanc, Ivanova Angela z Radleka na Blokah, Klemenova Johana iz Brega pri Ribnici
ter Kunštlova Anca, doma iz Podgore. Pridružil se jim je še Jakopov Janez, ki je rekel,
da bo na semnju kupil kakšne čevlje, številka
petinštirideset.
Pa so jo mahnili z Babnega Polja peš v Lož.
Na sejmu je bil vrvež, vse navzkriž so trgovci
ponujali svoje blago. Res so ženske nakupile raznega blaga: flanele, porhata, cajha za
otroške hlače … Za povrhu, ker so veliko
kupile, so dobile še cajhasto ruto ali blago za

»fiertah«. Vsi skupaj so spili še šilce »šnopsa« in si kupili štručko kruha za popotnjo in
se zadovoljni podali s kupljeno kramo proti
domu. Na Ta rjavem klancu je Janez odrezal
še vsaki količek, da so cule nataknile nanje
in jih dvignile na ramo, nekatere pa so jih
raje nosile na glavi. Bilo je vseeno malo lažje.
Po že kar naporni poti je bil v Jermendolu
počitek. Pojedli so štručko, teta Neža pa jim
je ponudila še malo »šnopsa«, ki ga je kupila
na sejmu. Vsem se je prilegel, posebno pa še
Janezu, ki jim je pomagal nositi nakupljeno blago. Medtem ko se je med njimi razvil
prijeten klepet, v daljavi zagledajo kolesarja.
Teta Neža reče: »Pokleknimo, pokleknimo,
gospod fajmašter se peljejo, večnega Boga
nesejo, verjetno je kdo na smrtni postelji!«
Ženske pokleknejo, Janez pa si misli: »Naj
pride gospod bližje … moški pokleknemo
samo na eno koleno in bo še čas za to …«
Še dobro, da se Janezu ni mudilo poklekniti,

kajti izkazalo se je, da ni bil fajmašter, ampak mesar iz Starega trga, s katerim sta se
dobro poznala in si ob srečanju segla v roke.
Mesar je povpraševal po kakšnem živinčetu
za zakol, potem se mu je oko ustavilo na klečečih ženskah, ki so brskale po tleh: »Kaj pa
te ženske iščejo po tleh, kaj so zgubile?«
»Pa večnega Boga iščejo,« je odgovoril Janez.
»Ja, tam ga pa ne bojo našle«, se zasmeje
mesar. Ženskam je bilo nerodno, pa so kar
še nekaj brskale po tleh. Potem pa teta Neža
vstane, upre roke v boke in odločno reče:
»Vajste kaj, gaspud, Bug je tam, k' vi stojite
in tla, k' mje klečimo!«
Vsa druščina se je nasmejala in nadaljevala
pot proti domu. Tega dogodka so se še dolgo spominjali in naš stari ata Janez so rekli:
»Bilo je zabavno s temi »pripeljanimi« ženskami, saj sem bil blažen med ženami.« ■

Nataša Grebenšek, dr. med., Dermatološki center Arsderma

Odkrijmo melanom pravočasno

M

elanom je maligni tumor kožnih celic
melanocitov. Je najnevarnejši kožni
rak, predvsem zaradi svoje velike sposobnosti širjenja na ostale organe. Ker je zdravljenje razširjene bolezni neuspešno, je umrljivost visoka.
Število bolnikov z melanomom se povečuje
hitreje kot število bolnikov s katero koli drugo vrsto raka. Predvsem zaskrbljujoče je naraščanje števila bolnikov z melanomom med
mladimi odraslimi.
Melanom je rak, ki se lahko razvije pri vsakomur, vendar pa je tveganje za njegov nastanek pri nekaterih ljudeh večje: pri svetlolasih, svetlookih in svetlopoltih ljudeh, ki so
bili zlasti v mladosti pogosto izpostavljeni

