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OBRH – JAVNO GLASILO
OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva
v občini Loška dolina.
Naklada: 1450 izvodov
Uredniški odbor: Aja Trudn, Anita Kolmanič,
Martina Šumrada, Metka Ravšelj, Matej Kržič,
Pavla Lavrič, Vera Jasna Lekan
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naslov uredništva:
Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov: obcina@loskadolina.si
telefon: 01 705 06 70
spletna stran: www.loskadolina.si
Lektoriranje: Andreja Mlakar
Tisk: Kočevski tisk, Kočevje
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p.s. Ozadje voščila je z letošnje razstave božično-novoletnih aranžmajev na Babnem Polju.
Sneženega moža iz vate je izdelala Fanika Vesel, kvačkane pa Jožica Prašnikar.
(foto: Borut Kraševec)

Zadnji dan za oddajo člankov: 9. februar 2010.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300 dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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na{a ob~ina
Borut Kraševec

Praznik občine Loška dolina

Prireditve so se poleg vaščanov, mnogih
občanov ter nekaterih občinskih svetnikov, udeležili tudi predstavniki izvajalcev del ter poslanec državnega zbora
Peter Verlič.
Slavnostni govornik, župan občine
Loška dolina Janez Sterle, je v svojem
govoru izpostavil nekaj projektov:
»V okviru projekta čezmejnega sodelovanja
»Ohranimo vode čiste« je občina Loška dolina zaključila prvega izmed osmih projektov
gradnje kanalizacijskih sistemov.

Objekte je do priključnih jaškov potrebno
še povezati. Priključni jaški so v veliki meri
že postavljeni na zemljiščih, last fizičnih
in pravnih oseb. Priključek od jaška do
objekta mora na lastne stroške izvesti
lastnik objekta. Občina Loška dolina in
upravljalec fekalne kanalizacije JP Komunala Cerknica bosta stranke obvestila o
poteku priklapljanja na javno omrežje.
Ne glede na to, kdo bo fizično izvedel priklop, bo vzdrževalec kanalizacije nadzoroval priklop ter po pregledu priključka
izdelal zapisnik o brezhibnosti kanalizacijskega priključka. Delovanje črpališč in

male čistilne naprave narekuje določeno
usklajenost priključevanja. Pomembno je
poudariti, da čistilna naprava ne dovoljuje
mešanega sistema kanalizacije. To pomeni,
da v fekalni priključek ni dovoljeno odvajati meteornih voda s streh, parkirišč in
dvorišč.
Za razumevanje, pomoč pri reševanju problemov in veliko število podanih koristnih
predlogov se zahvaljujemo vsem vaščanom
Vrhnike, vaškemu odboru Vrhnika, izvajalcu avtobusnih prevozov ter Zavodu RS za
ribištvo.
foto: Borut Kraševec

Občina Loška dolina je osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku pripravila
18. oktobra v sodelovanju z vaščani Vrhnike ob zaključku del izgradnje kanalizacijskega omrežja. Letos je praznovanje
prvič potekalo brez podelitve občinskih
priznanj, saj na razpis, ki ga je razpisala
občina, ni prispel noben predlog.

V Vrhniki je bila zgrajena fekalna kanalizacija s ČN za 200 PE, obnovljeno dotrajano
vodovodno omrežje, izgrajena meteorna
kanalizacija v delu naselja. Pred asfaltno
preplastitvijo sta bila položena tudi javna
razsvetljava in omrežje kabelske TV. Naša
želja je bila, da bi se istočasno izvedla tudi
dela za položitev elektro in telefonskega
omrežja v zemljo, vendar pri obeh operaterjih ni bilo posluha, z razlago, da je njihovo
omrežje za enkrat ustrezno. Vrhnika je dobila tudi novo asfaltno prevleko.
V znak zadovoljstva nad ureditvijo komunalne infrastrukture v kraju so Vrhničani županu Janezu Sterletu
izročili fotografijo panorame Vrhnike avtorja Eda Šege
foto: Borut Kraševec

Izgradnja se je pričela v oktobru 2008, se
preko zime upočasnila in zaključila konec
avgusta 2009. Konfiguracija trase je bila zelo
zahtevna. Izvajalec se je med gradnjo soočil
s kamninami oz. izkopi najvišjih kategorij
in tudi globinami preko 6 m. Kanalski vodi
dvakrat prečkajo tudi vodotok. Prečkanje
Obrha je bilo za izvajalca velik problem,
a hkrati tudi izziv, za investitorja pa je to
predstavljalo povečanje investicijske vrednosti. Izgradnja omenjene komunalne infrastrukture je znašala 1.112.000 EUR, celotna
investicija z arheološkimi raziskavami, nadzorom, elektro priklopi, dodatnimi asfaltnimi preplastitvami pa 1.250.000 EUR.
Investicija je sofinancirana z evropskimi
sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, in sicer do višine 85 % neto vrednosti (preko 700.000 EUR), ostalo skupaj z
DDV pa je v okviru svojega proračuna zagotovila Občina Loška dolina.
Z izgradnjo primarnih in sekundarnih
fekalnih vodov pa investicija še ni končana.
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Na dan otvoritve vrtca Polhek v Starem trgu
december, 2009

na{a ob~ina
foto: Borut Kraševec

V letošnjem letu je bila to največja investicija, vendar ni bila edina. Naj omenim še
nekatere:
V mesecu juniju smo slovesno odprli prostore novega vrtca v Starem trgu in našim
najmlajšim zagotovili boljše bivalne razmere. Vrtec ima cca 670 m2 neto površine
in zagotavlja varstvo otrok v šestih oddelkih. Stroški gradnje in nakupa ter montaže
opreme so znašali cca 1.180.000 EUR. Vrtec
je z novo zunanjo ureditvijo pridobil več zelenih površin za gibanje otrok na prostem.
V času šolskih počitnic je bila zamenjana
kritina na Podružnični osnovni šoli Iga
vas. Zamenjalo pa se je tudi del strešne
konstrukcije. Skupaj z izdelanim novim
strelovodom je bila vrednost investicije cca
50.000 EUR.
Izgrajen je bil tudi nov povezovalni vodovod s črpališčem za naselje Vrh. S
foto: Borut Kraševec

Prenova strehe na podružnični šoli v Iga vasi

Urejanje parkirišč in ceste na Babnem Polju

Prihodnost je ponujena odprta
dlan za dotik , umik , dejanje ali
pričakovanje.
Odprimo dlan v teh prazničnih
dneh predvsem za topel stisk
rok in iskrene želje.
Blagoslovljene božične praznike ter upanja, miru,
zdravja in uspehov polno leto 2010
vam želi
župan Janez Sterle s sodelavci
ter članice in člani občinskega sveta Občine Loška dolina.
Namesto novoletnih daril in voščilnic bomo sredstva namenili za obdaritev starejših občanov Loške doline
v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke.
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to investicijo se je omogočilo priključitev
vaškega vodovoda Vrh na javno vodovodno
omrežje Loška dolina. Vrednost investicije
je znašala cca 90.000 EUR.
V teh dneh pa se zaključuje tudi rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 420 m
v Babnem Polju in izgradnja platoja s
parkirišči med cesto in pokopališčem.
Investicija bo izboljšala prometne razmere
in zagotovila parkirna mesta. Sama izgradnja platoja pa predstavlja tudi pripravo
temeljnih tal za postavitev mrliške vežice.
Občina pa je kot sofinancer za izgradnjo
pločnika med Pudobom in Iga vasjo
soudeležena pri rekonstrukciji regionalne
ceste Pudob–Iga vas. Investitor, Direkcija
RS za ceste, je v letošnjem letu razpisal
dela samo za I. fazo v dolžini 520 m med
Pudobom in POŠ Iga vas. Dela so zajemala
rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika,
avtobusnih postajališč, javne razsvetljave in
izgradnjo priključkov lokalnih cest. Dodatno
pa je bil izveden tudi cestni otok za umiritev
hitrosti. V skladu z dogovorom z Direkcijo
RS za ceste pričakujemo v naslednjem letu
nadaljevanje z II. fazo, in sicer za nadaljnjih
430 m med POŠ Iga vas in Iga vasjo. Ravno
tako naj bi bil zgrajen pločnik in cestni otok
za umiritev hitrosti.
Vsemu naštetemu navkljub pa moramo
narediti še marsikaj. Vsi vemo, da so številni
problemi sodobne družbe postali bolj zapleteni, kot so bili pred leti, da se spopadamo z večjimi težavami, kot so se naši očetje.
A trdno sem prepričan, da bomo s skupnimi
močmi dosegli še marsikaj.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem,
ki so kakor koli pripomogli k pridobitvam in
razvoju občine.«
Janez Sterle, župan
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Na kratko iz občinskega sveta
22. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina
Statut občine Loška dolina je bil sprejet leta 1999 in predstavlja temeljni
akt za delovanje občine Loška dolina. V tem času se je spremenila zakonodaja, ki ureja področje lokalne samouprave. Občinski svet je na seji
obravnaval osnutek sprememb in dopolnitev statuta in ga tudi potrdil.
Smučišče »Ulaka« je obratovalo na osnovi veljavnega dovoljena za obratovanje. Po spremembi zakonodaje mora vsak upravljavec za obratovanje
obstoječih žičniških naprav pridobiti koncesijo. Vlogo o zainteresiranosti
za podelitev koncesije je podal Smučarski klub Kovinoplastika Lož. Za
podelitev predmetne koncesije je pristojna lokalna skupnost, ki mora najprej sprejeti koncesijski akt – odlok. Na seji je bil sprejet osnutek odloka
o koncesiji za obstoječo žičniško napravo na smučišču »Ulaka«.
Na pretekli seji je občinski svet sprejel sklep o podpisu pogodbe o interesnem združevanju s sosednjimi občinami za izgradnjo regijskega
obrata – centra za obdelavo podatkov v Logatcu. Operativni program,
ki ureja ravnanje z odpadki, ne dopušča po obdelavi odlaganje odpadkov
na kraškem terenu. Občina Loška dolina je bila tako pozvana k podpisu
pogodbe, ki se nanaša na odlaganje odpadkov v občini Trebnje. Občinski
svet je soglašal, da se pogodba o sodelovanju in izvedbi projekta z občino
Trebnje podpiše.
Pogodbi za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju
pokopališč v občini Loška dolina je v letošnjem letu potekla veljavnost.
Občinski svet je soglašal, da se pogodba podaljša do leta 2014 in s tem v
zvezi sprejel tudi odlok o spremembah odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju občine Loška dolina.

Občina Loška Dolina

Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 70 50 670
e-pošta: obcina@loskadolina.si
spletni stran: www.loskadolina.si
Uradne ure
Uradne ure za poslovanje s strankami
ponedeljek
7.30–11.00 in 11.30–14.30
sreda
7.30–11.00 in 11.30–15.30
petek
7.30–11.00 in 11.30–13.30
Uradne ure v sprejemni pisarni
ponedeljek
7.30–11.00 in 11.30–15.00
torek
7.30–11.00 in 11.30–15.00
sreda
7.30–11.00 in 11.30–16.00
četrtek
7.30–11.00 in 11.30–15.00
petek
7.30–11.00 in 11.30–14.00
Upravna enota Cerknica
KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek
8.00–12.00
Policijska postaja Cerknica
POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo
9.00–11.00
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Za zemljišča, ki so v zemljiški knjigi vknjižena kot javno dobro ali kot
javna posest in se na njih nahajajo objekti oziroma javno infrastrukturno
omrežje, je potrebno pridobiti status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena. Občinski svet je potrdil zemljišča vknjižena kot javno dobro in
javna posest v zemljišča s statusom grajenega javnega dobra.
Zaradi odstopa člana občinskega sveta v letošnjem letu je občinski
svet na seji imenoval še nadomestnega člana v komisijo za komunalno
ureditev, prostor in varstvo okolja, komisijo za gospodarstvo in razvoj,
komisijo za vloge in pritožbe ter stanovanjski odbor.

Alenka Jarc, Skupnost občin Slovenije

Prvo poslovno srečanje
županov, direktorjev
in gospodarstvenikov
Skupnost občin Slovenija, največje reprezentativno združenje slovenskih
občin, ki združuje 166 občin v Sloveniji, je 19. novembra 2009 organizirala 1. poslovno srečanje županov, direktorjev in gospodarstvenikov,
ki je potekalo v Ljubljani. Cilj srečanja, ki je bilo prvo te vrste, je bil
predvsem povezati občine in gospodarstvenike z namenom bodočega
lažjega sporazumevanja.
Dejstvo je, da so tako občine kot gospodarstvo tesno povezani in marsikdaj odvisni eni od drugih, zato je poznavanja potreb in pričakovanj tako
enih kot drugih pomembno za razvoj lokalnih okolij. Rdeča nit poslovnega
srečanja so bile investicije in tako se je skozi celoten dogodek sledilo
zamisli, kako lokalnim skupnostim na eni ter gospodarstvenikom na drugi strani pomagati ter hkrati realizirati idejo v končni rezultat. Po začetnih
uvodnih besedah predsednika Skupnosti Franca Kanglerja in kratkih predavanjih so si imeli udeleženci možnost ogledati predstavitve podjetij.
Dvorana se je tako spremenila v živahno sejmišče, mize, ki so prevzele
vlogo stojnic, pa so bile z zanimanjem obiskane. Občinam so tako podjetja predstavila storitve na področju učinkovite rabe energije, razvoju
turističnih destinacij, javne razsvetljave, izdelave maket, okoljskih investicij, pa tudi praktične rešitve izgradnje zunanjih igral ter opreme za
vrtce, šole in podobno. Zagotovo so prijazne besede razstavljavcev ter
inovativno zarisane predstavitve podjetij marsikateremu županu dale
idejo za kakšno novo investicijo v svoji občini, česar se bodo na koncu
najbolj razveselili občanke in občani. Na poslovnem srečanju so imeli
udeleženci priložnost tudi prisluhniti strokovnjakom, ki so predstavili,
kako se načrtujejo in izvajajo investicijski projekti v javnem sektorju ter o
investicijah v grajske objekte. Slednje predstavljajo v Sloveniji velik izziv,
saj je mnogo gradov, ki bi s prenovo zagotovili ne le turistično promocijo
za Slovenijo, temveč tudi nova delovna mesta in večnamensko uporabo
grajskih prostorov. Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo, kjer so župani
Franc Kangler (MO Maribor), Zoran Janković (MO Ljubljana), Srečko Meh
(MO Velenje), Peter Misja (občina Podčetrtek) in investitorji razpravljali
o pričakovanjih tako občin kot samih podjetij. Razprava je odprla mnogo
vprašanj, slišati pa je bilo tudi ogromno inovativnih zamisli in rešitev. Na
Skupnosti občin Slovenije se zavedamo, da je takšnih priložnosti, kjer se
srečata veji lokalne oblasti ter gospodarstvenikov, premalo. Zato bomo
še naprej snovali naše ideje v smeri organiziranja takšnih in podobnih
srečanj. Včasih je potrebno zasaditi le eno, samcato seme, korenine in
listi pa zrastejo sami od sebe.
december, 2009

ljudje in kraji
Borut Kraševec

Praznik v Vrhniki
Osrednja slovesnost ob prazniku občine
Loška dolina je bila letos 18. oktobra
v Vrhniki pri Ložu. Vaščani Vrhnike so
se pri pripravi, organizaciji in izvedbi
prireditve potrudili in obiskovalcem
pripravili nekaj prijetnih uric druženja.
V znak zadovoljstva nad zaključeno
1.250.000 € vredno investicijo izgradnje celotne komunalne infrastrukture v
kraju, so županu Janezu Sterletu izročili
fotografijo panorame Vrhnike. Fotografijo je s pobočja Racne gore posnel Edo
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Šega, ki je aktivno sodeloval tudi pri
sami organizaciji in izvedbi prireditve.
Pripravili so pogostitev, na kateri ni
manjkal golaž, ter dobrote, ki so jih
pripravile Potepinke. Svoj domači kraj
je v svojih verzih predstavila vaščanka
Milena Kraševec. Z recitacijo svoje pesmi je nastopil še pesnik in slikar Benjamin Žnidaršič. Na ogled so postavili
priložnostno razstavo, na kateri so
pokazali s čim vse se vaščani Vrhnike
ukvarjajo.

