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Glasilo občine Loška dolina

Lepo je deliti.

Jože Suhadolnik

“Prve stvari smo zaËeli deliti z drugimi že v otroštvu
in od takrat si jih z enako dobrim obËutkom delimo vedno veË.”

Ker je kriza v življenja mnogih letos zarezala še globje, je število družin in
posameznikov, ki potrebujejo našo pomoË, še veliko veËje. Zato se z akcijo “Lepo je
deliti” ponovno obraËamo na vse, ki ste jim po svojih moËeh pripravljeni pomagati.
Že z majhnim prispevkom lahko pomagate!

Hvala za dobrosrËnost v imenu vseh, s katerimi boste delili. RdeËi križ Slovenije
VeË informacij o akciji lahko najdete na www.rks.si/skupaj
Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil se odrekajo vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za RdeËi križ Slovenije. Uporabniki z SMS sporoËilom donirate 1 EUR ali 5 EUR.

Jože Suhadolnik

oblikovanje in produkcija

Studio KVADRAT

Svoj prispevek lahko nakažete s plaËilnim obrazcem UPN na TRR: 03100-1111112208, referenca 00-937037
ali pa pošljete SMS s kljuËno besedo “SKUPAJ” (darujete 1 EUR) oziroma “SKUPAJ5” (darujete 5 EUR) na 1919.

V preteklih treh letih smo dobrosrËnost 35.600 darovalcev delili z mnogimi.
Z zbranimi sredstvi smo omogoËili nakup 45.800 dodatnih prehranskih paketov in pomagali
številnim družinam in posameznikom v stiski.

Hvala, ker ste delili.
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Županov govor ob občinskem
prazniku Občine Loška dolina
Spoštovane dame, cenjeni gospodje, spoštovani dobitniki nagrad občine Loška dolina, cenjeni gostje!
Ko načrtujemo prihodnost, se velikokrat najprej, vsaj z mislijo, vrnemo v preteklost. Pa ne zato, da bi hoteli stvari postavljati na tista mesta, kjer so nekoč že bila, vendar zato, da bi iz preteklosti črpali ideje in vse,
kar se je nekoč že pokazalo kot dobro. Ni nam potrebno zavreči stvari, ki so že preizkušene. Potrebno jih je
le prilagoditi času sedanjosti in potrebam današnjega dne. Prav je tako, da nas preteklost navdihuje, da
nas usmerja in konec koncev, da nam ponuja primerjavo s sedanjostjo. In ob vsem tem pomislimo tudi na
ljudi, ki so živeli in delali zato, da bi takrat njim še oddaljena prihodnost postala lepša. Z optimizmom so
ustvarjali in gradili ter v veri upali, da bodo naslednji rodovi nadgrajevali začeto. Pot so pravilno začrtali.
Mi pa se moramo danes resno zazreti vase ter se vprašati: Ali smo res generacija, ki spoštuje delo naših
prednikov in ali res nadgrajujemo njihovo delo ter mu dodajamo nove vrednosti. Je čas, ki ga živimo,
res zarezal v našo osebnost s tujki materializma in egoizma, ki ga naši predniki niso poznali? Ne. Ne
verjamem, da je to posplošen pojav zastrupljanja osebnosti. Je pač le vpliv na posameznika, ki pa prosto
sam izbere osebnostne vrednote in se jim podredi, kolikor je njemu ljubo. In prav v tem pogledu izstopajo
posamezniki, ki še vedno verjamejo v delo generacij pred nami ter čutijo in živijo za prihodnost, vendar z
vsem spoštovanjem do preteklosti.
Tudi nas je preteklo delo že marsikaj naučilo in iz izkušenj nam je vsem znano, da se še tako popoln
predlog, ideja ali načrt da izboljšati. Zato zadeve preverjamo iz več zornih kotov in zavzemamo različna
stališča, ki vodijo k zastavljenemu cilju. Nemalokrat smo samokritični do sebe in svojega dela. S tem
pa ne želimo ustvarjati negativnih odnosov, vendar odpiramo vrata tudi drugače mislečim. Smo toliko
modri, da sprejemamo stvarne pripombe in predloge nasproti mislečih, celo njihove nedobronamerne
poteze poskušamo prekovati v tvorne zaključke. Ideje vedno najprej dozorijo v mislih, duši in srcu in če so
pravilno umeščene v trenutek časa, je posledica stvarni rezultat.
Ko pa smo že pri rezultatih. Zakaj bi poudarjal in našteval, kaj vse smo uspeli narediti, ter si na tak način
poskušal delati reklamo? Ne želim ustvarjati »foušije«. Želim si le, da bi bilo naše delo opaženo s strani
občanov ali pa tudi naključnih popotnikov, ki samo potujejo tod skozi. Načelo manj besed zaradi besed in
več stvarnosti oziroma dejanj se odlično odraža pri našem delu. Mi znamo, zmoremo in želimo ustvarjati
in delovati v javno korist, kar je konec koncev tudi naša dolžnost.
Na vse, kar nam je v zadnjem letu uspelo realizirati, smo lahko ponosni, saj se v vsakem uspešno zaključenem projektu pokaže, kolikšen je vložek dela celotnega tima. In le, kdor hodi okrog z odprtimi očmi,
lahko opazi spremembe, ki so nastale v zadnjem letu v naši občini.
Spoštovane dame in gospodje, spoštovani dobitniki nagrad Občine Loška dolina – kjer je volja tam je pot,
in kjer je pot, je tudi cilj in ravno to je tisto, kar želimo vedno znova doseči, ko se podamo na pot.
Ob občinskem prazniku vam iskreno in iz srca čestitam.
Janez Komidar

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 5. december 2012
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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.
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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.
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Janez Komidar, župan

Poročilo o delu župana in občinske uprave za
obdobje od oktobra 2011 do oktobra 2012

Nadaljevanje izgradnje omrežja fekalne kanalizacije je zaznamovalo tudi letošnje tekoče leto. Gradnja sistema fekalne kanalizacije
v naselju Dane (Dane 1. faza) je uspešno zaključena v pogodbeno dogovorjenem roku.
V sklopu projekta se je v naselju uredila oziroma zamenjala tudi meteorna kanalizacija,
obnovil vodovod ter izgradil sistem javne
razsvetljave. Prebivalci naselja že izvajajo
priklope objektov na omrežje fekalne kanalizacije. Priklopi na fekalno kanalizacijo
so se v letošnjem letu lahko začeli izvajati
tudi v naselju Markovec, kjer nam je po vseh
mogočih zapletih z izvajalcem, na podlagi
unovčene bančne garancije le uspelo odpraviti pomanjkljivosti in napake pri gradnji.
Uspelo nam je zagnati čistilno napravo in
trenutno je v fazi poskusnega obratovanja.
Z nadaljevanjem izgradnje fekalne kanalizacije Dane 2. faza pa smo pričeli ravno v
teh dneh. Izvajalec naj bi z nadaljevanjem
izgradnje primarnega tlačnega voda najprej
povezal črpališča v Podcerkvi in Nadlesku.
Istočasno pa se bo med naselji položilo cevi
za primarno vodovodno omrežje, kajti zaradi starosti sistema in slabih vgrajenih materialov je smiselna zamenjava primarnega
vodovodnega omrežja.
V zadnjih treh mesecih smo uspešno zaključili z obnovo ceste med naselji Markovec in
Viševek, obnovili most v naselju Vrhnika
pri ribogojnici Obrh ter na novo izgradili
propust pred naseljem pri Čiču ter na navedenem delu tudi razširili vozišče. Žal pa se
je tudi na področju izgradnje cestne infrastrukture zapletlo. Cestno podjetje Ljubljana, ki bi moralo izvesti rekonstrukcijo ceste
skozi naselje Iga vas, je zapadlo v finančne
težave. Po vseh pogajanjih, ki smo jih imeli z DRSC kot nosilcem pogodbe (občina je
sopodpisnik) in z izvajalcem, nam je uspelo
doseči kompromis, tako da bo cesta skozi naselje končno le dobila asfaltno prevleko. Vsa
dela, ki pa se nanašajo na financerski delež
občine, pa so bila pravočasno in kvalitetno
zaključena. Ker pa je bil načrt planiranih del
na področju cest obširnejši, naj poudarim,
da smo pridobili tehnično dokumentacijo za obnovo ceste Pudob–Nadlesk ter tudi
soglasje DRSC k navedenemu projektu za
izvedbo priključka na republiško cesto R1213 na območju obstoječega priključevanja.

Prav tako smo v letošnjem letu uspeli pridobiti idejni projekt za izgradnjo obvozne
ceste Stari trg–Markovec, ki bo podlaga za
nadaljnje postopke v pridobivanju tehnične
dokumentacije in gradbenega dovoljenja.
Vodooskrba, s katero smo imeli v naši občini največje probleme v lanskem letu, nam
žal tudi letos ni dala miru. Na področju vrtin K-4 in K-5 v Kozariščah smo res uspeli
zaključiti vsa gradbena dela. Uspelo nam
je sanirati tudi 200 m primarnega voda v
Smelijevem naselju. Žal pa je suša, ki nas je
pestila to leto, največje probleme pustila na
vodovodnem sistemu Babno Polje. S pomočjo dveh cistern in gasilcev PGD Stari trg
je bilo potrebno dovažati vodo v vodohran
v Babnem Polju skoraj dva meseca (julij–
september). S problematiko vodooskrbe v
Babnem Polju ste bili svetnice in svetniki ter
širša javnost že seznanjeni, kot tudi z ukrepi,
ki jih bo nujno potrebno izvesti za sanacijo
stanja na sistemu.
Smo pa sušno obdobje uspeli tudi s pridom
izkoristiti. V tem času smo odpeljali razne
naplavine in očistili strugo Brežička. Čiščenje se je izvajalo od mostu v centru Starega
trga do čistilne naprave, delno pa so bile sanirane tudi brežine potoka. V Kozariščah pa
smo na pobudo vaškega odbora Kozarišče
in ŠRD Kozarišče izvedli sanacijo jezu pod
Gradom Snežnik. Jez služi zajezitvi vode v
zimskih mesecih ter tako omogoča zaledenitev »loke« pod gradom.
Občinski prostorski načrt smo uspešno po
težavnih šestih letih, po zahtevnih usklajevanjih z nosilci urejanja prostora le zaključili
in odlok sprejeli na občinskem svetu. S sprejemom najpomembnejšega akta na področju
urejanja prostora in načrtovanja gradenj se
odpirajo možnosti investicij tako za individualne investitorje kot tudi pravne osebe.
OPN Loška dolina pa še posebej podrobno
poudarja področje varovanja okolja v občini.
Sestavni del OPN Loška dolina, ki se neposredno navezuje na segment varovanja okolja, je tudi izvedba komasacijskega postopka
za področje zemljišč v k. o. Podcerkev in k.
o. Nadlesk. Tehnična dokumentacija za izvedbo postopka je že vložena na upravno
enoto v Cerknici, komasacijsko odločbo pa
pričakujemo še v tem letu.

Na področju zdravstvene oskrbe občanov
smo v letošnjem letu v dogovoru s sosednjimi občinami Bloke in Cerknica uspeli nabaviti novo reševalno vozilo za potrebe izvajanja intervencijskih voženj reševalne postaje
v Cerknici. Sofinancerski delež pri nabavi
vozila je prispevala tudi država, razliko pa
smo občine pokrile po ključu, in sicer Cerknica 65%, Bloke 10% in Loška dolina 24%.
Letos so bila izredno dejavna tudi društva, ki jim je občina s finančno pomočjo
priskočila na pomoč pri izvedbi njihovih
zastavljenih programov. Uspešno je bila izvedena prireditev »V deželi ostrnic«, ki jo
vsako leto organizira Javni zavod za kulturo
in turizem Grad Snežnik. Posebej pa menim, da je potrebno poudariti organizacijo
prireditev na državnem in meddržavnem
nivoju. Zgodaj spomladi je bila državna
kinološka prireditev na Zagradnih njivah
pri Gradu Snežnik, kasneje državna tekma
kmetic Slovenije, sledilo je še meddržavno
srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Konjeništvo v občini nima posebne
tradicije, vendar gre vsa pohvala organizatorjem, ki so uspešno izpeljali 1. galopersko dirko za pokal Loške doline. V Babnem
Polju je Regijski odbor zveze borcev organiziral prireditev v počastitev 70. obletnice
ustanovitve Notranjskega odreda in Roške
ofenzive, na kateri je bil prisoten tudi predsednik države. Menim, da je vsa pomoč in
podpora občine pri organizaciji letošnjih
prireditev več kot dosegla svoj namen, saj
smo ves čas zasledovali cilj, kako povečati
prepoznavnost občine v državnem merilu
in širše izven meja države.
Naj zaključim z enim od najpomembnejših
dogodkov letošnjega leta. Občina Loška
dolina je prejela certifikat »zlati kamen«,
ki našo občino na podlagi 32 različnih kazalnikov po metodologiji ISSO uvršča med
48 najboljših občin (od 210 ocenjevanih) v
državi. Prejem certifikata »občina dobrega
življenja« nam je v veliko čast, saj smo se
uspeli umestiti med prvo četrtino najuspešnejših slovenskih občin. Potrjuje naše dobro opravljeno delo na vseh področjih delovanja, za nadaljevanje pa pomeni dodatno
stimulacijo, saj nas čaka kar precej izzivov,
ki jih bo potrebno realizirati.
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Praznik občine Loška dolina

Tako so pričeli svečano sejo Občinskega
sveta na prazničen dan – 19. oktobra v
Starem trgu. Pred tem pa smo spremljali
predstavitev starih slik Loške doline,
ki so jo pripravili ustvarjalci spletne
strani STARE SLIKE.
V nadaljevanju je župan občine, gospod
Janez Komidar, podelil občinska priznanja – »srebrni grb Občine Loška dolina«
Antonu Šepcu za področje kulture in Željku
Grginčiču za športno področje.
Tri prostovoljna gasilska društva iz občine
so tudi prejela namero o nakupu defibrilatorjev, in sicer bo dva kupila občina, tretjega
pa podjetje Kovica d. o. o., ki že mnogo let
namenja sredstva v dobrodelne oz. humane
namene.
Na sami slovesnosti se je Gasilska zveza
Loška dolina zahvalila Občini Loška dolina
za vso pomoč in podporo pri organizaciji
srečanja slovensko-hrvaške mladine.
V kulturnem programu pa so sodelovali
otroci iz vrtca Polhek, osmošolke in osmošolci domače osnovne šole in pevski zbor
Murnčki.

foto: T. B.

Občina Loška dolina obeležuje svoj
praznik v spomin na dogodek izpred
71 let, ko je bil v Ložu 19. oktobra
1941 partizanski napad na okupacijske
sile, ki ga je vodil narodni heroj Ljubo
Šercer, takrat komandant Krimskega
polbataljona. Šlo je za izredno dobro
pripravljen napad in za eno prvih večjih
partizanskih akcij na Slovenskem.
Takole govori odlomek, povzet iz prve
številke Notranjskih listov: »Ura je
bila pet, a trobentanja ni. Minilo je že
deset minut. Šercer je bil nestrpen. V
roki je držal uro in čakal. Zaslišalo se je
godrnjanje, kaj mislijo danes Italijani,
ali ne mislijo večerjati. Šercer je začel
premišljevati, kaj naj naredimo. Ali naj
čakamo ali naj začnemo z napadom.
Končno se je oglasila sredi mesta
trobenta. Vsi smo mislili, da je znak za
zbor za večerjo. Bil je to znak za alarm,
ker so nas Italijani opazili. Ljubo Šercer
je zavpil, kolikor je mogel: "Tovariši, v
napad, na juriš! Italijani se zbirajo,
sedaj je čas!"
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Dobitnika srebrnega grba
Anton Šepec
iz Starega trga
Anton Šepec je od svojih najstniških let dalje kulturni ustvarjalec. Kot otrok je zaznal
grozote vojne, bil je v prvi povojni generaciji
osnovnošolcev in je že v osnovni šoli napisal
prve pesmi. Kot amaterski režiser je režiral 22
gledaliških del, sam je igral v 30 igrah, pretežno komedijah. Lastne pesmi recitira na
različnih proslavah in prireditvah. Značilna
za njegovo ustvarjanje je velika ljubezen do
domovine, Loške doline in prvinski izraz trpljenja in sočutja do žrtev zla – vojne in sovraštva. Nekaj svojega umetniškega duha je
izživel tudi v poklicu, s katerim se je ukvarjal
– kamnoseštvu. Na lastne stroške je postavil
kar 24 spominskih obeležij na čas in dogodke
iz NOB. Z gledališkimi igrami, ki so gostovale
marsikje, s prostovoljnim delom in prispevkom k ohranjanju spomina na dogodke v
Loški dolini in preprosto z iskreno in kleno
besedo je prispeval tudi k promociji Loške
doline. Bil je aktiven tudi v drugih društvih
– ustanovitelj Planinskega društva med drugim, sicer pa vedno pripravljen zavzeti se in
pomagati pomoči potrebnim.

Željko Grginčič iz
Starega trga pri Ložu,
vodja Tehnične sekcije
Smučarskega kluba
Kovinoplastika Lož
Ulaka, smučišče skorajda sredi vasi – Starega
trga je že veliko zim središče športnega, rekreativnega in družabnega dogajanja. Smučarji – od najmlajših do tistih sivolasih in
mnogi, ki sicer ne smučajo, pa imajo zimo in
sneg radi, se v zimskih popoldnevih in večerih zbirajo na Ulaki.
Ulaka je profesionalno smučišče z vsem, kar
zahteva zakon. Da lahko funkcionira, pa je
bilo potrebno veliko finančnih sredstev, aktivnosti, izobraževanj in tudi prostovoljnega
dela. Urejeno je zajetje za vodo, ki omogoča kvalitetno zasneževanje ter vsa potrebna
infrastruktura. Ker so temperature čez dan
največkrat previsoke, je najprimernejša
smuka zvečer, za to pa je potrebna razsvetljava. Tu so še snežni topovi, pa teptalec …
A vsa oprema, za katere nakup in vzdrževanje vsa leta v največji meri skrbi Občina Loška dolina, ne bi omogočala smučanja, če ne
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Andreja Porok

Na kratko iz
občinskega
sveta
V času po končanih počitnicah se je
Občinski svet Občine Loška dolina sestal dvakrat.

bi bilo ekipe. Ekipe, ki upravlja s smučiščem,
skrbi za urejenost in varnost, pripravlja in
popravlja in daje vse od sebe, da stvari potekajo kar najbolje. Ekipe, ki ob tem skrbi tudi
za lastno znanje in se stalno izobražuje.
Najpomembnejši član vsake ekipe pa je gotovo njen vodja. In vodja tehnične sekcije
Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož, ki
skrbi za smučišče Ulaka, je Željko Grginčič.
Željko je s smučanjem povezan že od malih nog. Od otroštva, ko sta en par smuči in
čevljev delila s prijateljem iz soseske, pa do
danes, ko pozna velik del smučarskega sveta.
Ima neverjetno veliko volje in energije, ki ju
že nekaj let vztrajno »troši« na ali ob Ulaki.
Od pomladi do jeseni skupaj z ekipo urejajo,
pregledujejo, popravljajo, dopolnjujejo tehnično opremo. Urejajo samo smučišče – če
pomislimo samo, koliko kamna so že odstranili, spremljajo novosti zakonodaje in se jim
prilagajajo. Z opremljenostjo, z varnostnimi
ukrepi in lastnim izobraževanjem.
Vse pomembnejši del njihovega oziroma
predvsem Željkovega dela pa je tudi zbiranje
finančnih sredstev. Razpisi – taki in drugačni, sponzorska in donatorska sredstva (ki jih
je v teh časih vse manj) in predvsem velik
posluh Občine Loška dolina omogočajo delovanje smučišča.
Ob nastopu zime pa se za ekipo in Željka Grginčiča začne najaktivnejše obdobje.
Obiskovalci smučišča vidimo njihovo delo
v času obratovanja vlečnice, ne vidimo pa
mnogih nočnih ur, ko zasnežujejo smučišče, popravljajo varnostno ograjo, preverjajo
tehnično brezhibnost. Ne vidimo mnogih
ur, ko pripravljajo različne smučarske tečaje
in šole smučanja, tekmovanja na različnih
nivojih, tudi državnem, in mnogih prečutih
noči, ko se pripravljajo na strokovne izpite in
preizkuse znanja.
Celotna ekipa, ki skrbi za brezhibno delovanje smučišča na Ulaki, si zasluži vse čestitke
in pohvale, vodja ekipe, gospod Željko Grginčič pa si tudi za to, ker je uspel združiti
tehniko, denar in ljudi, zasluži srebrni grb
Občine Loška dolina v letu 2012.

Septembra je potekala 12. redna seja, na
kateri so občinski svetniki sprejeli Odlok
o spremembah odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami v občini Loška dolina. Odlok je bilo potrebno
uskladiti in posodobiti zaradi spremenjene zakonodaje, saj je bil sprejet že leta
2001. Sprejet je bil tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina. Največ besed
je bilo namenjenih predlogu Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine
Loška dolina. Občinski prostorski načrt
(OPN) je temeljni prostorski akt občine.
Na seji je bil predstavljen potek izdelave
OPN–ja, s katerim se je pričelo že leta
2006. Po daljši razpravi je bil predlog
odloka potrjen. Pod zadnjo točko so svetniki na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja potrdili, da si priznanje srebrni grb občine
Loška dolina zaslužita Željko Grginčič in
Anton Šepec.
V oktobru je potekala 13. redna seja.
Na seji je bilo predstavljeno poročilo o
poteku likvidacijskega postopka nad Notranjsko-kraškim regionalnim zavodom
za turizem Postojna. Glede na to, da so
sklep o likvidaciji zavoda sprejeli občinski sveti vseh občin ustanoviteljic, je
potrebno po istem postopku sprejeti tudi
predlog poročila o likvidaciji. Poleg tega
so na seji potekale volitve predstavnika
Občine Loška dolina v volilno (elektorsko) telo za volitve članov državnega
sveta in določitev kandidata za člana
državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov. Volitve v državni svet razpiše
predsednik Državnega zbora RS. Vsak
občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta. Volitve članov DS so posredne, opravijo se s
tajnim glasovanjem na volilnih zborih
volilnih teles, ki jih sestavljajo posebej
izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti
in interesnih organizacij – elektorji. Tako
je bila za elektorja izvoljena Martina Šumrada, za kandidata za člana državnega
sveta pa je bil izvoljen Janez Komidar.
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Aleksandra Šega, Nina Jerič

Na obisku pri
Aleksndri Turšič
Gospa Aleksandra je zaradi bolezni opešala
in se težko giblje. Največji problem je bilo
premostiti stopnišče, saj živi v četrtem nadstropju v bloku v občini Loška dolina.
V hudi stiski je zaprosila organizacijo
Rdečega križa za pomoč pri nakupu stopniščnega vzpenjalnika, saj je to najcenejša naprava za premostitev strmih stopnic.
Stane preko 3.000 € in z varčevanjem bi se
časovno preveč vleklo. S predsednico Aleksandro Šega sva jo v letu 2011 obiskali in
se z njo pogovorili o problemu in rešitvah.
Problem smo tako predstavili tudi Občini
Loška dolina, kjer se je akcija začela odvijati. Pri zbiranju sredstev se je vključilo
več organizacij, ki so pripravili dobrodelni
koncert in avkcijo slik, ki so jih podarili slikarji. Med slikami so bile tudi grafike Božidarja Jakca, ki jih je gospa Turšič sama prispevala. S prodajo vstopnic in prodajo slik,
se je zbralo 2.060 €. Z nekaj privarčevanega
in izposojenega denarja je ge. Turšič uspelo
kupiti vzpenjalnik in tako se že lahko večkrat na teden giblje na prostem. Pri tem ji
pomaga mož France, ki napravo pripravi in
ji pomaga premostiti stopnice.
Na Rdečem križu Cerknica smo se povabili na obisk, da bi si pogledali, kako naprava deluje, ter tako prispevali dodatnih
1.000 € iz sklada solidarnosti RKS, ki smo
jih ob tej priložnosti izročili gospe Turšič.
Veseli smo bili, da se je akcija zbiranja
sredstev odvila na našo pobudo in so tako
k sodelovanju pristopile tudi druge organizacije iz Loške doline, ki so vodile dobrodelno prireditev ter avkcijo. Ne smemo
pozabiti omeniti Občino Loška dolina in
župana Janeza Komidarja, ki se je zavzel
za reševanje tega problema, in se mu lepo
zahvaljujemo, da nam je prisluhnil.
Akcija je s skupnimi močmi uspela in najbolj veseli smo, da gospa Aleksandra Turšič lahko stopi iz stanovanja na svež zrak.