sončnim žarkom, pri ljudeh, ki so večkrat
utrpeli sončne opekline, pri ljudeh, katerih
ožji sorodnik je imel melanom, pri starejših ljudeh, pri ljudeh, ki imajo veliko število
znamenj, ter ljudeh, ki so že imeli melanom.
Melanom se lahko pojavi v obstoječem znamenju, večinoma pa nastane na novo. Na
koži ves čas nastajajo nove pigmentne spremembe, med katerimi je lahko tudi melanom. Pomembno je, da ga ločimo od ostalih,
nenevarnih pigmentnih sprememb na koži.
Melanom je lahko v začetku zelo podoben
navadnemu znamenju, a se za razliko od
znamenja nato hitreje spreminja po obliki,
barvi in velikosti. Je asimetričen (A – asimetry), nepravilnih robov (B – border), večbarven (C – colour), večji od 5 mm (D – diameter) in raste (E – elevation). Včasih lahko
tudi srbi. Pri napredovani obliki se lahko
pojavi tudi krvavitev.
Ker se melanomi ne spreminjajo vsi po sistemu ABCDE in jih je včasih težko razlikovati od znamenja in drugih pigmentnih
sprememb na koži, je ključnega pomena za
postavitev pravilne diagnoze dermatoskopski pregled kože.
Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek melanoma je UV sevanje. Z ustrezno

zaščito kože
pred soncem
lahko nastanek melanoma
preprečimo. Z omejitvijo izpostavljanja soncu je treba začeti že v
zgodnjem otroštvu, saj so prav sončne opekline v zgodnjem otroštvu eden od dejavnikov
tveganja za razvoj bolezni kasneje v življenju.
Tudi število pigmentnih znamenj je povezano z izpostavljenostjo soncu v otroštvu. Več
kot je otrok izpostavljen soncu v otroštvu, več
znamenj se bo pojavilo na koži. Večje število
znamenj pa pomeni večjo verjetnost za pojav
melanoma kasneje v življenju. Kožo moramo zaščititi predvsem z izogibanjem soncu,
z uporabo oblačil, pokrival in očal ter z uporabo zaščitnih krem za tiste dele telesa, ki jih
pred soncem drugače ni mogoče skriti.
Ker bodo učinki preventivnih akcij o pomenu zaščite pred UV žarki vidni šele čez desetletja, je za zmanjšanje umrljivosti zaradi
melanoma trenutno najpomembnejše zgodnje odkrivanje z rednim samopregledovanjem in preventivnimi pregledi kože. ■
Redno spremljajmo spremembe na koži!
Če odkrijemo melanom pravočasno,
je ozdravljiv!
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Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica, NEP Slovenija

Tudi v Loški dolini energetsko učinkovite stavbe

Ž

ivimo v času, ko se gradnja družinskih,
javnih in poslovnih stavb silovito spreminja. Vedno dražja energija in zahteve za
varovanje okolja se preslikavajo v vedno
strožje lokacijske, gradbene, instalacijske,
vzdrževalne in obratovalne standarde. Današnja novogradnja je v vseh ozirih in skoraj v celoti drugačna od gradnje pred desetletjem. To so razlogi, da investitor (pre)
pogosto nima uporabnih informacij, ne ve,
kam naj se obrne po pomoč, katera zakonodaja ureja to področje, kdo je odgovoren,
kdo pristojen, kdo bi moral kaj narediti …
Skratka: Zaradi pomanjkanja verodostojnih
informacij se odloča na pamet ali na podlagi
vprašljivih nasvetov sorodnikov, prijateljev,
izvajalcev ali trgovcev. V izogib temu smo
zasnovali NEP Slovenija http://nep.vitra.
si, kot orodje za lažje odločanje Tako lahko sedaj vsak investitor za novogradnjo ali
obnovo poišče verodostojne, nekomercialne
in uporabne informacije za dva ključna segmenta vsake stavbe. To je toplotni ovoj ter
ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

da bo hiša postavljenja „za večno”, zato želi
čim manjši strošek investicije za čim večje
ugodje bivanje in čim manjše stroške energije za delovanje. Rad bi imel na jug obrnjeno
hišo, a je podarjena parcela na severni strani
hriba, za drugo pa nima denarja. Posebno
poglavje so izvajalci. Na začetku gradnje je
marsikdo prepričan, da poznajo svoj posel
in ga opravijo profesionalno, med gradnjo
je vedno znova razočaran. Ko ugotovi, da je
najel „šalabajzerje” je (prepozno) jezen sam
nase, ker pred odločitvijo ni preveril njihove kvalitete dela. Za odločanje – odločati pa
se mora vedno le investitor – manjkata dve
ključni informaciji: kje videti enako ali podobno investicijo v realni situaciji ter kje pridobiti uporabniške izkušnje iz „prve roke”.