V družabnem programu, ki je sledil z
ansamblom Ugib, so se obiskovalci poleg
plesa lahko pomerili v izvirni disciplini,
vlečenju vprege preko 1894. leta zgrajenega Vrhniškega mostu, pod katerim bo
z novo pridobitvijo v prihodnje tekel bolj
čist Obrh.
Kako je bilo pred, med in po prireditvi,
zgovorno kažejo posnetki, ki jih je za objavo posredoval Edo Šega.
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ljudje in kraji
Milena Kraševec

Vrhnika
Zakaj bi hodila okrog sveta,
ko pa tako lepa je naša vasica Vrhnika,
svoj čas je meni v njej tekla zibelka,
a zapustiti sem jo morala devetletna deklica.

Ob velikem padcu vode
je štiri žage in mline že Vrhnika štela,
marsikatera družina
je za preživetje ob tem zaslužek imela.

Naša vas leži v zakotju, ob vznožju Racne gore,
v njej prebivajo pridni in prijazni ljudje,
ljudi vseh vrst poklicev ima in vsa čast tistim,
ki se še marljivo ukvarjajo z »MU« in IHAHA«

V številnih družinah je bilo za preživetje težko,
zato se jih je mnogo podalo v Ameriko,
s trebuhom za kruhom so odšli v tujino,
čeprav so s težavo zapustili domovino.

Naša vas je svetu nepoznana,
pred kratkim se je nekdo po njej prepeljeval,
zdelo se nam je smešno, ko smo izvedeli,
da center ljubljanske Vrhnike je tod iskal.

V začetku prejšnjega stoletja se je to vršilo
in le malo se jih je nazaj vrnilo,
ko pa je prva svetovna vojna nastala,
nam je na žalost spet nekaj fantov pobrala.

Potem ni zamere, ko sem v Ljubljani šolo obiskovala,
mi je pri pouku slovenščine učiteljica dejala:
»No, Kraševec, ki si iz Vrhnike doma,
povej nam, kje stoji spomenik Ivana Cankarja.«

Dokaj časa je minilo, da je z mladino vas zaživela,
ki je kljub pomanjkanju veselo plesala in pela,
fantje so se slednji večer na vasi zbrali,
da so ob njihovem ubranem petju vaščani sladko zaspali.

Zardela sem in da ne vem,
sem pomišljaje odgovorila,
nakar se mi je ona silno začudila
in vprašala, da kje vendar sem hodila.

Oh, kaj spet k nam prihrumel vojni čas
in našim fantom sovrag Italijan zadušil glas,
nato se je glas petja spremenil staršem v jok,
ker so jim pobrali in pobili toliko ljubečih otrok.

Čudila sem se tudi sama,
ker sem Vrhniko in vse njene zaselke poznala
to so; Trzne, Urbanje, Kot in Žaga –
le kje tisti spomenik bil bi, za vraga?

To ni bilo vse, povzročili so še drugo gorje,
požgali so domove, kot bi prižigali kresove.
Neverjetno, koliko je Vrhnika med vojno prestala gorja,
da se opisati ne da, potok bi bil poln krvi in solza.

Pozneje se je izkazalo,
da smo zemljepisa poznali bolj malo,
seveda, ker je le premajhna vasica to,
zato na vseh zemljevidih ni prostora za njo.

Po dolgih grozovitih letih – štirih letih
se je končno vstalo v dan svoboden, miren,
kakršnega nam je že pred mnogimi leti zaželel
naš največji pesnik dr. France Prešeren.

Pri nas pa Cankarjevega spomenika ni,
a imamo pa naravne in drugačne znamenitosti;
našo vas že tretje stoletje cerkev krasi,
stotrinajstletni most nam nudi svoje vrednosti.

Peščica ljudi, kolikor jih je ostalo,
bolj otroci in staro se je v drugi boj podalo
in z družbeno pomočjo obnovili Vrhniko,
kolikor se je dalo.

Ampak Vrhnika se omenja zelo stara – most pa mlad,
zanimivo, da se je na drugi breg hodilo po kamnih
do takrat
in kar nam sedaj vremenske razmere grozijo,
je nevarno, da se bo po suhi strugi hodilo.

Po desetih letih sem se tudi jaz vrnila,
tistim grozotam sem se hvala Bogu izognila,
najraje bi zavpila: »O Vrhnika, ti si meni sveta!«
čeprav v njej ni več stala hiša mojega očeta.

Izvir Obrha pa najvažnejšo vlogo igra,
saj je vir življenja naše doline,
nekoč je poganjal številne žage in mline,
od katerih gojimo le še spomine.

december, 2009

Zdaj so se pa spremenili časi,
nihče se nima kaj pritoževati v vasi,
za vsakega se ve, kako mu gre
in še za večje blagostanje –
pa nam omogočajo prizadevni občinski možje.
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Aktivnosti Vaškega odbora Lož – stari del

arhiv: Vaški odbor Lož

Postavljen kres je tako čakal kar nekaj mesecev in ker je občinski
praznik Občine Loška dolina posvečen dogodku, ki se je odvijal v
Ložu, smo ogenj zakurili prazniku v čast, na predvečer – 18. oktobra.

Smeha in dobre volje smo imeli dovolj, za toploto pa je poskrbel ogenj,
ki se je pogumno »razkazoval« kar nekaj ur.
Vsako tako druženje nam vedno znova potrjuje, da smo ljudje vendarle
socialna bitja in potrebujemo eden drugega v delu in zabavi. Zato se
bomo v Mestnem odboru še bolj potrudili in poskusili organizirati čim
več skupnih aktivnosti.
Vsem meščankam in meščanom Loža pa tudi ostalim prebivalcem
Loške doline ter bralcem Obrha želimo vesele božične praznike ter
SREČNO, zdravo in prijateljskih druženj polno leto 2010!
Mestni odbor Lož«
arhiv: Vaški odbor Lož

»Mestni odbor Lož je tudi v iztekajočem se letu pripravil nekaj
skupnih aktivnosti. Med drugim smo pripravili kres, namenjen prvomajskemu praznovanju, ki pa ga zaradi slabega vremena nismo zakurili. Ob tem se zahvaljujemo članom Društva upokojencev Loška
dolina, ki so v pomladnem času izvedli akcijo čiščenja na Pustem
gradu, in vaščanom Smelijevega naselja, ki so sodelovali pri pripravi
kresa.

10 let Zavoda ORON
Zavod ORON letos praznuje 10 let oddajanja televizijskega programa. Programske vsebine razširjajo 24 ur na dan preko kabelskega
sistema Inatel na širšem območju Notranjske in preko omrežja T-2
po celotni Sloveniji. Skupaj dosegajo več kot 150.000 gledalcev. V
desetih letih delovanja so posneli okoli 2000 televizijskih oddaj in
prispevkov, v katerih so sodelovali tako predstavniki civilne družbe,
lokalnih skupnosti, nevladnih in neprofitnih organizacij kot tudi
strokovni sogovorniki iz najvišjih državnih in evropskih institucij.
Zavod ORON z naklonjenostjo sodeluje z razvojno motiviranimi
organizacijami, kar ima multiplikativne učinke, ki se odražajo pri
vključevanju vseh ciljnih skupin v razvojne projekte. Občani, ki so
lokalno televizijo dobro sprejeli, lahko po simbolični ceni oglašujejo
različna obvestila, kot so osmrtnice, zahvale, čestitke, daritveni in
prodajni oglasi …
Zavod ORON je bil v letošnjem letu nagrajen z dvema prestižnima
priznanjema na državni in evropski ravni. Od Andragoškega centra
Republike Slovenije so 8. maja 2009 v Novem mestu prejeli Priznanje za izjemne promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih. To
priznanje ima še posebno težo, ker je Zavod ORON prvi izdajatelj
televizijskega medija v Sloveniji, ki ga je prejel. Dne 16. oktobra 2009
pa so bili za serijo izobraževalnih televizijskih oddaj o Evropski uniji
nagrajeni z evropskim medijskim priznanjem Erasmus-EuroMedia
Seal of Approval 2009. V Mestni hiši na Dunaju jim ga je podelilo
Evropsko združenje za izobraževanje in komunikacijo (ESEC, European Society for Education and Communication).
Zavod ORON
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arhiv: Zavod ORON

Na podelitvi evropskega medijskega priznanja Erasmus-EuroMedia Seal of Approval 2009.
V Mestni hiši na Dunaju.

Snemanje na terenu

arhiv: Zavod ORON

V studiu

INVENTURA 2009
Leto hitro je minilo,
bliža se mu zadnja ura,
kaj se pri nas je vse zgodilo,
pokazala bo inventura.
So ženske zapustile KLASJE,
postale za vse OSTRNICE,
pokazale so s kuho kavre,
da znajo več, kot peči pice.
Je ORON bil v tem letu priden,
mu Andragoški center je priznanje spisal,
če občina bi ga delila,
bi se pod nosom obrisal.
Ker v tej dolini vsi najboljši
so priznanja že dobili,
ne najde se človeka,
ki bi ob prazniku ga počastili.
Kultura v dolini šepa,
premalo se dogaja,
en režiser se muči,
le ena igra v letu se predvaja.
Čestitke našemu teatru
za komedijantsko zmago,
že zaradi naslova igre
ga občinstvo ima resnično rado.
Za kulturo tudi Grad Snežnik skrbi,
kjer se prireditve kar vrstijo,
vendar turisti razen kulturne hrane,
tam prav ničesar ne dobijo.
Uživajo pa tisti,
ki jim umetnost pride prav,
saj v LOŽANKI skozi celo leto
bilo veliko je razstav.
Desetletnice so se vrstile,
so društva športna se udejstvovala,
nam novih so moči vsem vlile,
da iz 10 bo 20-letnica se praznovala.
Pihalni orkester iz Kovinske
star že 135 je let,
ko za svoj rojstni dan je imel koncert
mu bloški zbor prišel je pet.
Ta najmlajši – tisti čisto mini –
končno vrtec POLHEK so dobili,
v tej najlepši hiši v dolini
se še dolgo bodo igrali, veselili.
Najbolj urejena vas
so Kozarišče postale
in tako po vseh predpisih
PUDOB (kljub novi cesti) premagale.
Drugod po celem svetu
se ceste asfaltirajo in širijo,
pri nas pa makadam nasipajo,
pa ceste ožajo in v nedogled jih merijo.
Včasih naša dolina je cvetela,
z najboljšimi je tekmovala,
zdaj pa bo kmalu ovenela,
na zadnjem mestu bo pristala.
Smo trgovino veliko si želeli,
dom za ostarele smo načrtovali,
zdaj v Cerknico hodimo nakupovat,
v Loškem Potoku bomo na starost pristali.
Ljudi je polno od drugod,
v vsaki luknji svoj lokal imajo,
popravljajo, kupujejo, prodajajo,
od nas boljši standard imajo.
Res, da nekaj se gradi, obnavlja,
vendar kdo to dela?
Vrhnika bila je kot na fronti,
razkopana čisto cela.
Ob kanalizacijski otvoritvi
bili so Vrhničani pridni, čedni,
saj morali so kaj pokazat,
so letos za milijon več vredni.
To bila je inventura,
ko se letu bliža zadnja ura.
Preberite, premislite, preglejte,
pa če kaj ni res, povejte!
Mnogo boljše leto 2010
Jasna Lekan

Snemanje na terenu
december, 2009
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Borut Kraševec

Jaslice – dragoceno izročilo
Pogovor z Damjanom Forjaničem

Jaslice, kakršne poznamo danes, so se prvič
pojavile leta 1252 v Nemčiji. To so bile oltarne
jaslice, ki so jih postavljali na oltarjih. Prve
jaslice na Slovenskem so postavili jezuiti v
Ljubljani leta 1644.
Jaslice so najprej postavljali samo v cerkvah.
Kasneje so jih začeli postavljati tudi po domovih. Na postavljanje jaslic po slovenskih domovih, so najbolj vplivale alpske jaslice. Motiv
alpskih jaslic je k nam prišel s Tirolske, ki še
danes velja za klasično jasličarsko deželo. Za
te jaslice je značilno, da so figurice, večinoma
narejene iz lesa in pobarvane, ter prestavljene
v alpski svet.

Moji prvi spomini na jaslice segajo v otroška
leta, ko sem s starejšima vaščanoma hodil k
maši. Spomini so povezani ravno z jaslicami v
župnijski cerkvi. Tiste velike jaslice so me zelo
navdušile in privlačile. Zanimale so me tudi
tehnične stvari, na primer, kako je speljana voda
in podobno. Takrat se je vse to vtisnilo v moj
spomin in nekako ostalo v meni.
Si jaslice postavljal tudi doma?
Tudi. Prve jaslice mi je kupil brat, ko sem bil v
drugem razredu osnovne šole. Doma sem nato

poizkušal izkoristit kakšen prostor, ki je bil nato
vsako leto večji. Postopoma so tudi moje jaslice imele vodo. Kasneje sva nekaj let zapored
z nečakom na Gornjem Jezeru postavljala kar
4 x 4 metre velike jaslice. Ko je odšel študirat,
je bilo te dejavnosti konec. Takrat je prišlo do
ideje, da bi takšne jaslice mogoče lahko postavljal v cerkvi. To sem predlagal župniku, ki se je s
tem strinjal in tako se je začelo.
Sedaj doma postavljam majhne jaslice, saj
imam te v cerkvi kar za svoje, pomenijo mi
zelo veliko, za dušo in srce.
foto: Borut Kraševec

Ob jaslicah je spoznavanje skrivnosti božičnega
sporočila bolj živo in doživeto. Znano je, da je
Sveti Frančišek Asiški, ustanovitelj reda frančiškanov, prve jasli postavil leta 1223 v votlini
v gozdu pri Grecciu, vanje pripeljal oslička in
vola in tam daroval polnočnico. Verjetno pa so
jaslice na nekakšen način postavljali tudi že
prej, a natančnih podatkov o tem ni.

Drugi tip jaslic, ki je značilen za Slovenijo, so
kotne jaslice. Ponavadi so imeli ljudje v svojih
domovih bogkov kot, pod katerega so na trikotno poličko postavili jaslice. Iz mahu, ki so ga
nabrali, še preden je zapadel sneg, so naredili
hribček, po katerem so razporedili pastirje in
ovce. Na hribček so postavili hlevček. V ozadju
je bil obris Betlehema, nad jaslicami pa je lebdel angel, ki je oznanjal veselo novico »Rodil se
je Jezus, odrešenik sveta«.
(vir: http://soncek.com/pravi-simbol-bozicaso-jaslice-ne-bozicek/ (1.12.09))
Tudi jaslice v župnijski cerkvi sv. Jurija v
Starem trgu pri Ložu imajo svojo tradicijo in
zgodovino. O postavljanju jaslic v njej sem se
pogovarjal z Damjanom Forjaničem iz Podcerkve, ki jaslice v tej cerkvi letos postavlja
četrto leto zapored, pri tem pa mu pomagata
njegov sosed Miha Žnidaršič in Starotržan Jože
Onušič. Če je potrebno, na pomoč priskočita
še Gašper Kvaternik in Jakob Levec, ki sicer
poskrbita za okrasitev cerkve z lučkami.
V začetku decembra, ko sva se pogovarjala
o letošnjih jaslicah, je povedal, da konstrukcijske priprave potekajo že dober mesec. Letos
pripravlja veliko votlino, ki bo izdelana iz ekspandirane pene. Zadaj za votlino se bodo dvigale gore in vse to je potrebno izdelati že pred
postavljanjem jaslic, da se pena posuši in strdi.
Prvotno je bila ideja, da bi v jaslice umestil veliko maketo Gradu Snežnik, vendar je misel na
to opustil, saj je ideja prišla prepozno in tega v
kratkem času ne bi mogel izdelati.
Kam sežejo tvoji prvi spomini
na jaslice?
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Damjan, Miha in Jože pri postavljanju lanskoletnih jaslic
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foto: Borut Kraševec
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Koliko časa porabiš za celotno
postavitev?
Lahko rečem, da kar tri tedne, če ne štejem
časa, ki ga porabimo za priprave v novembru.
Postavljati jih začnemo okrog 8. decembra,
kar traja vse do 23. decembra. Takrat morajo
biti zaključene, da se pred praznikom lahko še
vse pospravi in da ženske lahko pravočasno
počistijo. Tako je v cerkvi lahko slovesno, kot
se za praznik spodobi.
Včasih se je zgodilo, da sem delal pri jaslicah
do dveh, treh ali celo štirih ponoči. Posebno ko
so šle stvari h koncu. Ni mi bilo težko, čeprav
je bilo treba zjutraj v službo, ali pa ob sobotah,
ko sem prišel že zjutraj zopet nazaj v cerkev.
To te res dobesedno vleče in nikoli mi ni bilo
žal vseh teh ur. Ko jaslice odslužijo svojemu
namenu, jih sami tudi razdremo in pospravimo.