KOLUMNA
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Jera Razdrih

Delo osvobaja
No, pa naj nadaljujem svoje razmišljanje iz
prejšnje številke Obrha o delu in svoji delovni skupnosti. Zaposlitev je pri nas vendarle
še vedno zelo aktualna tema.
V današnjih časih je dobra služba postala že
kar luksuzna dobrina. Ampak tisti srečneži,
ki jo imamo, pa čeprav samo za določen čas,
znamo včasih prav po slovensko najti v njej
milijon pomanjkljivosti. Premalo plačana, prenaporna, neprimerljivo zahtevnejša od služb
drugih, obsojena samo na določen čas ipd. Vse
to so argumenti, s katerimi prepričujemo druge in sebe, kakšne žrtve zaposlitvenega sistema
smo. Res je, da se delo od dela razlikuje, vendar
pa sem prepričana, da se da v vsaki zaposlitvi
najti tudi dobre strani, samo svoj zorni kot moramo prestaviti na pozitivno stran.
Sama s tem nimam nobenih težav. Delam
namreč (še vedno) v najboljši delovni ekipi
na svetu. Kot sem že povedala le-ta deluje v
magični prodajalni vstopnic, ki se iz navadne
blagajne lahko v trenutku prelevi v prizorišče
stand-up komedije, adrenalinski park, psihološko svetovalnico in včasih celo »štalo«. Čarobno jo delajo predvsem moji sodelavci, ki
so kot kartica mastercard, neprecenljivi. Pred
kratkim je blagajna dobila tudi novo, lepo, moderno preobleko in delo v njej je zaradi tega še
prijetnejše. Res je, da naš delovni čas v visoki
turistični sezoni traja od jutra do večera, da se
nam zdi dan dnevu enak in ne razlikujemo več
nedelj, tako imenovanih delovnih dni in praznikov ter da navadno še ob koncu delovnega
dne ne vemo, kateri datum je in kateri dan v
tednu sledi, ampak to so samo nepomembne
malenkosti v naših delovnih življenjih.
Naše delo ima veliko dobrih strani. Vsak dan
komuniciramo z ogromno različnimi ljudmi
z vsega sveta. Tako ob delu spoznavamo različne svetovne kulture in obenem ne porabimo niti centa za potovanja. Poleg tega si krepimo samozavest, včasih pa tudi živce. Tako
nam ni treba obiskovati dragih novodobnih
tečajev samopomoči, avtogenega treninga ali
joge. Poleg tega vsak dan lahko razgibavamo
svoje možgane z oblikovanjem najboljše ponudbe za naše drage goste, z namenom, da bi
le-ti videli kar največ lepega po čim ugodnejši ceni. Kajti naš cilj je le zadovoljen gost, ki
ob prihodu domov z navdušenjem pripoveduje o prijetnih doživetjih, ki jih je doživel na
potovanju po naši lepi Sloveniji. Seveda včasih nastopijo tudi bolj neprijetni in kaotični
dnevi in takrat se celo nad našo malo hiško z
velikim srcem pojavijo temnejši oblaki. Ker
pa je Postojna znana po zdravilni burji, se
verjetno ravno zaradi tega dejstva tako hitro, kot se pojavijo, tudi razkadijo. Kot vsako
kvalitetno in odgovorno delo je namreč tudi
naše večino časa psihično naporno. Delo z

denarjem pa zahteva tudi veliko mero odgovornosti. Vendar je pri nas navada, da stres
vedno poskušamo nevtralizirati s humorjem
in smehom. Največkrat na svoj račun. Med
nami vlada zares pravi ekipni duh in kadar
koli kdo od zaposlenih potrebuje nasvet,
potrditev ali kako drugo obliko pomoči pri
svojem delu, se vedno najde kdo od sodelavcev, ki je pripravljen pomagati. Naše vodilo
je: »Vsi za enega, eden za vse!«
Ker pa je Postojnska jama še vse kaj več od
našega »Visitors centra«, prijazno vabljeni na
ogled! Dandanes resda ni nič več zastonj, je
pa prav gotovo pravi in skrajni čas, da se začnemo zavedati dragocenosti naših naravnih
lepot in jih prenehamo primerjati s poceni
malico, ki nam navadno ne ostane za vedno v
spominu kot edinstveno doživetje. Prav tako,
kot si zapomnimo uspešne delovne dneve v
službi, ki jo opravljamo z veseljem in strastjo.
Ne glede na to, kje in s čim smo zaposleni.
Ne samo, da delo osvobaja, je tudi odlična
preventiva pred otopelostjo ali depresijo. Ti
dve psihični motnji ali bolezni, kakor vam
je ljubše, pa sta na žalost tudi že postali del
našega vsakdanjika. In glede na trenutno vseslovensko problematiko odpuščanja delavcev,
bi moral vsak svoje delo ceniti še toliko bolj.

Jasna Lekan:

MEDVEDJA IZPOVED 2
V gozd vas očitno še nisem spodila,
čeprav sem po tem vprašanju
se veliko trudila,
saj veste, kdo sem jaz, tista medvedka,
ki po gozdu jo spremljata dva sladkosnedka.
Ker sta še majhna, sta radovedna,
razigrana,vesela in seveda poredna.
Za moja mladička hudo se bojim,
včasih ponoči sploh ne zaspim.
Takrat nekaj zelo sladkega rabim,
da svoje skrbi lažje pozabim.
Vsi se odpravimo do čebelnjaka,
kjer sladki med samo na nas čaka.
Ko ga poližemo, se zazrem v moja pobčka,
ki oblizujeta sladka si gobčka
in sem vesela, da sem v dolini doma,
kjer nas krajan čisto vsak že pozna.
Zdaj, v jeseni, ko v gozd ga odnese,
vem, da pred mano, ko šiba se trese,
pa naj krajane vse obvestim,
ni me v gozdu, na vaši češplji čepim.
Se vidimo, Vaša medvedka
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Silvana Lautar, Marko Smole

Likovna kolonija v dolini Čabranke in
Zgornje Kolpe 16.–18. avgust 2012
Slovensko kulturno društvo Gorski kotar je v
sodelovanju z Etnološko zbirko »Palčava šiša«
iz Plešc v želji po vzpodbujanju čezmejnega
povezovanja odraslih in otrok na področju
likovnega ustvarjanja in kulturne dediščine
organiziralo likovno kolonijo in delavnice za
otroke v dneh od 16. do 18. avgusta 2012.
Vseh šestnajst udeležencev likovne kolonije
(iz Ljubljane, Vrhnike, Logatca, Cerknice,
Starega trga, Prezida, Tršč in Fužin) se nas
je 16. avgusta ob 9. uri zbralo na trgu v Čabru, kjer nas je pričakal Marko Smole in nam
predstavil etnološko bogastvo krajev v dolini
Čabranke. Sledil je ogled dvorca Zrinskih
v Čabru. Mlada domačinka Marijana Rede
nam je predstavila zgodovinski razvoj mesta
Čabra ter življenje in delo slikarja Vilima
Svečnjaka, ki je tu preživel del otroštva.
Kar nekaj časa smo prebili ob občudovanju
njegovih likovnih del, ki so pustila sledi v
dušah slikarjev – udeležencev kolonije. Pot
smo s postanki nadaljevali skozi naselje
Mandli, nato do Zamosta pod previsno steno Svete gore z žagami in mlini na vodni
pogon in potem nazaj v Plešce. Marko nam
je posredoval veliko informacij o zgodovini,
razvoju in načinu življenja naselij in njihovih
prebivalcev.
Na kosilo v gostilni MBT v Plešcih smo res
malo zamudili, vendar osebja to ni nič motilo.
Lepo so nas postregli, hrana je bila izvrstna,
poskrbeli so tudi za dve vegeterijanki.
Po kosilu smo si ogledali še klet »Palčave šiše«,
ostali del hiše pa smo si pustili za kasneje, saj
nam slikarska žilica več ni dala miru. Prtljago
smo odložili v prenočišča v Zeleni dolini pri
Andlarjevih in v »Palčavi šiši«, vzeli slikarski
material in … začelo je deževati. Vendar nas
naliv ni zaustavil v naši nameri. Slikali smo
pod dežniki, senčniki, s terase gostilne, vsak
je našel svoj kotiček za ustvarjanje.
Ker je v teh dneh v Plešcih potekal raziskovalni teden v organizaciji Etnološke zbirke
»Palčava šiša«, so se v večernih urah odvijala
različna predavanja in delavnice. Tako smo
bili prvi dan našega druženja na skednju
»Palčave šiše« deležni predstavitve knjige Slavka Malnarja, v kateri je opisal svoje
otroštvo in življenje pred, med in po drugi
svetovni vojni. Sledila je večerja, potem pa
plesna delavnica. Marko Smole in Katja Arhar sta nas učila osnovnih korakov tanga.
Ugotovili smo, da ni tako enostavno, kot
smo si predstavljali. Delavnici so prisostvovali tudi prebivalci iz Plešc in okoliških vasi
na slovenski strani, tako da smo se spoznali tudi z njimi. Medsebojno spoznavanje in

druženje slikarjev se je ob dobri kapljici in
domačem kolačku nadaljevalo v apartmajih
Zelena dolina.
Drugi dan smo se podali na slovensko stran
in pod vodstvom Marka spoznavali Osilnico, Ribjek in Bosljivo loko. Marko nas je
najprej popeljal na najvišjo razgledno točko,
od koder smo imeli pred seboj celo Osilniško in Čabransko dolino. Od tu je tudi lep
pogled na Sveto goro in Plešce. V Osilnici
smo si ogledali galerijo akademskega kiparja
Staneta Jarma – osilniškega domačina, zbirko del likovne kolonije in bili sprejeti s strani
predstavnice občine Osilnica. Po ogledu slik
smo vsi navdušeni krenili po prelepi dolini
Zgornje Kolpe v Bosljivo loko, kjer so nas pri
Marku čakali s kosilom. Po kosilu je sledilo slikanje. Nekaj jih je z Markom po terenu
raziskovalo in fotografiralo.
Tjaša Pfajfar in Anja Lautar (študentki 4. letnika Pedagoške fakultete – likovna pedagogika Ljubljana) pa sta odhiteli nazaj na hrvaško stran zaradi priprav na otroško likovno
delavnico. Kljub animaciji šol (5 slovenskim
osnovnim šolam in 5 hrvaškim je v začetku
junija posredovan dopis s prošnjo za animacijo otrok za sodelovanje na delavnicah) se je
delavnic udeležilo žal le 5 otrok. Visoke temperature in višek počitnic je naredil svoje. A
se je, kot že velikokrat, tudi tokrat pokazalo,
da je pomanjkanje kvantitete nadomestila
kvaliteta. Otroci so ustvarili čudovite risbe. Imeli so se »fajn«. Za pridno in zavzeto
ustvarjanje smo jih pogostili z bomboni in
sokovi.
Slikarji smo med tem ujeli vsak svoj motiv.
Oboroženi s platni in barvami, vsi predani
delu smo le bežno zaznavali poglede radovednih vaščanov. Ti so nas opazovali, vendar nas niso hoteli motiti. Po slikanju smo
delovni del zaključili v gostilni Kovač na večerji. Zvečer smo bili kar utrujeni, zato smo
se kmalu odločili za »apartmaje«, nekateri
»vztrajneži« pa za dodelavo svojih slik.
Sobota je bila zadnji dan našega druženja.
Nekateri so se pridružili pohodu na Sveto
goro, drugi so dokončali slike, tretji smo
postavljali razstavo. Tisti, ki smo ostali v
Plešcih, smo imeli »privatnega kuharja«.
Pridružila se nam je tudi specialistka za palačinke iz Lokev v Gorskem kotarju, Ljerka
Bolf. V soboto so se odvijale tudi otroške
delavnice v oblikovanju z glino in smo hoteli (predvsem) otroke presenetiti s palačinkami. Ljerka je spekla palačinke iz 15-ih litrov mase. Da so bile dobre, potrjujejo izjave
nekaterih obiskovalcev, da do palačink niso
prišli. Očitno so izginjale že »ob transportu

do cilja«.
Ob 17. uri
smo imeli
otvoritev
razstave
likovnih izdelkov, tako odraslih
kot tudi otrok. Tudi na
pleškem trgu je bilo živahno.
Prebivalci iz bližnje in daljne okolice so
se predstavili s svojimi izdelki. V samem
programu je sodelovala Snežna Obreza iz
Cerknice s svojo monokomedijo, domači
harmonikarji Goran Majetič, Damir Tomac
in Ive iz Podvrha. Dejavnosti letošnjega avgustovskega tedna v »Palčavi šiši« sta predstavila Marko Smole in Silvana Lautar, pesmi
v domačem narečju pa sta brala Tomislav
Čop iz Gerova in Zdenka Zbašnik iz Plešc.
Poseben pečat za zaključek je dala s prisrčnim pevskim nastopom Zdenka Verbanac
ob spremljavi harmonikarjev in domačinov
ter ostalih članov planinskega odseka Slovenskega kulturnega društva iz Bazovice –
Lučana, Lili in Vlada.
Iz odzivov udeležencev likovne kolonije smo
lahko ugotovili, da so bili z udeležbo zadovoljni, saj so – tako kot so povedali – kraje »začutili« v neki novi luči. Niti predstavljali si niso, kakšno kulturno, etnološko in naravno bogastvo
ti kraji imajo in kako lepo bodo sprejeti s strani
domačinov. Zato si naslednje leto vsekakor želijo ponovitve in nadaljevanja.
Rodila so se nova poznanstva, izmenjale
»dobre izkušnje«, naslovi in telefonske številke, snovali so se že nekateri načrti za naslednje leto.
Slovensko kulturno društvo si bo prizadevalo, da bi likovne kolonije v obmejnem prostoru postale tradicija in mesto srečevanja in
delovnega druženja ljudi z obeh strani meje.
Realizacija likovne kolonije terja določena
finančna sredstva. Zato se moramo zahvaliti
sponzorjem: Lož – Metalpres Plešce, Petrusu
Tršće, Občini Osilnica, gostilni Kovač, Ireni
Gec – apartmaji Zelena dolina Plešce, Marku
Smoletu z družino in Etnološki zbirki »Palčava šiša«, Gradu Čabar in predvsem Uradu
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
ki je omogočilo pokritje finančnega dela.
Našega druženja s tem še ni konec. Razstava,
ki je na ogled na skednju »Palčeve šiše« do 16.
septembra se bo v nadaljevanju selila še na
druge lokacije. Predvidena je še postavitev v
Osilnici, v Starem trgu, Logatcu in še kje.
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Jana Žnidaršič za Kr'snice

Letni koncert »Pesmi travnikov«
Prva sezona ženskega pevskega sestava Kr'snice se je prijetno zaključila 30. 6. 2012
z letnim koncertom, poimenovanim »Pesmi travnikov«.
Pod vodstvom zborovodje Anemarije Štefančič, študentke solo petja na dunajski
univerzi, je v objemu stoletnih dreves v čudovitem ambientu Gradu Snežnik zvenel
izbor slovenskih in tujih, ljudskih in umetnih pesmi.
Člani mešanega pevskega zbora Varda Orehek pod vodstvom Ane Celin, ki smo ga
gostile, so s svojim nastopom simpatično popestrili večer. Njihova zborovodkinja
Ana Celin je študentka kompozicije in skupaj s Štefančičevo izdelujeta priredbe tudi
za naš zbor.
Pevke smo na oder odšle prijetno vznemirjene. Za nekatere je bil to prvi pravi samostojni nastop, za kar si zaslužijo vse čestitke, druge smo nekoč že stale na odru. Vesna
Kovač, naša povezovalka, je poslušalce občuteno vodila od pesmi do pesmi, pevke pa
smo vlile v nastop vso svojo notranjo energijo in ljubezen do petja. Občinstvo je to
začutilo in med kratkim, z domačimi dobrotami obogatenim druženjem po koncertu,
smo lahko slišale same pohvale. Udeležencem koncerta in podpornikom, vsaj v mislih
in željah, za to prelepo poletno doživetje na prostem – še enkrat hvala.
Pohvale so nas grele še cele počitnice in z veseljem smo začele novo sezono. Naša
zborovodkinja skrbi, da v petju lepo napredujemo, z izborom pesmi pa nas postavlja
pred vedno nove izzive.
Zato vabljeni na naše prireditve tudi v prihodnje, pevke se namreč že pripravljamo
na božični koncert, ki bo 23. 12. 2012 v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem trgu. Izbor pesmi bo bogat, obljubimo vam lahko še eno lepo doživetje z nami.
Ob tej priložnosti še vabilo v našo vrsto, imamo namreč samo eno. Če vas petje veseli, poskusite z nami. Mislim, da si naš kraj zasluži in zna pokazati bogastvo pesmi
in glasov v kvalitetnem zboru.

ario Žnidaršič)
opom (foto: M
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Gostujoči pevski zbor Va
rda Orehek
(foto: Mario Žnidaršič)

Prof. dr. Valter Egon Okorn

Bo Manifest potres? ob novi pesmi Antona Frbežarja Tonija
Anton Ferbežar - Toni, kot vsi pravi literarni geniji, orači ledine in njive, odkriva nove plasti
poezije. Ko smo vsi mislili, da v poeziji ni mogoče narediti, ustvariti in zapisati nič novega –
nam je predstavil svojo novo pesem MANIFEST in spremenil tok moderne poezije.
Naslov, kot nosilec pesmi, naj se ne piše na začetku, na vrhu pesmi, nam govori Frbežar. S tem
naj bi poet izdal svoj namen, cilj puščice, ki jo bo ustrelil. Naslov naj bo vrhunec pesmi, ki jo
bralec ali poslušalec z vznemirjenjem pričakuje! Naj bo smetana na torti in češnja na smetani,
če se lahko še sam šaljivo izrazim. S tem sprejemniku sporočila damo možnost, da se postopoma spusti v poetov tok razmišljanja, da tako rekoč zaplava med besedami, se zasanja in se
pusti na koncu ostro prebuditi in tako jasno začuti sporočilo. Zakaj je Tonijeva poezija tako
hitro našla svoje bralce in oboževalce? Ker se v vsakem od nas skriva Toni. Vsi smo na neki
nezavedni ali zavedni ravni primitivci, ki bi najraje stvari rešili tako, da bi koga nadrli, udarili
ali mu zabili vile v drobovje, kot to v svojih zapisih mojstrsko počne Frbežar. Zato, ker vsi poznamo kakšnega »Tonija« in predvsem zato, ker vsi potrebujemo »Tonija«, da se sami počutimo bolje. Potrebujemo nekoga, ki se mu lahko nasmejimo, se zgražamo njegovi iskrenosti in
neposrednosti, njegovi brutalnosti in neotesanosti. Nekoga, za katerega se vsi, končno enkrat
vsi, strinjamo, da je šel predaleč. Da je on tisti, ki je to, kar mi nočemo biti. Toni Frbežar je
pionir. On hodi po poti sramu in nerazumevanja zato, da nam ne bo potrebno. On odkriva
nove svetove in nam utira poti. On prime za razbeljeno železo, da mi lahko v njegovih pesmih čutimo bolečino. Lahko smo bili presenečeni, da se je v poplavi slovenskih medijev le
lokalno glasilo občine Loška dolina na Notranjskem OBRH odločilo za drzno potezo in v eni
od njihovih prejšnjih številk objavilo njegovo poezijo, a s tem se je sprožil plaz in danes se o
Frbežarju naglas govori tudi po ljubljanskih kuloarjih, kjer kraljujejo poeti nove avantgarde.
Priznani kritik sodobne poezije Aleš Šteger ml. o njem pravi, da je »prijeten orkan v prepiha
željni zatohli utesnjeni sobi«. Veseli smo, da je Obrh prišel do nas, tudi mene osebno, in nam
predstavil ta umazani dragulj, ki je naznanil novo zarjo v temnem svetu poezije.

In tu ena od Tonijevih pesmi:
Enkrat začjtk jesenæ je mwglu bt.
Glih za stjelo smo kosilæ.
Pa prnese Frenk en litr šnopca.
Na a, jest ga ne bwom. Sm djal.
Bom raj en pir.
Milan, no, Milan ga je pa mal klunu.
Pa Tone tudæ.
No, pol smo ga pa vsak še mau.
Na koncæ pa Tone reče: Hitru smo ga, fantje!
Primem jest kwoso, zamahnem, ej, sem se
pa kar po brejgæ zvalu.
Se je pa štil zlomu, kwosa pa, švwrc dol za
mano …
No, sam k srječæ nejblu nobenmæ nč.
Edin Pepco je Milan doma nagarbou, k
mu ni dost ocvirku na žgance dala.
Pa Bikserčka je kap sunla.
Sam tu pa nejsm jest kriv! So mwoglæ že
premastnu jst doma.
BOGU HVALA JEST SM DOBRU
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Helena Bavec

Pilates – za zdravo hrbtenico in dobro počutje

Spremenite svoje počutje in telo s pomočjo pilatesa!
Vadbo Pilates je izumil Nemec Joseph Hubertus Pilates. Kot otrok je bil slaboten in
nenehno bolan, zato se je odločil, da slabo
stanje svojega telesa izboljša. Z znanjem o
zgradbi telesa in ukvarjanjem z različnimi
športi (boks, joga, smučanje itd.) je postopoma razvil vadbo »kontrologija«. Torej, gibanje in dihanje je pri pilatesu kontrolirano in

pri vsaki vaji je pomemben pravilen položaj
hrbtenice. Vaje se izvajajo v različnih pozah
(sede, na trebuhu, na hrbtu itd).
Pilates je pravzaprav vadba telesa, uma in
duha. Bistvo pilatesa je pravilno "pilates" dihanje, ki se razlikuje od naravnega dihanja,
in aktivacija stabilizatorjev trupa med samo

9. tek po polhovih
stopinjah v znamenju
presežkov
V soboto, 6. 10. 2012 je v organizaciji ŠRD
Snežnik – Kozarišče potekal 9. tek po polhovih stopinjah. Čeprav je bila vremenska
napoved obetavna, smo organizatorji pogledovali proti nebu in upali, da nas kaj ne
preseneti. In tako je tudi bilo. Idealne vremenske razmere za tek so na Zagradne njive
pripeljale rekordno število udeležencev. Na
proge, ki štejejo za ELGONova Notranjski
tekaški pokal, je bilo prijavljenih okroglih
200 tekmovalcev, še posebej razveseljujoče pa je bilo rekordno število prijavljenih
osnovnošolcev, saj jih je prijavnico izpolnilo
kar 126. Največ, kot se tudi spodobi, 45 je
bilo osnovnošolcev – domačinov iz OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg, samo za dva
učenca manj pa je bilo naših sosedov iz Nove
vasi, torej 43.

1500 m, kmalu za njimi so
se podali na progo še tekači
obeh članskih kategorij na
14,6 oziroma 7,7 km.

Poleg kategorij ELGONova Notranjskega
tekaškega pokala se je 24 tekačev prijavilo
na tek na 7,7 km, ki ne šteje za točkovanje
ELGONova Notranjskega tekaškega pokala.
Skupna številka je dosegla 224 prijavljenih
tekmovalcev v vseh kategorijah, kar je največ od vseh 9. tekov po polhovih stopinjah.
Po teku najmlajših dveh skupin na 600 m je
sledila še starejša skupina osnovnošolcev na










Tokrat smo zabeležili še tretji rekord, in sicer
rekord proge na 14, 6 km, ki ga je dosegel
Luka Ljubič s časom 51 minut in 31 sekund.
Organizatorji smo si prizadevali, da bi bilo
vse tako, kot je potrebno, in upam, da nam
je uspelo in da bomo naslednje leto lahko
zopet govorili o presežkih.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tako uradnemu sponzorju Notranjskega tekaškega
pokala podjetju ELGONova d. o. o. kot tudi
vsem ostalim sponzorjem, ki so prispevali
nagrade za naše tekače, in sicer:
Elektro Energija d. o. o.
Kovinoplastika Lož d. d.
Avtoakustika Baraga
Dynacast Lož d. o. o.
Armobil Ule & Co d. n. o.
Alpod d. o. o.
Šenki d. o. o.
AS-Primus d. o. o.

foto: Borut Kraševec

Milan Šraj, predsednik ŠRD Snežnik – Kozarišče

vadbo (stiskanje globokih trebušnih mišic,
hrbtnih mišic in mišic medeničnega dna).
Redna vadba pilatesa ima mnoge pozitivne
učinke: izboljšuje telesno držo, oblikuje in
krepi celotno telo, odpravlja bolečine v hrbtu, inkontinenco, vpliva na splošno dobro
počutje, hitrejše okrevanje po poškodbi, dober spanec, veča telesno moč, bolje se zavedamo svojega telesa itd.
Vadba je primerna za vse generacije in oba
spola, saj ima vsaka vaja več težavnostnih
stopenj in je prilagojena sposobnostim posameznika. Oprema, ki jo potrebuješ, je podloga (armafleks), lahka in udobna oblačila, z
nogavičkami (ali brez), večja brisača (za na
morje) in tekočina. Osnovni pilates se pri nas
izvaja brez pripomočkov. Sčasoma vadbo popestrimo z raznimi pripomočki, kot je žoga,
uteži, elastični, neelastični trak ter obroč.

Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem tistim
članicam in članom, ki so profesionalno
opravili svojo nalogo, žrtvovali svoj čas za
pripravo in izvedbo teka.
Načrtujemo pa že naslednjo aktivnost, ki
bo bolj sproščujoča, in sicer pohod po Levstikovi poti. Na pohod se bomo odpravili
10. novembra in tako kot že nekaj let doslej
bomo tudi letos organizirali prevoz za člane
in nečlane, ki se nam bodo pridružili. Seveda
imajo člani popust, zato velja razmisliti, ali
se ne bi splačalo postati član ŠRD Snežnik –
Kozarišče …
No, vsekakor lepo vabljeni že sedaj na Popotovanje od Litije do Čateža, uradno vabilo pa
bo objavljeno tako na internem kanalu Loške doline kot tudi na spletni strani Športno
rekreacijskega društva Snežnik – Kozarišče.
Športni pozdrav!
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Sonja Butina

Svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo
No, pa se je končno zgodilo, da je to prvenstvo organizirano v Sloveniji, v Mariboru kot
evropski prestolnici kulture v času od 7. do
19. novembra. In zakaj je to dejstvo toliko/
tako pomembno za Loško dolino? Zato, ker
so se vsi trije Drobniči uspeli kvalificirati za
nastop na prvenstvu. Že samo to je izjemen
dosežek, ne le zanje ali za našo dolino, pač pa
za širšo regijo. Še posebej zato, ker so člani
številčno razmeroma majhnega slovenskega
(skupaj 93 klubov z okrog 16 000 člani) šahovskega kluba, ki jim pač ne more nuditi
kaj dosti več kot le plačilo prijavnine za nekaj
šahovskih turnirjev, kaj šele za trenerja, organizatorja, psihologa. Še celo spremljevalca
za na to prvenstvo si ne moremo privoščiti.
PRILOŽNOST
Že v junijskem Obrhu sem pisala o tej trojici nadarjenih šahistov, predstavili smo jih
tudi v oddaji na lokalni TV, posneti konec
septembra. Devetošolec Milan je suvereno
dopolnil podatke o tekmovanjih, medtem
pa sta dve leti mlajša Simona in mali Rok
med oddajo odigrala partijo šaha kar na mizici v studiu. Eh, upam, da bo Oron oddajo
še kdaj/večkrat ponovil, morda celo posnel
novo po končanem prvenstvu. Gotovo se je
še marsikomu zdelo dogajanje v studiu prav
prisrčno, predstavitev kluba in dejavnosti pa
dovolj zanimiva. Namen oddaje je bil predvsem spodbuditi večji splošni interes za šah
in šahiste, da bi se šahovskemu krožku na OŠ
pridružil še kakšen učenec in/ali učiteljica in
da bi na naša nedeljska srečanja prišli igrat
tudi drugi in nečlani. V zadnjem mesecu so
se nam pridružili še učenci iz OŠ Cerknica s

svojim mentorjem šahovskega krožka. Lahko rečem, da se že kažejo rezultati, saj smo
začeli s krožkom, ki bo ob sredah od 12.10
naprej v učilnici nemščine.
Zdaj pa spet k našim trem Drobničem, ki
kanijo ponesti ime naše doline tako rekoč
v širni svet. In, ja, prepričana sem, da bodo
dobro opravili! Kajti pri šahu se nemalokrat
zgodi, da slabši premaga boljšega, celo najboljšega. Njihova »zgodba« se, k-ne-de, že
več kot leto ter še kar naprej uspešno dogaja
in razvija, še zdaleč ne le v domačem okolju.
Od maja letos so se udeležili kar nekaj prestižnih šahovskih turnirjev, med njimi tudi takih z mednarodno udeležbo odraslih šahistov
in kljub hudi konkurenci dosegli pomembno
število rejting točk. Milan in Simona bosta
tudi člana ekipe ŠK Loška dolina na turnirju v
standardnem šahu II. Članske lige – zahod,
ki bo v Ljubljani v dveh naslednjih vikendih
(19. 10.–21. 10 in teden dni kasneje). Udeležba na tej tekmi pomeni obstanek v ligi, zmagovalna ekipa pa preskoči eno stopnico višje.
Hkrati ta serija tekem na koncu določi moč/
vrednost (skupno število doseženih točk) posameznega sodelujočega kluba.
Od naših članov imajo ta hip Drobniči takole šahovsko moč: Milan, letnik 1998 – III.
kategorija; 1731 Elo (turnirji z mednarodno
udeležbo), 1686 Ro (turnirji v standardnem
šahu – nad 61 minut), 2056 Ro60 (turnirji
v pospešenem šahu 15–60 minut na igralca), 1833 Ro5 (hitropotezni turnirji – do 14
minut); Simona, letnik 2000 – w3 (ženske);
1344 Elo, 1503 Ro, 1765 Ro60, 1525 Ro5;
Rok, letnik 2005 1500 Ro, 1535 Ro60 in 1500
Ro5. Za primerjavo naj navedem, da ima naš

drugi najboljši član Boško Trivunčevič 2002
Elo, 1928 Ro, 2029 Ro60 in 1982 Ro5 rejting
točk, ki so rezultat, dosežen v več letih aktivnega igranja šaha.
Pa spet k svetovnemu prvenstvu, ki bo skupaj obsegalo 11 kol turnirskega/standardnega šaha. Iz Slovenije se ga bo udeležilo 27 šahovskih klubov in krožkov s skupaj 149-timi
mladimi šahisti v 6-tih starostnih skupinah
(106 fantov in 43 deklet). Skupaj s tujimi pričakujejo približno 1600 udeležencev, kar je
rekordno število. Rok Drobnič bo tekmoval
v skupini F8 (dečki do 8 let – skupaj s še 12
slovenskimi), Simona v skupini D12 – skupaj 10 slovenskih deklic in Milan v skupini F
14 (fantje do 14 let – skupaj 25 slovenskih),
ki je druga najmočnejša skupina. Torej bodo
imeli kar hudo konkurenco že samo med
slovenskimi mladimi šahisti, zlasti Milan.
Tekmovanje je precej naporno, tako kot vsako svetovno prvenstvo. Predvsem časovno,
trajalo bo 12 dni z enim kolom dopoldne in
enim popoldne, predvideno pa je približno
4 ure za vsak krog. To seveda pomeni tudi
veliko finančno obremenitev za družino, saj
bo raven stroškov za namestitev (poiskali
sami) v tem času dosegla rang enih »nobel«
počitnic, ki si jih letos itak niso privoščili. Zanimivo (ali pa nesramno – kakor hočete) pa je, da bi bivanje v hotelu Habakuk
pod okriljem organizatorja zneslo približno
2-krat toliko, za ogled tekmovanja pa bodo
zaračunali vstopnino 20 evrov tudi staršem!
Pa je že prijavnina nemarno visoka – kar 350
evrov na glav(ic)o, vsako dodatno storitev pa
je treba posebej plačati. Eh, raje ne računam!
In prav gotovo jim ni bilo treba zgraditi kake
nove (športne) dvorane za razliko/primerjavo od košarkaškega prvenstva. No, tudi v
Loški dolini bi nam prav prišla nova večnamenska dvorana, kamor bi lahko povabili
šahiste na večji, celo mednarodni šahovski
turnir. Kakor koli, naš mali šahovski klub
je utrpel znaten finančni udarec in sedaj se
trudimo pridobiti denar tudi z organizacijo
turnirjev (prijavnina do 10 evrov), da bomo
lahko plačevali naslednje prijavnine na drugih turnirjih za naše člane, predvsem pa za
Drobniče.
TEMELJI

Šahovski krožek na OŠ je zaživel.

Številk je veliko, so pa nadvse zgovorne in
pri drugih športih je ravno tako. Kako bi torej zmogli brez širše podpore, pa ne le moralne in/ali načelne? Strinjam se z besedami
ravnateljice, gospe Jozelj: eni vlagajo v videz
oz. materialne dobrine, drugi v znanje in
razvijanje sposobnosti. Torej, še enkrat vsaj
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Domen Kordiš

Rekordne SKI rolke Lož 2012
Drugo soboto v septembru je v organizaciji sekcije za biatlon in smučarski tek
SK Kovinoplastika Lož potekalo že 13. tekmovanje »SKI rolke Lož 2012«.

Mladi gostje iz OŠ Cerknica.

na ta način – s člankom, vsa zahvala in čast
staršem in družinam, še posebej Drobničem,
kajti brez njihovega intenzivnega truda bi
nadarjenost in sposobnosti otrok prej ali slej
zakrnele. Velja za vsa področja dejavnosti in
v življenju nasploh, kakopak!
Šah je na nek način zelo podoben (vsakdanjemu) življenju, kjer je treba kar naprej reševati probleme in težave, pogruntati kakšno
novo in boljšo rešitev, reagirati na dogodke
hitro in primerno, pa še bi našla kakšno
vzporednico. Ta značilnost v splošnem velja
za celo vrsto t. i. strateških iger, še »fuzbal« bi
lahko stlačila sem noter. Nemara (moja špekulacija) so si jih izmislili ravno zato, ker so
zelo poceni trening za vse mogoče življenjske situacije, šah pač kot neke vrste vojaško
igro (simulacija napada in obrambe). Zato
je ta igra pravzaprav daleč od le zabavnega
preživljanja prostega časa, ker gotovo na
precej bolj kvaliteten način izrablja trud,
inteligenco in sposobnosti ter intenzivno
razvija in utrjuje spomin, logično mišljenje,
potrpežljivost, koncentracijo, kreativnost/iznajdljivost ter zmožnost kvalitetnega, ustreznega in hitrega odločanja/odzivanja, konec
koncev pa tudi spoštovanje nasprotnikov in
pravil igre. Skratka, ima celo vrsto dobrih
učinkov, zlasti na mlade, ker gradi pozitivno samopodobo, bolj kot kar koli, kar je sedaj možno najti na »tržišču« dejavnosti.
Ja, dolgoročno se vsekakor splača vlagati v
šah (igra strategije in taktike za preživetje),
šahiste (ker organizirano razvijamo zgoraj
naštete prednosti) in šahovski klub (ki nas
povezuje tudi navzven). Zato se na koncu
zahvaljujem vsem, ki so že prispevali k delovanju kluba in direktno staršem, prav tako
tudi tistim, ki še boste. Lahko mi verjamete,
da je daleč hujše od vsake tekme prosjačiti
za denar, še posebej dandanašnji, ko donacijo zavrnejo z izgovorom na sedaj modno
in politično izrablje(a)no krizo – ali, kar je
že najmanj nevljudno, da se na prošnjo ne
odzovejo. Zato bo tudi prispevek v vrednosti
enega piva ali kofeta dobrodošel (za papir in
znamke), pa kakšnega novega člana bi z veseljem sprejeli, četudi (še) ni vešč šahist, kajti
več kot nas je, močnejši smo, več je potenciala, ki ga lahko bolj razvijemo.
No, pa nasvidenje v naslednji številki Obrha.

Tekmovanje se je drugič odvijalo na relaciji Podcerkev–Klance in je štelo za pokal Geoplin
in Poletno državno prvenstvo na tekaških rolkah. Prav to dejstvo je pripomoglo k rekordni
udeležbi, saj je bilo na startni listi kar 157 tekmovalcev iz 14-ih slovenskih klubov, ki so se
pomerili v trinajstih različnih kategorijah. Mlajši in starejši dečki/deklice so se pomerili na
2,7 km dolgi progi do Varha. Ostale kategorije od mladincev/mladink do članov/članic so
tekmovali tudi za državne naslove in so tekli na dvakrat 3,4 km dolgi progi do Klanc. Prvi
tek je bil posamičen start, drugi tek zasledovalno. Na tekmi je nastopilo tudi 12 tekmovalcev kluba organizatorja. Na stopničke se je z 2. mestom med ml. mladinkami uvrstila Tina
Mlakar, med deseterico so se uvrstili še Urška Poje (4. mesto med ml. mladinkami), Maja
Sterle s 6. in Karin Antončič z 10. mestom med ml. deklicami in Jure Ožbolt (7. mesto med
ml. mladinci).
Že naslednji vikend je na Pokljuki potekalo državno prvenstvo v letnem biatlonu, kjer so
se odlično odrezali mladinci SK Kovinoplastika Lož. Državni prvaki so namreč postali kar
štirje. Tina Mlakar in Žan Petrinčič v disciplini sprint, Urška Poje in Nace Žnidaršič v disciplini skupinski start. Na stopničke sta se uvrstila tudi Jure Ožbolt in Primož Vampelj. Simon
Kočevar je v članski konkurenci obakrat osvojil 7. mesto.
Drugo soboto v oktobru so se na državnem prvenstvu v letnem biatlonu pomerili še mlajši
tekmovalci na zračni puški. Tekmovanje je v športnem parku Stari trg potekalo v organizaciji SK Kovinoplastika Lož. V štirih kategorijah je nastopilo 30 mladih biatloncev, med njimi
tudi pet tekmovalcev domačega kluba. Med starejšimi dečki in deklicami sta tako Klemen
Vampelj kot Maja Mlakar osvojila 4. mesto, med mlajšimi dečki je bil Žan Poje osmi. V
kategoriji mlajših deklic je na račun Maje Sterle naslov državne prvakinje ostal doma, Karin
Antončič pa je v tej kategoriji osvojila 7. mesto.
S tem tekmovanjem se je tako zaključil poletni del sezone. V sekciji za biatlon in smučarski tek SK Kovinoplastika Lož smo tako z mislimi že pri zimskem delu sezone, saj je do prvih tekmovanj v začetku decembra le še
dober mesec. Pred tekmovalci so zaključne priprave na
novo tekmovalno sezono in boj za mesta v različnih ekipah – Simon Kočevar za nastope na svetovnih pokalih
in mladinci v ekipo za mladinsko svetovno prvenstvo v
biatlonu ter Evropski olimpijski festival mladih. Klub pa
čaka organizacija dveh tekmovanj na Pokljuki – pokala
Slovenije in državnega prvenstva Slovenije v biatlonu.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Sporočilo za javnost: Babno Polje, 14. september 2012
Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je v petek, 14. septembra 2012,
pripravil tiskovno konferenco Za razvoj podeželja
v Notranjsko-kraški regiji. Osrednji poudarek tiskovne konference je bila predstavitev projekta
prenove gospodarskega poslopja s konca oz.
začetka 19. stoletja na Rihtarjevi domačiji v
Babnem Polju v Podeželski center za kulturo,
izobraževanje in turizem.
Zavod Rihtarjeva domačija je na tiskovno konferenco povabil turistične ponudnike in izobraževalne ustanove iz Notranjsko-kraške regije,
turistične ponudnike iz sosednje Primorsko-goranske županije, vaški odbor Babno Polje, turistične ponudnike iz sosednjih regij kot tudi slovenske medije.
Tiskovne konference se je udeležilo več kot 60
obiskovalcev. Med njimi župan občine Loška
dolina Janez Komidar, župan občine Cerknica
Marko Rupar, direktor Javnega zavoda za kulturo
in turizem Grad Snežnik Matjaž Žnidaršič, ravnateljica osnovne šole heroja Janeza Hribarja Sonja
Jozelj, direktor Zavoda ARS VIVA, Zavoda za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin
Benjamin Žnidaršič, predstavnika Društva ljubiteljev Križne jame Gašper Modic in Alojz Troha,
predstavniki Čebelarskega društva Loška dolina,
predstavnici nevladnega stičišča Boreo iz Postojne Tatjana Hvala in Ana Širca, predstavnici Regionalne razvojne agencije Notranjsko-kraške regije
Mateja Simčič in Dragica Bratanič, predstavnica
Turističnega društva Postojna in Turistične zveze
Brkini, Kras, Notranjska Marica Gombač, Agencija Vinetou ter Metka Starič iz Zavoda Parnas iz
Velikih Lašč (Osrednjeslovenska regija).
Zavod Rihtarjeva domačija je bil še posebej vesel
predstavnikov iz sosednje Republike Hrvaške –
Primorsko-goranske županije. Konference so se
udeležili ponudniki: Apartman Wolf, Palčava šiša
iz Plešc, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
(OPG) Pintar iz Čabra ter Kuća za odmor »Kozji Vrh«.
Pri izvedbi tiskovne konference so nam pomagali

Občina Loška dolina, Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, Turistična kmetija Pri kovačiji,
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina ter člani in članice Zavoda Rihtarjeva
domačija. Predstavitev sta popestrila tudi citrarka
Damjana Praprotnik in harmonikar Domen Šraj.
Tiskovna konferenca se je začela z ogledom Rihtarjeve domačije, ki je vpisana v Franciscejski
kataster že leta 1823. Domačijo sestavlja hiša,
kašča in gospodarsko poslopje s hlevom. Umeščena je v osrednji del Babnega Polja nasproti
župnijske cerkve sv. Nikolaja.
Po ogledu domačije so se udeleženci peš sprehodili do Turistične kmetije Pri kovačiji, kjer so
nadaljevali s tiskovno konferenco. Po ogledu
kratkega videofilma Notranjsko-kraška regija
je sledila predstavitev projekta prenove gospodarskega poslopja v Podeželski center za kulturo, izobraževanje in turizem. Projekt prenove
je predstavila Damjana Zaviršek Hudnik u. d. i.
a. iz arhitekturnega biroja HIŠERIŠE. Damjana
Zaviršek Hudnik je v predstavitvi med drugim
poudarila: »S prenovo gospodarskega objekta
Rihtarjeve domačije želimo predstaviti zgodbo
domačije in njenih prebivalcev skozi različna
pretekla obdobja, hkrati pa v del objekta umestiti nov program, ki bo pomenil ohranjanje življenja na domačiji tudi v prihodnje.
Kljub temu da objekt ni formalno spomeniško
zaščiten, predstavlja kvaliteten primer notranjskega senika iz 19. stoletja.
Cilj prenove je objekt, ki bo pričeval o obdobju, v
katerem je nastal, in o funkciji, ki jo je izvorno opravljal, hkrati pa bo funkcionalen, prilagojen sodobnim potrebam in standardom novega programa.«
Delo Zavoda Rihtarjeva domačija je predstavila
ustanoviteljica zavoda Alenka Veber. Od ustanovitve zavoda v sredini oktobra 2011 do danes je
zavod pripravil številne in odmevne dogodke (Dan
odprtih vrat na Rihtarjevi domačiji, založil in izdal
je dve zimski razglednici Babnega Polja, promocijsko zgibanko Babna Polica, velikonočni pohod
Iz Babnega Polja na Babno Polico, sodeloval s ŠD

Planjava Babno Polje pri IV. pohodu Iz Babnega
Polja do Goričic. Predvsem pa po Notranjsko-kraški regiji popeljal več kot 10 skupin.)
V zadnjem delu konference je Damijana Škrlj
predstavila letošnjo mednarodno prakso turističnih delavcev, ki je namenjena praktičnemu
usposabljanju. Mednarodno izmenjavo Slovenije
in Škotske v programu Leonardo že deset let izvaja Vitra Cerknica. V času med 22. 9. 2012 in 5.
10. 2012 se je bo udeležilo 10 udeležencev iz Notranjsko-kraške regije – med njimi tudi dve članici
Zavoda Rihtarjeva domačija, ki sta tudi lokalnoturistični vodnici za Notranjsko-kraško regijo.
Po zaključku tiskovne konference so se oglasili
številni gostje in izrazili znak podpore smelemu
in dobro premišljenemu projektu prenove gospodarskega poslopja, ki bo v prihodnosti pomenil
bogat doprinos h kulturnemu, izobraževalnemu
in turističnemu razvoju Notranjsko-kraške regije.

Predstavniki
ZELENEGA KRASA
na ogledu ŠKOTSKE
Skupina 10 predstavnikov Notranjsko-kraške
regije, med katerimi smo bile tudi tri predstavnice iz Loške doline, je v okviru projekta
Leonardo da Vinci septembra odpotovala na
Škotsko. Šli smo z namenom, da si ogledamo
tamkajšnje oblike turizma in načine delovanja
ponudnikov turističnih storitev. V začetku oktobra smo se polni zanimivih vtisov vrnili domov.
Na Škotskem je za izvedbo programa poskrbela
ARCH, pod vodstvom Libby Urquhart, s katero
Vitra iz Cerknice, nosilka tokratnega projekta
Mednarodna praksa turističnih vodnikov,
uspešno sodeluje že od leta 2000.
Škotska, poznana po muhastem vremenu,
nepreglednih čredah ovac, viskiju, dudah, kiltu,
bogati zgodovini, gradovih in še čem je na nas
naredila močan vtis. Še najbolj pa nas je nagovorila njihova zelo uspešna turistična strategija.
Veliko se lahko naučimo od njih. V dveh tednih
smo si ogledali številne zanimive turistične
prakse te, z zgodovino, gradovi in muzeji bogate, sicer pa mokre in malo gozdnate dežele.
Gozdove so namreč v preteklosti močno izsekali, s tem pa iztrebili tudi marsikatero žival. Med
njimi tudi rjavega medveda.
Naše vandranje pa nismo izkoristili samo
za učenje, zelo smo se potrudili in smo prav
vsako priložnost izkoristili tudi za promocijo
naše čudovite domovine, seveda z velikim
poudarkom na lepotah Zelenega Krasa.
Podrobneje o tem, kaj smo videli, kako smo se
počutili in kaj smo se naučili ter kaj Škoti menijo
o naših lepotah, pa v naslednji številki Obrha.
Janja Urbiha
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Helena Novak Obreza

UPI

Učenci podjetniki na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu z mentoricama Heleno in Valerijo smo komaj čakali, da se
začne novo šolsko leto. Po uspešnem lanskem projektu, ko smo se
preizkusili v ustvarjanju iz lesa, smo se v tem šolskem letu odločili,
da se preizkusimo v gostinstvu. Zbralo sem nas je 25 in na prvem
srečanju smo zapisali svoja pričakovanja in želje. Skupno nam je,
da se večina želi naučiti veliko novega in pri tem uživati. Kar nekaj bodočih
podjetnikov pa želi ob tem tudi kaj zaslužiti.
Odločili smo se, da bomo čim več časa namenili praktičnemu delu, zato smo že obiskali gostilno Škriban v Starem trgu. Prijazni
lastnik g. Marko nam je povedal veliko zanimivega o svojem delu, pa tudi o delu v gostinstvu nasploh. Pokazal nam je kuhinjo,
v kateri nas je še posebej zanimalo, kako zgleda aparat, ki dela tako dober sladoled. Videli smo tudi, koliko spretnosti in vaj je
potrebno, da lahko hitro pripraviš pico. Za konec pa so nam pripravili še sladko presenečenje, in sicer so nas pogostili s sladoledom.
Če še ne veste, telovaditi morajo tudi kuharji in natakarji. Zato smo se mi preizkusili v »kuharskih« štafetnih igrah. Zelo zanimivo in
tekmovalno je bilo na igrišču. S timskim delom, vztrajnostjo, ustvarjalnostjo in željo po uspehu nam je uspelo premagati vse ovire.
V prihodnjih srečanjih nam bodo svojo zgodbo predstavili v Gostišču Mlakar v Markovcu, pekli bomo piškote s članicami Društva
žena in deklet na podeželju Ostrnice iz Loške doline. Sodelovali bomo tudi na
Polharski noči, kjer bodo naprodaj naši izdelki.
Svoje znanje in ustvarjalnost nam bo predstavila tudi ga. Tanja Mihelčič iz Markovca,
ki se preizkuša v podjetništvu.
Za zaključek pa bomo v gostilni Rigler pripravili zaključno srečanje in predstavili
naše delo.
Veselimo se nadaljnjih srečanj , kjer bomo izkazali svojo kreativnost, izvirnost in
poslovno žilico. Upamo, da se bomo v tem kratkem času kar največ naučili in uresničili
cilje, ki smo si jih zadali.
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Šolarji na tekih Elgonova
notranjskega tekaškega pokala
Učenci 5.b razreda

smo likovno in literarno
poustvarjali na pesem
Mete Rainer Gobji ples.
Gobje kraljestvo
Tam pod drevesi je stalo kraljestvo,
malo kraljestvo z gobjo nevesto.
Lepa se Mušnica je odločila,
da se bo z Jurčkom poročila.
Jurčku pa Mušnica ni bila všeč,
njen klobuček je bil preveč rdeč.
Zato se je Mušnica odločila,
da bo vsakogar zastrupila.
Klara Mlakar, 5. b

•
Nekoč je bilo
gobje kraljestvo
Sredi gozda tam nekje,
bilo kraljestvo lepo je.
V njem živele so gobe in gobani,
vsi bili so veseli in nasmejani.
Vražji goban bil je njih kralj,
a kraljica bila je sirovka lepotica.
Brezovke, sivke in golobice
bile so kraljičine dobre pomočnice.
Stari učili so mlade gobane,
kako se v kraljestvu pridela kaj hrane.
Vsi skupaj so srečno in lepo živeli,
ker so se vedno radi imeli.
Martina Šebenik, 5. b

•
Gobje kraljestvo
Jurček Gobanček je Lisičko oženil,
sta skupaj v gozdu zaspala,
kmalu zatem ju je gobar pobral
in v gobji sta juhi pristala.
Tako se je Jurčkova zgodba končala
nesrečno, zdaj meni se zdi,
ampak zares ponavadi
tole se dobrim gobam zgodi.
Danijel Kandare, 5. b

Da je ukvarjanje z rekreativnim športom dobro in pozitivno za naše telo in organizem, je
znano že dolgo. Sedaj pa se to zavedanje prebuja vedno bolj tudi v naši okolici in v naših
glavah. Kakšen je vpliv športa na šolske otroke in predvsem na mladostnike, ne bomo
razlagali, vendar se vsak starš in pedagog zaveda, kako potrebno je otroke speljati na prava
pota in jim podariti pozitivne izkušnje za odločanje v življenju.
Zato smo se na osnovni šoli odločili, da bomo spodbujali športno udejstvovanje na športnih
prireditvah in sem sodijo tudi tekmovanja v Elgonova notranjskem tekaškem pokalu.
Do sedaj je potekalo že 6 tekem letošnje sezone. Zanimanje otrok je bilo veliko, čeprav je bilo
nekaj prestrašenih glav, saj se nekateri otroci bojijo spopadanja s tekom, sotekmovalci, progo
… in seveda neuspehom. Otrokom želimo predvsem približati športno dogajanje, pozitivno
energijo na prireditvah in športen duh. Potrebno jih je pripraviti na to, da se med tekom
borijo s seboj, s progo in šele nato s sotekmovalci.
Na tekmovanja se nekateri redno odpravljajo in so se do sedaj udeležili vseh tekem. Takšnih
otrok je 8, nekaj je takšnih, ki so izpustili eno tekmovanje, nekaterim je po začetnih
tekmovanjih motivacija popustila, nekateri pa so jo sedaj šele pridobili. Vsako tekmovanje je
pomembno za končno točkovanje in skupno uvrstitev. Najboljši in najvztrajnejši, ki se bodo
udeležili vseh tekmovanj, pa bodo prejeli posebno priznanje.
Za vsakega otroka, ki se udeleži tekmovanja, in starša je to posebno doživetje in izkušnja.
Energija, ki se jo občuti na takšnih prireditvah, je kot »bomba«, ki te dvigne, te poživi.
Pogledati obraze srečnih športnikov, ki so pritekli skozi cilj, ali jih ob progi spodbujati in jim
vlivati moč, je posebno doživetje za vsakega posameznika. Za tistega, ki teče, ali pa tistega, ki
s ploskanjem in spodbudami bodri tekače.
Zadnji tek bo potekal v Rakovem Škocjanu, vendar pa kasneje poteka še posebna zaključna
prireditev v Kulturnem domu v Cerknici. Tam se zberejo tekači, ki so se udeležili vseh
tekmovanj, in najboljši tekači v skupnem seštevku v posameznih kategorijah, kjer poteka
slavnostna podelitev priznanj.
Učiteljica športne vzgoje, Alenka Muhvič
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Zahvala donatorjem in sponzorjem

V prejšnji številki ste lahko prebrali o
pridnosti članic Društva žena in deklet
na podeželju Ostrnice Loška dolina,
tokrat pa dodajamo še njihovo zahvalo
donatorjem in sponzorjem. Da se znova
spomnimo živahnega poletja in morda
spodbudimo podjetnike in družbe k
njihovi dobroti tudi ob približajočem se
koncu (ne prav lahkega) leta.
Sedme državne ženske kmečke igre, ki
so letos potekale v organizaciji Društva
Ostrnic, je popestril tudi srečelov. Na
prošnjo Društva Ostrnice se je odzvalo
skoraj stopetdeset donatorjev in sponzorjev,
medtem ko je glavno pokroviteljstvo
prevzela Občina Loška dolina.
Odziv donatorjev in sponzorjev
(med njimi so bila tudi številna podjetja
in samostojni podjetniki, ki ne prihajajo
iz domače občine) je nedvomno potrditev,
da glas o delu Društva Ostrnice seže širom
Slovenije. Hkrati z njim se širi po Sloveniji
tudi vedenje o deželi ostrnic in življenju
ljudi v tem delu Notranjsko-kraške regije.
Društvo žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina se zahvaljuje
vsem donatorjem in sponzorjem ter še
posebej glavnemu pokrovitelju sedmih
državnih ženskih kmečkih igrah –
Občini Loška dolina.