tomatska” regulacija zadostuje za ”navadno”
hišo, pametna instalacija pa edina omogoča
delovanje skoraj nič energijske hiše, ki se
gradijo danes. Premišljeno postavljen napušč strehe je optimalno okensko senčilo za
vse čase, odpiranje stavbe na jug nam tudi
pozimi (do)greva stavbo. V tovarni narejeno
hišo kupimo kot končni izdelek, zidana z domačimi „mojstri” nam težave pokaže takoj
po vselitvi. Znanje in nekomercialno svetovanje – ne denar – nam omogoči učinkovito odločanje in s tem rabo energije, majhne
stroške, visoko stopnjo bivalnega ugodja in
zmanjšano obremenjevanje okolja.
1

KAJ BOSTE VIDELI?

Vrata vam bo odprl:

Kombinacija navadnega kotla na polena in
vakuumskih SSE
7 m vakuumskih SSE + 500 litrski solarni bojler
Hranilnik toplote 1000 l z zunanjim izmenjevalcem toplote
Kombinirano talno in radiatorsko ogrevanje
Prezračevana fasada

Anton Drobnič
Velike Bloke 1
1385 Nova vas
Tel: 041 515 73

E-mail:
tone.drobnic@siol.net

Hiša ima veliko zanimivih in inovativnih rešitev, vse vodijo v
majhno porabo energije, visok bivalni standard in stabilno
delovanje. Usmerjenost lastnika v energetske inovacije
potrjuje vgradnja oken v termoizolacijski sloj. To je danes
standard pri pasivnih hišah, leta 000 pa je bilo to pionirska
odločitev.

Prezračevana fasada (vidijo se zračniki)
eliminira vse toplotne mostove

V dobro zasnovanem sistemu je lahko navaden
kotel na polena ekonomsko upravičena naložba

Zunanji prenosnik toplote omogoča ogrevanje
prostorov z vakuumskimi SSE

5

Na fotografiji vidimo dve napaki. Špirovcev
se nikoli ne obzida, prav tako se v špici nikoli
ne pozida do vrha špirovcev. Po vselitvi bo
na tem delu stanovanja plesen, skozi streho
bo nekoristno bežala toplota.

Plesen je ena največjih stanovanjskih tegob.
V novih stavbah nastane izključno zaradi
neznanja izvajalcev, ki „po domače” zgradijo
in toplotno izolirajo ovoj stavbe.

Slika stanja

Zamislimo si stresno situacijo gospodinjstva, ki se odloča za gradnjo nove družinske
hiše. Običajno je to mlad par, brez življenjskih izkušenj, kot zatrjujejo starši. Ti skušajo
– skupaj z denarno pomočjo in dobrimi nameni vsiliti neke „predpotopne” rešitve. Dejansko pa par brez splošnega gradbenega in
energetska znanja ne pozna postopkov in časovnih zaporedij (se prej vgradi okna ali naredi notranje omete). Ne pozna projektantov
in izvajalcev, z izvajalci ne sklepa pogodb, ne
upa jih vprašati za stroške, načine plačila ...
Na forumih bere kontradiktorne izkušnje,
za katere ne more ugotoviti, ali so pravi, jih
piše ponudnk ali konkurenca. Zaveda se,