O tem, kakšne naj bodo jaslice, večkrat razmišljam in ob tem se mi porodi kakšna ideja.
Ideje dobim tudi ob ogledu večjih jaslic v drugih slovenskih krajih in tudi v tujini. In ko vidim
dobro stvar, si mislim, »kaj če bi še mi kaj podobnega naredili«. Ideja se mi čez leto večkrat
porodi in tudi večkrat spremeni. Obvelja tista,
ki je nekako najbolj sprejemljiva oziroma izvedljiva. Je pa idej že za tri leta v naprej.
Koliko in kakšen material potrebuješ
za tako velike jaslice?
Materiala gre kar precej. Mah naberemo
odvisno od vremena v sredini ali konec oktobra, tako da je to do prvega novembra urejeno.
Uporabim kar nekaj drevesnih korenin, brinje,
štore, kamenje. Nekaj od tega shranim in uporabim naslednjič, veliko gradiva pa je potrebno
pripraviti vsako leto posebej. Ponavadi material zbiram čez celo leto. V naravi sem zelo
rad, rad tudi polham. Ko v gozdu vidim zanimivo korenino za jaslice, jo vzamem ali pa
si zapomnim, kje je, in jo grem iskat kasneje.
Pri izdelavi potrebujem tudi nekaj tehničnih
pripomočkov, kot so vodna črpalka, barvne
luči, ogenjčke, ki plapolajo in podobno.
Kje dobiš sveto družino, pastirje, ovčke
in druge figure?

Kaj ti je pri postavitvi jaslic
najpomembnejše?
Najbolj pomemben mi je položaj Svete družine
oziroma hlevčka. Že vnaprej si zamislim, ali
bo to votlina, »štalca« ali kakšen drugačen
prostor. To je osrednji del, okrog katerega se
dopolnjuje ostalo.
Ali delaš po načrtu ali jaslice nastajajo
sproti?
V glavi imam osnovno zamisel. Rešitve pa se
kažejo tudi sproti, tako da točno po načrtu
ni nikoli. Prvo leto, ko je bil v jaslicah mlin z
dvema mlinskima kolesoma, se nikakor nista
hotela vrteti oba hkrati. Reševanje tega mi je
vzelo precej časa, a kljub temu ni bilo uspeha,
tako da sem na koncu pristal na to, da se je
vrtel samo eden. Kakšno predvsem tehnično
idejo predlagata tudi Jože in Miha in jo tudi
upoštevam. Razdelitev nalog je taka, da za
izgled jaslic skrbim predvsem jaz, ostali pa
pomagajo pri izvedbi in tehničnih rešitvah.

Ali se poleg postavljanja jaslic
v prostem času ukvarjaš še s kakšno
posebno dejavnostjo?
Moj hobi, ki mu posvečam kar nekaj časa in
denarja, je akvaristika. Imam 450-litrski akvarij, v katerem imam urejen biotop z rastlinjem
in amazonskimi ribami. Nad akvaristiko sem
se navdušil, ko sem bil kot otrok na operaciji.
V bolnišnici na Vrazovem trgu so imeli velik
akvarij z ribami, ki me je čisto zasvojil, kakor
da bi me s tem nekdo cepil. Kmalu za tem, ko
sem bil v petem ali šestem razredu osnovne
šole, sem dobil zlato ribico. Imel sem 50-litrski akvarij, ki mu je sledil 100-litrski, ob prvi
plači pa 450-litrski akvarij. Informacije o ribah
foto: Borut Kraševec

Kje dobiš idejo za zasnovo jaslic?

Hvaležen sem župniku Janezu Kebetu, da
nas pri tem delu razume in nas podpira tudi
v finančnem smislu za nabavo materiala.
Hvaležen sem tudi vsem, ki mi pomagajo,
ter gospodu kaplanu Alešu, ko nas povabi na
kakšen čaj, prigrizek ali večerjo. Hvala vsem za
vsako dobro besedo in pohvalo, ki mi pomeni
vzpodbudo za naprej. Hvala tudi za kritiko, saj
več ljudi, več ve.

Veliko figur je v cerkvi že dolga leta. Kakšno
stvar dokupimo postopoma, da niso stroški
previsoki. Lansko leto sem župniku predlagal
nakup novih jaslic in sem mu zelo hvaležen,
da je znal prisluhniti. Tudi letos smo kupili
nekaj novosti. S kaplanom in Jožetom smo šli
v Italijo, kjer so te stvari veliko cenejše. Dobro
je, da je več figur na razpolago in je pri postavljanju jaslic možna izbira.
Ali si mogoče kdaj razmišljal, da bi tudi
figure za jaslice izdelal sam?
Imel sem idejo, da bi jaslice izdelal iz enega
kosa lesa, vendar ne verjamem da bi mi uspelo, zato o tem niti ne razmišljam.
december, 2009

Damjan Forjanič
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in akvarijih sem pridobival iz knjig, sedaj pa je
živ vrelec informacij postal internet.
Včasih zaigram na frajtonarico, ki sem se jo
prvotno učil sam, kasneje pa sem znanje izpopolnjeval pri Miheliču. Raztegnem jo za
kakšen rojstni dan, žegnanje, velikokrat pa le
za svojo dušo.
V veliko veselje mi je tudi petje. S petjem sem
začel v mladinskem zboru, nato sem pel v
cerkvenem, kasneje pa pri Slavčkih.

Kakšno sporočilo vidiš v jaslicah in kaj
tebi osebno pomenijo?
Bistvo jaslic vidim v tem, da se z njimi ohranja tradicija. Zelo veliko mi pomeni tradicija
svetega večera – zbrana družina ob jaslicah.
Otrokom se ob jaslicah božič vtisne v spomin.
Jaslice so ena taka živa predstava rojstva in

božiča. Zdi se mi, da so posebna slovenska
tradicija, ki jo je potrebno ohranit. To je tudi
tradicija kraja. Pri nas v Starem trgu smo bili
vedno znani po tem, da so bile v cerkvi velike
jaslice. Zdi se mi prav, da to tako tudi ostane.
Ko so jaslice v cerkvi, jih grem velikokrat sam
v miru pogledat in tako jih še bolj doživim.
Jaslice mi pomenijo zelo veliko in če bo le
zdravje, bom jaslice v naši cerkvi postavljal
tudi v prihodnje. Pri tem me vodi misel, ki sem
jo prebral v reviji Jasličar: »S srcem si prizadevam za ohranitev te dragocene kulturno-verske dediščine na Slovenskem.«
foto: Borut Kraševec

Ali mogoče zapoješ tudi ob postavljanju
jaslic?

Tudi to se je že zgodilo. Pritegnila sta tudi Jože
in Miha. Včasih je še kakšno šilce in dobra volja
in tako združimo prijetno s koristnim. Z voljo
in pozitivno energijo jaslice še bolj uspešno
nastajajo.

Jaslice v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu, božič 2008

»In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.« (Lk 2, 7).

Ida Turk

Kobili lipicanki iz Loške doline sta postali letošnji
državni prvakinji v vožnji dvovpreg v B kategoriji

Tekmovanje sestavljajo tri discipline: dresurna vožnja, vožnja med stožci in maraton s
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sedmimi ovirami, med njimi tudi vodno oviro. V kategoriji B je tekmovalo 8 dvovpreg.
Letošnje leto je bilo drugo tekmovalno leto
po vrsti za lipicanki iz Loške doline. Maja in
Klemen pa sta že uigran par, saj na raznih prireditvah z vožnjo kočije nastopata že nekaj

arhiv: Ida Turk

Turkom in sovoznico Majo Finec in tako
postali letošnji državni prvakinji v B
kategoriji.

arhiv: Ida Turk

Od 1. do 3. oktobra letos je v Kobilarni Lipica potekalo državno prvenstvo v
vožnjah kočij v enovpregah, dvovpregah
in štirivpregah. Lipicanski kobili Allegra in Thais iz Loške doline sta zmagali
v vožnji dvovpreg z voznikom Klemnom

december, 2009

arhiv: Ida Turk

ljudje in kraji
let, tekmovati pa sta začela lansko leto. Odlikuje ju velika vztrajnost in potrpežljivost
pri dresuri kobil. V veliko pomoč jima je tudi
Klemnov brat Gregor, ki s treningi jahanja
pripomore k elegantnejši vožnji kobil, kar se
tudi ocenjuje v tekmovanju.
Gregor tudi sicer že nekaj let trenira
dresurno jahanje. S trenerjem Žarkom
Karižem uspešno napredujeta na področju
dresurnega jahanja z žrebcem Allegrom.
Letos sta natrenirala stopnjo zahtevnejše
prvine dresurnega jahanj, s katerimi se je
Gregor v solo nastopu predstavil na festivalu Pike Nogavičke v Velenju. Sicer pa v
dresurnem jahanju nastopa skupaj z več
jahači.

arhiv: Ida Turk

Za lipicanci iz Loške doline je v letošnjem
letu bogata sezona nastopov. Nastopali so
na:
– dnevu lipicanca na Brdu pri Kranju
– razstavi konj posavske pasme v Krškem
– mednarodnem konjeniškem festivalu Seata
Equina v Ljubljani
– tekmah za pokal Slovenije v vožnji vpreg v
Celju in Povirju na Primorskem
– festivalu Pike Nogavičke v Velenju
– državnem prvenstvu v vožnji vpreg v Lipici
Sezono nastopov pa so zaključili v nedeljo,
4. oktobra na Odprtih dnevih Kobilarne Lipica.

arhiv: Ida Turk

Že nekaj let pa nastopajo na obeh tradicionalnih prireditvah: na Dnevu lipicanca, ki ga v
spomin na ustanovitev Kobilarne Lipica (19.
5. 1580) prireja Združenje rejcev lipicanca
Slovenije. Prireditev je vsako leto v drugem
kraju Slovenije (Lipica, Slope, Šentjernej,
Brdo pri Kranju, Bled ...). V septembru oz.
v začetku oktobra pa Kobilarna Lipica vsako
leto organizira Odprte dneve Kobilarne Lipica, kamor povabi tudi zasebne rejce lipicancev. Na tej prireditvi se vsako leto zbere
več kot deset tisoč obiskovalcev.
Lipicanci iz Loške doline so junija lani nastopili tudi pred evropskimi kmetijskimi
ministri na Brdu pri Kranju. V preteklih
letih pa so nastopili še na memorialu generala Maistra, radgonskem sejmu in drugih
lokalnih prireditvah po Sloveniji.
Nastopali so tudi že v tujini, in sicer leta
2006 v Ðakovu na Hrvaškem ob 500-letnici
tamkajšnje kobilarne lipicancev. Leta 2002
pa je tedaj triletna kobila Allegra, ki je letos
vozila v zmagovalnem paru, dobila najboljšo
oceno v svoji kategoriji na svetovni razstavi
lipicancev na Slovaškem.
Seveda so nastopi lipicancev rezultat
vztrajnega dela, ne le vsakodnevne oskrbe, hranjenja, čiščenja, ampak tudi vsakodnevnih treningov, ki zahtevajo veliko mero
potrpežljivosti, vztrajnosti, strpnosti, empatije, samodiscipline in tudi odgovornosti.
Delo z njimi pomeni tudi ohranjanje naše
žive kulturne dediščine, ki je stara že več kot
štiristo let.
december, 2009
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ljudje in kraji
Alenka Veber

Najobsežnejša slovenska monografija
o starih razglednicah
O starih razglednicah in njihovem pomenu za
krajevno in kulturno zgodovino sem obširneje
pisala v. 1(48.) št. Obrha v marcu 2009. Tokrat
vas želim opozoriti na monografijo zgodovinarja in sociologa Milana Škrabca Slovenstvo
na razglednicah, ki je izšla v letošnjem letu
pri založbi Modrijan.
Ljubitelj kartofilije

Že leta 1990 se je kot navdušen zbiralec
starih razglednicah predstavil s knjigo Dežela
ob Cerkniškem jezeru. V njej sta med drugim
objavljeni tudi najstarejša znana razglednica
Babnega Polja iz leta 1899 ter razglednica iz
leta ok. 1910 ter nekatere razglednice iz ostalih krajev naše občine.
© Založba Modrijan

Milan Škrabec (1957) se je kartofiliji začel
posvečati po končanem študiju na filozofski

fakulteti, čemur posveča velik del prostega
časa. Sodeloval je pri številnih razstavah, je avtor ali soavtor več strokovnih člankov o starih
razglednicah ter samostojnih monografij.

Zadnje Škrabčevo delo Slovenstvo na razglednicah je po mnenju zgodovinarja dr. Borisa
Golca »najobsežnejša slovenska monografija
o starih razglednicah, ki se ne omejujejo
na upodobitve krajev, na posamezen kraj,
območje ali tematiko, temveč karseda celostno prikazuje podobe življenja na Slovenskem,
kot so jih javnosti desetletja posredovale
‘dopisnice s sliko’, eden najmnožičnejših,
najpreprostejših in obenem najučinkovitejših
vizualnih medijev sploh.«
Škrabec je načrtnemu zbiranju starih
razglednic posvetil skoraj tri desetletja, kar
se nenazadnje kaže tudi pri izboru in razvrstitvi razglednic skozi knjigo. In prav z
razvrščanjem posameznih razglednic v tematska poglavja (vseh je 16) je avtor imel
ogromno dela.
Razglednice iz naših krajev
Za krajevno zgodovino naših krajev je njihova
omemba ali objava dokumentarnega gradiva
nedvomno bogat doprinos na večih ravneh.
Bralca Škrabčeva monografija nenazadnje
nevsiljivo vabi, da pobrska sam po podstrešjih
in s kakšnim nenadejanim odkritjem postane
ljubiteljski zgodovinar domačega kraja. Hkrati
pa mu s spremljajočimi opisi ob razglednicah
prijazno odstira tančice ne tako oddaljene
zgodovine, tiste zgodovine, ki so jo živeli naši
pradedje in prababice.
Med skoraj 700 objavljenimi razglednicami
bomo domače kraje prepoznali na štirih
razglednicah, kar nedvomno priča tudi o
Škrabčevi navezanosti na notranjske kraje ter
njegovem zavedanju korenin.
Avtor je razglednice razdelil v 16 glavnih
tematskih poglavij, nekatera izmed njih so
razdeljena v podpoglavja. V poglavju Verske skupnosti s podpoglavjem Romanja
(božjepotništvo) je na strani 71 objavljena
razglednica Križna gora pri Ložu z navedenimi cerkvenimi shodi. Razglednica je bila
poslana okrog leta 1910.
V poglavju Šolstvo avtor na strani 113 objavlja razglednico Ljudska šola Iga Vas, ki je
bila natisnjena leta 1907. Razglednica prikazuje poslopje šole, ob katerem se je zbrala
množica ljudi ob njenem odprtju leta 1907.
Pročelje krasita slovenska in habsburška zastava.