OPRAVIČILO
Pri pisanju članka o četrti delavnici o
oblačilni kulturi sem pozabila zapisati,
da je tudi to delavnico organiziralo Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice
Loška dolina, zato se vodstvu društva in
njegovim članicam iskreno opravičujem.
Milena Ožbolt

Podprli so nas:
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d. • Agrocom d.o.o. Slovenska Bistrica • Akademska slikarka Karmen Bajc Stari trg • Alpod, Podskrajnik • Altis d.o.o., Idrija • AMC Slovenija
• Andifit – Welness Svarog, Andreja S. Podobnik s.p., Cerknica • Ansambel Roka Žlindre,
Sodražica • Armobil d.n.o., Podgora • Avrigo d.d. • Avto M d.o.o., Cerknica • Avto Pomoč
Urh d.o.o., IC Podskrajnik • Avto Slivnica d.o.o. Cerknica • Avtopralnica Maja s.p., Martinjak
• Avtoprevozništvo Jože Virant, Kozarišče • Avtošola AMD Cerknica d.o.o. • Baraga Liljana,
Grahovo • Biyovis Koper • Breda Braniselj Žnidaršič, Cerknica • Čebelarstvo Antončič Janez,
Iga vas • Čebelarstvo Milan Strle, Kozarišče • Čebelarstvo Mohar Janez, Lož • Čebelarstvo
Nared Janez, Lož • Černič Team d.o.o., Ljubljana • Članice in prijatelji Društva Ostrnice • DeVin – Samo Petrič s.p. • Deželna banka Slovenije d.d. • Domača obrt Sandi Ravšelj, Markovec
• Društvo ljubiteljev Križne jame • Dynacast Lož d.o.o. Unec • Ekološka kmetija Vanja Knap,
Cerknica • Elektro storitve Poje Dejan s.p., Babno polje • Elgo – Nova d.o.o. Podskrajnik •
Enpoles-energetsko pohištvo Matej Kolens s.p., Žiri • Esea d.o.o. Lož • Fitosan d.o.o., Obala
Portorož • Fizioterapija Marinka, Cerknica • FOTO Žnidaršič, Cerknica • Frizerski salon
»IRENA« Irena Turk – Prezid • Frizerski salon »NADA«, Iga vas • Frizerski salon »NINA«,
Kozarišče • Frizerski salon »RENATA« s.p. Stari trg • Frizerski salon »Taši«, Stari trg • Globstar d.o.o. Kočevje • Gostilna Herblan d.o.o., Gorenje Jezero • Gostilna in pizzerija »PRI
STANI«, Žerovnica • Gostilna in pizzerija Škriban Stari trg • Gostilna in špageterija Rigler,
Bloška Polica • Gostilna Knavs, Runarsko • Gostišče Mlakar, Markovec • Gradbena mehanizacija Franc Baraga s.p., Grahovo • Gradbene storitve Pajalič Arif s.p. • Grafika Arko Knapič
Marija, Šolarček Ribnica s.p. • Hišniška dela Franc Kraševec s.p. • Imam trgovina in storitve
d.o.o., Cerknica • Inles d.d. • Javna agencija RS za varnost prometa • Javni zavod za kulturo
in turizem Grad Snežnik • JSKD, Območna izpostava Cerknica • K8 Dizajn Sandra Pohole
s.p. Cerknica • Kandare d.o.o., oblazinjeno pohištvo Markovec • Kebe Janez, župnik, Stari trg
• Kela d.o.o., Glina • KG Zavod Slovenije Ljubljana • KGZ Krpan, Agrocenter Iga vas • KGZ
Krpan, papirnica in drogerija Stari trg • KGZ Krpan, Pepelka Stari trg • KGZ Krpan, Sonček
• KGZ Krpan, trgovina Stari trg • Kmečki glas • Kmečki turizem pri Kovačiji, Boštjan Klavora s.p. Babno Polje • Kmetija Joža in Marjan Nared, Kožljek • Komarček, Rosana Trubačev
s.p. Cerknica • Kovica d.o.o., Markovec • Kovinoplastika LOŽ d.d. • Kovinoplastika LOŽ,
Družba pooblaščenka d.d. • Lekarna Ljubljana • LESGAM Anton Mlakar s.p. • Leskovplast,
Tomaž Škerlec s.p., Škofljica • LMM Profesional Ljubljana • LOŽ Metalpres d.o.o., Plešce •
Maj poslikave in ročna dela Marta Jozelj, Babno Polje • M Mar d.o.o. Vitovlje – Šempas •
Medi – Lek, Cerknica • Mercator d.d. PE Stari trg • Mersteel d.o.o., Naklo • Mizarstvo Danilo
Drobnič s.p. • Mladinska knjiga d.d. • M Modiana • Narodni muzej Slovenije, Grad Snežnik
• Naturan d.o.o., Vrhnika pri Ložu • Notranjski Regijski park • Nova Ljubljanska banka d.d.
• Očesna optika Jaj Jan • Okrepčevalnica Glaž’k, Cerknica • Ordinacija Dentalne medicine
Leon Štimac dr. med. dent., Prezid • Ožbolt d.o.o., Markovec • Pirmit d.o.o., Podskrajnik •
Prenočišča in čebelji izdelki Amalija Kandare Stari trg • Siles Stane Mlakar s.p. • Sindikat
SKEI Kovinoplastika Lož • Slikopleskarstvo Željko Đukes s. p. • Srečko Vidmar s.p. • Stavbarstvo Mulc s.p., Žerovnica • Steles d.o.o. montaža PVC oken • Šega & Company, Ribnica •
Tassimpex d.o.o., Komen • TCR Inpro d.o.o. • TD Loška dolina • Termodom d.o.o., Kamnik •
Timajana Tina Sterle Stari trg • Trade Trans d.o.o. • Trgovina Mrava Cerknica • Trgovina pri
Darji, Bloška Polica • Truden Vinko, Iga vas • TUR servis d.o.o. – Turistična agencija Cerknica • Turistična kmetija Štupar Srečko, Dvor • Turizem Jure, Jure Kordiš, Dolenje Poljane, Stari
trg • Turk M&Z d.o.o., Nadlesk • TV ORON Notranjska • Unichem d.o.o., Vrhnika • Unilever
Slovenija d.o.o. • Urar Urbanc Vladimir s.p., Cerknica • VA. SA; d.o.o. Okrepčevalnica Lož
• Vitra, Center za uravnotežen razvoj • Vrtnarija Agrocvet, Sežana • Vrtnarija NAJDI, Vrtni
center Podskrajnik • Zakrajšek Janez s.p., Ljubljana • Zavarovalnica TRIGLAV d.d. • Zavod
Martin Krpan • Zavod Rihtarjeva domačija • Zidarstvo Janez Kočevar s.p. • Zidarstvo Koren
Boris s. p. • Zidarstvo Zvonko Sušanj s.p. • Zlatarna Sterle, Cerknica • Žaga Pogorelc Igor
Pogorelc s.p., Struge.
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Najtežji dve minuti v športu
premagovali tudi gasilci Loške doline
Konec septembra je na Bledu potekal 3. Firefighter combat challenge Slovenija, ki se ga
je udeležilo 6 gasilcev gasilske zveze Loška
dolina (trije gasilci in gasilka PGD Iga vas ter
dva gasilca PGD Stari trg). Tekmovanja, ki je
potekalo od petka do nedelje, so se udeležili
posamično, v dvojicah in ekipno ter progo
uspešno premagali.
Pri tej disciplini gasilec tekmuje s popolno
operativno opremo. Oprema je težka 25 kg
(zaščitna obleka z dihalnim aparatom). Gasilec diha zrak preko maske iz tlačne posode.
Preteči mora po stopnišču v 3. nadstropje
(12 m). S seboj mora nesti 20 kg zvite cevi.
Ko pride do vrha, cev odloži in po vrvi potegne 20 kg težko utež (12 m visoko). Ko utež
potegne do vrha, steče po stopnicah navzdol. Na poligonu s težkim kladivom udarja po železni kladi (72,5 kg), ki jo ima med
nogama in jo mora premakniti za 1 m. Med
ovirami teče 20 m, vzame polno cev z vodo
in jo vleče nazaj 20 m skozi vratca in z vodo

zbije tarčo. Nato cev spusti in zagrabi 80 kg težkega ponesrečenca, ki ga vleče 20 m do cilja. Tekmovalcu ne sme
zmanjkati zraka v tlačni posodi. To je eno izmed najzahtevnejših tekmovanj nasploh.
Rekord proge je 4. septembra 2010 postavil Graham
MacKenzie, ki jo je zaključil v minuti in petnajstih sekundah (01:15.94), letos pa sta slovenski rekord v dvojicah
postavila Matic Zupan in Domen Pavlič.

VB

Slovensko-francosko prijateljstvo
Logotip gasilske
brigade v Parizu

Pozno popoldan lansko poletje je imela tekmovalna desetina PGD Stari trg vajo za nastop na gasilskem tekmovanju. Vroč dan je
bil, na cesti se ustavi popotnik na kolesu in
naredi posnetek. Približam se mu, ogovori
me v angleškem jeziku, razumel sem, kaj želi
vprašati, a vseeno sem poklical tajnika našega društva in nastala je ta zgodba.

Prenočil je v šotoru, ki si ga je za kratek čas
postavil za zidom pri gasilskem domu, in
s svitom se je odpravil naprej. Da je prišel
srečno domov, mi je sporočil po e-pošti.

Klepet (foto: Vinko Bavec)

Z zanimanjem si je ogledal gasilski dom. Peljali smo ga v sejno sobo, kjer so razstavljene
starejše fotografije, tako da je spoznal zgodovino društva. Medse so ga povabili tudi
godbeniki, ker so ravno imeli odmor.

Mislil sem, da je šlo lansko srečanje v pozabo. Pred kratkim pa se je zopet oglasil,
ker je šel na potovanje po Sloveniji, hrvaški
Dalmaciji ter Bosni in Hercegovini, a tokrat
z motorjem. Spotoma se je prišel še enkrat
zahvalit, ker ne more pozabiti lanskega sprejema in druženja v gasilskem domu in med
godbeniki.

Desetina (foto: Vinko Bavec)

Popotnik je prikolesaril z Brnika, kamor je
prišel z letalom iz Francije, zaključil pa bo
v Albaniji. Ime mu je Adrien in je poklicni
gasilec – voznik v eni od gasilskih brigad v
Parizu. V tem času se je vaja zaključila in pristopili so ostali gasilci. Za mizo se je razvil
prijeten klepet.

Med godbeniki (foto: Vinko Bavec)

Vozilo, katerega šofer je Adrien
(foto: Adrien)
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Benjamin Žnidaršič

Razstava v Avstriji "Poglejmo umetnikom čez ramo!"
V St. Stefanu v Avstriji sta od 18. do 27. septembra 2012 v okviru projekta »Drugačnost je normalna« razstavljala člana
Zavoda Ars Viva Silvo Mehle in Benjamin Žnidaršič, z njima pa še avstrijski slikar Chris Stermitz. Razstava z naslovom
»Poglejte umetnikom čez ramo!« je bila na ogled v galeriji hotela Lichtenegger Reart.
Razstava je bila organizirana v okviru projekta, ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad, in je
namenjen prepoznavanju aktivnosti in truda,
ki ga invalidne osebe vlagajo v svoje življenje.
Seveda je obmejni projekt, ki ga vodi več partnerjev iz Slovenije in Avstrije, med drugim
tudi Društvo paraplegikov Koroške, namenjen tudi izmenjavi izkušenj in turizmu za
ljudi s posebnimi potrebami v Labotski dolin
(avstrijski Koroški) ter Dravski in Mislinjski
dolini (slovenska Koroška).
Vodja projekta Harald Lange je predstavil
projekt in posebej poudaril, da invalidne
osebe ne potrebujejo integracije v normalno življenjsko okolje enostavno zato, ker so
že del naše vsakdanjosti. Potrebno jih je le
sprejeti takšne, kot so, in jim pomagati, da se
s svojim trudom in zagnanostjo prepoznajo
znotraj današnje družbe.
Župan Wolfsburga gospod Hans - Peter Schlagholz se je zahvalil za čast, da lahko odpre razstavo in podeli z obiskovalci izredne
slikarske dosežke, ki so jih ustvarili invalidni
umetniki. Pohvalil pa je tudi prispevek avstrijskega umetnika Chrisa Stermitza, ki je
ob svojih slikah dodal tudi komentar za slepe obiskovalce, ki so si lahko na svoj način
ogledali razstavo.
Benjamin Žnidaršič, direktor Zavoda Ars
Viva, se je zahvalil za pozornost in dodal, da

Slikarji z usti (foto: arhiv Ars Viva)

se veseli vsakega sodelovanja, ki pripomore
k promociji invalidnih ustvarjalcev. Seveda
pa je potrebno pogledati naprej in ustvariti
pogoje, ki bodo dali priložnost novim idejam in novim načrtom.
Naslednji dan po otvoritvi, 19. septembra,
sta bila v dopoldanskem času slikarja z usti
Silvo Mehle in Benjamin Žnidaršič na voljo
za pogovor z mediji in sta v živo predstavila
slikanje z usti.

Benjamin Žnidaršič

Dogodki v žagi: Obnova zapornic
Podjetje Lesista, d. o. o. je na razpisu Agencije za kmetijske trge pridobilo sredstva za
obnovo zapornic in turbine iz »Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«, iz podpore pri
ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.
Obnova zajema obnovo starih primitivnih
zapornic na ročni dvig s tehnološko izpopolnjenimi zapornicami na električni dvig, kar
prinaša tudi večjo varnost pri nenadnemu
izpadu električne energije v omrežju. Montaža zapornic je bila izvedena 25. avgusta
2012. Dela obnove zapornic in obnove turbine izvaja podjetje Andrej Marin s. p. iz
Komende.

Slepi obiskovalec in župan v pogovoru z
Benjaminom Žnidaršičem.
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Benjamin Žnidaršič

100 letnica polnojarmenika na izviru Veliki Obrh
Na vzhodnem delu Loške doline pod vznožjem Racne gore ob izviru Velikega Obrha je
žaga, ki ima enega najstarejših še delujočih
strojev firme Esterer. 1. septembra 2012 smo
praznovali 100-letnico delovanja polnojarmenika, gatra, ki je bil prvotno postavljen v
lesnem obratu v Prezidu. Tam je bil pogon
narejen na diesel motor. Ta diesel motor je
sedaj v tehničnem muzeju v Zagrebu. Justin
Žnidaršič, ki je leta 1970 kupil ta gater od firme DIP Čabar, je postavil stroj na izvir Veliki Obrh in spremenil pogon na Francissovo
turbino. Na vodo je žaga delovala do 1986
leta, potem pa je bil pogon spremenjen na
električno energijo.
Praznovanje 100-letnice smo združili tudi
s 15-letnico, ko se je od nas poslovil Justin
Žnidaršič in svojim dedičem in Loški dolini zapustil dragoceno kulturno dediščino.
Jubilejno proslavo je povezovala Andreja
Buh, slavnostni govornik je bil župan občine Loška dolina Janez Komidar. Kulturni
del prireditve je v svojem slogu popestril Adi
Smolar, za kar se mu posebej zahvaljujemo.
Ob tako visokem jubileju pa se je potrebno
zahvaliti tudi vsem, ki so pomagali pri vzdrževanju tega gatra, in tistim, ki so na njem
delali in vsak po svoje pustili svojo sled.
Žaga je kar nekaj let delovala celo preko
svojih zmogljivosti. Veliko zgodb se je spletlo okoli te žage. Prav vsak razrez je zgodba
zase, velikokrat fizično naporna, saj lahko
terja skrajne napore in tveganje ali pa je bilo
le rutinsko delo. Žal je tistih prvih, težkih
več kot lahkotnih. Nemalokrat je bilo pospremljeno s sočnimi kletvicami, spet drugič
skoraj komično, da so se delavci po žaganju
še pošteno nasmejali.

Domači slikar Ludvik Šraj
(foto: arhiv Ars Viva)

Obiskovalcev se je nabralo za poln skedenj. (foto: arhiv Ars Viva)

Benjamin Žnidaršič z udeleženci prireditve
(foto: arhiv Ars Viva)

Zdajšnji lastnik Benjamin Žnidaršič se je odločil, da bo iz nekdanje žagalnice naredil nekaj novega. Tako že sedaj velik prostor
daje zavetje slikarjem, deluje kot
galerija ali atelje ali pa je namenjen druženju mladih v neformalnemu izobraževanju. Da se
imamo lepo, nam ni treba iti
daleč. V bistvu se verjetno sploh
ne zavedamo, kakšne naravne lepote so v naši neposredni bližini.
Žuboreča voda, travnata polja
in gozdovi naokrog, ki se počasi
zibljejo ob popoldanskem vetru.
Nobenega hrupa, le veter in zvoki ptic. Izvir Obrha je definitivno
eno izmed najlepših naravnih
biserov.

Adi in oboževalci (foto: arhiv Ars Viva)
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Benjamin Žnidaršič

Otroške igre v žagi na izviru Obrh
Na izviru Velikega Obrha v Loški dolini je
Zavod Ars Viva 14. avgusta 2012 v sodelovanju z Mladinskim centrom Postojna pripravil različne otroške delavnice. Na začetku je
Benjamin Žnidaršič predstavil žago in kraj,
Marija Trubačev je povedala nekaj o starih
mlinih, Franc Kodrca pa je v živo demonstriral delovanje žage. Otroci iz Loške doline
so pod vodstvom Janeza Kandareta pokazali
mladini iz Postojne, kako se je včasih kosilo,
kako se "zdevajo ostrnice" in kaj pravzaprav
so ostrnice. Štirje mentorji so vodili vsak
svojo gručo otrok skozi različne igre. Boštjan
Ris je vodil delavnico preživetja. Otrokom je
predstavil, kako se poišče voda, kako se brez
vžigalic zakuri ogenj, kako se v past ujamejo živali ... Lahko pa so v tej skupini zajahali
ponija in se družili s kozami. Aljaž Kočevar
je vodil hojo s hoduljami in vožnjo s "kočicami". Po treningu so se lahko poskusili tudi v
tekmovanju na čas. Franci Palčič je otrokom
prikazal stare igre. Branko pa je otrokom
prikazal izdelavo lokov in frač. V izdelavi so
se poskusili tudi sami in na koncu streljali v
slamnato tarčo. Gregor Ris pa je otroke popeljal s traktorjem na panoramsko vožnjo.

»Gasilska« (foto: arhiv Ars Viva)

Poleg iger pa so otroci morali spoznati, kako
si pripravit malico. Tomaž Ileršič je dobavil
koruzo, ki so jo otroci nataknili na palico
in pekli ob ognju, domačinke pa so dodale
krompir, ki smo ga dali v žerjavico. Potepinke pa so tudi napekle pecivo, s katerim so se
otroci po napornem dnevu posladkali.
Zavod ARS VIVA se zahvaljuje vsem, ki so
pomagali pri izvedbi tako posebnih učnih
delavnic.

Kako naredimo ostrnico? (foto: arhiv Ars Viva)

5 let: Mama ve vse!
8 let: Mama ve zelo veliko!
12 let: Mama ničesar ne ve!
14 let: Mama ne ve nič!
16 let: Mama, katera mama?!
18 let: Mama je"zastarela"!
25 let: Mogoče mama ve?!
35 let: Preden zavrnem,
naj najprej vprašam mamo!
45 let: Res me zanima, kaj mama misli?!
75 let: Želim si, da bi mama bila tu in bi jo
lahko vprašal!
Se še spomnimo tega? (foto: arhiv Ars Viva)

(Martina Kočevar)
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Luka Šepec – Sladkosnedi rakun

Dogodivščine Popotnikov in Popotnic ob 20-letnici
stega Loška dolina 1

Nekega sončnega julijskega jutra smo popotniki stega Jamskega Medveda odrinili na
železniško postajo na Rakeku in se vkrcali na
vlak proti Ljubljani. Preden smo v prestolnici izstopili, smo že vedeli, kam gremo, zdaj
pa je bilo treba tja samo še priti.
Naš cilj: Iški Vintgar.
Pot od Iga proti Iški vasi je bila zanimiva, ker
smo prehajali v bolj kmečko okolje, predvsem pa zato, ker smo skoraj zašli v ženske
zapore nad Igom. Napako smo k sreči ob
času odkrili in zamenjali cesto. V Iški Vintgar smo prispeli sredi popoldneva in nadaljevali pot ob reki Iški. Na gorilniku smo si
zvečer skuhali večerjo, se vmes umili v reki
in uživali v naravi. Po duhovni misli in kratkem zabavnem večeru smo se odpravili spat.
Naslednji dan smo zgodaj vstali in se odpravili naprej po Iškem Vintgarju. Hodili
smo kar po vodi in si tako ohladili žulje ter
popestrili hojo. Ker skavt ni skavt brez preizkušenj, nas je kmalu ujel dež. Ker sta bila
popotnika pametna, sta med postavljanjem

bivaka edina ostala suha, voditelji pa so bili
popolnoma premočeni.
Ko je dež ponehal, smo nadaljevali pot in
si vmes na gorilniku skuhali kosilo. Zvečer
smo se utaborili in se za vsak slučaj pred spanjem pokrili s plahto, čeprav je bila noč popolnoma jasna. Ob treh so nas zbudili Jakovi
panični kriki (:) in plahto smo si hitro vrgli
čez glavo. Dež je padal kakšne tri ure – ni nas
skrbelo, pod plahto smo se prav dobro počutili (stalni plinski grožnji navkljub).

ni bila po godu, je lahko pletel zapestnice iz
vrvi, prepeval ali počel kaj drugega.

Naša pot nas je peljala proti Sv. Vidu. Tam
smo srečali župnika, ki je poklical lokalno vernico, ta pa nam je skuhala odlično
večerjo. Po večerji so se nam pridružili še
popotniki in popotnice, ki niso šli na tabor.
Zaradi polnih želodcev smo se večerne kraje
kar malo bali. Utaborili smo se pod bližnjim
senikom in se odtihotapili v izvidnico do tabora Snežniške čete. Nekateri smo nad krajo
prehitro obupali, ker smo bili izmučeni od
poti, nekaj pa jih je vztrajalo in ukradli so zastavi, tako da smo zanju naslednji dan dobili
dobro odkupnino.

Savna pa je prav prišla tudi skavtom, ki so
nam ukradli zastavo, saj jim je služila kot dobro skrivališče pred stražo.

Nadaljevanje tabora je bilo zaradi manj napornega urnika in večjega števila skavtov na
kupu še bolj zanimivo, predvsem pa drugačno. Prvi dan skupnega dela, ki se je začel s
skromnim zajtrkom, smo večinoma počivali, saj smo morali okrevati od utrujajoče
hoje. Kjub temu pa nismo prespali kosila, ki
smo ga skuhali skupaj s četo, in po dolgem
času ni bilo iz konzerve. Tudi popoldne se
nam produktivnost ni dvignila in dočakali
smo zabavni večer, tekom katerega smo se ob
bansih, igrah in zvokih kitare dodobra razvedrili in izmučili ter se tako pripravili na spanec. Na stražo nam na srečo še ni bilo treba.
V naslednjih dneh pa so se zabavni in zanimivi dogodki začeli kar kopičiti. Vsem bo v
spominu prav gotovo ostala velika igra, pri
kateri sta se dve skupini skavtov borili za
obstanek (no, za kosilo). Zavest, da lahko
ostanemo brez glavnega obroka, nas je spremenila v požrtvovalne živali (beri skavte), ki
so se pomerili v metanju kopja, streljanju z
lokom in psihofizično najnapornejši igri, kamen, papir,škarje. Razplet igre je bil v korist
vseh, saj nihče ni ostal lačen.
Kadar nam je postalo dolgčas (kar se ob bogatem programu ni pogosto dogajalo), smo
igrali znano skavtsko igro »roverček«, pri kateri smo izločili litre potu in porabili vso odvečno energijo. Komur pa taka oblika zabave

Vsa telesna aktivnost pa nas je izmučila, zato
nam je tako imenovano »spa popoldne« prišlo
prav. Ker se skavti znajdemo, smo iz večinoma
naravnih materialov postavili savno, pripravili
»zdravilno« blatno kopel in odprli masažni kotiček. Poskusili smo izdelati tudi jez, za katerim
bi nastal bazenček, v katerem bi se lahko kopali, a projekt ni bil preveč uspešen.