Znanje je suho zlato

O veliko elementih stavbe se moramo odločati v postopku izdelava načrta za novogradnjo ali obnovo. Na koncu se moramo
odločiti, to pa je lažje ob strokovnih in nekomercialnih informacijah. V nasprotnem
bomo v neizolirani stavbi s talnim gretjem
na toplotno črpalko zmrzovali (ali pa bankrotirali), v pasivni hiši nam bo hitro prevroče. Rekuperacija zraka v stavbi s slabimi
okni je nepotreben strošek, v pasivni hiši pa
nuja in dopolnilni ogrevalni sistem. Dimniška cev premera 20 cm je popolnoma neprimerna za plinski kondenzacijski kotel, prava
pa za kamin na polena. Neizoliran temelj
pritličnega stanovanja bo izvor plesni, v neogrevani kleti pa le povzročitelj ”lepotnih” peg na
notranjem ometu. Za ogrevanje 100 m2 ”klasične” hiše potrebujemo 1.500 litrov kurilnega
olja, enako velika pasivna hiša se celo leto
ogreva s 150 litri. Hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema je v blokih nuja, v družinskih hišah nepotrebno. Ročna ali ”polav-

Širjenje znanja do uporabnikov se v veliki
meri seli v virtualni prostor. A zgodba NEP
Slovenija se je začela še papirnato. Maja
2008 smo v brošuri Regijska energetska
pot predstavili dobre energetske ukrepe
30 stavb z Notranjske. Vsako stavbo smo z
osnovnimi podatki predstavili na eni strani,
kot kaže primer piroliznega kotla na polena
iz Kozarišč.

Razvoj ideje NEP Slovenija

Debela štiri leta so minila od 11. aprila 2009,
ko smo na internetu postavili portal Nacionalna energetska pot Slovenija http://nep.
vitra.si. Uporabnost potrjuje čez 170.000
obiskovalcev in skoraj 2 milijona klikov.
Razlog, da v zadnjem obdobju obišče portal
vsak dan okrog 200 ljudi je v dejstvu, da nam
energija kroji življenje, odvisnost od nje se
vztrajno povečuje. Z njo se srečujemo kot
uporabniki ali proizvajalci, z njo služimo ali
jo plačujemo, z njo gospodarimo ali po nepotrebnem zapravljamo. Bolj ko jo spoznavamo, lažje jo obvladujemo, s povečevanjem
učinkovitosti se manjšajo stroški in obremenjevanje okolja. Ker nas od zibelke do groba
spremlja v zasebnem, poklicnem ali javnem
življenju, jo moramo spoznati. Energetsko
svetovanje gospodinjstvom in NEP Slovenija
lajšata izbor optimalnih investicij. Zgodba
NEP se bo nadaljevala v Sloveniji in tujini,
čeprav bomo konec avgusta 2013 zaključili
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no (talno, stensko ali stropno) ogrevanje;
učinkovita avtomatika (pametna hiša);
učinkovita senčila (zunanje rolete, polkna); kondenzacijski kotel na plin ali
nafto; kogeneracija (soproizvodnja toplote in elektrike) na različne energente;
rekuperacija (vračanje odpadne toplote)
zraka in vode, merjenje porabe energije v blokih, hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema ...

projekt, ki je podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski
unij. Portal je vsebinsko in oblikovno obnovljen, vpeljali smo veliko novih rubrik in
predstavili 770 stavb iz celotne Slovenije.

Na Bloški polici si lahko ogledamo
učinkovito in ceneno »obleko« hranilnika
tople vode, s katero je lastnik privarčeval
300–500 €. Za ogrevanje 230 m2
porabi na leto le 10 m3 drv, za poletno
ogrevanje sanitarne vode pa skrbi 6 m2
ploščatih SSE. http://nep.vitra.si/ukrep.
php?h=blo%9Aka%20polica&id=61

Na takem popisnem listu je predstavljena
vsaka stavba. Konkretno pa izjemno dobro
zasnovana in zgrajena hiša iz Viševka.
Predstavitev na http://nep.vitra.si/ukrep.
php?h=vi%9Aevek&id=459 si velja prebrati,
predvsem pa se pogovoriti s šestčlansko
družino o kvaliteti bivanja, stroških gradnje
in obratovanja. Strošek letnega ogrevanja
160 m2 je le 450 €.