V knjigi je objavljenih ok. 700 razglednic, večina iz obdobja Avstro-Ogrske.
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Škrabec posveča pozornost tudi gospodarstvu, ki je v zadnjem obdobju Avstro-Ogrske
precej napredovalo. Tako nam na strani 152
december, 2009

© Založba Modrijan

© Založba Modrijan

ljudje in kraji

Tipična božjepotna razglednica

Zadnja razglednica iz naših krajev Pozdrav
iz Pudoba – Pogled ob povodnji 13. oktobra
1907 je objavljena v poglavju Naravne nesreče
in požari na strani 327. Tovrstne razglednice
pričajo o žalostnih dogodkih, izdajali pa so
jih zato, da bi tudi na ta način pridobili nekaj
sredstev za prizadete ljudi in kraje. O poplavi
v Loški dolini je poročal tudi časopis Notranjec 19. oktobra 1907: »K povodnji v Starem
trgu pri Ložu. Komaj je začela nenavadno visoka voda upadati, že se je iznova vsul dež,
vsled česar ni samo odtok zadržan, temveč
se je vodovje za spoznanje na novo dvignilo.
Dne 15. t. m. je bil v sosednjem Babnem polju
pravi sodnji dan. Tam je bilo toliko deževja,
da se je od prezidanskega pokopališča pa
do Petrove hiše napravilo celo jezero. Živina
je bila že v nevarnosti in so jo morali že po
globoki vodi spravljati v zavetja. Ložanje se
lahko zopet pripravimo, ko dobimo zopet tako
množino doli.« (Škrabec 2009: 327)
Bogastvo razglednic

Danes so razglednice cenjeno gradivo ne
samo pri zbirateljih, temveč tudi v javnih institucijah (knjižnicah, muzejih, arhivih).
Izšlo je tudi že več kot deset monografij, ki v
glavnem obravnavajo razglednice določenega
območja. Vseslovenski značaj imata knjigi
Pozdrav iz slovenskih krajev, dežela in ljudje
na starih razglednicah (1987) in Naprej zastava slave (1990). Omenjenima knjigama
se tako pridružuje tudi Škrabčeva knjiga Slovenstvo na razglednicah. V njej avtor predstavlja razglednice, ki jih lahko označimo za
domoljubne v širšem pomenu besede. Zanimalo ga je, kakšen je bil položaj slovenščine
v javnosti, razmere v šolstvu, kulturi, cerkvi,
gospodarstvu, prometu itd. S tematskimi
poglavji skuša avtor enakomerno obravnavati celoten slovenski etnični prostor. Poseže
tudi v zamejski prostor, kjer je upošteval tiste
razglednice, ki imajo vsaj en napis v sloven-

© Založba Modrijan

Milan Škrabec nas v Uvodu seznani s kratko
zgodovino razvoja »kartončka s sliko« prek

omembe dopisnice, ki jo imamo za predhodnico razglednice do zgodovine in razvoja
razglednice na Slovenskem. V zadnjem desetletju 19. stoletja je število razglednic na
Slovenskem skokovito naraslo, zbirati so se
začeli prvi zbiralci in ustanavljati društva.
Ob koncu prve svetovne vojne je zbirateljstvo
nekoliko usahnilo. Ponovno je oživelo v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja in
traja še zdaj.

Razglednica parne žage v Markovcu je bila poslana leta 1900
december, 2009

skem jeziku, eno poglavje pa posveča slovenskemu izseljenstvu.
Obravnava tudi ljudi, ki so se opredelili za
Slovence, slovenske šole, društva, časopisi
itd., kot tudi Neslovenci in njihova društva,
organizacije, šole in razne dejavnosti na slovenskem etničnem ozemlju.
Avtor nas v posameznih tematskih poglavjih
uvede v čas in prostor, ki ga razglednice
prikazujejo. Pod vsako razglednico pa so
objavljeni podatki, ki jih je imel avtor na
voljo.

Objavljene razglednice so iz zbirke Milana Škrabca
in vzete iz monografije Slovenstvo na razglednicah.
Zahvaljujem se založbi Modrijan za dovoljenje za
objavo.

Viri in literatura:
Škrabec, Milan. 1990. Dežela ob Cerkniškem jezeru. Cerknica: Kulturna skupnost občine, 1990.
Škrabec, Milan. 2009. Slovenstvo na razglednicah.
Ljubljana: Modrijan.
Šumrada, Janez (ur.). 1990. Vrhnika, prečuden
kraj: [kraji v občini Vrhnika na starih razglednicah].
Vrhnika: Skupščina občine.

© Založba Modrijan

prikazuje razglednico parne žage iz Markovca. Razglednica, poslana je bila leta 1900,
prikazuje žago, ki je že uporabljala parno
energijo.

Razglednica prikazuje množico ljudi ob odprtju ljudske šole v Iga vasi leta 1907.

Razglednico je posnel prezidanski fotograf Dragutin Žagar Karletov leta 1907
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kultura
Sonja Butina

MATEVŽ HACE
Prepis pogovora z g. Ivanom PERUŠKOM v
zvezi s predstavitvijo življenja in dela Matevža
Haceta, opravljenega na njegovem domu
v Podcerkvi, 7. 10. 2009. Pričujoči tekst je
nastal kot del mozaika, ki so ga ob minuli
30-letnici smrti in prihajajoči 100-letnici rojstva pripravile članice Bralnega društva Fran
Milčinski iz Loške doline in ga pod vodstvom
Milene Ožbolt predstavile v sredo, 21. oktobra
2009.
Moj prvi sosed, po domače Bločanov Ivan, je
mož rahlega zdravja, a še dobrega spomina.
Seveda je zelo dobro poznal Matevža Haceta,
že zato, ker je bil Ivanov brat vrstnik Hacetovih. Stiki med temi fanti so bili pogosti ves
čas, med drugim pa je Ivan pokopal tudi prvega Matevževega sina Franceta, ki je umrl pred
vojno, star le 3 mesece.
Od številne družine je živa le še sestra Zofija.
Stari Matevž je bil še mežnar, mati Rozala je
izhajala iz revnejše družine in ohranila se je
anekdota, da je imela za v lonec le krompir. In da
bi ljudje mislil, da cvrči mast, je po »šporgetu«
zlila malo kropa. Brat Lado in sestra Tina sta
umrla že pred vojno, poleg Matevža so bili še
France, Johana, Vera, ki je do poroke kmetovala na Mežnarjevi domačiji, in Tone. Slednji
je bil legenda, po filmu znani tolovaj, ki se je
kar naprej delal norca iz žandarjev, kariero pa
končal kot kuhar v Kovinoplastiki Lož in umrl
v Pudobu.

Po vojni je bil Ivan organizacijski sekretar
okrajnega komiteja v Postojni, zato so bili stiki
stalni tudi po partijski liniji, sodeloval pa je
tudi pri gasilcih.
Iz tistega časa je tudi tale anekdota: Ko je
imel Matevž govor na pogrebu tedanjega predsednika gasilskega društva Janeza Rudolfa, je
namesto o pokojniku govoril o politiki, dokler
ga Ivan ni opozoril. Nato je na hitro zaključil
govor z besedami: “Pa gasilec je bil tudi!”
Leta 1949, ko so bili še okraji, je bil Ivan
neposredno podrejen Hacetu, ki je kot komandant frontne brigade Postojne med drugim organiziral tudi delo žensk pri transportu
na železnici in pri spravilu sena. Takratno
prisilno mobilizacijo še dandanes marsikdo
zameri.
Po osvoboditvi se je Matevž s Štajerskega
pripeljal z avtom, kar je bila za tiste čase
atrakcija. Kasneje je bil izvoljen za poslanca
v ribniškem okrožju in je imel znatne zasluge,
da je tudi podjetje Gaber, tedaj okrajno lesno
podjetje, dobilo dovoljenje za odkup hlodovine in ne le Brest kot razvojna tovarna. Da je
pri Viktorju Avblju upešno posredoval, mu je
pomagal tudi soborec Perovšek, ki je bil borec
XIV. divizije in kasneje šef obveščevalnega
centra.
Tedaj je z družino živel v Ljubljani. Ker je bil
prezaposlen, ženi Rezi to ni bilo najbolj všeč
foto: Borut Kraševec

Pred vojno je bil Mežnarjev Matevž zelo aktiven v družbenem in političnem življenju doline, za nekaj časa je šel tudi v Francijo sekat
drva, podobno kot toliko drugih iz doline. V
letih tik pred vojno je bil delavec na Marofu. Na
njegovo pobudo je bila nekdanja Kravsova hiša
v Pudobu, ki so ji rekli baraka, preurejena v de-

lavski dom, ki je kasneje postal dom ostarelih.
Zlasti po volitvah in zmagi župana Mlakarja,
je bilo veliko delavskih prireditev, takrat je bil
med pobudniki za gradnjo Sokolskega doma v
Starem trgu, iz te tradicije je po vojni nastalo
telovadno društvo. Kmalu za tem so tudi Orli
dobili prostor v sedanji Kinodvorani, Ivan se
še spominja rekvizitov za orodno telovadbo.

Članice Bralnega društva Fran Milčinski iz Loške doline so pripravile večer v spomin na pisatelja Matevža Haceta
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in anekdota pravi, da mu je to prišla enkrat povedat kar na pomemben sestanek: “Jest grjem
damu, kavra je pa v rore!”
In še ena anekdota: Na velikem Mežnarjevem
vrtu so divji zajci naredili precej škode na sadnem drevju, zato je kot poslanec dal predlog
za prost odstrel zajcev, o čemer je v Pavlihi
izšla karikatura z opozorilom: “Zajci, bežite,
Matevž Hace prihaja!”
Po izidu Streharjeve družine je postal član
Društva pisateljev, čeprav je imel končano le
osemletko, kar je bil eden od razlogov, da je
odpadel kot kandidat za direktorja Kmečke
knjige. Da bi ga odvrnili od politike, ker se je
zavzemal za preprostega, kmečkega človeka,
je bil imenovan le za predsednika Gasilske
zveze.
Po upokojitvi je imel Hace manj obveznosti,
pogosto je bil v gostilni pri Benčini, kjer je veliko pil in še več govoril, predvsem o svoji poti,
največkrat je kar tolmačil Komisarjeve zapiske.
Reza pa se je vedno jezila, ko so ga običajno
pozno le nekako pripeljali domov. Malo pred
smrtjo je Matevža na njegovem vrtu posnela
televizija. Ivan pravi, da je pisal življenjepis, a
ne ve, če ga je dokončal. Žena Reza je umrla 3
mesece za njim. Hči Zalka je umrla pred letom
dni, sin Milan je vzorno obnovil domačo hišo,
ki že dolgo služi le kot vikend.

PRIPIS
Prireditve se je udeležilo nenadejano veliko
ljudi, med njimi so nekateri pridodali v mozaik še svoj kamenček. Dobro obiskana prireditev nakazuje na potrebo, da bi bila lahko
taka in podobna srečanja v naši lepi knjižnici
pogostejša, po drugi strani pa je bila svojevrstna nagrada za naš trud in bodoče izzive.
Podobne naloge so že zastavljene tudi v zvezi
z življenjem in delom drugih pomembnih ustvarjalcev iz Loške doline.
Vsekakor pa je pričujoči zapis namenjen kot
spodbuda za tvornejše sodelovanje drugih
občanov, predvsem pa mladih, ki imajo kaj
povedati tudi o vseh drugih temah, ki zadevajo
tako zgodovino kot sodobno življenje v naši
občini. Kajti prepričana sem, da je še veliko
zanimivih zgodb, anekdot in spominov vrednih
objave, pa četudi le od “navadnih” sokrajanov,
neveščih pisanja. Konec koncev je občinsko
glasilo namenjeno vsem, kjer je dovolj prostora za več člankov v preprostem, a tako sočnem
narečju. Tako bi revija lahko izšla pogosteje,
z še več aktualnimi temami in napovedmi
dogodkov in hkrati z močnejšim pečatom samosvojih prebivalcev. Mimogrede, vsebinsko ji
ne bi čisto nič škodilo, če bi jo tiskali na manj
kvalitetnem papirju, da ne bi spet jamrali
zaradi denarja.
december, 2009

kultura
Matjaž Žnidaršič

Delo Zavoda Grad Snežnik

V septembru smo na ogled postavili novo razstavo, likovna dela slikarja Janeza Repnika. Gre
za avtorja iz Mute na Koroškem. Slikar je za
razstavo izbral 30 del iz zadnjega obdobja ustvarjanja. Vsa so izdelana v tehniki olje na platno.
Odprtje razstave je potekalo v petek, 16. oktobra. Na dan odprtja je v kulturnem programu
sodeloval pevski kvartet Klas, ki je sicer del
okteta Deseti brat iz Ljubljane. Avtorja in njegova
dela je predstavila akademska slikarka Karmen
Bajec.

sta nam dogajanje popestrila Ivana Barčić Mišić
in Boštjan Šmalc. Razstava mozaikov je na ogled
do 17. januarja 2010, izjema so praznični dnevi,
24. in 25. december ter 1. in 2. januar.
Kulturni dogodki pa niso edina dejavnost zavoda.
Veliko pozornosti smo v letošnjem letu posvetili tudi vzpodbujanju razvoja turistične ponudbe.
Tako smo več aktivnosti namenili povečevanju
prepoznavnosti Loške doline in njene turistične
ponudbe. Izpeljali smo več oglaševalskih akcij v različnih publikacijah. Ena pomembnejših je
gotovo izdaja brošure, kjer je zbrana turistična

ponudba kraja. Zbiranje podatkov in oblikovanje
njenih vsebin je zahtevalo veliko truda in časa, pa
vendar verjamemo, da se je bilo vredno potruditi, saj je takšna publikacija o Loški dolini gotovo
zelo potreba.
K prepoznavnosti Loške doline in njene kulturne
dediščine bo gotovo prispevala tudi blagovna
znamka z imenom »Dežela ostrnic«, ki smo jo
zaščitili pri Uradu za intelektualno lastnino. Seveda je formalna zaščita le prvi korak v oblikovanju
blagovne znamke. V prihodnjem letu načrtujemo
več aktivnosti za njeno uveljavitev.
Arhiv: Zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik

V septembrski izdaji glasila Obrh sem pisal
predvsem o kulturnih prireditvah, ki jih je Javni
zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik izvedel v Gradu Snežnik in njegovi okolici. Tudi v
nadaljevanju koledarskega leta smo izvajali prireditve, ki jih je vredno omeniti.

V nedeljo, 22. novembra smo organizirali tudi
prvo gledališko predstavo. Odvijala se je v Kulturnem domu v Starem trgu. V goste smo povabili priznanega slovenskega gledališkega igralca
in režiserja Borisa Kobala. Odigral nam je zanimivo komedijo z naslovom »Kdo vam je pa to
delu?« V vlogi vodovodnega inštalaterja Jožka
Duše je obdelal veliko političnih pa tudi povsem
vsakdanjih komičnih zapletov. Obiskovalcem je
podaril dobro uro več kot prijetne sprostitve, zabave in smeha.
Grad Snežnik ponuja tudi dobre možnosti za izvedbo koncertov manjših skupin. 27. novembra,
sta v poročni dvorani nastopila vokalni solist,
prvak ljubljanske opere, baritonist Marko Kobal
in Tomaž Plahutnik, eden najboljših slovenskih
citrarjev. Glasbenika nastopata skupaj že dalj
časa, zato delujeta kot uigran duet. Tokrat sta
občinstvu predstavila niz slovenskih ljudskih in
umetnih pesmi. Med slednjimi je večina takšnih,
ki so skoraj že ponarodele. Izbirala sta med
skladbami z domovinsko, planinsko, ljubezensko
vsebino in med napitnicami. Čeprav je tovrstna
glasba večkrat slišana na slovenskih odrih, jo je
posebno doživetje poslušati v izvedbi priznanega
opernega solista z izjemnimi glasovnimi sposobnostmi. Tudi solistični citrski instrumentalni
točki sta bili odigrani z izrednim občutkom interpreta, ki obvladuje instrument. Dogodek je popestril nastop moderatorja programa. V tej vlogi
je nastopil Slavko Podboj. Z njemu lastno pristnostjo in hudomušnostjo je pomembno prispeval
k odličnosti prireditve.
Za zaključek leta smo postavili še eno razstavo,
tokrat mozaikov akademske kiparke Galine
Malahove. Umetnica zadnje leto živi in ustvarja
na Rakeku, torej v naši neposredni bližini. Nekateri ste jo spoznali na delavnicah, ki jih vodi na
Rakeku in v Starem trgu. Razstave mozaikov v
galerijah niso ravno pogoste, predvsem zaradi
specifičnosti tovrstne umetnosti in umetniških
izdelkov. Gre za dela, ki jih je avtorica izdelala
v zadnjem letu, ko je iskala navdih v notranjski
pokrajini. Ideje zlaga iz industrijsko izdelanega
stekla, to je smaltov, ali pa naravnih kamenčkov v
domiselno in inovativno zastavljene kompozicije.
Tudi tokrat smo na slovesnosti ob odprtju izpeljali krajši kulturni program. Delo Galine Malahove je predstavila umetnostna zgodovinarka
Anamarija Stibilj Šajn, z glasbenimi točkami pa
december, 2009

Vokalni solist, prvak ljubljanske opere, baritonist Marko Kobal in Tomaž Plahutnik, eden najboljših
slovenskih citrarjev na nastopu v Gradu Snežnik

ZADNJI VLAK
Odpeljal je zadnji vlak.
Vlak slovesa in veselja,
vlak žalosti in sreče.
Na zadnjem vlaku sedim
in se vrniti nazaj
v svoj rodni kraj želim.
Ta zadnji vlak ne pelje nazaj,
le naprej, le naprej
v širni svet
mnogih idej,
mnogih stvari,
ki si jih moje srce
videti ne želi.
Le zakaj?
Vstopi zdaj!
Naj te zadnji vlak popelje
v širni in bogati svet,
kjer bogato se lahko nagradiš
in nekaj novega spoznaš.