Da pa ne bi mogli tako dobro spati, so voditelji sredi noči piskali alarm in nas vrgli pokonci. Bali smo se, da nas čaka dolg pohod,
ki pa se je na našo srečo končal že nekaj sto
metrov naprej in lahko smo šli nazaj spat.
Del tabora je bil namenjen tudi praznovanju
dvajsetletnice obstoja stega, na katerem so se
nam pridružili tudi starši. V procesu priprav
na ta dogodek, smo postavili gugalnico, okrasili vhod, postavili členarja, oltar, križ in klopi.
Obisk praznovanja je bil kljub grozečemu
vremenu dober. Začelo se je z mašo, misli
vseh (predvsem skavtov) pa so bili usmerjene k pecivu in drugim dobrotam, ki so jih
prinesli obiskovalci. Druženje se je nadaljevalo po delavnicah, kjer so se starši lahko
preizkusili v raznih skavtskih veščinah: pletenju, vozlanju, igranju »roverčka« in v pitju
kave (:). Ena glavnih zanimivosti so bile prav
gotovo fotografije iz zgodovine stega.
V ponedeljek, ko se je tabor bližal koncu,
smo skupaj pospravili taborni prostor in poskrbeli da smo ga zapustili za odtenek lepšega, kot smo ga dobili. Nato smo se zdajšnji
in bodoči klanovci odpravili proti domu. Pot
nas je vodila preko Velikih Blok in Studenega, čez Bloško Polico (kjer smo zgrešili pot
in skoraj končali na strelišču) do Podloža,
kjer smo se še zadnjič okrepčali in polni novih izkušenj odšli vsak svojo pot.
Zvečer istega dne pa smo se v isti zasedbi
dobili v restavraciji (v kateri je »po naključju« ravno začela delati ena od skavtinj),
kjer smo se pogovarjali o vtisih in prigodah.
Tako smo zaključili s taborom, ki bo zagotovo ostal v spominu kot nekaj posebnega,
in nas je navdal z željo po novem skavtskem
udejstvovanju.
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Jože Avsec, Predsednik DU Loška dolina

Tudi pri upokojencih se vedno kaj dogaja
Za nami je dolgo vroče poletje, ki sta ga zaznamovala vročina in suša. Prav tako je za nami kar precejšen del letošnjega leta,
zato je prav, da v društvu upokojencev pregledamo naše dosedanje opravljeno delo, ki smo si ga zadali za letošnje leto.
Kar precej dogodkov se je zvrstilo v našem
društvu od začetka leta oziroma po občnem
zboru, ko smo sprejeli program dela za leto
2012. Nadaljevali smo z delom po posameznih sekcijah, kar je praksa v delovanju društva že vrsto let.
V mesecu marcu smo se upokojenci pohodniki udeležili tudi vseslovenske čistilne
akcije. Prispevek k čistejšemu okolju pa je
bila akcija zbiranja rabljenih oblačil, čevljev
in ostalih tekstilnih izdelkov. S tem smo pomagali razbremeniti okolje na svoj način in
hkrati pomagali soljudem, ki so zbrane stvari lahko še uporabili. Akcija zbiranja starih
oblačil je zelo uspela in razmišljamo, da jo
prihodnje leto ponovimo.
V zelo razgibano športno rekreativno dejavnost sodijo balinanje, pikado, šah, streljanje
z zračno puško in namizni tenis.
Marca smo organizirali tekmovanje notranjskih DU v pikadu, kjer je ženska kakor tudi
moška ekipa dosegla odlične rezultate. Ženska ekipa je bila prva, moška pa druga.
Prav tako so naše balinarke in balinarji nastopali na vseh turnirjih notranjskih DU in
dosegli lepe rezultate.
Mislim, da je potrebno posebej omeniti žensko državno pokalno prvenstvo v balinanju,
ki je bilo v mesecu maju, kjer so članice našega društva, ki so sicer tekmovale za balinarski klub Loška dolina, dosegle prvo mesto, kar je resnično izjemen uspeh. Prav tako
so lepe rezultate na različnih tekmovanjih
dosegli tudi šahisti, ekipa v streljanju z zračno puško in tudi tekmovalca, ki tekmujeta v
namiznem tenisu.

Zanimanje za pohodništvo sicer nekoliko
upada, se pa skupina, ki že vrsto let predstavlja jedro pohodništva, še vedno redno vsak
četrtek odpravlja na pohode, za kar jim gre
vsa pohvala. Bilo pa bi zaželeno v pohodništvo pridobiti nove upokojence, ki prihajajo
v naše vrste.
Zelo aktivna je tudi sekcija za organizacijo
in izobraževanje, saj je organizirala kar nekaj
predavanj in dva izleta.
Februarju je bilo v Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja zelo zanimivo predavanje z naslovom »Ne pozabimo na varnost na javnih
mestih, doma in v cestnem prometu«.
Marca sta bili dve predavanji, in sicer predavanje o ravnanju z zdravili ter njihova
varna uporaba in predavanje s praktičnim
prikazom, kako se pravilno neguje bolnika
na domu.
V aprilu je bil organiziran izlet na Gorenjsko
z ogledom Krope, starega jedra Radovljice,
Bohinja z okolico in pa vrtnarije »Reš«, kjer
je bil možen nakup rož. Žal nam je v popoldanskem času dobro razpoloženje malo pokvarilo slabo vreme.
Zelo dobro je uspel izlet v Poreč in vožnja
z ladjico po Limskem kanalu, saj se je izleta
udeležilo 52 upokojencev.
Prav tako je zelo aktivna sekcija za izvajanje
kulturo-umetniških dejavnosti, v sklopu katere deluje ženski pevski zbor »JASNA« in
bralni krožek. Ženski pevski zbor je imel v
mesecu marcu koncert, ki je bil posvečen 8.
marcu – dnevu žena in materinskemu dnevu. Zbor si je čez poletje vzel nekoliko oddiha, zato se pa sedaj aktivno pripravlja na

novoletni koncert, ki bo decembra. Vsak
prvi ponedeljek v mesecu se dobivajo tudi
upokojenke, ki delujejo v bralnem krožku.
V mesecu juliju smo si ogledali v letnem gledališču ob Jurčičevi domačiji na Muljavi igro
Josipa Jurčiča »Med dvema stoloma«, kar je
bilo pravo doživetje, vsaj zame osebno, ker
sem bil v tem gledališču prvič. Obisk tega
gledališča postaja že tradicionalen za naše
društvo, saj so ga nekateri člani našega društva obiskali že večkrat.
Seveda ne smem pozabiti omeniti srečanja
upokojencev našega društva pri koči Slemenka v začetku avgusta. Že lansko leto, ko
smo srečanje organizirali prvič v tem mandatu, je bilo srečanje zelo dobro sprejeto, saj
je druženje še kako pomembno za nas upokojence. Srečanja se je udeležilo več kot 250
upokojencev. Zato bomo srečanje organizirali tudi v naslednjem letu s tem, da bomo
po vsej verjetnosti zamenjali lokacijo. Kje
naj bi bilo srečanje v naslednjem letu, pa se
bomo odločili, ko bomo delali plan dela za
leto 2013.
Glede na plan za letošnje leto nam je nekako
izpadel planiran vzpon na enega izmed bližnjih vrhov. Vendar po zagotovilih sekcije za
šport oziroma pohodništvo naj bi to izvedli
v mesecu oktobru, v kolikor bo to dopuščalo
vreme.
Udeležili smo se tudi srečanja oziroma praznovanja 60-letnice Društva upokojencev
Gorje in 50-letnice Nedeljskega dnevnika,
ki je bilo 5. 7. 2012 na Pokljuki, in srečanja
upokojencev Notranjske, ki je bilo 9. 9. 2012
v Logatcu. Udeležili smo se tudi 30-letnice
hotela Delfin v Izoli, v katerem letujejo tudi
naši upokojenci.
Po svojem ustaljenem programu deluje tudi
sekcija za humanitarne in dobrodelne dejavnosti, ki redno obiskuje in simbolično
obdari upokojence oziroma člane društva, ki
dopolnijo okrogle obletnice.
Program »starejši za starejše« deluje zelo dobro in uspešno, za kar gre zahvala vodji oziroma nosilki tega programa in prostovoljkam,
ki delujejo na tem področju.
Stanovanjska komisija, ki deluje v okviru društva, je sodelovala pri dodelitvi treh stanovanj
in eni zamenjavi stanovanja, s katerim upravlja Nepremičninski sklad iz Ljubljane.
Društvo upokojencev je sodelovalo tudi na
2. sejmu prostovoljstva, ki je bilo v sklopu
31. polharske noči. Na sejmu samo predsta-
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vili revijo za upokojence »VZAJEMNOST«
in upam, da se bo kdo na osnovi naše predstavitve naročil na revijo.
Glavni poudarek in cilj sejma je bil predstavitev našega delovanja in s tem pridobiti
kakšnega novega člana. Odziv je bil kar dober, saj se je včlanilo v naše društvo kar nekaj
novih članov. Seveda pa bi izkoristil to priložnost in povabil upokojence, naj se nam pridružijo, saj več, ko nas bo, močnejši bomo.
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Tina Sterle – Potrpežljiva p. kravca

SKAVTSKA
IZNAJDLJIVOST
Žganje z lečo
foto: Mirjam Kvaternik

Zakaj doma bili bi v osami,
mar ne bi b'li kdaj tu med nami,
če z nami popestrite si vsakdan,
vsak izmed vas bo naj bolan!
Pridružite se nam v »družino«,
saj skromno imamo članarino,
aktivnosti je res obilo,
se dobro z dobrim bo vrnilo!
(verze napisala Ana Avsec)
Iz vsega napisanega je razvidno, da smo bili
v društvu upokojencev v treh četrtinah leta
še kar aktivni, seveda smo lahko vedno še
boljši. Zavedati pa se moramo, da živimo v
času, ki nam ni naklonjen in bo potrebno še
marsikaj postoriti, da bomo lažje preživeli
današnje težke čase.
Društvo organizira lahko marsikaj, vendar je le članstvo tisto, ki to sprejme ali ne,
zato si bomo tudi v bodoče prizadevali, da
bomo organizirali takšne dejavnosti, ki bodo
sprejemljive za večino naših članov oziroma
upokojencev.

Prazna ognjišča
Slovenski domovi, nekoč ponos
v povesti slavnih očakov,
polni otrok, mladine in tudi starčkov
bili so domovi pesmi in veselja,
sedaj sablasno strme,
prekrita s pajkovim pajčolanom,
načeta od zoba časa.

Mladine ni, v svet je odšla,
ognjišče prazno sedaj sameva,
še malo časa, let, kot je sedaj v navadi,
izumrl bode slovenski rod,
prekril ga tujec od vsepovsod.
Le kdo kriv bo za izbrisan
slovenski rod.
Vinko Kraševec

Tokrat vas čaka nekoliko bolj trd oreh, pa ne
z vidika izvedljivosti, ampak z vidika predpriprav. Žganje z lečo je med skavti v Loški
dolini precej priljubljena aktivnost, s katero
si krajšamo čas na taborih, vsako leto pa pripravimo tudi kakšno delavnico. Vedno pa se
soočamo s problemom, da bi to počeli vsi, pa
nimamo zadosti leč. Ravno tukaj lahko tudi
vi naletite na težavo.
Zato vas najprej čaka brskanje po starih stvareh v upanju, da najdete kakšno zelo staro
baterijsko svetilko, ki tako lečo ima, in jo z
nekaj iznajdljivosti odstranite. Potem morate iz lesa narediti kaj lepega ali pa poiskati
primeren lesen predmet, ki ga želite okrasiti. Za začetek je najbolje, da si
motiv s svinčnikom narišete
na les. Če pa tako kot jaz niste
risarsko nadarjeni, si lahko natisnjen motiv na les prerišete s
pomočjo ''indigo'' papirja (ki
ste ga gotovo našli takrat, ko ste
iskali staro baterijsko svetilko).
Žganje z lečo je najlažje poleti,
ko je večino dneva sonce zelo
močno. Lahko pa boste žgali
tudi v drugih letnih časih, vendar takrat, ko je sonce najvišje
(opoldne). Priporočljivo je, da

to počnete s sončnimi očali, saj je za oči precej moteče. Lečo in les morate postaviti tako,
da sončni žarki čim bolj pravokotno padajo
na površino. Leča jih zbere v žarečo piko, ki
jo pomikate po zarisanem motivu in žgete
les. Lečo odmaknite od predmeta tako daleč, da bo žareča pika najmanjša, ker takrat
žge z največjo močjo. Naj vas leča ne zavede,
saj tvori svetlo piko ne glede na to, kako jo
obrnemo, ampak samo obrnjena prav (glejte
sliko) zares žge.
Rezultat zabavnega kratkočasenja so lahko
zelo lepi izdelki. Polharji si okrasite svoje
''škrinjce'', mami polepšajte kuhalnico, podpišite si svoje grablje ... možnosti je nešteto.
foto: Blaž Sterle

Ognjišča so, otrok, mladine ni,
vrisk in pesem v grlu sta zamrla,
le tu in tam starček še sameva,
sprašuje se, zakaj je čisto sam,
le komu mar ves trud njegov, zaman.

Potrebujete:
lečo, lep kos lesa ali lesen izdelek, sončna očala,
odlično vremensko napoved in dobro idejo
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Alenka Veber

foto: Mojca Pišek

Nova sezona, nove priprave

V novo šolsko leto so že dobro vkorakali ne samo osnovnošolci in dijaki,
temveč tudi študentje. Z novim šolskim letom pa so se intenzivno začele tudi
vaje Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož.

oktober, 2012

Na novo sezono pa se orkester ne pripravlja
samo z vajami. 29. septembra so se ob 9.00 člani
orkestra zbrali v prostorih godbe. Potrebno ga je
bilo urediti in pobrati stare note ter tistim, ki jih
še niso dobili, dati nove. Vsi člani so bili zelo pridni in godbeni prostor je na novo zaživel v vsem
polnem sijaju. Za svojo pridnost pa so bili člani
nagrajeni s piknikom, ki se je začel ob 18.00 na
športnem igrišču v Nadlesku. Da so godbeniki
po napornem dnevu dobili nazaj svojo energijo, sta za hrano poskrbela Tadej Jerman in Nik
Zabukovec. Posebna zahvala gre prav Niku, ki
je skuhal odličen golaž in spekel čevapčiče. Kot
vsako leto so tudi letos člani godbe pripravili
krst mladih članov. Urša Zabukovec, Tilen Pucelj, Blaž Žnidaršič in Rado Žnidaršič so brez
težav postali uradni člani Pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož. Poskrbljeno je bilo tudi za
živo glasbo, ki jo je na harmoniki izvajal član
orkestra, Matjaž Sernel. Dokaz, da je bil piknik
odličen, je že to, da se je zavlekel dolgo v noč.
Godbeniki pa so 6. oktobra že igrali na prvem
promenadnem koncertu v novi sezoni in to
na tradicionalni prireditvi Polharska noč, ki
je kot vsako leto tudi letos potekala na Zagradnih njivah.
Sedaj člane orkestra čaka veliko vaj, na katerih
se že pripravljajo za božično-novoletni koncert.
Želijo si, da bi tudi letos bil koncert tako nepozaben kot vsako leto in da bi bil še en lep drobec
vaših letošnjih praznikov. Ne pozabite si rezervirati 26. decembra, kajti godbeniki vam tudi letos
pripravljajo nekaj, kar vas bo osupnilo.

Lidija Bavec

Obisk v prostorih Medobčinskega društva invalidov
Drugega oktobra 2012 se je povabilu predsednice MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke,
da obišče društvene prostore, odzval župan
občine Loška dolina, gospod Janez Komidar.
Župan je bil prvič v naših prostorih in najprej mu je predsednica, gospa Otoničarjeva razkazala društvene prostore.
Poleg smo bili tudi nekateri člani upravnega
odbora, nato pa smo sedli skupaj v sejni sobi.
Gospa Otoničarjeva ga je seznanila s prioritetnimi nalogami društva in s težavami, ki
nas pestijo, glede socialne pomoči članom
društva ali financiranja športnikov invalidov. Glavni poudarek daje društvo izvajanju posebnih socialnih programov, ki jih
sofinancira ZDIS.
Gospod župan nas je opozoril, da nismo
ustanova ali društvo, ki bi financirala nakup (ozimnice ali kurjave) svojim članom.
Za to so pristojne ustanove CSD, RK, KARITAS, mi jih lahko le napotimo oziroma
damo priporočila.

Napačno delovanje nam namreč lahko škoduje glede finančnih sredstev. Župan nam je tudi
svetoval, kdaj in kako naj se prijavljamo na razpise za občinska finančna sredstva.
Z županom Janezom Komidarjem smo se pogovarjali prijetni dve uri, ki sta zelo hitro minili.
Želimo si še takih srečanj in koristnih napotkov za nadaljnje delo.
Hvala, gospod župan!
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Andreja Ravšelj

Prehodimo Loško dolino z ostrnicami
Članice Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina so se skupaj z družinskimi člani, prijatelji, članicami pobratenega
društva iz Hrvatinov in pohodniki, ki jih je
pritegnil program pohoda, letos podale od
žage v Vrhniki mimo »Bajerskega mlina«
in Andrejeve stopinje do Dolenjih Poljan in
nazaj.
Že tradicija je postala, da je prva sobota po
veliki maši pri Ostrnicah rezervirana za pohod in spoznavanje lepot Loške doline. Trasa poteka vsako leto drugje, ni prezahtevna
za povprečnega pohodnika in poveže nekaj
zanimivih krajev naše Doline.
Kar 52 pohodnikov se je zbralo na startu letošnjega pohoda v Žagi v Vrhniki. Po kratkem pozdravu predsednice društva in vodje
pohoda, nam je Benjamin Žnidaršič predstavil zgodovino žage in njegove načrte za prihodnje. Žaga je lepo vzdrževana, idej, kako
predstaviti tradicijo žagarstva sedanjim in
bodočim rodovom, pa mu tudi ne manjka.
Benjaminu smo zaželeli veliko sreče, obogateni z njegovo pozitivno energijo pa smo
krenili na pot mimo izvira Velikega Obrha
do »Bajerskih«. Mlada gospodarja, Janja
in Bernard sta nas toplo sprejela, razkazala
lepo urejeno okolico domačije in predstavila
zgodovino in zanimivosti nekdanjega mlina
in žage. Žaga ob priložnostih še deluje za
domače potrebe, želja gospodarjev pa je, da
bi obnovili tudi mlinsko kolo in znova lahko
mleli žito. Ob vsem, kar sta že storila pri obnovi kmetije, verjamemo, da jima bo tudi to
uspelo. Kar težko smo se poslovili od mize
z dobrotami gostilteljev in se podali proti
Dolenjim Poljanam. Gozdna pot je speljana po prijetni senci in kar nekaj začudenih
pogledov je bilo, kako hitro smo prispeli do
ceste nad Podgoro. Cesto smo hitro zapustili
in nadaljevali pot po gozdni poti do Andrejeve stopinje. Najprej smo vsi preverili, če res
paše vsaki nogi, nato pa prisluhnili Mileni
Ožbolt, avtorici knjige Andrejeva stopinja.
O Andrejevi stopinji je v Loški dolini nastalo
več legend, nekaj teh nam je Milena predstavila. Ko smo pot nadaljevali proti Poljanam,
smo si lahko kar živo predstavljali, kako težko je bilo nekoč spraviti zvonove na Gornje
Poljane, in legenda o pomoči sv. Andreja se
nam je zdela kar verjetna.
Nas pa so na Dolenjih Poljanah gostoljubno pričakali Polanci. Najprej smo odšli do
razgledne točke, kjer smo si našo Dolino
ogledali še z višje perspektive. Ob cerkvici
Žalostne Matere Božje so nas pričakale Okolišova mama, njena hčerka Irena in najmlajša gospodinja na Poljanjah Darja. Veliko
zanimivega so nam povedale o življenju v
tej vasi nekoč in danes, seveda pa tudi zgod-

Pohodniki v senci kostanja (foto: Alenka Veber)

ba o Polanskem kofetu ni manjkala. Če je ne
poznate, pridite na Poljane in verjamem, da
vam jo z veseljem povedo, pa še kaj več, tako
kot so nam. Knavsov Vinko nas je gostoljubno povabil v svojo hišo, pokazal stare fotografije vasi in jih pokomentiral. Na dvorišču
družine Baraga pa je zadišalo po kavi in prilegel se je počitek. Končno smo se spomnili,
da imamo v nahrbtniku tudi malico.
Polni vtisov o tej mali vasici nad Loško Dolino in njenih vaščanih, kjer življenje še vedno
teče drugače kot v Dolini, smo se, tokrat po
krajši poti, podali proti Vrhniki.
Tam je že nestrpno čakal naš kuhar Boštjan,

Benjamin se trudi, da bi imela žaga vsebino.
foto: Alenka Veber

golaž je bil že zdavnaj kuhan, nas pa od nikoder. Je bil pa zato toliko boljši. Čestitke
Boštajanu za odličen golaž, dobro postrežbo,
otrokom pa se je najbolj prikupil s polento
in mlekom.
Ker je bil eden od cijev pohoda, poleg tega,
da skrbimo za svoje zdravje in se družimo,
tudi ta, da se izobražujemo, smo pohod zaključili s kvizom. Vprašanja so bila povezana
s točkami, kjer smo se na pohodu ustavili,
in ugotovili smo, da smo dobri opazovalci in
poslušalci.
Razšli smo se polni lepih vtisov, saj smo preživeli lep dan v naravi in spoznali, da imamo turistom kaj pokazati. Vsi domačini, ki
so nam ta dan odprli vrata svojih domov, so
dokazali to, kar mi je po elektronski pošti
zapisala Tonka, udeleženka pohoda z Unca
» … res so v vašem koncu prijetni, prijazni,
gostoljubni ljudje.«
Na spletnem naslovu
http://rihtarjeva-domacija.si/
si lahko ogledate kratek film
o našem pohodu.
Vabljeni, da se nam pridružite naslednje
leto, prvo soboto po veliki maši.

26

ŽUPNIJSKA STRAN

oktober, 2012

Bok

Obnovljeni križ
Tako kot v skoraj vsakem kraju v Loški dolini stoji vaški križ tudi v Iga vasi. Ob prenovi
ceste in izgradnji pločnikov skozi Iga vas se
je pokazalo, da dotedanje mesto za križ ni
več primerno. Vaščani so se zato dogovorili, da križ, ki nosi letnico 1898 obnovijo,
izvajalci obnove ceste pa ga premaknejo na
lokacijo na koncu vasi ob sedaj prazni Martinovi hiši. Prostor – zemljo za novo postavitev križa je odstopil vaščan Justin Bavec.
Sredstva v višini 300 € za obnovo križa pa sta
prispevali nekdanji vaščanki, Marija in Olga
Telič - Martinove, ki že več kot 50 let živita
v Avstraliji, se pa še vedno radi spominjata
rodne vasi. Hišo, ob kateri stoji križ, je v času
pred drugo svetovno vojno zgradil njun oče,
ki se je vrnil z dela v Avstraliji.
Križ je v nedeljo 8. julija blagoslovil starotrški župnik Janez Kebe. Povedal je, da je bila
nekdaj navada, da so se ob pogrebu pri križu
ustavili in zmolili očenaš za rajnega, ki so ga
v krsti nesli iz domače vasi na pokopališče.
Ob križu so pokojnika prosili odpuščanja in
tudi zanj prosili Boga, da bi mu bilo odpuščeno. Srečanja ob blagoslovu so se udeležili
nekateri sedanji in tudi nekdanji vaščani Iga

Blagoslov križa v Iga vasi. (foto: Tadeja Šumrada)

vasi ter drugi občani. Ob dobrotah, ki so jih pripravile vaške gospodinje, so starejši obujali
spomine na nekdanje življenje v Iga vasi, med drugim tudi na čase, ko je bila v Martinovi hiši,
ob kateri sedaj stoji križ, še trgovina.
V Iga vasi nimajo cerkve, čeprav je bilo 1908 za ta namen že pripravljeno zemljišče. Imajo pa
križ, ki jim veliko pomeni in za katerega bodo zagotovo skrbeli tudi v prihodnje.

Janja Urbiha

Ponovno peš k Novi Štifti

Po lanskoletnih zelo pozitivnih izkušnjah smo se tudi letos odpravili peš na romanje
k Novi Štifti, tokrat drugič. Na pot smo se opravili v jutranjem hladu v nedeljo, 12. 8.
2012 in po prijetni nekajurni hoji po naših čudovitih notranjskih gozdovih smo na cilj
prispeli v zgodnjih popoldanskih urah. Ob 4ih smo z vaščani, ki so se tja pripeljali s
slastnim pecivom, skupaj darovali zaobljubljeno mašo.
Lahko se pohvalimo, da se nas je na pešpot podalo kar 140, in zadovoljni smo
ugotovili, da je pot sicer dolga, a ne pretirano zahtevna.
Pri organizaciji je vsak pomagal po svojih močeh in ponovno se je izkazalo, da je v
slogi moč, tako da je vse potekalo gladko, brez zapletov in predvsem v zadovoljstvo
vseh udeležencev. Za vsakega udeleženca smo pripravili tudi zgibanko, na katero smo
zapisali nekaj kozarske romarske zgodovine ter na zemljevidu označeno traso romanja
skupaj z zanimivo statistiko poti.
Poleg domačinov so nam pri organizaciji pomagali tudi Marija Levec, Miha Mlakar,
kaplan Erik in organizacije TIC, občina Loška dolina, Zavod Oron in prevozništvo Ogrinc.
Vsem se od srca zahvaljujemo.

K Novi Štifti na cilju. (foto: Tadeja Šumrada)
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KAKO BO
Vedno več vzdihovanja in ječanja
je slišati na tej Zemlji.
Mnogi se sprašujejo,
kako naprej,
ali bo kdaj konec
Trpljenja.
Da, enkrat ga bo konec.
A še prej se mora zgoditi
Nekaj, kar bo uničilo
Staro breme, ki nas teži.
Pred tem bo požgano zlo,
požgani bodo vsi krivi sodniki
in požgana bo krivica.
Požgane bodo težke zamere
in volkovi, oblečeni v volčje preobleke.