Križi in težave odločanja

V življenju moramo sprejeti vrsto odločitev,
od manj pomembnih do strateških. Posledice odločitev pri bivalnih, delovnih ali poslovnih stavbah nas spremljajo vse življenje,
posledice nosimo sami. Te pa so lahko hudo
konkretne in boleče. Zamislimo si rezultate
slabih odločitev pri dilemah: instalirati toplotno črpalko ali SSE; ogrevati na drva ali
danes poceni elektriko, vzeti tro- ali dvoslojna okna, izolirati fasado z 20 ali 30 cm,
graditi balkon ali ne, vzeti kotel na biomaso
z lambda sondo ali brez, se bolj splača pasiva ali „navadna” hiša, je prihranke bolje
vložiti v fotovoltaiko ali vrednostne papirje,
se bomo plesni izognili s prezračevanjem ali
bo potrebna temeljita sanacija ... Odločitev
je vedno težka, saj ne vemo, kako resnično
deluje zamišljena investicija v realni situaciji,
nimamo niti zanesljivih informacij uporabnikov iz „prve roke”. Odgovore si v prvem
koraku poiščemo pri energetskem svetovalcu, v drugem pa na portalu NEP Slovenija.

•

Gradnja: Pasivna in nizkoenergijska
hiša; lesena, montažna, masivna hiša;
hiša iz slame, hiša iz izolacijskih zidakov, temelnja plošča, obnovljena starejša
hiša, zelena streha ...

•

Ostalo: Energetsko knjigovodstvo, delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih objektih; energetska izkaznica
objekta; uporaba deževnice; čiščenje
odpadnih in fekalnih voda (rastlinske in
mehanske čistilne naprave) ...

Kaj najdemo v NEP Slovenija?

Jasnost, enostavnost, preglednost in uporabnost ter popolnoma odprt javni dostop na
internetu so bila glavna vodila pri izvedbi
NEP Slovenija in izdelavi portala. Zato je bil
jasen tudi cilj: vzpostaviti javno dostopen
nabor raznolikih primerov dobre prakse bivanjske kulture URE in OVE v individualnih in skupinskih stanovanjih ter poslovnih,
proizvodnih in javnih objektih na območju
Slovenije, ki jih je s pomočjo štirih iskalcev
enostavno poiskati, obiskati ter pridobiti izkušnje uporabnikov.

Posebno pozornost moramo posvetiti
zgornjemu delu stavbe. Toplotna izolacija
zadnje plošče je enostavna, malo težja
je toplotna izolacija strehe naseljenega
podstrešnega stanovanja. Ledene sveče so
neizpodbiten dokaz, da ogrevamo zvezde.

Lastniki 770 energetsko učinkovitih stavb
omogočajo brezplačen ogled ter uporabniške izkušnje o dobrih in slabih straneh naslednjih ukrepov:
•

•

OVE: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode in prostorov (geovrtina, zemeljski kolektor, podtalnica, površinska
voda, zrak); lesna biomasa (polena, sekanci, pelete); pasivna in aktivna izraba
sonca (ploščati in vakumski sprejemniki
sončne energije) za ogrevanje prostorov
in sanitarne vode; fotovoltaika (proizvodnja elektrike); bioplin, male hidroelektrarne, vetrne elektrarne ...
URE: Kvalitetna toplotna izolacija oboda
stavbe (tlak, fasada, zadnja plošča, streha); kvalitetna vgradnja oken; prezračevana in zelena fasada; nizkotemperatur-

Pravilna vgradnja okna je za marsikoga
še vedno popolna neznanka. Ne glede na
material (les, PVC, kovina) je optimalna
montaža okna na zunanjo linijo zidu, špalete
nastanejo iz toplotne izolacije. Fotografija
pa kaže detajl vgradnje po RAL standardu
ter montažo notranje in zunanje poličke na
toplotno izolacijo. Kamnite poličke zunaj
se ne priporoča, saj so hladilno rebro in
podhlajajo spodnji okvir okna.
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Poletje je pravi čas, da se toplotno izolira gornji del hiše. Na fotografiji je od 11 stavb le ena kvalitetno toplotno izolirana. Investicija v toplotno
izolacijo zadnje plošče se – odvisno od energenta, s katerim ogrevamo – lahko s prihranki povrne že v 2 letih.