Ne želim!
Ne grem naprej, le nazaj!
Na zadnji postaji tej
izstopam iz sveta
mnogih idej.
Zadnji vlak je speljal.
Ustavil ni,
le naprej, le naprej
v svet mnogih idej,
ki jim konca ni.
Srce moje
si ne želi naprej.
Želi si le
da se vrne nazaj
v svoj domači kraj.
Vlak odpeljal je,
domovina na obzorju je
a jaz grem še
naprej
v svet mnogih idej.
Dragan Ignjić
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kultura
Borut Kraševec

Razstavljeno v Ložanki
Tudi zadnji meseci leta so v Ložanki zapolnjeni
z likovnim dogajanjem in razstavami.

ob gledanju narave in razmišljanju o duhovnih
vrednotah tega sveta …

13. novembera se je akademska slikarka Karmen Bajec iz Ajdovščine v tej galeriji predstavila
drugič. Tokrat je razstavila svoje risbe in slike,
ki so nastale v letih 2004–2009. Razstavljena
dela so razdeljena v tri sklope in predstavljajo
slikarkin razvoj od realističnih risb aktov, ki
so nastajali še v času študija, do slik manjših
formatov z drobnimi detajli narave naslikanih
z oljnimi barvami ter slik večjih formatov, ki jih
sestavljajo vertikalni barvni pasovi odtenkov
različnih obdobij dneva, leta in različnih geografskih lokacij sveta.

Notranje podobe, prelite v barvit slikarski jezik
predstavljajo skladnost sveta, kar je bistveni
del ustvarjanja ter življenja Karmen Bajec.«

Razstavi Malih aktov in pravljičnih slik, kot jih
je poimenovala avtorica, je 11. decembra sledila nova otvoritev, na kateri je s svojimi deli
zopet sodelovala tudi sama.
Skrivnost opevanega, skupinska razstava
grafik
Avtorji so v vabilu na razstavo, ki bo v galeriji
Ložanka na ogled do 15. januarja 2010, zapisali:

Trije likovni ustvarjalci smo se zbrali z namenom, da predstavimo pomembne znamenitosti naravne in kulturne dediščine,
značilne za okolico Loške doline. Da bi poudarili in podoživeli izjemne vtise iz zgodovine
Snežniškega gradu, kipov in njegove okolice,
Cerkniškega jezera, njegovih pritokov ter
rastja in živalstva na tem področju, smo svoje
podobe narezljali v linorezu ter jih odtisnili
ročno, kar daje vsem odtisom unikaten pečat.
Da bi se še bolj približali izmuzljivim prizorom
narave, smo odtise z barvo in z različnimi
postopki igrivo obogatili.«

foto: Borut Kraševec

Dagmar M. Mlakar, ki je slikarko predstavila,
je dejala, »da je zadnje slikarkino ustvarjanje obračanje nazaj k naravi preko izkušnje
poglobljenih osebnih motivov, ki jih je izkusila

Na otvoritvi razstave je na kitaro igral Klemen
Kraševec, ob njenih zvokih je z izraznim plesom nastopila Maja Pučl.

»V spominih so ujeti zimski prizori biserov
Loške doline. Skupaj smo jih prenesli na podobe v grafikah, ki so nastale pod rokami Davida Almajerja, Dagmar M. Mlakar in Karmen
Bajec.

Akad. slikarka Karmen Bajec druga z leve v pogovoru ob otvoritvi svojih del

NA GALEBU
Na krilih galeba
leti skozi širni svet.

Naj vsak, ki je prišel k tebi, odide boljši in srečnejši!
Člani Amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška dolina
občankam in občanom Loške doline ter vsem bralcem glasila želimo
veliko prazničnega vzdušja, prijetnega druženja in resničnega veselja
v času božiča ter SREČNO v letu 2010!

Na krilih besed
piše se moje življenje,
moja poezija
in zraven
svet iz besed,
na katerem
sedim
ter besede izbiram
za poezijo.
Na galebu
ali
na krilu besed,
vseeno človek spozna,
da poezija v naši domovini
mesto svoje ima.
Dragan Ignjić
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Božični spomini
pripovedno izročilo

Frank Troha – Rihtarjev
Kakor vsako leto v božičnem času, sem tudi
sedaj v mislih poletel preko širnega morja
in preko visokih gora v svojo nepozabljeno
rojstno vasico. V mislih sem izbral iz svojih
spominov iz otroških let nekaj podrobnosti in
sem se odločil napisati za božično izdajo.

je napravilo v kotu hiše in po kateri so bili
razstavljeni številni pastirci in črede ovac
in živine. Poiskali smo najlepše drevesce, ki
se je moglo najti in ga posekali za božično
drevesce, okoli katerega smo rajali, peli in
se veselili na sveti večer.

Mnogo let je že poteklo, odkar se nahajam v
tej deželi in še nikdar se mi ni pripetilo, da
bi bil trpel toliko pomanjkanja, kot sem ga
bil večkrat deležen v svojih otroških letih.
Brezsmiselno bi bilo trditi, da bi si ponovno
želel pomanjkanje, kakršno sem že občutil.
Ne morem pa trditi, da sem v tej deželi več
veselja užil, nego sem ga v rojstni domovini,
dasi sem imel v tej deželi skoro vedno vse
potrebno na razpolago.

Po opravilu molitev svetega večera smo se
zbrali v gručah skupaj, šli od hiše do hiše, prirejali vsakovrstne igre, prepevali božičnico
in tu pa tam se nam je posrečilo dobiti
kakšen krajcar. Pripetilo se nam je celo, da
smo bili deležnih lepih suhih lešnikov, ki so
bili prava slaščica za nas. Ponekod smo pa
še celo jabolka jedli, kar je bilo nekaj izrednega pri nas v božičnem času. Potem zopet
polnočnica, kateri je bil tako srečen, da se jo
je mogel udeležiti, ako ga ni popred spanec
premagal. Na ta način nam je pošel božični
večer v mladih letih v rojstni vasici.

Razume se torej, da človek, ki je primoran
iti v tuji svet, tudi v tujini ne more biti zadovoljen. Popolnoma zadovoljen bi bil človek
v rojstni domovini, samo da bi tam vsega
zadosti na razpolago imel. Mi Slovenci, ki
smo šli za boljšim življenjem v tuji svet, pa
nismo bili rojeni pod tako srečno zvezdo in
zato moramo prenašati gorje tudi v tujini, ki
nam ga slučajno kolo časa prinese.
Seveda, človek vselej nima dovolj časa,
da bi se poglobil v pretekla leta, v svojo
otroško mladost, ki jo je preživel tam daleč,
v daljnih, daljnih krajih. A kadar nastopijo
večji prazniki, kakor je božični čas, tedaj se
pa hote ali nehote spomni svoje skoro že
pozabljene mladosti. Ako smo vedno v mestu med visokimi zidovi ter so nam po raznih
trgovinah na ogled vsakovrstni predmeti, ki
našo pozornost nase obrnejo, tedaj smo v
mislih na mestu, kjer tisto opazujemo. A kadar se pa le za kratek čas podamo na prosto
v naravo, v bližnji gozdič, tedaj se nam pa
takoj zazdi, da smo daleč, daleč vstran od
glušečega mestnega šundra. Kar tako se
nam zdi, kot bi tam za prvim gričkom stala
naša rojstna vasica. In ako se podamo takole malo ven iz mesta v predbožičnih dneh,
ko je že sneg pobelil pokrajine in ko vse izgleda, kot bi bilo pokrito z veliko belo odejo,
tedaj se zamislimo v naša mlada leta, kako
je bilo v tistih davnih letih, tam daleč v rojstnem kraju.
Kar sami sebe vidimo, kako smo se sankali
iz visokih brd v dolino. Utrjenim od mraza
so nam rdela lica, čist dišeč gorski zrak nam
je polnil pljuča in naša mladost se je razvijala kot cvetje, ki nikoli ne ovene. S svojimi
sanmi domačega izdelka smo se podali v
gozd, nabrali smo mahu za goro, katero se
december, 2009

Z božičnim večerom pa ni bilo še konec
našega veselja. Nastopil je zopet tepežni
dan. Nikoli v celem letu ni bilo tako lahko
zgodaj vstati, kakor na tepežni dan. Samo
en lahak klic matere: »France, vstani!« in
bliskovito sem bil na nogah in prav nič ni
bilo treba oči mencati, kakor običajno v drugih dneh. Leskova šiba je bila že pripravljena. Prvo sem natepežkal mater in tisto je bil
edini dan v letu, da sem imel pravico mater
udariti. Potem pa hajd od hiše do hiše. Skoro nikoli ni bilo drugega glasu slišati, kakor
glasove otrok, ki so tepežkali. Skoro venomer se je ponavljalo: »Rešite se, rešite majhnih grehov, velikih grehov, da bi tako dolgo
živeli, da bi v nebesa zleteli.«
Obiskali smo vse hiše, tudi najsiromašnejša
ni izostala. Deležni smo bili vsakovrstnih
darov: denarja v obliki bornih krajcarjev;
siromašni so si jih pa že dan poprej izmenjali na vinarje. Prazni nismo odšli iz
nobene hiše, ako ni bilo drugega, je bil bori
vinarček, zadovoljni smo bili z vsem. Nadalje smo bili deležni lešnikov, suhih hrušek
in tudi orehov. Torbe so se nam polnile, in
predno se je storil do dobrega beli dan, smo
že povoljno obloženi dospeli domov. Tepežni
dan je bil pravi »jedi-dan« za nas. Celi dan
smo se gostili, izmenjavali svoje dobrote
in tudi sladkorčkov smo si kupili; kar je
pa še denarja ostalo, je šlo pa za šolske
potrebščine.
Za tepežnim dnem je bil še en dan, s katerim
smo se otroci okoristili. To je bilo v jutru na
novega leta. Tedaj smo istotako zgodaj vstali
kot na tepežni dan. Na novega leta dan smo

pa voščili »srečno novo leto!« Gospodinje in
matere so zopet imele polno sitnosti z mladino, pa tudi očetje in boljši ljudje niso imeli
miru. Vse smo obiskali, kjer se nam je nudilo
kaj več dobiti. Voščili in želeli smo srečno
in veselo novo leto, v resnici pa nam ni bilo
dosti mar, naj bo srečno ali ne. Naša želja
je bila čimveč darov dobiti, seveda najljubši
nam je bil denar, kajti drugih dobrot smo bili
že siti izza tepežnega dne.
Enkrat sem imel prav posebno srečo.
Šel sem voščiti srečno novo leto tudi na
orožniško postajo. Orožnik je bil prijatelj z
mojim očetom, pa sem si mislil, bom šel pa
še k njemu. Drugim otrokom ni še na um
prišlo, da bi šli orožnike nadlegovati, kajti
bali so se jih kot samega vraga. Jaz sem se
pa kar lepo ojunačil in hajd na zadnja vrata.
Kuharica je bila že vstala in čisto sem bil
pozabil, da bi nji voščil srečno novo leto.
Ko sem ji omenil, da bi rad videl gospoda
T., je dejala, da ni še vstal: vseeno se je
ojunačila in ga je šla zbuditi in mu je povedala, kakšnega gosta ima. Orožnik pa ni
bil preslab človek in me je dal poklicati k
sebi. Jaz sem mu jedrnato voščil srečno in
veselo novo leto in videti je bil zadovoljen
z mojo navzočnostjo in voščilom. »Bravo,
bravo!« je odgovoril. Potem je pa posegel na
mizo po denarnici in mi podaril eno krono.
Meni so se zaiskrile oči, da nikoli tega, kajti takega daru do tistega časa nisem bil še
deležen. Jaz sem se mu najlepše zahvalil in
urno odšel iz sobe.
Otrokom, s katerimi sem se zunaj sestal,
sem navdušeno pripovedoval, da sem srebrno krono dobil od orožnika. Potem so
se pa še drugi ojunačili in šli tudi orožniku
voščiti. Toda nobenega več ni pustil k sebi,
kuharici je dal nekaj drobiža in ona je potem
delila pomalem, kot v drugih hišah. Eden
se je pa toliko opogumil, da ji je rekel, zakaj je orožnik meni dal eno krono. Kuharica
se je pa nasmejala in mu odvrnila: »Eh, fant,
če bi gospod vsakemu po kroni delil, bi bil
kmalu suh; kdor je prvi prišel, tisti se najbolj
vpošteva, vi drugi ste zamudili in zapomnite
si za drugič.
K tem božičnim dnem nisem še prištel
Miklavževega, ki smo ga v domovini obhajali že pred božičem, na večer pred svetim
Miklavžem. Tedaj smo se spomnili vseh svojih sorodnikov, botrov in botric, in vse smo
dobro preštudirali, kam bi se bolj izplačalo
nesti nastaviti svetemu Miklavžu. Poiskali
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smo potrebno posodo, kakšen večji klobuk,
pehar ali pa veliko pokrivalno ruto in brez
vse bojazni smo šli v hišo, kamor smo bili
namenjeni iti nastaviti svetemu Miklavžu.
Tam so nam radi ali neradi pokazali prostor,
kam naj nastavimo in odšli smo v popolnem
zaupanju, da bomo prihodnje jutro dobili
posodo napolnjeno z darovi.
Tako sem na kratko obletel v mislih in se
spomnil mladih let, kako sem jih preživel v
krogu drugih otrok v rojstnem kraju. Nešteto
nas je dandanes v tej oddaljeni deželi, ki so
nam bila slična naša otroška leta, katera
smo preživeli skoro na en in isti način.
Prav tako smo si slični sedaj v tej deželi,
drug drugemu smo skoro enaki. Mučimo se,
delamo in se trudimo. Nešteto nas je v tovarnah, v rudnikih, v premogorovih in gozdovih. Naša mladina pa raste in se razvija,
toda na povsem drug način, kakor smo se
mi tam daleč na oni strani morja.
Naša skromnost v mladih letih, ki so nam jo
mogli dati stariši, se je povsem razlikovala
od tega, kar imajo otroci v tej deželi. Malo
igrač smo imeli, pa še tiste so bile večinoma
domačega izdelka. O igračah, kakoršne vidimo danes po trgovinah, ki se prodajajo za
božična darila otrokom, se nam niti sanjalo
ni. In vseh teh modernih igrač se otroci
kmalu naveličajo. V stari domovini se je pa
v več krajih opazilo, da so imeli stare igrače
shranjene za spomin že odrasli ljudje. Torej
je razvidno, da otroci se vselej ne počutijo
srečne in zadovoljne, čeprav imajo vsega v
izobilici. V stari domovini nam je pa marsikaj manjkalo, toda v vsej tisti skromnosti
smo bili zadovoljni.
Prvič objavljeno v: Nova doba. Cleveland,
23. 12. 19317(1931), št. 51, str. 3.
»Frank Troha sodi očitno med tiste prodorne
rojake, ki so želeli v tujem svetu uspeti; objave
v slovenskih glasilih so ga nedvomno uvrstile
med prepoznavne osebnosti. Pripovedi so
bralcem ohranjale živ stik z maternim jezikom, obenem pa trezno opisovale razmere, iz
kakršnih so se Slovenci podajali na tuje in v
kakršnih so se na tujem znašli. Nikakor ne na
mehko postlanem! Trdoto tujstva je občutil
tudi on. Čez čas pa pripadnost obema domovinama, spojenost in razklanost, nihanje
od tu do tja. Za privajenost na novo okolje so
bile potrebne silna volja, zdravje, moč in celo
nasmeh sreče. Bolezen in smrt se nista ozirali
na potrebe in pričakovanja družin nekje na
drugi strani sveta; prišleku sta zlahka skopali grob na tujem. Dovolj gradiva za pero
občutljivega kronista.
Trohove božične pripovedi sodijo v zvrst
kratke proze. Bolj kot psihološka prodornost je zanje značilen preprost zapis dogodkov. Na ravni črti pripovedovanja se
zvrstijo resnične usode resničnih ljudi,
po večini slovenskih mož, v upanju, da si
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bodo z zaslužkom v Ameriki omogočili bolje
živeti doma. Tako božič kot velika noč pa
sta v pripovedih os, okoli katere se jim v
tujini vrtijo spomini na dom in naplavljajo
na površje lirsko razpoloženje neponovljive
domačnosti. Pripovedi z močnim socialnim
ozadjem ne izražajo borbene zavzetosti po
spremembi družbenega reda doma ali pa