FIGARO
Sestavine:
1 vafelj za napolitanke
Nadev:
300 g sladkorja
170 g masla
170 g nasekljanih orehov
2 in pol beljaka
1 in pol žlice ruma
vanilij
cimet
Priprava:
Sladkor praži na majhnem ognju,
da se raztopi in porumeni. Med
mešanjem dodaj koščke masla, da
se raztopijo. Potem dodaj orehe,
rum, cimet in vanilij ter še naprej
kuhaj. Umešaj beljake in še naprej
kuhaj na zmernem ognju. Ko zmes
odstopi od sten posode, jo vlij na
pol vaflja in nadev enakomerno
razmaži ter ga pokrij z drugo polovico vaflja. Rezino obteži in jo v
hladilniku ohladi. Poljubno razreži. Pomoči v marmelado.

Stara Zemlja bo prešla
In prišlo bo Dobro.
Takrat bo pravični našel pravico,
Lačen resnice bo našel resnico.
Žalostni starši bodo našli
svoje izgubljene otroke.
Zaljubljeni bodo našli
svojo Ljubezen.
Sovražniki pa svoje Sovraštvo.
Posmehljivci bodo našli svoj Posmeh,

Zavod ORON je bil z izvirnim evropskim
projektom edini uspešen izdajatelj televizijskih programov v Sloveniji na nedavnem razpisu Evropskega parlamenta
za sofinanciranje komunikacijskih projektov. Glavni namen in cilj projekta je
informiranje in izobraževanje javnosti
o evropski politiki in drugih evropskih
zadevah. V oddajah, ki jih bodo pripravili v sklopu projekta, bodo predstavili
Evropski parlament, kako deluje, kakšna
je njegova politična vloga in struktura.
Gledalce bodo informirali o strategiji
Evropa 2020, o ukrepih za blaženje posledic finančne in gospodarske krize, o
pravicah evropskih državljanov in jih
spodbujali, da aktivno vstopijo v demo-

Nepravični sodniki pa Pravično sojenje.
Vsi izgnani dušni pastirji se bodo vrnili.
In vsi, ki so izganjali,
bodo izgnani.
Gluhi
bodo slišali in
Slepi
bodo videli.
Kdor si je zatiskal oči,
bo spregledal.
V si, ki so preganjali,
bodo pregnani.
Skesanim
bo odpuščeno.
In vsi, ki so sanjali,
bodo živeli svoje Sanje.
Temo
bo premagala Luč
Resnice, Dobrote in Miru.
To bo Nova Zemlja,
na kateri bo obstajala le
Bit
z esenco
Čiste Ljubezni.
				

Meti Brus

kratično razpravo o evropskih politikah.
V projektu bo sodelovalo približno 50
političnih strokovnjakov in 50 predstavnikov civilne družbe. Na programu
ORON TV Notranjska bodo televizijske
oddaje premierno na sporedu vsak torek
zvečer od 6. novembra dalje, večkrat pa
bo zagotovljen tudi neposreden prenos
plenarnih zasedanj EP iz Strasbourga in
Bruslja. Oddaje bo preko vseh večjih televizijskih omrežij predvajala tudi Sponka.tv. Posnetki oddaj bodo objavljeni na
svetovnem spletu in naloženi v multimedijsko knjižnico EU in medijsko
mrežo Danube Media Network.
Miha Razdrih in
Janez Sterle
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Janja Urbiha

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

1933 Iga vas – Trgovina Mlakar
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

Trgovina Mlakar
Hišo je postavil Alojz Mlakar, rojen v Starem trgu 33, leta 1896 v revni družini z osmimi
otroki. V Starem trgu se je tudi izšolal (je bil v uku) za trgovca. Najprej je svojo trgovino odprl
v Nadlesku, kjer je tudi živel s svojo družino: z ženo Terezijo (rojeno Kraševec leta 1903, v
Danah 25) sta tam povila prva dva otroka. Prvorojenka je umrla še pred dopolnjenim prvim
letom. Drugorojeni Slavko je privekal leta 1929.

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.

Mlakarjeva trgovina v Iga vasi 34 (danes hišna št. 3) stoji poleg osnovne šole
(rob šole se skriva za drogom – štango – na skrajni levi).
Tu pred hišo še ni posajenih dveh lip, od katerih je leva medtem že odslužila
svojemu namenu, druga, pred hišo na desni pa danes še vedno daje
bogato senco s svojo precej mogočno rastjo.
Trgovina na samem
V velikem vaškem požaru je pogorela tudi njihova hiša, zato si je družina leta 1930 v Iga
vasi zgradila novo hišo s trgovino v pritličju. Ljudje so se takrat zelo čudili nad izbrano
lokacijo – povsem na samem, poleg je stala le šola in prašno makadamsko križišče. Pa jim
je modri Alojz odgovarjal: »Tako šola kot križišče imata pomembno, če ne centralno lego
v tem delu doline, slej ko prej bo ljudi (kupce) zaneslo tod mimo.« In ni se zmotil, njegova
trgovska dejavnost se je povečala tako, da je lahko odprl podružnico v Markovcu. Seveda
sta Lojze in Rezka garala, nič jima ni bilo podarjeno, razen pridnosti in iznajdljivosti.
Tudi na sejme je hodil s svojo stojnico (štantom), predvsem na vsakoletne vaške sejme v
Nadlesku.
V novem domu sta zakonca povila še tretjega sina Marjana, čigar potomci še danes živijo v
hiši poleg šole.
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Vojak
Alojz Mlakar je bil, še ne osemnajstleten,
vpoklican v cesarsko vojsko in poslan na
fronto v Galicijo. Iz prve svetovne vojne
se je vrnil kot vojni invalid. Nogo so mu
v vojaški bolnišnici na Dunaju rešili, a
ostala je 5 cm krajša. Tako bi preostanek
življenja šepal (čotal), če ne bi nosil
ortopedskih čevljev, ki so mu omogočali
normalo hojo.
Ko je novembra 1916 umrl cesar Franc
Jožef, je bil Alojz še vedno v vojaški
bolnišnici na Dunaju, hodil pa je že z
berglami. Skupaj z ostalimi pokretnimi
ranjenci je šel kropit svojega cesarja.

•••

Viri:
• Alenka Brnčič, Alojzova vnukinja
• Slavko Mlakar
Kraj: Iga vas 3
Datum: med letoma 1933 in 1935
Avtor: neznan
Zbirka: Dana Komidar
Skenirano in obdelano: Miloš Toni 8. 1. 2012

• Kljub težavi z nogo je Alojz
postal član Orlov.
• Bil je tudi član igralskega
društva in nastopil v igri
Miklova Zala.
• Imel je lep glas in posluh. Pel je
v cerkvi, na koru.
• Prijateljeval je s slikarjem
Lojzetom Perkom pa s
posestnikom iz Šmarate
Francetom Kvaternikom.
• Naročen je bil na Mohorjeve
knjige, Naš Dom, po drugi vojni
pa še na časopis Delo.
Alenka predvideva,
da je otrok na sliki
njen oče Slavko.
Manjša ženska postava
v temni obleki,
pa je verjetno
Slavkova mama Terezija.
Torej je slika nastala
tam nekje
med letoma 1933–35.

Pobočje Racne gore
je tu še golo.
Kamnita ograja
je nudila veliki
gredi zavetje
pred prašno cesto.
Še vedno sta tam.
Kamnita ograja
in greda.
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JS in AB

Slovesnost na Dolenjih Poljanah
foto: Mario Žnidaršič

Vas Dolenje Poljane, pod vrhom Racne
gore in Kavarnika, je bila v preteklosti
združena z Gorenjimi Poljanami v eno
naselje. O starosti naselja pričajo le še stari
vodnjaki, zgrajeni iz zloženega kamenja,
obloženega z ilovico in cerkev Sv. Andreja
na Gorenjih Poljanah – prvič omenjena v
pisnih virih leta 1526. Po zapisih župnijske
kronike so leta 1866 na Poljanah živeli
103 ljudje. Otroci z obeh Poljan so v
Polončičevi hiši obiskovali enorazredni
osnovnošolski pouk. V vasi je bila tudi
gostilna – v hiši Franceta in Ivane Sterle.
Vas Dolenje Poljane je prvič pogorela
decembra 1899. Pogorele so vse hiše in
gospodarska poslopja, saj so bila v tistem
času krita s slamo. Vzrok nesreče je bila
človeška neprevidnost in ne hudobija.
Ponovno pa je vas gorela 43 let kasneje.
Tako se je maščevala italijanska
okupatorska vojska vaščanom zaradi
njihovega sodelovanja z OF in partizani.
Po napadu na italijansko postojanko v
Ložu, 19. oktobra 1941, se je del borcev
umaknil na Dolenje Poljane, kjer so
jim vaščani nudili hrano in prenočišče.
Partizanke so v Urhovi (Levčevi) hiši šivale
kape »triglavke« in sanitetni material.
Pozimi 1941/21 je v vasi živelo 57 ljudi.
Velika italijanska ofenziva, ki se je začela
julija 1942, tudi Poljanam ni prizanesla.
Vaščani so občutili vso brutalnost
okupatorja. Požgali so 4 hiše, na Rab so
internirali 6 vaščanov in enega s Knežje
Njive, ki je bil takrat v vasi (z Raba se ni
vrnil), odpeljali so tudi vso živino. V gozd
se je uspelo umakniti 7 ljudem. Ostali
vaščani so se morali preseliti v dolino.
Izpraznjena vas s štirimi nepožganimi
hišami je pozimi 1942/43 dajala zavetje
partizanom, zato jo je okupator redno
obstreljeval s topovi iz Starega trga (z
mesta, kjer danes stoji zdravstveni dom).
Na vas sta padli dve topovski granati –
ostale so jo zaradi neugodne lege terena
preletele ali pa so padale po robu hriba.
Italijani so aprila 1943 požgali vse preostale
hiše in poslopja, razen Okoliševe kašče
jim nikakor ni uspelo. Le-ta pa je 10.
februarja 1954, tik pred koncem vojne,
postala usodna za 8 mladih ljudi (6 deklet
in 2 fanta), ki so prenočili v njej, ko so se
želeli prebiti do Čabra, ki je bil takrat že
osvobojen. Zjutraj jih je obkolil Rupnikov
domobranski jurišni bataljon z Rakeka.
Fanta in eno dekle so takoj ustrelili, ostalih
pet deklet pa so pobili neznano kje.

Ob 70-obletnici požiga Dolenjih Poljan
s strani italijanskega okupatorja in 69-letnici kapitulacije Italije so domačini na
Dolenjih Poljanah 9. septembra letos postavili dve spominski obeležji. Na požgani Sterletovi hiši ju je v spomin na takratne dogodke odkril pobudnik postavitve
Vinko Sterle. Spominsko ploščo je brezplačno izdelal Anton Šepec, spominsko
tablo s pričajočim besedilom in slikami
pa sta sponzorirala Janez in Vinko Sterle.
Ob tej priložnosti so domačini organizirali slovesnost, na kateri so se spomnili
težkih časov druge svetovne vojne in ne
lahkih povojnih let ter izrazili optimizem za bodočnost. Slovesnost je povezoval Miha Razdrih, pri organizaciji in
izvedbi pa so sodelovali več ali manj vsi
Poljanci – tako tisti, ki vsakodnevno živijo na Dolenjih Poljanah, kot tisti, ki so
jim bile Poljane dom nekoč, danes pa se
tja vedno radi vračajo. Obiskovalci slovesnosti smo prisluhnili Živi Meljo o medvojnih dogodkih na Dolenjih Poljanah,
domačinu Lojzetu Okolišu na harmoniki in pesmi nekdanje vaščanke Ivane
Sterle (katere del pesmi lahko preberete
na spominski tabli) v izvedbi njene vnukinje Alenke Setnikar. Da imajo Dolenje Poljane bodočnost, pa je v kratkem
nagovoru povedal tudi predstavnik vasi
Bojan Baraga, ki je povzel:
»Po končani vojni leta 1945 se je na požgane domove vrnilo le pet od devetih
družin in pričeli so z obnovo domačij, ki
pa je potekala ob pomanjkanju osnovnega gradbenega materiala in vode, saj so
požgane hiše onemogočale polnjenje vo-

dnjakov. Toda prirojena pridnost Poljancev je vrtela kolo razvoja naprej in v začetku petdesetih so zasvetile prve žarnice,
ustvarjale so se mlade družine, otroci so
začeli hoditi v hram učenosti. Toda ta pot
do šole je bila povsem drugačna, kot je danes; poleti čez Cerovljak v Iga vas in nato v
Stari trg, v zahtevnih zimskih razmerah pa
so morali možje napreči vola, zabiti »čok«
in narediti gaz do glavne ceste. Zaključeno
šolanje in pa eksistenčna želja po zaposlitvi v dolini so razlog, da so D. Poljane
skorajda opustele. Ko se je leta 1998 cesta
razširila in štiri leta pozneje še asfaltirala,
ko so se odstranile ruševine preostalih
požganih hiš kot boleč spomin na medvojno trpljenje vaškega življa, ko se je vas
telekomunikacijsko povezala s svetom, je
hitreje začelo utripati tudi življenje. Število prebivalcev se je povečalo na deset, več
se jih vsakodnevno vrača v vas. Urejen in
varen prevoz otrok v vseh letnih obdobjih
sam po sebi kaže na razvoj vasi v tem povojnem obdobju, pridnost in vztrajnost
vaščanov je poplačana z današnjo urejeno
podobo vasi. Hvala vsem Poljancem in
vsem tistim, ki so kakorkoli pomagali in
sodelovali pri obnovi in ohranjanju vasi,
da je ne bi zaraslo trnje in gozd.«
Organizatorji se zahvaljujejo vsem,
ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi
slovesnosti.
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Tone Premk

So Italijanani v Loški dolini streljali talce?
So streljali razcapane civiliste?

Že pred meseci, natančno 17. februarja letos, je
novinar Tone Hočevar v Delu zapisal, kako je na
italijanski državni televiziji novinar Bruno Vespa
objavil fotografijo streljanja petih domačinov iz
vasi Dane v Loški dolini. Naj bi pa bil to posnetek
streljanja Italijanov. Streljali naj bi jih Slovenski
partizani. Gradivo, fotografijo streljanja naj bi
Bruno Vespa dobil iz zanesljivih slovenskih virov.
In kdo so v resnici ustreljeni, kdo je streljanje
fotografiral in kako je fotografijo dobil Muzej novejše zgodovine? Eden od poveljujočih italijanskih oficirjev med Roško ofenzivo v Loški dolini
je bil tudi poročnik Chioti. Kasneje je bil oficir za
povezavo z MVAC v Novi vasi. Ob kapitulaciji Italije je pobegnil, fotografije pa je pustil v najetem

stanovanju. Lastnik stanovanja jih je po končani
vojni dal muzeju. Pet moških pred streljanjem na
fotografiji so domačini iz vasi Dane. Vsi imajo ime
in priimek, kakor ga ima še 180 takrat ustreljenih
prebivalcev Loške doline. Italijani so jih pobrali s
polja, iz hleva in jih postreli. Pa ne samo teh pet.
Italijanska vojska je takrat postrelila 184 prebivalcev Loške doline. Pišemo in govorimo, da so
takrat streljali talce! So bili ustreljeni res talci? V
Velikem splošnem leksikonu na strani 4393 piše:
» Talec, oseba, ki iz nasprotne strani s svojim življenjem ali prostostjo jamči za izpolnitev določenih zahtev, ali oseba, ki je določena za povračilno
žrtev …« Zagotovo niso bili talci ustreljeni kosci
iz Babnega Polja, ki so jih ustrelil pri košnji. Takrat tudi ni bilo nobenega vojaškega spopada z
Italijani v Loški dolini in ustreljeni domačini niso
bili povračilna žrtev za nikogar, kar naj bi talci bili.
Fotografijo streljanih domačinov iz vasi Dane v
Loški dolini je profesor. Dr. Jože Pirjevec porabil
za naslovnico njegove knjige »Fojbe«. Na 23. strani pove, da je fotografijo za plakat porabila tudi
odbornica za kulturo občine Bastia Umbra. Titovi
partizani naj bi streljali Italijane. V resnici pa so
»talci« iz Loške doline. Na fotografiji, tako dr. Jože

M. Ožbolt

Kako so delali olje iz žira
Le najstarejši ljudje se še spomnijo, da so
včasih pridelovali olje tudi iz žira, ki ga je
bilo pod starimi bukvami jeseni mogoče kakšno leto nabrati v izobilju. Maščoba je bila
namreč takrat v prehrani za težko kmečko
delo zelo potrebna, zaželena in dragocena in
zato vredna vsakršnega truda. Še prva leta
po drugi svetovni vojni je tu in tam kdo poskušal s tem, pozneje pa so nabiranje žira in
pridelavo olja iz njega povsem opustili in je
dandanes to komaj še komu znano.
Nabiranja in predelave žira se še spominjajo
na Goernjem Jezeru, Bločicah in Dolenjih
Poljanah, prav mogoče pa tudi še kje drugod,
zlasti v vaseh, ki so blizu gozdov. Na Gorenjem Jezeru je zadeva po pripovedovanju
potekala nekako takole:
Jeseni, ko so šli grabit listje za »nastilo«, so
pod bukvami pograbili tudi žir in to potem
presejali na reto (»rajto«; so »zrajtálә«), da so
ločili žir od listja. Žir so potem oprali na Malenšču, neoluščeno zrnje pa dobro posušili
na krušni peči in ga odnesli v Veselov mlin
v Žerovnico (vas, ki so ji zaradi tradicionalne prašičereje dali vzdevek »prašičja vas«, a
ima ime po žiru). Mlinar ga je na posebnem

kamnu zmlel ter iztisnil in prestregel olje, ki
se je cedilo iz njega. Nekateri so zmleto maso
odnesli domov in jo potem še na fino sprešali, drugi so jo potem, ko se je dodobra odcedila, pustili mlinarju, ki je te zelo hranljive
tropine pokrmil prašičem.
Iz mernika žira (25 litrov) so dobili dve
»kjantarci« olja, to je približno dva litra.
(»Kjantarca« je značilna, z rafijo opletena
steklenica, brez ravnega dna od italijanskega
vina iz Chiantija).
Olje, ki je bilo zelo okusno, boljše in bolj
čislano od navadnega, se je uporabljalo v
kuhinji najprej za cvrtje – za »tašce«. Ko je
bilo enkrat precvrto je izgubilo nekoliko nenavadni okus in je bilo potem odlično tudi
za solato.
Na Bločicah, kjer so žir nabirali predvsem
okoli Križne jame, saj je bilo tam veliko starih bukev, so povedali, da je žirovo olje rado
postalo žaltavo. Shranjevali naj bi ga v kamniti posodi, pokriti z lesom, enako kot na
Primorskem oljčno olje. Ni znano, da bi ga
kdaj rabili kot svetilno olje, čeprav je tudi to
možno.
Žir so podobno nabirali tudi na Dolenjih

Pirjevec, naj bi italijanski vojaki ciljali na razcapane civiliste. Res so to civilisti, so kmetje, kmečki
sinovi, ki so jih Italijanski vojaki pobrali od vsakdanjih domačih del. Razcapani pa niso. Razcapanih takrat v Loški dolini ni bilo in tudi danes jih ni.
In kako smo se na lažne obtožbe Slovenije odzvali
mi, Slovenija. Medlo in neustrezno. Ustreljeni so
Slovenci iz vasi Dane. Italijani trdijo, da so streljani Italijani, streljajo jih slovenski partizani le
zato, ker so Italijani, da so polnili fojbe. Na tako
potvarjanje zgodovine bi pa le morala odgovoriti
država Slovenija. Ena od državnih institucij. Pred
italijanskim veleposlaništvom pa so protestirali
le predstavniki krajevnega odbora ZZB. Je bilo to
prav? Italijanska veleposlanica protesta in protestnikov ni sprejela. Bi odklonila tudi sprejem
predsednika ZZB Slovenije? Je tako potvarjanje
zgodovine le zadeva kraja, kjer streljajo? Je to le
zadeva Loške doline, kjer se je zločin zgodil? Obdolžena je Slovenija, ki pa ni ustrezno odgovorila.
Nihče od poveljujočih italijanskih oficirjev, ki so
streljanja v Loški dolini vodili, ki so streljali neoborožene prebivalce, za ta dejanja ni odgovarjal.
Zato pa zločine, ki so jih storili njihovi rojaki, toliko
lažje pripišejo slovenskim partizanom.

Poljanah vsaj še med obema vojnama in ga
nosili mlet v Vrhniko v Šilcov mlin. Listje in
žir so grabili vsak v svojem v »listniku«, to je
v predelu gozda, ki je imel več starih bukev in
razmeroma gladek in očiščen teren, da je bilo
grabljenje listja – ki so ga domov tovorili z vozovi, nabasanega v koše – sploh mogoče.
Žir so domnevno mleli tudi pri Renkotu v
Markovcu, v Belem malnu pa ne, ker bi preveč
zapacal kamne in bi bilo pred nadaljnjo uporabo kamnov za mletje žita potrebnega preveč
čiščenja. Posebnega kamna – tako kot v Žerovnici v Veselovem, Rutarjevem in v Ta žagnem
mlinu – v ta namen namreč niso imeli.
Gotovo je med bralci Obrha kdo, ki o pridobivanju olja iz žira ve še kaj ali ima celo
lastne izkušnje, in lepo bi bilo, če bi o tem kaj
izvedeli tudi drugi … ker je zanimivo, dragoceno in bi bilo škoda, če bi povsem utonilo v pozabo, ali ne?
Viri:
Mlini in žage na vodni pogon na Cerkniškem
in Loškem polju ter Blokah nekoč in danes
/ [avtorja Franc Habe in Magda Šilc-Telič]:
posvečeno 50-letnici Zveze organizacij za
tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana 1997;
Magda Šilc - Telič, ustni vir; Marija Poženel,
ustni vir; Zofija Mulec, ustni vir; Lojze
Žnidaršič, ustni vir; Anga Petrič, ustni vir
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Razstava stari učbeniki za osnovno šolo med leti 1956 in
1964 ali kako so otroci nabirali znanje pred pol stoletja
V Knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem
trgu je do konca novembra na ogled
razstavica starih šolskih knjig, ki so se
uporabljale v letih 1956-1964 v takratni
Osnovni šoli Stari trg. Učbeniki niso
ohranjeni v kompletih, za mnogo predmetov pa jih takrat niti ni bilo. Prav tako ni
bilo delovnih zvezkov, pač pa so si učenci
zapisovali snov, večinoma po nareku
učitelja ali tudi samostojno, zlasti v višjih
razredih …
Učne knjige so se takrat vsako leto selile
od otroka do otroka v družini, v vasi ali
med sorodniki in znanci iz drugih vasi.
Pogosto se je že ob začetku šolskega leta
vedelo, kdo bo naslednji uporabnik knjiga je bila rezervirana za otroka, ki se
je prvi priporočil zanjo. Denarja za šolske
potrebščine in vse drugo je bilo malo, zato
so bile platnice učnih knjig vedno skrbno
ovite v močan ovojni papir. Oslovska ušesa na zvezkih in knjigah so bila sramota in
znak zanikrnosti, zato so bile zelo cenjene
in obvezne šolske mape, v katerih so bile
knjige in zvezki trdno povezani in na
varnem pred mečkanjem.
Šolske torbe so bile tista leta večinoma od
kdo ve koga podedovane aktovke, ki so se
nosile v roki ali – le še redko - zelenkasti
platneni nahrbtniki.
Leta 1956 so prvošolčki začeli svoje izobraževanje v Ljudski šoli, stavbi, kjer ima
danes sedež občina Loška dolina, in je bila
zgrajena menda še v Avstroogrski. Pred
njo so stale tri lipe, o katerih izročilo
pravi, da je srednja med koreninami skrivala steklenico s podatki o prvi generaciji
učencev in učiteljev. Rjave lesene šolske
klopi in mize z odprtino za steklen črnilnik ter neštetimi »spominskimi« zarezami
prejšnjih generacij so se držale skupaj,
pod je bil iz lesenih desk, tabla na stojalu.
Stranišče »na štrbunk«, ki je vonjalo po
lizolu, je bilo v nadstropju, tekoča voda
za učiteljev umivalnik in brisanje table pa
pod oknom v potoku Brežiček. Ta je resda
premogel tudi imenitno »štirno« s »trumpo«, da je bilo do vode lažje priti, vendar
le večjim otrokom - reditelji malih »prvarčkov« so jo morali zajemati naravnost
iz potoka, ker ročaja »trumpe« niso še
dosegli. »Štirna« še stoji, »trumpa« pa najbrž ne dela več in tudi Brežiček ne teče več
tam, kjer je nekoč … Copat takrat otroci
niso uporabljali, nekateri tisto jesen niti
čevljev ne. So že tisto leto hodili k pouku
en teden dopoldne in en teden popoldne
ali je bilo to nekaj pozneje …?