Najbolj obiskane rubrike

Iz slabih primerov se lahko največ naučimo, zato jih obdelujemo v ločenih rubrikah. Najbolj celovito in poglobljeno v člankih. Teh je sedaj
68, vsak mesec dodamo novega. V rubriki „Črna točka” s fotografijami in komentarji celovito obdelamo en – relativno ozek – problem, za
katerega nakažemo več rešitev. Najbolj fokusirani pa so „Energetski kiksi”, kjer z eno fotografijo ter opisnim problemom in podano rešitvijo
obdelamo eno napako. Objavljenih je natančno 100 „kiksov”, žal nam materiala za to rubriko še ne bo zmanjkalo. Dobrim praksam in kvalitetnim izvedbam pa je namenjeno 20 video posnetkov, vsak je dolg 4–7 minut, vsi imajo slovenske in angleške podnapise. Namenjamo jih
uporabnikom – koristili bodo tudi izvajalcem – kot primere kvalitetnih energetskih rešitev. Dostopni so na: http://www.youtube.com/user/
NepSlovenija. Vse rubrike predstavljamo tudi slikovno.

V rubriki „Energetski kiksi” imamo „cvetke”, ki se jim moramo na daleč izogniti. Pri vsaki je opisan problem in rešitev.

V rubriki „Črna točka”
celovito obdelamo en problem in
nakažemo rešitve. Pa naj bo to sanacija
cokla, toplotna izolacija strehe nad
bivalnim podstrešjem ali neizolirana
špaleta pri oknu.
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Na fotografijah je prikazan proces izdelave video gradiva. Začeli smo s snemanjem na terenu,
v montaži smo dodali podnapise in kolofon na zadnji strani.

Kako do optimalnih rešitev?
V tekstu smo navedli kar nekaj virov, ki nam
pomagajo v začetni fazi razmišljanja za novogradnjo ali prenovo stavbe, na zaključku
procesa pa za odločanje. Potem gremo do
energetskega svetovalca in mu predstavimo
razmišljanja, dileme, vprašanja, potrebe, želje, ... Rezultat pogovora je splošni okvir o
potrebni površini bivalnih in pomožnih prostorov, možnih materialih za gradnjo, splošna
energetska učinkovitost, optimalen energent
za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne vode,
zve se vse o pogojih kredita in subvencij Eko
sklada, kakšne so možnosti uporabe obnovljivih virov energije (OVE) ... Doma potem
zapišemo razmišljanja, usmeritve, okvirne
odločitve ter nova vprašanja in dileme. To je
pomemben del procesa, ki bo kasneje v pomoč projektantu, da bo naredil točno tako
hišo, kot jo potrebujemo. Sledi drugi obisk
pri energetskem svetovalcu, kjer so želje in
zahteve že tako oprijemljive, da se gre do projektanta ali pa do podjetja, ki proizvaja hiše.
Tretji obisk pri energetskem svetovalcu priporočamo tik pred končnim izrisom načrta,
da se preveri, če bo bodoča hiša res taka, kot si
investitor želi. Pomemben del tega procesa je,
da nikoli – ampak res nikoli – ne podležemo
skušnjavi, da se namesto nas odloča energetski svetovalec ali projektant ali – bog ne daj
– izvajalec. Vsi ti so v naši službi in jim ne
smemo dovoliti odločanja ali celo vsiljevanja
nekih rešitev. Te so lahko tudi prikrita prodaja tehnologije ali izdelka. ■

fotografija Begunje (Nep-3)

V člankih je celovito obdelano eno področje.
To so lahko zelene in prezračevane fasade, toplotna izolacija ovoja stavbe
(seno je prav primerna toplotna izolacija zadnje plošče) ali pa gradnja sodobnih lesenih stavb.

Aktivni smo tudi na facebooku, kjer na https://www.facebook.com/NEP.Slovenija vsak dan
celovito predstavimo dobro ali slabo energetsko prakso.