v novem okolju. Sodeč po njih, se je avtor
zadovoljil s tem, da izrazi le najosnovnejšo
stvarnost – osebne dogodke ljudi, ki so veliko pričakovali, dobili pa mnogo manj.«
(Iz razmišljanja prof. Berte Golob)
Prvič objavljeno v: Nova doba. Cleveland,
23. 12. 19317(1931), št. 51, str. 3.
december, 2009

iz gospodarstva
tekst in fotografije: Andreja Braniselj

Slavnostna seja
ob 55-letnici podjetja ter 100-letnici rojstva ustanovitelja Kovinoplastike Lož d. d.
Lož, 26. 11. 2009 – V razstavnem prostoru
Kovinoplastike Lož je ob 13. uri potekala
slavnostna seja ob 55-letnici Kovinoplastike
Lož in 100-letnici rojstva ustanovitelja Kovinoplastike Lož, heroja Janeza Hribarja.
Seje so se v velikem številu udeležili vodstvo
Kovinoplastike Lož, člani nadzornega sveta
družbe Pooblaščenke in Kovinoplastike Lož,
direktorji proizvodnih hčerinskih družb Kovinoplastike Lož, župani Loške doline in sosednjih občin ter zaposleni Kovinoplastike
Lož iz njenih začetnih let. Vabilu sta se odzvali
tudi hčerki heroja Janeza Hribarja s svojima
družinama ter Janez Stanovnik.
Slednji nam je z besedami obudil spomin na
heroja Janeza Hribarja, predsednik uprave
Kovinoplastike Lož Janez Poje pa je besede,
vizijo heroja Janeza Hribarja prelil v sedanjost ter izpostavil, da je trenutna gospodarska kriza Kovinoplastiko Lož opozorila na
določene vrednote in sposobnosti iz preteklega delovanja, predvsem v smeri naslanjanja
na lastne sile, racionalno delovanje in lastno
pamet. Trenutne razmere nam same narekujejo vizijo; razvoj novih, modernejših razvojnih
konceptov, hitrejše vključevanje talentov v
ključne procese, drznejše načrtovanje in investiranje v inovativne produkte in procese.
Slavnostno sejo pa je g. Janez Poje zaključil
z besedami: »Vsi zaposleni moramo sprejeti
skupen cilj, da je 1.000 delovnih mest v Kovinoplastiki Lož vrednota, ki smo jo prejeli od

Priložnostna razstava ob 100-letnici rojstva Janeza Hribarja

ustanoviteljev podjetja, naša zaveza pa je trajnostni razvoj teh delovnih mest po principih
globalne ekonomije. Ali kot je rekel prejšnji
predsednik Kovinoplastike Lož g. Mazij: »Vsaka generacija mora sprejeti svoj izziv in ga oddelati korektno.«

Ob 55-letnici Kovinoplastike Lož in 100-letnici
rojstva heroja Janeza Hribarja so v preddverju
upravne stavbe Kovinoplastike Lož razstavljeni osebni predmeti heroja Janeza Hribarja ter
fotografije 55-letne zgodovine Kovinoplastike
Lož.

Na slavnostni seji so se spomnili ustanovitelja podjetja.
december, 2009
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iz gospodarstva
Marjetka Troha

Vpliv recesije na zaposlovanje ali dinamika trga dela
v Loški dolini
Močno smo že stopili v negotovo obdobje,
ki mu v gospodarstvu pravimo recesija,
pogovorno pa kar kriza. Nekateri strokovnjaki napovedujejo njen vrh, drugi dno,
tretji pa končni iztek. Ker smo v tej dobi
priča mnogim žalostnim zgodbam o propadih podjetij po vsej Sloveniji, strahu ljudi
za preživetje in predvsem negativnim pogledom gospodarstvenikov na prihodnost,
sem se odločila, da globlje pogledam na
dinamiko trga dela v občini Loška dolina.
Gospodarska kriza nam namreč poleg negotovih razmer prinaša tudi nepredvidljivo
obdobje zaposlitvene krize. Na Statističnem
uradu Republike Slovenije in na Zavodu za
zaposlovanje – Upravna enota Cerknica
sem zato zaprosila za pridobitev podatkov
o številu registriranih brezposelnih oseb v
naši občini za september 2008 in primerjalno za september 2009.
Do konca decembra 2008 je bilo število
prebivalstva v naši občini 3.809 ljudi, kar
predstavlja komaj 0,19 % celotnega prebivalstva v Sloveniji. Od tega je bilo 1.531
delovno aktivnega prebivalstva, kar pomeni, da je imelo kar 40,19 % prebivalcev
naše občine sklenjeno delovno razmerje za
določen ali nedoločen čas. Za boljši občutek
in kasnejšo lažjo primerjavo z letom 2009
naj povem, da je bilo septembra 2008 na
Zavodu za zaposlovanje RS prijavljenih
tudi 99 registriranih brezposelnih oseb, kar
predstavlja 2,60 % naših občanov. Ostali
delež ljudi v naši občini pa tako odpade na
neaktivno ali vzdrževano prebivalstvo, torej
na upokojence in šolajočo se mladino, ki nas
v tem trenutku ne zanimajo.
Iz tabele lahko razberemo, da je največji
problem brezposelnosti v letu 2008 predstavljal ljudem starim 50 let ali več, trajnim
presežkom in ženskam. V septembru 2008
je bil velik odstotek tudi dolgotrajno brezposelnih občanov, manj pa je bilo brezposelnih invalidnih oseb. Iskalcev prve zaposlitve
je bilo le 7,1 %, ostalih iskalcev v starosti
od 26 do 50 let pa 42,5 %. Pri tem naj omenim, da so brezposelni lahko uvrščeni v več
različnih kategorij spremljanja registrirane
brezposelnosti.
Za obdobje v letu 2009 so statistični podatki nekoliko drugačni. Upam si trditi, da
je vpliv gospodarske krize posegel tudi v
občino Loška dolina, saj je bilo septembra 2009 na Zavodu za zaposlovanje RS
registriranih 39 oseb več kot leto poprej,
to je 138 ljudi. Delež registrirane brezposelnosti v Loški dolini se je v enem
letu povečal za več kot en odstotek, to je
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na 3,62 % prebivalstva Loška doline. Če
naredim primerjavo z Notranjsko-kraško
regijo, je bila v tem obdobju stopnja registrirane brezposelnosti 5,3 %, na državni
ravni pa 7,0 %, kar pomeni, da je naša
občina še vedno pod državnim in regijskim
povprečjem. Delež nacionalne anketne
brezposelnosti je bil 4,1 %, za Notranjskokraško regijo pa ta podatek ni znan.
Kljub temu da je bilo v letu 2009 še vedno
največ brezposelnih starih 50 let ali več,
vendar vseeno 2,5 % manj kot v letu 2008,
se je vrstni red kategorij registriranih brezposelnih nekoliko spremenil. Zaradi pomanjkanja dela je bilo na Upravni enoti Zavoda
za zaposlovanje v Cerknici prijavljenih
4,9 % več oseb kot trajnih presežkov, 9 %
več občanov kot dolgotrajno brezposelnih
in 4,5 % več žensk kot v enakem obdobju
lani. Mislim, da je za tako statistiko glavni
krivec prav izkoriščanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki ga Zakon o delovnih
razmerjih omenja zgolj kot izjemo in ne
pravilo. Take pogodbe imajo sklenjene predvsem mladi ljudje, ki postajajo v današnjem
času žrtve varčevalni ukrepov. Zato tudi ne
preseneča, da je bilo v septembru 2009 prijavljenih odraslih oseb med 26. in 50. letom
2,4 % več kot v letu 2008. Tudi invalidnih
oseb je bilo 4,7 % več kot jeseni lansko leto.
Iz navedenih podatkov lahko zaključim, da
se je registrirana brezposelnost v Loški do-

lini v enem letu povečala v vseh kategorijah
spremljanja.
Glede izobrazbene strukture so v največji nevarnosti pred brezposelnostjo v Loški dolini
ljudje s 1. in 2. stopnjo izobrazbe. V letu 2008
je bilo takih 39 občanov, leto kasneje pa že
55. Podatki so zato skladni s prejšnjimi ugotovitvami, da je največ brezposelnih občanov
starih več kot 50 let. Pri tem lahko potrdim
dejstvo, da se v kriznem obdobju tudi podjetja naše občine odločajo za t. i. »mehko
odpuščanje«. Odpuščajo se tako predvsem
starejši delavci, ki imajo do upokojitve še
dve leti in so s pomočjo nadomestila za brezposelnost Zavoda RS do takrat preskrbljeni.
Naslednja kritična izobrazbena raven je 5.
stopnja, saj je bilo registriranih brezposelnih prebivalcev Loške doline 26 v septembru
2008, v septembru 2009 pa kar 12 več, to je
38 oseb. Manj ogrožena izobrazbena struktura, ki pa tudi ni neranljiva pred recesijo v
naši občini je 7. in 8. stopnja izobrazbe. Tako
so bili v letu 2008 na Zavodu v Cerknici prijavljeni le trije ljudje, leto kasneje pa jih delo
išče že pet. Delež ljudi s 6. stopnjo izobrazbe
pa se je v enem letu zmanjšal za točno 1 %,
čeprav se je število prijavljenih s tako izobrazbo povečalo za enega samega iskalca
službe. Tudi brezposelnih občanov s 3. in 4.
stopnjo izobrazbe se je v enem letu na Zavodu za zaposlovanje RS prijavilo 8 več, vendar 1,4 % manj kot leto poprej.

30. 9. 2008

30. 9. 2009

Število

Delež v %

Število

Delež v %

99

100,0

138

100,0

ženske

40

40,4

62

44,9

iskalci prve zaposlitve

7

7,1

10

7,2

stari do 26 let

6

6,1

11

8,0

stari 26 do 40 let

20

20,2

26

18,8

stari 40 do 50 let

16

16,2

25

18,1

stari 50 let in več

57

57,6

76

55,1

dolgotrajno brezposelni

37

37,4

64

46,4

trajni presežki, stečajniki

44

44,4

68

49,3

invalidne osebe

14

14,1

26

18,8

Kategorije registriranih
breposelnih oseb
Vsi brezposelni

Vir 1 Zavod Repubilke Slovenije za zaposlovanje
december, 2009
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Graf 1 Izobrazbena struktura brezposelnih oseb v občini Loška dolina

Vir 2: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Na tem mestu je smiselna tudi primerjava
o številu tuje delovne sile, ki se v občini zaposluje preko kadrovskih agencij. Podatki,
ki sem jih pridobila na Zavodu za zaposlovanje, sicer veljajo za celotno Upravno enoto
Cerknica, vendar so prav tako relevantni
za ugotavljanje dinamike trga dela v Loški
dolini. Nič ne čudi dejstvo, da se je število
veljavni delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev v enem letu zmanjšalo za 15,2 %. Septembra 2008 sta bila izdana 402 veljavna
delovna dovoljenja, v septembru 2009 pa le
še 341. To potrjuje, da omogočajo kadrovske
agencije hitro in preprosto pot za najem delavcev v času povečanega obsega dela in
slovo v času upada.
Za konec je zanimivo še število samozaposlenih oseb v naši občini. Uradni statistični
podatki, ki jih bom navedla v nadaljevanju,
so iz avgusta 2008 in avgusta 2009, ki pa
so tudi zadnji znani podatki te vrste. Vseh
samozaposlenih oseb je bilo letos v Sloveniji 3,9 %, v občini Loška dolina pa 2,9 %.
V letu 2009 jih je bilo registriranih 111, kar
je 20,1 % manj kot isto obdobje lani. Če
pogledamo podrobneje, je delež samostojnih podjetnikov v Loški dolini 1,3 % in se
je v primerjavi z letom 2008 povečal za
2 %. Vendar pa za podjetništvo na našem
območju še vedno nimamo posluha in je
zavrto zaradi še vedno dokaj varnih služb
v gospodarstvu. Za občutek naj povem, da
je na državni ravni prijavljenih samostojnih
podjetnikov 2,8 %. Delež kmetov (1,5 %) je
sicer višji od državnega povprečja (1,3 %),
vendar pa se je v enem letu zmanjšal kar za
30,6 % (iz 85 oseb v letu 2008, na 59 oseb
v letu 2009). Tudi delež oseb, ki v občini
opravljajo poklicno dejavnost, je v letu dni
usahnil za 50 %.
Krizno obdobje in trenutne gospodarske
okoliščine silijo podjetja tudi v naši občini k
december, 2009

iskanju najenostavnejših in najracionalnejših
poti zaposlovanja. V Loški dolini ni velikih
možnosti za raznoliko izbiro zaposlitve, zato
bi lahko pričakovali večji delež podjetništva,
vendar temu ni tako. V današnjem, nepredvidljivem času ostaja brez zaposlitve velik
delež mladih, zagnanih oseb, polnih novega znanja, pričakovanj in izzivov, na drugi
strani pa se predvsem starejšim delavcem
odmika odhod v upokojitev in na pokojninski zavod. Zavira se torej elan mladih in
podaljšuje tegobe starejših.
Slovarček:
• Recesija = nazadovanje, upadanje gospodarske aktivnosti, dno gospodarskega cikla (SSJK, 1997)
• Registrirane brezposelne osebe =
osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS
za zaposlovanje in ki ustrezajo vsem
merilom brezposelnosti, določenimi s
strani Zavoda za zaposlovanje (SURS,
2009).
• Aktivno prebivalstvo = Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno
prebivalstvo (zaposlene in samozaposlene osebe) ter brezposelne osebe
(SURS, 2009).
• Delovno aktivno prebivalstvo = so
osebe, ki so zaposlene ali samozaposlene in za svoje delo prejemajo denarno ali nedenarno plačilo
• Neaktivno prebivalstvo = je prebivalstvo, ki je bilo v preteklosti aktivno,
sedaj pa prejema dohodke na osnovi
svojega preteklega dela (upokojenci,
delovni invalidi, štipendisti, socialni
podpiranci).
• Vzdrževano prebivalstvo = So tisti,
ki jih preživljajo delavno aktivne osebe
(otroci, učenci, dijaki, študenti in vsi

tisti, ki ne delajo in niso prijavljeni kot
nezaposleni)
• Dolgotrajno brezposelni = ljudje, ki
so brezposelni 12 mesecev ali več
• Anketna brezposelnost = osebe, ki
so po mednarodno primerljivih kriterijih (ILO) brezposelne. Merjena jo
s pomočjo Ankete o delovi sili (SURS,
2009).
• Samozaposlene osebe = Samozaposlene osebe so samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki opravljajo
poklicno dejavnost, in kmetje (SURS,
2009).
• Delovno dovoljenje = dovoljenje za zaposlitev oz. dovoljenje za
delo omogoča tujcu delo pri točno
določenem delodajalcu – vlagatelju. V
posebej določenih zakonskih primerih
pa lahko zaprosi za delovno dovoljenje tudi tujec sam in pridobi osebno
delovno dovoljenje, ki mu v času trajanja omogoča prosto izbiro zaposlitve
oz. dela. (Zavod RS za zaposlovanje,
2009)