Vsebina šolske torbice za prvi razred leta
1956:
- mali 20-listni zvezek s črtami za lepopis
- mali 20-listni zvezek s kvadratki za
računstvo
- čitanka
- računica (?)
- svinčnik in radirka v leseni, včasih doma
narejeni peresnici, v Loški dolini po domače imenovani »jәglienәk« (bi to lahko
pomenilo igelnik?? In če – zakaj?)
- šest malih barvnih svinčnikov
- malica v škrniclju ali zavita v papir (kruh
namazan z mastjo ali domačo marmelado,
kruh in jabolko, suho sadje ipd.)
S šolo se je leta 1957 čez - do oktobra podaljšane - počitnice zgodilo nekaj neverjetnega, da je skoraj ni mogoče prepoznati:
v svetlih razredih, ki imajo nova okna z
luknjicami za zračenje in parket po tleh,
je čisto nova oprema – majhni stolčki in
mize iz vezanih plošč ter velikanska tabla
… Vendar je pri pouku še vedno treba
držati roke na hrbtu ali na mizi, le za torbe, ki so bile prej tudi za hrbtom, je zdaj
prostor pod klopjo. Spodaj v veži je garderoba s krožnim umivalnim koritom in
stranišča na izplakovanje, kakršnih mnogi
učenci niso še nikoli videli, v nadstropju
pa mlečna kuhinja, kjer zdaj dobivajo v
glavnem odmoru malico, ki jo (že?) (do)
plačajo starši – kruh z marmelado, skuto
ali oranžnim sirom »cheddar cheese« od
UNRA-e iz Amerike, zraven pa mleko iz
mlečnega prahu, belo kavo ali čaj. Starši
so navdušeni nad pridobitvami, otroci
večinoma tudi, zato radi nosijo s seboj
prtiček za malico in copate, doma skvačkane ali sešite iz ostankov blaga ali celo
»telovadne«, kupljene » pәr Minatә« ali
morda »pәr Teličә« … Kdor želi namesto
prtička imeti novost - polivinilasto vrečko
od mleka v prahu, ki je ni treba prati, jo
mora plačati – če jo sploh dobi.
Tega leta se otroci v Loški dolini že lahko
prijavijo tudi v glasbeno šolo, med drugim k pouku klavirja.
Ravnateljica šole je bila takrat Justina
Krajc, prvi razred je učila Marija Benčina.
Šola je bila tisto leto najbrž že osemletka,
ki je nastala z združitvijo Ljudske šole in
Nižje gimnazije ali pa se je to zgodilo v
enem od naslednjih let.
V vitrini starotrške knjižnice so na ogled
naslednji predmeti:

1. Prva čitanka – listi z avtorjem in letnico nastanka so se med dolgoletno uporabo izgubili,
a bogate, prav razkošne ilustracije so po vsej
verjetnosti delo akad. slikarja Toneta Kralja.
Kdo se ne bi v času, ko je bil barvni tisk še velika redkost, z veseljem učil iz take knjige!?
Knjigo so zanesljivo uporabljali že leta 1953
in še precej let po letu 1956, skupaj gotovo
več kot deset.
2. Mapa za zvezke: za tisti čas razkošna, saj
ima na prvi strani reliefno barvno fotografijo psa, znotraj pa poštevanko, abecedo in
urnik. Mogoče se je prav zaradi tega ohranila tako dolgo.
3. Ciciban – ostanek platnic …: čeprav »prvarčki« prve mesece še niso znali gladko brati, so nekateri starši na priporočilo šole svojim otrokom naročili mesečnik Ciciban, ki
so si ga šolarčki posojali med seboj. Najbolj
so uživali v ilustracijah in kratkih pesmicah,
iz njega pa so včasih brali tudi pri pouku.
Ker je bilo izvodov premalo, sta gledala v
čtivo po dva ali več učencev skupaj.
4. Druga čitanka, sestavila Josip Ribičič in
Venceslav Winkler, ilustriral Lojze Perko,
DZS Ljubljana 1955. Čudovite črno-bele
risbe Lojzeta Perka so nekateri otroci z veseljem pobarvali po svojem okusu.
5. Ker so na dan republike 29. novembra postali pionirji, zdaj berejo tudi revijo Pionir.
6. Tu in tam kdo že ogleduje in prebira knjižice iz zbirke Čebelica, še raje posluša, ko
glasno bere starejši brat ali sestra.
7. Tretja čitanka: sestavili Vlado Rape, Josip Ribičič in Venceslav Winkler, DZS; Ljubljana 1957. Ilustracij je le še malo, avtor ni
napisan, a lahko domnevamo, da je to spet
Lojze Perko, dodanih je nekaj črno-belih fotografij. Med teksti najdemo tudi snov iz dediščine jugoslovanskih narodov, na primer
zgodbo o Nasredinu, med avtorji pa Vuka
Karađića, Vladimira Nazorja in Branka Čopića ter Pastuškina in Kručila, katerih imeni
zvenita nekam rusko.
8. Četrta čitanka, uredili Vlado Rape, Josip
Ribičič in Venceslav Winkler, DZS ljubljana,
1957. Poživlja jo nekaj črno-belih fotografij.
Vsebuje veliko večino slovenskih avtorjev,
od ljudske snovi in slovenskih klasikov do
takratnih sodobnih avtorjev – celo za drobec
Matevža Haceta – in le ščepec iz dediščine
drugih jugoslovanskih narodov.
9. Računica za 4. razred osnovne šole, Rape
– Sežun – Završnik, DZS Ljubljana, 1955.
Vsebuje poglavja Spoznavanje števil in mer,
Seštevanje celih števil, Odštevanje celih števil, Decimalna števila, Množenje celih in decimalnih števil, Merjenje in deljenje, Odsto-
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tni račun, Rimske številke, Časovni račun,
Geometrija in Razne naloge.
10. Peta čitanka, uredili Stane Mihelič, Vlado Rape, Josip Ribičič in Venceslav Winkler,
oprema in ilustracije Vladimir Makuc, DZS
Ljubljana, 1959. Razmerje med slovensko in
jugoslovansko literaturo je podobno kot v
prejšnjih čitankah, pojavijo pa se tudi prevodi tekstov iz svetovne literature: Homer,
Heyerdahl, Salten, Sienkiewicz.
11. Angleška vadnica za 5. razred osnovne
šole, napisala Sonja Pestotnik, ilustriral in
opremil Aleks Horvat, Mladinska knjiga.
Ljubljana, 1960.
Leta 1960 se v Starem trgu v 5. razredu začenja pouk angleškega jezika namesto prejšnje
nemščine – nekaterim tudi ta v veselje in izziv, drugim v muko in pokoro. Vadnica pa je
lepa in kadar je glava pretežka za nove besede
tujega jezika, se učenci skrivaj razvedrijo z
barvanjem sličic, ki ponazarjajo besedilo …
12. Matematika za 5. in 6. šolsko leto obveznih šol, napisal Jože Žabkar, Mladinska
knjiga Ljubljana, 1959. Poleg risb in skic
vsebuje tudi nekaj fotografij. Snov je razdeljena v naslednja poglavja: Uvod v geometrijo, Števila, Naravna števila, Geometrijski
osnovni pojmi, Decimalna števila, Časovni
računi, Razstavljanje števil, Somernost ali
simetrija, Ulomki, Odnosi med količinami,
Procentni račun, Trikotnik, Četverokotnik,
Mnogokotnik.
13. Slovensko berilo III, pripravila Erna Musar s sodelovanjem Marije Jamarjeve in Rozke Štefanove, DZS Ljubljana, 1962.
Poleg velikega izbora iz slovenske klasike
najdemo tu – resda miniaturne – prevode
iz srbske, makedonske, ruske, francoske in
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ameriške literature. V tej knjigi je objavljena
tudi pesem Maričke Žnidaršič Talec.
V Opombah je dodan Abecedni seznam
manj znanih besed in krajevnih imen, rekel
in tujk z izčrpnimi razlagami.
14. Nekateri učenci prebirajo revijo Kurirček, ki je začela izhajati nekako v tem času in
prinaša predvsem zgodovino in spomine na
narodnoosvobodilni boj.
15. Slovensko berilo IV, pripravila Erna Musar s sodelovanjem Marije Jamarjeve in Rozke
Štefanove, DZS Ljubljana, 1959.
Vsebuje izbor iz slovenske in svetovne literature podobno kot Slovensko berilo III. V knjigi sta tudi dve pesmi Maričke Žnidaršič: Pred
zimo 1941 in Tam čez za Matajurjem.
Tudi tu najdemo v Opombah zelo koristen
Abecedni seznam manj znanih besed in krajevnih imen, rekel in tujk z razlagami.
16. Aritmetika in algebra III za VII. Razred
osnovnih šol, France Šušteršič, DZS Ljubljana 1959. Poglavja: Relativna števila, Računanje z občimi števili, Kvadrat in kub ter kvadratni in kubični koren, Deljenje občih števil
in Rezultati nalog.
17. Srbohrvatsko berilo za VII. In VIII. Razred osnovnih šol, sestavil Janko Jurančič,
Mladinska knjiga Ljubljana, 1961. Vsebina
je razdeljena na tri dele: Narodna književnost, Umetnička književnost in Gramatika.
V opombah piše, da je knjiga urejena po načelih skupnega hrvatskega in srbskega pravopisa. Tiskana je v latinici z izjemo nekaj
cirilskih vstavkov. Na koncu je dodan slovar
besed – Rečnik. Knjigo, ki se je uporabljala
tudi v VIII. razredu, bogati nekaj črno-belih
fotografij in risb.
18. Pri pouku srbohrvaščine so uporabljali

oktober, 2012

tudi mesečno revijo Vesela sveska, ki je izhajala večinoma v latinici, nekaj številk pa
tudi v cirilici.
19. Angleška vadnica III, Anton Grad, DZS
Ljubljana, 1958. Nekoliko zahtevnejši učbenik z zabavnimi lekcijami in prav takimi
ilustracijami ter dodanim slovarjem. Uporabljal se je občasno, odvisno od učitelja.
20. Zgodovina za VIII. razred osnovne
šole, Ferdo Gestrin, Jože Hainz, dr. Metod
Mikuž, Mladinska knjiga Ljubljana, 1961.
Obsega poglavja: Revolucionarno leto 1848
v Evropi in jugoslovanski narodi, Obdobje
po revoluciji (1849–1870), Doba imperializma in jugoslovanski narodi, Obdobje
med obema vojnama, NOB jugoslovanskih
narodov in graditev socialistične Jugoslavije.
Učbenik bogati več črno-belih fotografij, zemljevidov in risb.
21. Fizika za VIII: razred osnovnih šol,
Kvaternik, Štalec, Žabkar, DZS Ljubljna,
1963. Poglavja: Optika ali nauk o svetlobi,
Osnovni pojmi elektrike, Elektromagnetizem, Elektronika, Jedrska fizika. Dodani sta
Preglednica shematskih znakov in Periodni
sestav elementov.
22. Slovensko berilo IV, pripravila Erna
Musar s sodelovanjem Marije Jamarjeve in
Rozke Štefanove, DZS Ljubljana, ponatis iz
leta 1964.
Razstavljenih učbenikov ni ravno veliko,
vendar dovolj, da nakažejo, kako drugačno,
mnogo skromnejše v vseh ozirih, je bilo šolanje nekoč – pa vendar dovolj dobro, da so
se učenci tistih generacij uspešno izšolali za
najrazličnejše poklice na poklicnih, srednjih
in visokih šolah.

Sporočilo za javnost o najdenih predmetih, ki se

nahajajo na Policijski postaji Cerknica
POLICIJSKA POSTAJA CERKNICA
Na PP Cerknica se nahaja več
predmetov, katerih lastnik ni
znan. V kolikor pogrešate spodaj
navedene predmete, vas vabimo, da
se zglasite na PP Cerknica, kjer vam
lahko predmet na podlagi ustrezne
dokumentacije (listin, drugih
dokazov) in opisa vrnemo.

V hrambi se nahajajo naslednji predmeti:
> moško kolo, zanamke Jumpertek, sive barve, najdeno je bilo julija 2011
> moško kolo, znamke Rog, zeleno-rdeče barve, najdeno decembra 2011
> gorsko kolo, znamke Camox, tipa MTB 3000, modro sive barve, najdeno julija 2011
> DVD predvajalnik, kovinsko-sive barve
> DVD predvajalnik
> Avtoradio
> Zvočniki, sivo-rjave barve
> Zvočniki za avto
Zdravko Kovač, komandir policijske postaje, policijski inšpektor I; Lidija Jurkovič, vodja policijskega okoliša, policistka I

OBVESTILO
Spoštovani občani občine Loška dolina. Ker me še vedno kličete na mobilni telefon zaradi situacij, v katerih ste se
znašli, ali potrebujete pomoč, vam sporočam, da sem se 31. 7. 2012 upokojila. Svetujem vam, da se za pomoč, ki jo
potrebujete, obrnete na tel. štev. 113 ali 080 1200 – številka za anonimna obvestila.
Spoštovani občani, želim vam sporočiti, da sem ponosna, da sem delala z vami – v službi ljudi in za ljudi.
Prav vsem želim veliko varnosti, dobrega počutja in vsega lepega.
						

S spoštovanjem! Vaša nekdanja vodja policijskega okoliša Lidija Jurkovič
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Špela Kandare

Permakultura je način življenja,
ki deluje v prid človeka in narave
Na uvodnem predavanju o permakulturi, ki ga je organiziralo Društvo Natura Kultura v prostorih Zavoda Ars Viva v Podcerkvi, nam je permakulturni načrtovalec Tomislav Gjerkeš predstavil osnovne ideje in načela permakulture. Osnovna načela
permakulture so: dolgoročnost, učinkovitost, gojenje polikultur, celotnost, obnovljivi energetski viri, mnogonamenskost,
skrb za zemljo, skrb za človeka, delitev presežkov, recikliranje in trajnostna usmerjenost za rešitve. Permakultura se je začela
razvijati v sedemdesetih letih 20. stol. v Avstraliji kot upor proti konvencionalnemu kmetijstvu, ki je v tistem času slavilo
zmago z zeleno revolucijo – uvedba mehanizacije, pesticidov in mineralnih gnojil v kmetijstvo. Prvotno je bila permakultura
torej mišljena kot trajnostno kmetijstvo, kasneje so se permakulturna načela prenesla še na druga področja, kot je gradnja
bivališč, raba obnovljivih virov energije, v ekonomiji in družbenih okoljih.

Bistvo je v opazovanju narave

Bistvo permakulturnega delovanja temelji
na sodelovanju človeka z naravo. Permakultura sloni na pozornem opazovanju narave.
Upošteva prirojene lastnosti rastlin in živali
ter prepoznava naravne procese in jih tako
posnema. Zemljo je treba vzdrževati glede
na njene naravne cikluse, ne pa jo poskušati
nadvladati in iskati bližnjice do lastnih koristi. Lahko rečemo, da nobena rastlina ni
plevel in nobena žival ni na splošno škodljiva. Vsaka bilka in vsako živo bitje ima svoj
namen in svojo nalogo v naravnem krogotoku življenja. Ko napadamo druga živa bitja s
pesticidi, ko ustvarjamo monokulture z uporabo mineralnih gnojil in razvijamo »gensko
spremenjene organizme« za bolj odporen in
večji pridelek, pravzaprav napadamo in dolgoročno uničujemo sebe.

Permakulturni vrt ali vrtičkanje iz
viseče mreže

Pravijo, da je permakulturni vrt, vrt za lenobe in stare gospe, ki že težko opravljajo vrtna
opravila, kot so pletje, zalivanje in okopavanje. Pa to drži? Res je, da ozaveščen permakulturnik s spretnim poznavanjem naravnih
odnosov in ciklusov, pusti naravi da sama
deluje in s svojim minimalnim trudom do-

sega obilne letine. Vendar je potrebno vložiti
kar nekaj prvotnega truda in predvsem znanja, da permakulturni vrt zaživi in se začne
le vrtičkanje iz viseče mreže. Viseča mreža
predstavlja obvezen element – simbol permakulturnega vrta, s katerim izpolnjujemo
osnovno načelo permakulture: opazovanje
in načrtovanje svojega vrta.

Permakulturec v svojem vrtu

Ko se permakulturni vrt vzpostavi, ga ni
več treba prekopavati in gnojiti z razkopavanjem. Visoke grede, v katerih se tvori humusna plast, omogočajo pestrost življenja
mikroorganizmov, ki skrbijo za obdelovanje
zemlje. Zemljo stalno zastiramo s slamo ali
pokošeno travo z vrta in s tem zelo zmanjšamo zalivanje. Takrat, ko je potrebno, zalivamo z deževnico, ki jo lovimo s strehe. Tudi
pletja je iz leto v leto manj. Ker enakih rastlin
ne sadimo skupaj, zemlje enostransko ne izčrpavamo. Za rodovitnost zemlje poskrbimo
z zelenim gnojenjem in živalskim gnojem.
Posadimo rastline, ki tla bogatijo z dušikom
(grah, fižol, bob, plazeča detelja, lucerna ...)
Hranilno zelo potratne rastline po potrebi zalivamo z zeliščno gnojnico ali čajnimi
pripravki iz koprive, rmana in njivske preslice. Pri zasaditvi gredic upoštevamo načelo

dobrih sosedskih odnosov med rastlinami,
različnih potreb po hranilih, soncu in vodi.
Tako rastlinam omogočimo prijetno združbo, ki se podpira in ščiti. Pomembna je tudi
izbira semen starih sort rastlin, ki niso bile
gensko spremenjene in so prilagojene domačemu naravnemu okolju. Na vrtu poskrbimo
za biotsko pestrost. Tako »škodljivce« omejimo s koristnimi živalskimi vrstami, kot so
strigalice, žabe, ptice, pikapolonice. Privabimo jih z ribnikom, čebelnjakom, hiškami za
žuželke, ptičjimi krmilnicami in valilnicami.

Če bi rad bil srečen in zdrav,
postani vrtnar

Loška dolina in okolica ponuja veliko možnosti za trajnostno prihodnost, vendar je
treba marsikaj spremeniti. Predvsem spremeniti način razmišljanja: iz poveličevanja
nečesa tujega v tisto, resnično naše – naravo.
Iz potrošnje hrane, katere porekla in načina
proizvodnje ne poznamo, je treba nazaj v
proizvodnjo lastne hrane, pridelane na vrtovih in njivah. Izstopimo iz navideznega
vlaka udobja, prestopimo iz pasivnega v aktivnega opazovalca! Globalna prehrambna,
kmetijska, kemična in farmacevtska industrija pod pretvezo zdravja prodaja le bolezen. Na pladnju ponujajo izobilje, a v resnici
dajejo manj kot nič. Vsa pakirana hrana iz
trgovine in zelenjava, ki se ne pokvari, je tretirana z antibiotičnimi preparati in pesticidi,
ki uničujejo našo naravno mikrobno črevesno sfero. Z industrijsko hrano le napolnimo želodec, vnašamo mrtvo hrano, polno
dodanih strupov, ki naše telo le bremenijo.
Zato je pomembno, da izbiramo ekološko
pridelano, lokalno domačo hrano, ki v sebi
nosi življenje.
Trajnostna in zdrava prihodnost je v naših
rokah in to dobesedno. Rešitev obstaja v samooskrbi skozi permakulturo, nasvet pa je
sila preprost. Začeti moramo že danes, pravi
Gjerkeš.
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Helena Bavec

Študijski krožek o zdravilnih rastlinah
V začetku avgusta smo se »dolinke«, ljubiteljske zeliščarke, v Markovcu udeležile študijskega krožka o zdravilnih rastlinah. Krožek je bil predvsem namenjen medsebojni
izmenjavi znanja o zdravilnosti posameznih
rastlin, učenju, kako pripraviti različne zdravilne pripravke in seveda druženju.
Naša srečanja so vključevala sprehode v naravo in nabiranje okoliških cvetočih zdravilnih rastlin, kot so navadna zlata rozga, dobra
misel oz. origano, hmelj itd.
Navadna zlata rozga začne cveteti sredi avgusta in jo najdemo v podrasti svetlih gozdov. Pripravki iz navadne zlate rozge delujejo antiseptično, ugodno vplivajo na ledvice
in preprečujejo nastanek ledvičnih kamnov.
Za čaj nabiramo posamezne rastline zlate
rozge, ki imajo cvetove še v popku. Omenila
bi tudi njuni enako zdravilni sorodnici, orjaško in kanadsko zlato rozgo, ki pa sta pri
nas invazivni tujerodni vrsti. V naše okolje
sta bili vneseni iz Severne Amerike kot okrasne in medonosne rastline. Sedaj se množično širijo in izpodrivajo domorodne vrste in
tako škodujejo okolju. Običajno ju najdemo
ob cesti ali drugih uničenih ali kako drugače
spremenjenih naravnih površinah.
Pri izdelovanju zdravilnih pripravkov smo
uporabile tudi rastline z naših vrtov, kot sta
ameriški slamnik in ognjič. Iz ognjiča sta nastali dve različni kremi na osnovi olivnega
olja in kokosovega olja. Pripravile smo tudi
tinkture, kjer rastline namočimo v žganje in

rozga.
Navadna zlata

Udeleženke študijskega krožka o zdravilnih
rastlinah. Na mizi so naši izdelki.
po določenemu času precedimo. Tinkturo
po potrebi jemljemo po kapljicah. Naredile
smo tudi domač pelinov liker.
Obiskale smo zeliščarko gospo Otilijo Grad
Barle, ki si je na Dolenjskem postavila svoj
permakulturni vrt. Z veseljem nas je poučila,
kaj je permakultura in kako deluje, ter delila z nami recept izdelave zobnega praška in
mila z vonjem sivke.
Na koncu smo si izdelke razdelile in krožek
zaključile z okusno večerjo.
Hvala Ars Paladi Tišler, hramu izobraževanja, umetnosti in kulture k. d. ter strokovni
mentorici Katji Gorup za organizacijo študijskega krožka o zdravilnih rastlinah. Želimo si, da bi bil še kakšen v prihodnosti. Vsi,
ki imate podoben interes, ste dobrodošli, da
se nam pridružite.

Tujerodna invazivna
vrsta orjaška zlata
rozga.

V žganje namočen
ameriški slamnik.
Tinktura hmelja odpravlja nespečnost,
izboljša prebavo in splošno pomirja.

IZLET KRVODAJALCEV in AKTIVISTOV RK
Kraj: DOLENJSKA – KRŠKO
Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke

Dan: SOBOTA, 17. november 2012
Odhod: ob 9.30 uri iz Starega trga

ob 9.40 uri z Bloške Police
ob 9.50 uri iz Grahovega

ob 10.00 uri iz Cerknice (Begunje)
ob 10.10 uri z Rakeka
ob 10.15 uri z Unca

Program: Izlet bo potekal na področju Krškega, in sicer ob 12. uri si bomo ogledali Krško nuklearko. Tam bomo

Cesta v Dolenjo vas 3
1380 Cerknica
tel.: 01 7050– 510
fax. 059 076 820
e-mail: cerknica.ozrk@ozrks.si
www.cerknica.ozrk.si

Prispevek:

imeli predstavitev delovanje elektrarne, ogled informativnega filma in centra ter avtobusno krožno
vožnjo z ogledom elektrarne od zunaj.
Pot bomo nadaljevali v vinsko klet v Krškem, kjer bomo imeli pokušino 4 vrst vina ter malico
(domača suha salama, divjačinska pašteta, sir, kruh) in prejeli darilno steklenico za domov.
V Krškem se ponašajo s hišo – Muzejem, kjer je umrl Janez V. Valvasor (19. 9. 1693). Tam si bomo
ogledali razstavo Valvasorjevi v Krškem.
Izlet se bo zaključil na kmečkem turizmu nad Krškim. Tukaj se bomo podprli z večerjo (martinova
gos ali raca iz domače reje, pečenka krško-poljskega prašiča s prilogami, kot so rdeče zelje, pražen
krompir, mlinci in pečen korenjevec, za predjed bo domači kmečki narezek, nato domača kokošja
ali goveja juha, za sladico pa naš jabolčni štrudelj) in tudi nabrusili pete.
Odhod avtobusa proti domu je ob 1 uri.
30 € po osebi vključen avtobusni prevoz, ogledi in vstopnine ter vodič, degustacija z malico, večerja,
živa glasba ter vodenje.