POLICIJA SVETUJE
Ker se bliža čas dopustov in počitnic, bi policisti vse občane in občanke želeli opozoriti na lastno
varnost in varnost njihovega premoženja. V času, ko boste letovali, policisti svetujejo, da poskrbite
za svoje premoženje, in sicer tako, da svoje domove primerno zavarujete ter se dogovorite z bližnjimi, da vam popazijo na vaše domove v času vaše odsotnosti. Prav tako bi želeli opozoriti, da na kopališčih, plažah in drugih turističnih
krajih ne puščate vrednejših predmetov na vidnem mestu in v vozilih.
Ker se bliža čas počitnic in s tem povezano večje število otrok na in ob cestah, vam svetujemo, da ste vozniki motornih vozil še posebej
pozorni in previdni, ko opazite otroke ob cesti. Starše pa pozivamo, da se z otroki pogovorite o njihovi varnosti in jih opozorite na nevarnosti, ki na njih prežijo na cestah. Vsem motoristom, mopedistom in kolesarjem pa svetujemo, da med vožnjo uporabljajo varnostno
čelado in druga zaščitna sredstva, saj so pomemben dejavnik pri zmanjševanju posledic nesreč.
Prijetne, mirne predvsem pa varne počitnice ter dopustovanje vam želijo policisti in policistke Policijske postaje Cerknica.
Vojko Mlakar, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
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Vinko Bavec

Regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči
Ocenjevalci

Na podlagi razpisa za XIX. državno preverjanje usposobljenosti ekip
prve pomoči Civilne zaščite in rdečega križa sta Izpostava Uprava
republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna in Območno
združenje Rdečega križa Cerknica razpisala in organizirala regijsko
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči v Starem trgu pri Ložu
s pomočjo Občine Loška dolina in Gasilsko zvezo Loška dolina. Namen preverjanja je utrjevati znanje za preprečevanje nesreč in dajanje
učinkovite pomoči v primeru njihovega nastanka, obnavljati praktično znanje članov ekip, vzdrževati trajno usposobljenost za dajanje
prve pomoči ter upoštevati sodobne učne metode in dosežke v prvi
pomoči. Pravico do sodelovanja na odprtem regijskem preverjanju
imajo ekipe prve pomoči, ki so se prijavile v skladu s pravili in razpisom za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči.

Padec z lestve

Na preverjanju so sodelovale naslednje ekipe:
 ekipa Gasilske zveze Loška dolina;
 ekipa prve pomoči Rdečega križa Postojna in občine Pivka I;
 ekipa prve pomoči Rdečega križa Postojna in občine Pivka II;
 ekipa prve pomoči Rdečega križa občine Hrpelje – Kozina;
 ekipa Občine Postojna I – prva pomoč Civilne zaščite;
 ekipa Občine Postojna II – Gorska Reševalna Služba;
 ekipa Občine Ilirska Bistrica, ekipa PP PGD Podgrad;
 ekipa Območnega združenja RKS Cerknica:
 ekipa, ki je nastopala izven konkurence, je ekipa prve pomoči
mestnega društva rdečega križa Buje iz sosednje Hrvaške.

Rop in prometna nesreča

Prisotne ekipe in goste je pozdravil župan občine Loška dolina, regijski poveljnik Civilne zaščite. V kulturnem delu sta nastopila Ana
Marija Štefančič in Domen Šraj.
Pred pričetkom preverjanja so bila podana natančna pojasnila in obrazložitve. Organizatorji so pripravili štiri primere nesreč. Nesreča
pri spravilu lesa s traktorjem, kjer je bila udeležena družina z majhnim otrokom, nesreča pri padcu z lestve moža in posledično zastoj
srca pri ženi.
Prometna nesreča, kjer so bila udeležena tri vozila in pobeg roparja z ukradenim denarjem iz trgovine, ter notranji požar in razlitje
nevarne snovi z opeklinami. Delo ekip je spremljala ocenjevalna
komisija sestavljena iz zdravnikov in medicinskih sester ter strokovnjakov prve pomoči.