Čakanje na čakanje
Zunaj še pojejo nam ptički,
a v tovarni prazni so vozički,
nas na čakanje bodo poslali,
da Božička v »miru« bomo pričakali.
Kdo decembra se počutil res bo
»krasno«,
v naslednjem tednu vse bo jasno,
zdaj prepuščeni smo usodi mili,
le na koga bodo pozabili?
Muči zdaj nas izobraževanje,
se mar uresničijo večletne sanje?
A kaj ko so možgani zatajili,
v zimsko spanje so se že zavili.
Vsak se znašel bo po svoje,
bolje kakor sam, bo v dvoje,
morda bi mi vodili izobraževanje,
kako uspeva nam »finančno stanje«.
Tako doma zdaj bomo oslarili,
na Križno goro peš hodili,
seveda tam tudi molili,
da dobri časi bi se spet vrnili.
Nas Janez je naredil optimiste,
že marca črtal bo čakalne liste,
obljubil nam je posel na pomlad,
do morja bo že vsak bogat.
Le skromen letos bo Božiček,
sani zamenjal bo čebriček,
v njej dobre volje, optimizma,
saj to ta prava je Božičkova karizma.
Ana Avsec
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VSI SMO BILI ZMAGOVALCI
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Besedilo in fotografije: vzgojiteljice vrtca Polhek

Praznovanje jeseni in teden otroka
V času od 5. 10. 2009 do 9. 10. 2009 so v vrtcu Polhek potekale različne dejavnosti ob tednu otroka in prihodu jeseni: na čudovito sončno dopoldne smo se odpravili na jesenski sprehod, imeli smo gibalno dopoldne (podajanje z visečo vrečo, ciljanje kostanjev v bučo, »človek, ne jezi se«,
plazenje skozi napeto elastiko, hoja po lesenih podstavkih, tek okrog lesenih palic, nošenje krompirja na leseni žlici), obiskal nas je ježek Špikec
in nam zapel pesmico ter povedal zgodbico. V četrtek smo se z velikim pričakovanjem udeležili Cici krosa, v petek pa nas je med ustvarjanjem v
jesenskih delavnicah obiskala »tetka jesen«. (Fotografije na strani 26 in 28)
Ob tej priložnosti se g. Mirku Komidarju in njegovi ekipi zahvaljujemo za njegovo angažiranost in izvedbo Cici krosa.

Tatjana Leskovec

V ponedeljek, 20. novembra je v vrtcu in šoli potekala akcija
Čebelarske zveze Slovenije z naslovom »En dan za zajtrk med
slovenskih čebelarjev«. Domači čebelarji so na svojih društvenih
območjih zbrali potrebne količine medu in se nam pridružili
pri sladkem zajtrku ter posvetili otrokom nekaj časa v prijetnem pogovoru o čebelah, njihovem življenju ter predstavili delo
čebelarja.

arhiv: vrtec Polhek

Medeni zajtrk

arhiv: vrtec Polhek

Hvala društvu za darovani med ter prijetne minutke druženja.

december, 2009
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Vrtec POLHEK (roza in rumena skupina), besedilo: Hermina Starc, foto: Maja Klančar

Prvi jesenski pohod na Ulako
Jutranje meglice so se počasi poslavljale in
se nasmihale soncu, ki se je nežno prebujalo
v čudovito jutro. Jutro je postajalo vedno
svetlejše in naenkrat se je belina dneva odprla
do zadnjega kotička. Nastal je čudovit, topel
jesenski dan, ki so ga s svojim veseljem in
travniškim živžavom napolnili otroci.
Pohod na Ulako se je začel že pri prvi hiši,
kjer so se otroci spustili z vrvice in začeli
teči po hribu do bližnjega drevesa. Tam so
se postavili v kolono in po stezici nadaljevali pot. Med potjo so opazovali pajčevine, ki
so se kot bele lise risale na zeleni preprogi.
Vsaka pajčevina je imela svojo obliko in vsa-

ka je bila za otroke zanimiva. Raznobarvno
grmičevje se je samo ponujalo s svojimi plodovi. Opazili smo šipek, medvedove hruške,
črni trn in kačji strup. Šumeče jesensko listje
in oglašanje ptic je otrokom pričaralo zvoke,
ki so nehote dozoreli v tej jeseni. In čudovita
cvetlica ciklama je razkošno razdajala svoj
vonj vsem, ki so jo želeli »poduhati« … In
prišli smo na vrh.
Otroci so pogledali visoko in zagledali stolp, ki
je bil zanje predvsem velik. »Dotaknili smo se«
pomena, nato pa opazovali, kakšen je v svoji
velikosti. Tekli smo okrog njega in začutili svobodo, ki je odmevala vse okrog.

december, 2009

Kako nenavadno, da se po toliko letih ob
otroški razigranosti nehote razbohotijo misli,
ki pripeljejo globoko do vsebine – svobode.
Tekanje po travi, spreminjanje otrok v različne
»živali« in skrivanje je še nekaj časa zabavalo
vse otroke. Sledila je tekoča malica (sok) in
fotografiranje. Počasi smo se odpravili proti
vrtcu. Pogledali smo, ali je prostor, ki smo ga
zapustili, urejen in odvrgli smeti v bližnji zaboj.
Kekčeva pesem nas je spremljala vse do spodnjega travnika, kjer nas je čakala vrvica.
Odšli smo v vrtec. S polno košaro nabranih
stvari smo se »hvalili«, kje smo danes bili!
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Slavica Brus

V petek, 16. oktobra 2009 so drugošolci iz
Starega trga in Iga vasi peš odšli do vasi
Vrh. Tam nas je čakal gozdar, gospod Janez
Antončič.
Otrokom je najprej na prijazen način in njihovi starosti primerno predstavil svoje delo
in pripomočke, ki jih potrebuje.

foto: Darja Mulec

Naravoslovni dan o gozdu

Spoznavali so različne vrste gozda. V iglastem gozdu je bilo večini otrok neprijetno,
ker je temačen. Poimenovali so posamezna
drevesa in njihove plodove. Naredili so odtise
lubja. Naučili so se določati starost drevesa
glede na razmik med vejami ali po letnicah
na štoru.
Najbolj so se zabavali, ko so z zavezanimi
očmi odšli do drevesa in s tipom ugotavljali,
katero je.
Na koncu so se posladkali z bonboni iz
gozdarjeve torbe.

Sonja Jozelj

Shema šolskega sadja
Naša šola je bila v oktobru 2009 izbrana za izvajanje ukrepa, ki se imenuje Shema šolskega sadja – to je nov ukrep skupne kmetijske politike EU
v sektorju sadja in zelenjave, ki promovira uživanje sadja in zelenjave.
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in
debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek
številnih bolezni sodobnega časa kot je sladkorna bolezen tipa 2, srčnožilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega
sadja eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju
trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega
sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.
Republika Slovenija se je odločila, da bo ukrep uvedla že v šolskem letu
2009/10.
Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave za
okvirno 20 razdelitev. Pomoč na učenca za šolsko leto znaša 6 EUR.
V okviru ukrepa Shema šolskega sadja bomo izvajali tudi vrednotenje,
s katerim bomo ugotavljali učinke razdeljevanja sadja in zelenjave na
zdravje, rezultati vrednotenja pa nam bodo obenem služili kot osnova za
izboljševanja ukrepa v prihodnjih letih.
Vrednotenje Shema šolskega sadja bo izvajal Inštitut RS za varovanje
zdravja.
Sadje in zelenjavo bomo ponudili vsako sredo do porabe sredstev. Na
voljo bo pred začetkom pouka od 7.30 do konca pouka v razredih.
V okviru ukrepa bomo promovirali uživanje sadja in zelenjave kot zdrav
način življenja. Na ta način bomo povečali količine uživanja sadja in zelenjave ter poudarili pomen kulturnega uživanja vsak dan.
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Sabina Nardin, vodja projekta

Osnovna šola in mednarodni projekt Comenius

Z letošnjim šolskim letom smo se na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja vključili v
mednarodni projekt Comenius šolska partnerstva, z naslovom Common Europe common ground. Come to Slavic Europe. V njem
sodelujemo s partnersko šolo Zespól Szköl
Nr 1 iz kraja Wodzislaw Sla̧ski na jugu Poljske,
le nekaj kilometrov oddaljenega od češke
meje. S sodelovanjem želimo, kot že naslov
zgovorno pove, odkriti skupne značilnosti, ki
si jih delimo z drugimi Evropskimi narodi, še
posebej s tistimi s slovanskimi koreninami.
Projekt traja dve leti in njegov glavni cilj je
izmenjava učencev in učiteljev v partnerskih državah. Z raznolikimi aktivnostmi, ki

jih izvajamo v okviru projekta, pa učencem
in učiteljem pomagamo doseči in izboljšati
določena znanja in spretnosti, kot so znanje
tujih jezikov, uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij, sodelovanje med
šolami in posamezniki, spoznavanje različnih
kultur ter s tem razvijanje lastne strpnosti in
osebne širine.
Projekt je namenjen učencem od 6. do 9.
razreda, vendar v njem sodelujejo prostovoljno. Z zastavljenimi nalogami sledimo
skupnemu cilju, to je srečanje učencev in
učiteljev v obeh državah. Po predvidenem
programu projekta nas bo že v mesecu maju
2009 obiskalo dvajset poljskih učencev in
nekaj učiteljev, ki bodo pri nas gostovali
deset dni. V tem času bodo sodelovali pri
pouku, si ogledali nekaj znamenitosti kraja
in odkrivali Slovenijo, na šoli pa bodo organizirane razne aktivnosti (gledališka igra,
ustvarjalne delavnice, razstave itd.). Poljski

učenci bodo bivali pri naših učencih, ki bodo
svoje vrstnike velikodušno povabili v svoj
dom ter z njimi preživeli veliko časa. Obisk
že sedaj navdušuje učence, hkrati pa od
njih, njihovih staršev ter krajanov zahteva
precejšno mero odgovornosti, prostega časa
in dobre volje. Zato pa se še toliko bolj vsi
skupaj veselimo prihodnjega šolskega leta,
prav tako v mesecu maju, ko odidemo na
Poljsko k našim šolskim partnerjem.
Projekt se izvaja v okviru programa
Vseživljensko učenje, ki je osrednji program
EU na področju izobraževanja in usposabljanja, programske aktivnosti v Sloveniji pa vodi
in opravlja nacionalna agencija Cmepius.
Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč
Evropske komisije.

Odkrijte Opel Insignio.
Avto leta 2009.

Po mnenju 59 avtomobilističnih novinarjev iz 23
evropskih držav si je v konkurenci 37 avtomobilov Opel
Insignia prislužila prestižni naziv ‘’Avto leta 2009’’.

www.insignia.si

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

Avtotehna Vis in Urbas
Postojnska cesta 37, Rakek, tel.: 01/ 705 25 55

www.opel-urbas.com
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župnijska stran
Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

Moškega in žensko je ustvaril
V pismu Kološanom sveti Pavel pravi:
»Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se
spodobi v Gospodu. Možje, ljubíte svoje žene in
ne bodite osorni do njih. Otroci, ubogajte svoje
starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne
grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje«
(Kol 3, 18–21).
V tem besedilu sta predstavljena dva temeljna
odnosa, ki skupaj ustvarjata družino: odnos
med ženo in možem ter odnos med starši
in otroki. Nakazane so tudi vsebina oziroma
značilnosti teh dveh odnosov: med možem in
ženo ljubezen z ene strani in podrejanje
z druge strani; med starši in otroki pa
ubogljivost z ene in potrpežljivost z druge
strani.
Od teh dveh odnosov je pomembnejši prvi,
odnos med zakoncema, kajti od njega je v veliki
meri odvisen tudi drugi, odnos do otrok. Oba od
staršev lahko ljubita svoje otroke, kolikor hočeta,
a če se hkrati ne ljubita med seboj, nobena stvar
ne bo mogla preprečiti, da bo otrok odraščal v
negotovosti. Pogosto se zgodi, da, ko se starša
ne ljubita več, vsak od njih vso svojo naklonjenost
usmeri na otroka in ga nezavedno skuša navezati
nase. Toda to ni to, kar si otrok potihoma želi. On
si ne želi ljubezni, ki je oddvojena; želi si pa, da
se oče in mati medsebojno ljubita in ga vključita
v to njuno ljubezen. Otroci vedo, da so se iz te
ljubezni rodili in če se ta pretrga, je, kakor da bi
jim zmanjkalo tal pod nogami.
Če te Pavlove besede beremo z očmi modernega
človeka, se lahko takoj obregnemo ob neko
težavo. Pavel priporoča možu, naj »ljubi« svojo
ženo (s tem seveda soglašamo), toda pred tem
priporoča ženi, naj bo »podrejena« možu. To pa
se, v družbi, ki se (upravičeno) močno zaveda
enakosti spolov, zdi nesprejemljivo.

Dejansko je res. Glede tega je sveti Pavel vsaj
deloma pod vplivom mišljenja svojega časa. Vendar rešitev ni v tem, da iz odnosov med možem
in ženo odstranimo besedo »podrejenost«, ampak naj bo le-ta VZAJEMNA, kot mora biti vzajemna tudi ljubezen. Z drugimi besedami: ni le
dolžnost moža, da ljubi svojo ženo, ampak
tudi žena moža; in enako ni le dolžnost žene,
da je podrejena možu, ampak tudi mož ženi.
MEDSEBOJNA LJUBEZEN IN MEDSEBOJNA
PODREJENOST.
Podrejenost ni torej nič drugega kot eden od vidikov in ena od zahtev ljubezni. Tisti, ki ljubi, je podrejen tistemu, ki ga ljubi; ga ne ponižuje, ampak
ga osrečuje. Podrediti se v tem primeru pomeni upoštevati voljo sozakonca, upoštevati
njegovo mnenje in njegovo čutenje; pomeni
pogovarjati se in ne odločati sam; včasih se
znati odpovedati svojemu stališču.
Prav v tem je človeški par podoba Boga. Mož in
žena sta dejansko eno telo, eno srce, ena duša,
čeprav v različnosti spolov in osebnosti. V zakonskem paru bivata v medsebojnem sozvočju
enotnost in različnost.
Dobro vemo, da je to ideal in kot pri vseh stvareh
je tudi tu resničnost pogosto precej drugačna,
bolj skromna in bolj zapletena, včasih celo
tragična. Danes smo tako zelo bombardirani z
negativnimi zgledi propadlih zakonov ali celo z
idejami o istospolnih zakonih, da je morda prav
vsaj enkrat predstaviti ideal zakonske skupnosti
najprej na povsem naravni in človeški ravni, potem pa tudi na krščanski ravni.
Poglejmo si opis zakonske sreče, kakor nam jo
je zapustil pisatelj Dostojevski v Spominih iz
podzemlja: »Če je bila nekoč ljubezen, če sta se
zaradi ljubezni poročila, zakaj bi morala ljubezen

prenehati? Je res nemogoče, da bi jo hranili? Res
je, da prva zakonska ljubezen mine, toda tej sledi še lepša ljubezen. Takrat pride do združenja
duš, o vsem se odločata skupaj; drug pred drugim nimata skrivnosti. In ko pridejo otroci, se zdi
vsak trenutek, tudi najtežji, kakor sreča … Kako
se ne bi takrat oče in mati še tesneje povezala.
Pravijo, da je napor imeti otroke. Kdo to pravi?
To je nebeška sreča. Saj veš, kaj pomeni priviti
k sebi malčka, ki sesa na tvojih prsih; in kakšen
bi lahko bil mož, ki bi zasovražil ženo, ko jo vidi z
njunim otrokom v naročju.«
Ko se zakonski par odpre delovanju Svetega
Duha, jima on podeli tisto, kar on sam je;
lahko rečemo, da ju okuži, ko v njima obnovi sposobnost in veselje za medsebojno
darovanje. Znamenje, da se med zakoncema
nekaj začenja spreminjati, da milost prevzema
pobudo nad naravo in podarjajoča se ljubezen
nad erotično, je, ko se vsak od njiju preneha
spraševati: »Kaj je tisto, kar bi moj mož oz. moja
žena lahko še storil-a zame in doslej tega še ni
storil-a«« in se namesto tega začenja spraševati:
»Kaj bi še lahko storil-a za mojega moža oz.
ženo, kar doslej še nisem storil-a?«
V zakonu pa se mi zdi pomembno še eno dejanje, ki se mi zdi bistveno. To je MEDSEBOJNO
ODPUŠČANJE. Zakonski par, ki je bil zelo medsebojno povezan, z že odraslimi otroki je zaupal,
da je bila skrivnost njunega uspeha naslednja:
»Na dan poroke sva si za program vzela besedo
sv. Pavla: ‘Sonce naj ne zaide nad vašo jezo.’
Odločila sva se, da po prerekanju ali nasprotovanju ne bova legla v posteljo, preden se ne
spraviva. Čeprav morda težko in godrnjaje, sva
si vedno podala roki.«
TO BI BIL LAHKO NAMIG TUDI ZA DRUGE
ZAKONSKE PARE!