Prijave: prijave zbiramo do zapolnitev kapacitet (en avtobus) na telefon 01 7050-510
oziroma po internetu www.cerknica.ozrk.si

VLJUDNO VABLJENI!
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Špela Bavec

Kaj so pesticidi in kako je prišlo
do njihove množične uporabe
Zaskrbljenost javnosti glede izpostavljenosti pesticidov narašča, saj številne študije že
kažejo, da povzročajo negativne učinke na
zdravje, kot so akutne zastrupitve, rak, nevrološke poškodbe, okvare ploda, alergije itd.
Pesticidi so sredstva, ki se pogosto uporabljajo za zatiranje »škodljivcev« v našem okolju.
Glede na vrsto »škodljivca« poznamo različne
pesticide. Take, ki učinkujejo proti žuželkam
(INSEKTICIDI), plevelom (HERBICIDI),
drevju (ARBORICIDI) in druge. Kemično
pa jih razvrstimo v skupine. Ena skupina so
KLORIRANI OGLJIKOVODIKI, ki se v naravi razgrajujejo izjemno počasi in so tako
zelo dolgo obstojni. KARBAMATI so na
splošno manj strupeni za človeka, a nekateri
imajo možne učinke na imunski in osrednji
živčni sistem. ORGANOFOSFORNI pripravki so pogosto zelo strupeni za človeka, vendar
na splošno v okolju ne ostanejo dolgo. Kakšna
absurdna tolažba, mar ne? Bistvo je, da sestavine pesticidov danes v našo veliko škodo
krožijo že v vseh delih ekosistema (voda, tla,
zrak) in se kopičijo v hrani in posledično v živih organizmih in v naših telesih.
V Sloveniji še vedno problem predstavlja pesticid atrazin, katerega uporabo so predolgo
dovolili, predvsem zaradi ignoriranja odgo-

vornih ali nepoznavanja novih ugotovitev
o možnih dolgotrajnih škodljivih učinkih
na zdravje ljudi. Kljub temu da je atrazin že
od leta 2003 prepovedan, še vedno ponekod
presega mejno vrednost v pitni vodi. A atrazin je le eden izmed mnogih. Kako je prišlo
do uporabe tako resno škodljivih izdelkov v
našem vsakdanjiku?
Izvor sega v 19. stoletje, ko je nemški znanstvenik zmotno trdil, da so edini dejavniki rasti pri
rastlinah dušik (N), fosfor (P) in kalij (K). S
kemično mešanico NPK res zrastejo na pogled
čudoviti zelenjavni pridelki. Ampak z vsako
letino rastline porabijo tudi ostala hranila in
minerale v tleh, kot so selen, cink, železo, in
drugi. Umetna gnojila teh ne nadomestijo in
tako rodovitnost tal ter kvaliteta pridelkov čez
čas močno upade.
Nekoliko kasneje, v začetku 20. stoletja, so ravno tako v Nemčiji odkrili laboratorijski postopek pretvorbe atmosferskega dušika v tekoči
amonijak. S tem so lahko sintetizirali različna
dušikova gnojila, topna v vodi, ki jih danes
uporabljamo za gojenje rastlin. Do leta 1916
so z izpopolnjeno tehnologijo v tovarnah proizvedli že do 30 ton amonijaka na dan, kar je
kasneje služilo tudi nemški vojski, da se je lah-
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ko učinkovito bojevala med 1. svetovno vojno.
Zelo strupene snovi, ki so jih v vojnih laboratorijih razvijali za učinkovito pobijanje ljudi, so preizkušali na živalih, tudi žuželkah, in
tako odkrili insekticidno delovanje. Podobne
strupe so uporabljali v koncentracijskih taboriščih. Zelo kruto rečeno, strupi za iztrebljanje
židov so se preobrazili v strupe za iztrebljanje
koloradskega hrošča na krompirju. Pripravki
in učinek je praktično enak. Po koncu vojne
so ostale ogromne količine neizrabljenih zalog
bojnih strupov, ki so jih preusmerili v zatiranje žuželk in umetna gnojila. Prodrli so na tuje
trge pod pretvezo, da rešujejo lakoto po svetu
in tako so kemične pripravke začeli uporabljati
povsod po svetu. Razcvet pesticidov se je tako
logično zgodil po koncu druge svetovne vojne.
Določena podjetja so doživela bajen ekonomski uspeh. V resnici pa se je preko kemičnega
kmetijstva začelo najhujše onesnaževanje planeta Zemlje. Veliko kmetijskih površin je že
zdavnaj uničenih in po celem planetu kroži
nešteto kemičnih spojin, ki nas zastrupljajo.
Predvsem preko industrijsko pridelane hrane
in onesnažene pitne vode in tal. Niti predstavljamo si ne, kakšni bodo učinki na zdravje nas
samih in prihodnjih generacij.
Zapomnite si: ne obstajajo varni pesticidi.
Zato tudi vsi vsebujejo ustrezne nalepke, ki
pričajo o različni stopnji strupenosti in nevarnosti. Glede na izkušnje iz preteklosti,
uporabo pesticidov ne bodo ukinili, pa če bo
zaradi tega umrla polovica prebivalstva tega
planeta. Ukinili jih bodo šele, ko jih bodo
ljudje nehali kupovati in uporabljati.

Anita Bajec

Peš iz Babnega Polja na Triglav
– podvig dveh prijateljev pohodnikov

Ideja o prehojeni poti iz Babnega Polja do Triglava se je porodila v spomladanskem
času. Prvotno je bilo načrtovano, da se bo pohoda udeležilo več pohodnikov. Glede na
zahtevnost poti, fizično ter psihično pripravljenost pohodnikov se je izkazalo, da sta se za
pot odločila le Srečko in Ivan.
Na pot sta krenila v torek, 14. 8. 2012, v popoldanskem času. S polnim nahrbtnikom, ki je
povprečno tehtal 14 kg, sta si dnevno zastavljala cilj glede na počutje in fizično sposobnost.
Pot sta le delno poznala, v pomoč pa jima je bila »specialka« in tudi posamezniki, ki
so jih srečali na poti. Med potjo se jima je večkrat zgodilo, da sta prehodila kar nekaj
kilometrov preveč. Kljub napornemu tempu se misel na odstop od začrtanega cilja, ni
porodila. Pohodnika sta presenečena, da za Babno Polje ve veliko ljudi. Mnogi so jima na
poti vljudno ponujali osvežilno pijačo, v enem primeru pa tudi prevoz, ki sta ga odklonila.
Dve noči sta prespala na prostem. Vrh Triglava sta osvojila v soboto, 18. 9. 2012, v poznih
popoldanskih urah. Takrat sta za trenutek pozabila na utrujenost, boleče žulje in težak
nahrbtnik. Sledil je sestop na Dolič in počitek v planinskem domu.
Med potjo je nastalo veliko slikovnega materiala in izkušenj, ki jih bosta pohodnika delila z
nami, ko se bosta pripravila za predstavitev. Oba sta presrečna, da jima je podvig uspel ter
da sta se srečno vrnila domov.
Sovaščani smo Ivana in Srečka pozitivno presenetili s sprejemom ob vrnitvi v domač kraj.

foto: Magda Mrvoš

Planinca in zvesta prijatelja Ivan Poje in Srečko Troha sta v 60-ih urah prehodila
pot iz Babnega Polja do Triglava. Celotna tura je uspešno izpeljana v 99-ih urah.
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Saša Špitalar

Javni nastop
Že Aristotel je vedel, da je potrebno ljudem povedati tisto, kar želijo
slišati. Pogovor je ena izmed aktivnosti, ki jih opravljamo vsakodnevno. Ko pa pride do javnega nastopa, lahko postane ta aktivnost zelo
težka. To se zgodi predvsem zaradi treme in neizkušenosti z javnim
nastopanjem. Rešitev za zmanjšanje strahu je usmerjenost predavatelja k poslušalcem ter pogovor ena na ena. Usmerjenost k poslušalcem
pomeni, da se predavatelj ukvarja z vprašanji, ali poslušalci sledijo
njegovi predstavitvi, jim je razlaga razumljiva. Odgovor na ta vprašanja dobi z opazovanjem poslušalcev, njihove obrazne mimike. Pogovor ena na ena pa pomeni, da se predavatelj posveti samo enemu
poslušalcu, s katerim ustvari očesni kontakt. Tak kontakt traja dokler
predavatelj ne pove smiselno zaključenega dela predstavitve, ki se zaključi s kratko pavzo med povedmi. Pri naslednjem sklopu se osredotoči na naslednjega ter na naslednjega, vse do zaključka predstavitve.
Pogoj za potrebno samozavest pred nastopom in s tem možnost za
dobro opravljen nastop je vaja. Z vidika javnega nastopanja je torej
pomembno, da sama priprava in izvedba nastopa upošteva pravila, ki
veljajo za komuniciranje.
Poslušalcem je tako potrebno kazati naklonjenost, vendar moramo
vedeti, kje so meje med pretiravanjem in iskrenostjo, manipulacijo
in etičnostjo. Pri nastopanju je potrebno upoštevati nekatera pravila: občinstvu je potrebno prikazati naklonjenost, izražati je potrebno
lastno prepričanost o vsebini govora, nastop pa naj kaže iskrenost in
načelnost. Vsako uspešno nastopanje ima svojo zgodbo, ki je navadno opremljena s prosojnicami. Govorec tako nastop opravlja vizualno, zvočno in verbalno.
Temelj za uspešno predstavitev je zgodba, ki mora biti razumljiva in
kredibilna. Poslušalce pripelje do odločitve, da se odzovejo vabilu
predavatelja. Predavatelj mora v prvem koraku narediti okvir nastopa
oziroma predstavitve. Kot pri drugih aktivnostih so tudi tu potrebne
meje, s katerimi se določi, kaj se bo predstavilo, kdo so poslušalci, in
na koncu, kaj je cilj predstavitve ter kaj poslušalci pridobijo z dosego
predstavljenega cilja. Po določitvi meja, ciljev in razlogov, zakaj je za

poslušalce to pomembno, mora predavatelj začeti zbirati ideje, kako
bo vsebino predstavitve podal. Pomembno je, da se v fazi zbiranja
idej ne omejuje, saj se filtriranje, povezovanje posameznih idej in izdelava zgodbe naredi na koncu. Pri podajanju zgodbe so prav tako
pomembne tudi oporne točke. Ko določimo zgodbo, cilj predstavitve
in želeno akcijo poslušalcev, je naslednji, prav tako pomemben korak,
grafika. Pomemben je načrt predstavitve, kjer naj bi bili udeleženci
osredotočeni na cilj predstavitve. To pa pomeni, da morajo predstavitev spremljati tekoče in se med samo predstavitvijo ne izgubljati.
Da se to doseže, je potrebno v uvodu predstaviti kazalo in prosojnice
označiti glede na trenutno točko. Programska oprema nam omogoča veliko možnosti pri izdelavi predstavitve, vendar velik izbor lahko
hkrati pomeni tudi past. Zgodi se, da prosojnice postanejo neberljive
in da namesto informacij podajamo podatke. Poslušalci se lahko s
tem izgubijo, zbledi pa lahko tudi cilj predstavitve. Pri predstavitvah
moramo upoštevati pravilo manj je več. Prikažemo torej glavne podatke, podrobnosti pa podamo med samo predstavitvijo.
Za zanimiv in dober nastop se mora torej vsak govorec potruditi. Poslušalce mora pritegniti tako slušno kot vizualno, zato je ključnega pomena, da se govorec na predstavitev ustrezno pripravi. Od trenerjev
javnega nastopanja prihajajo priporočila, da je pri pripravi nastopa
treba upoštevati pet točk, ki vodijo do uspešne predstavitve. Prva, najpomembnejša, je dobro pripravljena zgodba, pri čemer je nujno upoštevati, kdo so poslušalci in kakšen je cilj nastopa. Načrt predstavitve
mora vključevati tudi vizualne pripomočke, saj si na tak način poslušalci zapomnijo več. Ko imamo pripravljeno zgodbo in načrt predstavitve, mora govorec pripraviti še način podajanja zgodbe. Tukaj je poleg pomena sporočila pomembno tudi, kako je sporočilo podano. Za
dobro predstavitev je pomembno tudi, da se uporablja tehnologija, ki
jo znajo uporabljati, saj lahko drugače še tako dobro pripravljen nastop
propade. Na koncu vsake dobre predstavitve naj bi imeli možnost poslušalci postavljati tudi vprašanja. Ključnega pomena je, da predavatelj
odgovarja točno in samo tisto, kar je vprašan. To so elementi, ki bi jih
moral vsak dober govorec upoštevati pri pripravi na javni nastop.

Nelec Franc

Uresničevanje predlogov ljudske pobude
V letih od 2008 do 2010 je Društvo upokojencev Loška dolina delovalo tudi kot civilna iniciativa. Sklep o tem je bil sprejet na občnem
zboru društva 9. februarja 2008. Sprejetih je bilo kar nekaj pobud in
predlogov.
Za osvežitev spomina, poglejmo, katere zadeve splošnega pomena za
občane so bile podane. Prva pobuda je bila sprejeta na zboru 9. 2.
2008 o nujnosti gradnje trgovskega centra in druge sodobne infrastrukture, predvsem z namenom, da se zaustavi izseljevanje mladih v
druge, bolj sodobno opremljene centre. Občinska uprava se je na to
pobudo hitro odzvala. V Uradnem listu RS je bil objavljen razpis za
gradnjo, javilo se je kar nekaj veletrgovcev, med njimi tudi Mercator.
Občinska komisija je kot najboljšega ponudnika izbrala TUŠ-VOPEKS, ki je od občine odkupil zemljišče in začel z izdelavo potrebne
dokumentacije za gradnjo. Medtem je prišlo do recesije, kreditov ni
bilo več, do gradnje ni prišlo, zadeva sedaj stoji in čaka boljše čase.
Če bi z aktivnostmi pričeli vsaj dve leti prej, bi bil sedaj center zgrajen.
Naslednje leto je občni zbor sprejel pobudo z naslovom »Polepšajmo Loško dolino«. Kot primeri neurejenosti, ki najbolj kvarijo vi-

dez doline, je bila izpostavljena v Starem trgu Korletova hiša in štala,
hiša nasproti kaplanije in stari del Loža, v Nadlesku podrti objekt na
kombinatu Jata Pivka in razpadajoča Kržiča hiša. Z občnega zbora je
bila takratnemu županu poslana peticija, s katero smo ga pozvali, da
poskrbi, da se nevarni objekt odstrani, preden pride do nesreče.
Na teh izhodiščih je civilna pobuda lastnikom naštetih stavb poslala
dopise, v katerih jih poziva, naj prisluhnejo predlogu občanov, da neugledne stavbe čim prej sanirajo ali odstranijo.
Prvi se je na pobudo odzval Kombinat Jata Pivka in je podrtijo odstranil. V Starem trgu je novi lastnik pročelje nekdanje Korletove hiše
lepo uredil, Kmetijsko gozdarska zadruga Cerknica je v javna občila
dala oglas, da proda stavbno zemljišče, na katerem stoji Korletova
štala.
Na peticijo, ki je bila objavljena na lokalni TV, občinska oblast prejšnjega sklica ni reagirala, čeprav smo jih večkrat pozvali, naj se o pobudi izjasnijo. Zato sem bil toliko bolj vesel, ko sem na lokalni TV 19.
septembra gledal posnetek občinske seje, na kateri so svetniki z rebalansom občinskega proračuna zagotovili potrebna sredstva za nakup
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in sanacijo stavbnih zemljišč, kjer stoji Kržiča hiša in Korletova štala.
Na predlog je le en svetnik imel pripombe, očitno neutemeljene, saj
ga svetniki niso podprli, predlog je bil na koncu sprejet soglasno, kar
potrjuje upravičenost pobude.

ZANIMIVOSTI

oktober, 2012

bilo tudi, da bi občinski svet sprejel ustrezen pravilnik, kjer bi bile
opredeljene pristojnosti in naloge zavoda.

Z odstranitvijo teh neuglednih zgradb se bo naselju izboljšal videz, za
občino pa je nakup stavbnih zemljišč tudi dobra naložba. Upajmo, da
bo ukrep občine vzpodbudno vplival tudi na ostale lastnike podobnih stavb, prizidkov in fasad, ki jih je potrebno urediti ali odstraniti,
in v dolini je takih kar nekaj.

O pobudi je dne 8. 7. 2009 razpravljal Svet zavoda in sprejel sklep;
»Zavod prevzame okoljsko urejanje v občini Loška dolina v tolikšni
meri, kot bo to v pristojnosti lokalne skupnosti oziroma kot bo določeno v pravilniku«. Dne 25. 5. 2009 je bil sestanek predsednikov
vaških odborov, ki so podprli pobudo in so po svojih možnostih pripravljeni sodelovati. Sklepi so bili poslani tudi svetnikom, vendar odziva s strani občine na pobudo ni bilo.

V civilni iniciativi smo se zavedali, da s posameznimi akcijami ne
moremo bistveno izboljšati videza doline, urejanje se mora izvajati plansko na višjem nivoju, kjer bodo vključeni krajinski arhitekti
in drugi strokovnjaki. Zato smo takratnemu županu na sestanku
dne 17. 6. 2009 predlagali, da bi se tudi občinske strokovne službe
in Javi zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik vključile v proces
krajinskega urejanja. Župan je načeloma podprl prizadevanja civilne
pobude. Menil je tudi, da bi bil Javni zavod primeren nosilec krajinskega urejanja, vendar mora s tem soglašati Svet zavoda. Možno bi

Nekaj ukrepov v smeri polepšanja doline je bilo že izvršenih, nekateri
so v izvajanju. Da se bo okoljsko urejanje nadaljevalo tudi v bodoče,
naj bi skrbel nosilec urejanja. Na potezi je občina, da Javnemu zavodu za kulturo in turizem Grad Snežnik kot nosilcu urejanja omogoči
delo s tem, da mu z ustreznim pravilnikom določi status in naloge,
način financiranja in naroči izdelavo načrta krajinskega urejanja
(krajinska arhitektura), po katerem se bo izvajalo krajinsko urejanje
doline, zlasti bo potreben za urejanje starejših naselij.
Upamo, da bo pobuda padla na plodna tla.

Janja Urbiha

Škotsko-slovenski kulinarični večer
V gostišču Mlakar v Markovcu je julijsko sredo popoldne zadišalo po slovenskih in škotskih dobrotah.
bledethumps – enolončnico iz zelja in
krompirja, traditional cullen skink –
ribijo juho, stovies– okusna jed iz
ostankov ter cranachan – sladki
desert z dodanim viskijem.
Po treh urah večjezičnega
dialoga, pogovarjanja, kriljenja, kazanja, smeha, izmenjave takih in drugačnih
izkušenj in navad, vse to se
je dogajalo med lupljenjem,
rezanjem, mešanjem, gnetenjem, mazanjem, stepanjem, čiščenjem, poskušanjem, pečenjem,
kuhanjem, praženjem, peko ... je pošteno zadišalo.

Vitra, center za uravnotežen razvoj iz Cerknice, ki se trudi tudi lokalnim prebivalcem čim bolj približati različne oblike neformalnega
izobraževanja, je kot gostujoča organizacija mednarodnega projekta
Leonardo da Vinci Nature exchange v okviru projekta KRASNO dala
pobudo za izvedbo nadvse zanimivega in predvsem drugačnega poletnega večera s poudarkom na kulinariki.
V dogovoru z našim Društvom žena in deklet na podeželju Ostrnice
je prišlo do realizacije, ki je bila z velikim odobravanjem sprejeta od
vse pisane druščine, ki se je zbrala na degustaciji, in je štela preko 50
lačnih ust.
Vsaka od sedmih udeleženih članic društva Ostrnice je dobilo svoj
kuharski par z enim od obiskovalcev iz Škotske. V zanimivem tandemu so pripravljale dobrote v za to priložnost kar premajhni Mihovi
kuhinji.
Uspelo jim je pripraviti tri značilne slovenske kulinarične specialitete:
orehovo potice, sirove štruklje in kavro ter štiri škotske dobrote: rum-

A degustacija je morala še nekoliko počakati, saj nas je obiskal Martin Krpan, pa starejša gospa iz naše preteklosti.
Tudi gostje iz Škotske so se
nam predstavili in nam opisali njihovo delo v domovini.
Medtem so se do konca skuhale še tiste jedi, ki potrebujejo
nekoliko več časa, tako da so bile
vse nared za pokušanje, ki je bilo
nadvse slastno, poučno in tudi novo za
marsikoga.
Ob hrani in dobrem škotskem viskiju je tudi beseda lažje stekla in
razvezal tudi kakšen zadržan jeziček, tako da klepet še dolgo v noč
ni zamrl. Dobro razpoloženje se je nadaljevalo s tradicionalno škotsko glasbo na dvorišču, kjer se nam je ponudila redka priložnost za
učenje škotskega družabnega plesa, za kar je poskrbel Mike v pravem
škotskem krilu.
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Anja Bartol

Skupinsko prostovoljno delo v Braziliji

Prvi dan nam je Antun, slovenski laični misijonar, ki že nekaj let deluje v Corumbá in
ki nas je potrpežljivo prevažal in prenašal cel
čas našega bivanja v Corumbá, razkazal mesto. Ko smo se naokrog vozile v tistem belem
kombiju, smo se počutile, kot da smo sredi
nekega dokumentarnega filma. Slabe ceste,
vsepovsod ležeči policaji, konji, ki se prosto
sprehajajo naokoli, otroci, ki v zrak spuščajo
zmaje, ... Sledil je obisk in kosilo pri slovenskem misijonarju p. Ernestu Saksidi, ki tam
deluje že od najstniških let. Kljub častitljivi
starosti premore še veliko energije in z veseljem smo prisluhnile pripovedovanjem o
njegovem življenju in delu.
Preostanek tedna smo preživele z delom na
različnih centrih – na centru za otroke s posebnimi potrebami, na centru za mladoletne
odvisnike in na šolskem centru Don Bosco,
ki ga je ustanovil p. Saksida. Na delo v centrih
smo se vključile z raznimi ustvarjalnimi delavnicami, kar je bil precejšen izziv, saj praktično nobena izmed nas ne obvlada njihovega jezika, portugalščine, ki pa smo se je bile
prisiljene kar hitro naučiti. Večere smo preživljale v treh različnih sirotišnicah. Kljub temu
da smo delale praktično od jutra do poznega
večera, smo bile vsak dan polne energije, ki
smo jo prejele od tamkajšnjih otrok.

V drugem tednu so se otrokom začele dvotedenske zimske počitnice. Zato smo na centru CAIJ (nekakšen center za obšolske dejavnosti, katerega glavni namen je, da otroci
prostega časa ne preživljajo prepuščeni samim sebi na ulicah) skupaj z našimi gostitelji
pripravile 5-dnevni oratorij za mlajše otroke.
Naše delo je bilo priprava oratorijske igre, ki
je letos govorila o Jonovi zgodbi. Resnici na
ljubo se v igri in scenografiji nismo najbolj
izkazale, smo pa zato poskrbele za toliko več
smeha med našim občinstvom. Popoldne
smo imele vsaka svojo delavnico, pripravile
pa smo tudi del štafetnih iger. Te se nikakor
ne morejo primerjati s slovenskimi – nekatere so se nam res zdele prenevarne; otroci
so padali tako, da je izgledalo, kot da so si
najmanj polomili hrbtenico, pa so se brez
najmanjšega joka pobrali in polni energije
tekli naprej. Čez cel dan pa seveda ni manjkalo petja in plesa, ki ga Brazilci obvladajo
veliko bolj kot mi 'trdi' Slovenci.

Konec tedna nas je čakal prav poseben izziv,
saj smo se odpravile v divjino v pravem pomenu besede. Najprej smo se približno pet
ur s čolni vozile po prostranem močvirnatem območju Pantanala (kako so naši šoferji
našli pot, ne vem), sledila pa je še približno
ura ježe na konjih, nekateri so bili kar brez
sedla. Ves čas poti smo občudovale prekrasno pokrajino, ko pa smo končno prispele
do naših gostiteljev, se nam je zdelo, kot da
smo prišle v raj. Dan se tam konča s sončnim
zahodom, kar je bilo že okoli pol šestih zvečer. Spat smo šle dobesedno s kurami. In psi
in prašiči, ki so nam delali družbo ob šotorih
na dvorišču naših gostiteljev.
Naslednji dan se je zbrala cela skupnost, kar
pomeni, da so nekateri prijezdili tudi od svojih 5 ur oddaljenih domov. Zanimivo je bilo
videti zbrane te ljudi in še posebej otroke, ki
so bili precej drugačni in njihovih vrstnikov v
mestih. Ko nam je le uspelo prebiti led, smo
začeli skupaj ustvarjati, peti in plesati. Po
slavnostnem kosilu pa je sledilo tisto, zaradi
česar so se pravzaprav vsi zbrali, sveta maša,
ki se jo imajo tukajšnji prebivalci priložnost
le malokdaj udeležiti. Ko smo se tistega dne
odpravljale spat, smo se vse po vrsti strinjale, da so ti ljudje, kljub materialno slabšem

položaju, toliko bogatejši kot mi. Obdaja jih
čudovita narava, med njimi pa je čutiti toliko
miru, zadovoljstva in ljubezni.
Po vrnitvi v civilizacijo ni bilo časa za počitek,
saj nas je že naslednji dan čakal nov oratorijski
teden, tokrat z najstniki. Tudi tu smo sodelovale s podobnim programom kot na prvem
oratoriju, s to razliko, da smo na centru tudi
spale, tako kot otroci (ki so s seboj prinesli
kar cele vzmetnice). Večeri so bili še posebej
zabavni. Na enem izmed njih smo na primer
'Slovenke' predstavile našo državo, kulturo in
hrano. Kremšnite, ki smo jih morale pripraviti za 150 otrok, se nam niso ravno posrečile,
so pa bili otroci zato toliko bolj navdušeni nad
našo polko, ki smo jo skupaj zaplesali.
Čas je mineval čisto prehitro in že je bil tu
naš zadnji teden dela v Corumbá. Otrokom
so se zaključile zimske počitnice, zato smo se
vključile na redno delo na centru CAIJ, kar
pomeni, da smo vsak dan imele po devet ur
'pouka'. Ob večerih pa smo obiskovale otroke po sirotišnicah. Kljub temu da smo bile
po celodnevnem delu izmučene, so nam ti
obiski povrnili energije in volje do dela.
Težko je v nekaj vrsticah opisati vsa doživetja,
ki so se zgodila v teh štirih tednih. Kaj več si
lahko preberete na našem blogu na strani
http://www.pota.si/projekti/2012/brazilija,
nekaj vzdušja pa vam lahko pričarajo tudi fotografije na sosednji strani. Te slike pa naj vas
ne zavedejo. Za mnogimi nasmejanimi obrazi
otrok se skrivajo žalostne zgodbe nasilja in zlorab v družini. Mogoče vam bodo v oči padle
lepo urejene učilnice in igrače. Center CAIJ je
bil zgrajen pred petimi leti z donacijami, zbranimi iz Evrope, tudi slovenskimi. Center je
res lepo urejen in je pravo zatočišče za otroke.
Mnogi otroci ga zvečer kar nočejo zapustiti, saj
se morajo vrniti v kolibe, kjer si ležišče delijo
s celo družino, kuhinjo in kopalnico pa imajo
kar na dvorišču. Za mnoge izmed njih je riž,
fižol in preprosta omaka, ki jo dobijo na centru CAIJ, edina hrana, ki jo zaužijejo v celem
dnevu. Morda se vam zdi, da so lepo oblečeni,
ampak če bi z njimi preživeli nekaj dni, bi opazili, da so to edina oblačila, ki jih imajo.
V imenu skupine bi se rada zahvalila vsem, ki
ste s svojimi darovi prispevali h gradnji nove
bolnišnice za podhranjene otroke in k temu,
da smo skupaj lahko na otroške obraze pričarale toliko nasmehov in bile deležne na stotine
toplih objemov, ki bi jih otroci z veseljem podarili tudi vam.

foto: skupina POTA Brazilija 2012

Konec junija se nas je 7 deklet iz cele Slovenije odpravilo na štiritedensko prostovoljno
delo v Brazilijo. Pot do tja je bila dolga in
naporna, a že v trenutku, ko smo prispele v
mesto Corumbá, smo se počutile bolj domače kot doma. Gostitelji so nas kljub temu, da
smo prispele sredi noči, pričakali z nasmejanimi obrazi.
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