Opekline
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Vse ekipe so začele preverjanje istočasno in sicer na osnovi opravljenega žreba. Štiri ekipe so pričele na deloviščih ostale pa na počivališčih. Vsaka ekipa ima 10 minut časa, da oskrbi poškodovance na posamezni delovni točki. Da je delo potekalo nemoteno so skrbeli člani
gasilskih društev Občine Loška dolina in PGD Cerknica, prostovoljci
območnega združenja Rdečega križa Cerknice, uslužbenci Osnovne
šole Heroja Hribarja Stari trg pri Ložu, uslužbenci Občine Loška dolina, župnišče Stri trg pri Ložu, podjetje Mercator, Svea in ostali. Na
prireditvi so se predstavile različne organizacije, društva in policija
s konjenico. Na ogled je bilo reševalno vozilo Zdravstvenega doma
Cerknica in pred trgovino Mercator so bile postavljene stojnice, kjer
so bile vse informacije turističnega značaja našega kraja ter stojnica
Rdečega križa Cerknica.

junij, 2013

Zmagovalci
Preverjanje je bilo končano ob 14. uri, sledila je obdelava podatkov in
ob 15. uri razglasitev.
 Priznanje za sodelovanje in osvojeno 8. mesto je dobila ekipa
PP OZRK Postojna in Občine Pivka II
 Priznanje za sodelovanje in osvojeno 7. mesto je dobila ekipa
PP Gasilske zveze Loška dolina
 Priznanje za sodelovanje in osvojeno 6. mesto je dobila ekipa
PP pri GRS Občine Postojna
 Priznanje za sodelovanje in osvojeno 5. mesto je dobila ekipa
Občine Ilirska Bistrica-PGD Podgrad
 Priznanje za sodelovanje in osvojeno 4. mesto je dobila ekipa
PP Občine Postojna
 Priznanje za sodelovanje in medalje za 3. mesto je dobila ekipa
PP OZRK Postojna in Občine Pivka I
 Priznanje za sodelovanje in medalje za 2. mesto je dobila ekipa
PP Rdečega križa Občine Hrpelje - Kozina
 Priznanje za sodelovanje in medalje za 1. mesto je dobila ekipa
PP pri OZRK Cerknica-Loška dolina-Bloke
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PREHITITE VIŠJI DDV!
POPOLNOMA NOVI
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Dinamičen, športen in temperamenten.

139 EUR

V
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ENOSTAVNO
PREGLEDN
EOM=0%0 EUR
ABREZ POLOG
TI - 0%
BREZ OBRES
KOV - 0 EUR
BREZ STROŠ
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Najbolje prodajan terenec v Sloveniji*

Najbolj atraktiven športni terenec na trgu navdušuje z
bogato serijsko opremo in nepremagljivo ceno. Vrhunski in
dinamični dizajn, prepričljivi bencinski in dizelski motorji z
zavidljivo nizko porabo goriva ter inteligentnim sistemom
aktivnega pogona na vsa štiri kolesa »Dynamax«.

299 EUR

POVPREČNA
Sportage 1.7 CRDi PORABA GORIVA OD

5,3

l/100 km

d.o.o., Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01 7504 364
KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR Avtotrade,
Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO : 97 – 145 g/km.
2

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA cee'd, Rio, Sportage, Optima ML 2013 po ponudbi prodajalca ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o.
in Summit Leasing Slovenija d.o.o.. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mesecev (velja za model pro_cee'd, ostali modeli odplač. doba do 60 mesecev), fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški odobritve 0 EUR. Primer izračuna za KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun s ceno
11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker popust "Staro za novo" 400 EUR - Joker "Iz zaloge" 400 EUR - Joker "0% financ"), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 139 EUR/mesec in fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo
potroš. je 11.690 EUR, kar je enako nabavni vrednosti vozila. Cena za KIA Sportage 1.6 GDI Fun 17.990 EUR (MPC 19.990 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 1.000 EUR – Joker »Krpan« 1.000 EUR – Joker »0% financ.«), z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok
leasinga 299 EUR/mesec. MPC cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja od 6. 4. do 30. 6. 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse ostale info. o porabi
goriva in emis. CO2 so na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