Miklavževanje
Miklavž, kakor običajno imenujemo svetega Nikolaja, je gotovo eden najbolj
priljubljenih svetnikov. S posebnim veseljem ga pričakujejo otroci, ko na večer
pred svojim godom 6. decembra prinaša
darove. Sveti Miklavž je prišel tudi letos.
Najprej se je z otroki srečal v kulturnem
domu v Starem trgu pri Ložu, nato pa je
z angeli in »parkeljni« obiskal še Babno
Polje, kjer je prav njemu posvečena
cerkev. Ob prihodu Miklavža je ena izmed
birmanskih skupin pod vodstvom kaplana Aleša Tomaševića pripravila krajšo
poučno igro, ki je govorila o hvaležnosti.
B. K.
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Smučarski klub Kovinoplastika Lož v novih prostorih

Po tekmi letnega biatlona v Starem trgu

brez kolajn. Na preostalih tekmah sta se na
zmagovalni oder poleg že naštetih uvrstila še
Maruša Forjanič in David Janež, tudi ostali pa
so nas razveselili z nekaj lepimi uvrstitvami tik
za najboljšimi tremi.
Na organizacijskem področju smo se širši
javnosti predstavili na štirih prireditvah.
Smučarski tek, biatlon in sam klub smo tako
kar najbolj nazorno skušali predstaviti na prireditvi Šport špas – dan druženja treh generacij ter v okviru praznovanja 55-letnice Kovinoplastike Lož, d. d., oboje na Zagradnih njivah.
Kako pa resno ukvarjanje z obema omenjenima
športoma dejansko zgleda, ste lahko spoznali
na dveh tekmah državnega nivoja: tekmovanje

arhiv: SK

Pa naj se najprej dotaknem tekmovanj, na katerih so nastopali naši tekmovalci. Skupno so
nastopili na 12 tekmovanjih – šest jih je bilo
organiziranih v okviru Poletnega pokala Cockta
na tekaških rolkah, pet tekem je bilo v letnem
biatlonu in še ena na tekaških rolkah, ki pa ni
štela za omenjeni Poletni pokal. V skupnem
seštevku Poletnega pokala so tekmovalci SK
Kovinoplastika Lož osvojili skupno 7. mesto
med petnajstimi sodelujočimi slovenskimi
klubi. Med posamezniki je prvo mesto osvojila
Jerneja Mihevc med ženskami, drugo mesto
pa je v kategoriji mlajših dečkov osvojil Nace
Žnidaršič, ki se je tudi edini udeležil vseh šestih
tekmovanj. V letnem biatlonu so bila tri tekmovanja namenjena tekmovalcem na zračnem
orožju, na zadnjem izmed njih v sredini oktobra pa so se tekmovalci pomerili za državne
naslove. Mladi tekmovalci našega kluba so
osvojili kar tri izmed štirih možnih naslovov:
Urška Poje (ml. deklice), Nace Žnidaršič (ml.
dečki) in Jure Ožbolt (st. dečki). Naslov nam je
ušel tako le v kategoriji starejših deklic, kjer pa
si je Tina Mlakar pritekla in pristreljala bronasto kolajno. Za tekmovalce na malokalibrskem
orožju pa sta bili organizirani dve tekmovanji,
ki sta tudi obe šteli za državne naslove. Tako je
med mlajšimi člani Simon Kočevar prepričljivo
postal državni prvak tako v šprinterski kot v
zasledovalni preizkušnji, Nastja Ravšelj pa je
v šprintu presenetila tekmice in z vsemi zadetimi tarčami osvojila naslov državne prvakinje, v zasledovanju pa se je morala sprijazniti
s srebrno kolajno. Nejc Kordiš med člani in
Jure Sterle med mladinci pa sta tokrat ostala

arhiv: SK

Člani Sekcije za biatlon in smučarski tek SK Kovinoplastika Lož smo bili aktivni tudi v letošnji
poletni sezoni, in sicer tako na tekmovalnem
kot organizacijskem področju.

v letnem biatlonu za mlajše kategorije smo
organizirali konec avgusta v Starem trgu ter
nato sredi septembra v Podgori še jubilejno
10. tekmovanje na tekaških rolkah »SKI rolke
Lož 2009«. Obe tekmovanji sta lepo uspeli, saj
se ju je skupaj udeležilo nekaj več kot 200 tekmovalcev iz 15 slovenskih in enega hrvaškega
kluba.
Na koncu se moram dotakniti še naslova
tokratnega članka in še ene pomembne poletne
aktivnosti Sekcije za biatlon in smučarski tek
SK Kovinoplastike Lož. Na zahtevo PGD Stari
trg smo se morali namreč izseliti iz prostora,
v katerem je klub do sedaj deloval. Omenjeno
društvo je namreč pravno-formalno lastnik
omenjenega prostora in tako nam ni preostalo
drugega, kot da si poiščemo drugo domovanje.
Novo primerno lokacijo smo po dolgotrajnem
iskanju v sredini letošnjega leta končno našli
ali, če sem natančnejši, se nam je ponudila kar
sama oziroma nam jo je ponudil njen lastnik
in tudi član kluba g. Anton Mlakar, za kar se
mu v imenu kluba še enkrat – tokrat tudi javno
– lepo zahvaljujem. Obenem se zahvaljujem
tudi ostalim članom in simpatizerjem kluba, ki
ste s svojim prostovoljnim delom pomagali pri
urejanju novega klubskega prostora, ki smo
ga nato, tako kot se spodobi, tudi »uradno
odprli«.
Tako je pred nami že glavni del sezone, ki se
s prvimi tekmami prične v začetku decembra
in ga glede na dosežke naših tekmovalcev v
poletnem obdobju ponovno lahko pričakujemo
optimistično in z željo po ubranitvi naslova
najboljšega slovenskega kluba za delo z mladimi biatlonci.

Vhod v nov klubski prostor v Markovcu
december, 2009
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SK Kovinoplastika Lož
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ŠPORTNE IGRE
Športno društvo Nadlesk, ki že doslej organizira
športne igre za različne udeležence (predšolske,
šolske in tudi starejše), je dalo pobudo o organiziranju prilagojenih športnih iger tudi za naše
osebe z motnjo v duševnem razvoju. O pobudi in
izvedbi smo se pogovorili in dogovorili ter se tako
na lepo septembrsko soboto (čeprav je bil napovedan dež) zbrali v Športnem parku Nadlesk.
Na prizorišču iger so člani športnega društva in
njihovi pomočniki opravljali še zadnje podrobnosti, tekmovalne steze so bile že označene in
športni rekviziti pripravljeni na startnih mestih.
V ozadju so stale zmagovalne stopničke, kot bi
vabile – pridi, poskusi, upaj si, bodi pogumen
– čakamo nate!
Prireditelji so nas kar kmalu povabili na startno
mesto prve igre, kjer smo se pred dejanskim
začetkom tudi evidentirali. In smo začeli, vzdušje
je bilo napeto in tekmovalno, navijali smo vsi
za vse ter se zraven tudi smejali, kričali in zabavali. Same igre so bile pestro sestavljene, bilo
je pet različnih sklopov, skozi katere se je sam
ali s pomočjo prebil vsak tekmovalec ter pri tem
uporabil svojo moč, spretnost, hitrost in še kaj.
Kot omenjeno je OMDR pri tekmovanju imel
lahko pomoč spremljevalca, ki mu je pomagal le
pri aktivnostih, katerih sam ne bi zmogel. Za osebe na invalidskem vozičku so bile igre nekoliko
drugačne, saj so bile prilagojene njihovim gibalnim sposobnostim.
Ko smo vsi uspešno zaključili in predihali vse discipline, nas je čakalo okrepčilo, da smo si povrnili moči. Še malo smo poklepetali in že je bila
razglasitev dejanskih rezultatov tekmovanja.
Ker so bili tekmovalci razdeljeni v različne kategorije (po starosti: do 10 let, od 10 do 20 in tako
naprej, poleg tega še ločeno fantje – dekleta), je
bilo kar veliko skupin. To pomeni, da smo imeli
precej zlatih, srebrnih in bronastih medalj, saj
so prvi trije v vsaki skupini prejeli navedene
tri medalje, vsi ostali sodelujoči in uvrščeni od
četrtega mesta dalje pa spominske medalje. Vsak
udeleženec tekmovanja je prejel za spomin tudi
majico in knjižice pesmi in povesti. Za zaključek
so naša dekleta »zaplenila« mikrofon in imeli
smo tudi malo pevsko točko.
Bila je resnično nepozabna sobota, od katere smo
vsi domov odnesli lepe vtise, dobro razpoloženje,
okrog vratu pa medaljo!
S to prireditvijo je bilo našim otrokom, mladostnikom in starejšim osebam omogočeno, da zabavno preživijo nekaj svojega časa v skupini,
kjer so sprejeti takšni, kot so in kjer potekajo dejavnosti prav zaradi njih, kar pa je bil pravzaprav
tudi osnovni namen. Poleg tega je marsikdo
tokrat prvič doživel tako športno tekmovanje z
vsem, kar spada zraven – tekmovanje, v katerega
je treba vložiti svoje sposobnosti, navijanje, rezultate in medalje. Zato se za enkratno doživetje
najlepše zahvaljujemo Športnemu društvu
Nadlesk, še posebno g. Mirku za vso organizacijo, ideje, potrpljenje, nagrade in … sploh vse.
Upamo, da bomo naslednje leto športne igre
lahko ponovili.
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Skavtska iznajdljivost
Zgradbarstvo
Zgradbarstvo ali pioniristika je način
postavljanja zgradb, ki je prav poseben.
Mogoče nekoliko spominja na stare čase,
ko še niso imeli takega orodja in strojev,
kot jih poznamo danes. Z dobrimi načrti in
pridnimi rokami pa vseeno lahko zgradimo
občudovanja vredno zgradbo.
Potrebujete: preprosto orodje, kot sta sekira in žaga, vrv, nož, primeren les.
Zgradbarstvo je ena od veščin, za katero
se vsako leto navduši marsikateri skavt.
Malo večji skavti pa jo obvladamo vsaj toliko, da znamo postaviti enostavne stvari,
kot so klopi in mize. Največkrat se zgradbarstvu posvetimo na poletnih taborih, saj
nam samo šotori ne zadostujejo, zato si
postavimo še nekaj tabornih zgradb. Nekatere izmed njih so bolj praktične narave,
npr. kuhinja z mizo in klopmi, stranišče in
polička za orodje, druge, kot so vhod v tabor,
jambor in most, pa naredijo taborni prostor
nekaj posebnega in so nam v ponos.

Diagonalna vezava

Vsake taborne zgradbe se moramo lotiti z
razmislekom, saj bo le tako funkcionalna in
bo zdržala dalj časa. V naprej moramo tudi
predvideti, koliko lesa bomo potrebovali in
kakšnega. Pri skavtih za izdelavo tabornih
zgradb največkrat uporabljamo ravne in
nekje do 10 cm debele, suhe smreke, ki so
zrasle nekje v goščavi drugih dreves in se
zato posušile. Za manjše zgradbe pa nam
prav pridejo tudi leske. Kadar želimo, da bo
zgradba stala dalj časa, je najbolje, da uporabimo les, ki je že suh, saj se tako kasneje
ne bo več toliko sušil in bo zgradba ostala
bolj stabilna.
Ko imamo les posekan, ga oklestimo, da
dobimo lepe palice oz. drogove. Nato ga
december, 2009

Križna vezava
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nažagamo na želeno dolžino, po potrebi pa
kakšen del s sekiro ošpičimo in zabijemo
v tla. Za nadaljnjo gradnjo potrebujemo
le vrv, s katero palice, ki se križajo pod
pravim kotom, zvežemo s križno vezavo,
palice, ki se križajo pod drugačnim kotom
pa z diagonalno vezavo. Pri tem moramo
biti pozorni, da vrvi ne križamo, ampak leta ves čas teče vzporedno brez vmesnega
prostora. Prav tako je pomembno, da vrv
ves čas čim bolj zategujemo in na koncu vezavo zaključimo z ambulantnim vozlom, ki
se ne razrahlja, saj bo le tako zgradba bolj
stabilna.
Vsi, ki ste se morda nad zgradbarstvom
navdušili, si lahko na spletni strani www.
proneeringprojects.org ogledate, kaj vse je
mogoče zgraditi.

Tina Sterle – Potrpežljiva p. kravca

foto: Tomaž Kvaternik

foto: Marjan Žagar

Koši za ločeno zbiranje odpadkov

Razgledni stolp

Vabilo
Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož
vabi 26. 12. 2009 ob 16.00 in 19.00 uri na Božično
novoletni koncert v telovadnici OŠ Stari trg.
Gostje bodo Fešta band, vstopnice kot vsako leto
v predprodaji v Kovinoplastiki Lož d. d. in trgovini Sonček.
Zgradbarijo tudi najmlajši
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ČEBELARSKA EKSKURZIJA
Naše čebelarsko društvo je zelo aktivno, čeprav
se ne izkaže prav velikokrat. V njem je več kot
šestdeset pridnih in prizadevnih članov, ki skrbimo za svoje čebele in čebelnjake ter za dober
in kvaliteten med.
Sodelujemo na raznih prireditvah, imamo svojo
stojnico, kjer prodajamo med in medene izdelke,
sodelujemo z osnovno šolo in vrtcem, pa tudi z
drugimi čebelarskimi društvi v naši regiji in v širši
Sloveniji.
Radi se družimo z drugimi čebelarji, zato smo se
19. 9. 2009 odpravili na ekskurzijo h koroškim
čebelarjem. Ker sem eno leto službovala na
Koroškem, sem se izleta zelo veselila, saj Korošce
dobro poznam in vem, da so veseli in dobri ljudje.

Naš vodič je bil gospod Ciril Vidrih, priznan
čebelar, ki je prišel k nam s Koroške. Povedal nam
je veliko zanimivega o krajih, skozi katere smo se
peljali. V vsakem kraju, kjer smo se ustavili, pa je
gospod Vidrih našel kakšnega znanca, s katerim
je pokramljal.
Najprej smo obiskali čebelarje v Črni. Povabili so
nas v svoj prelepi čebelarski dom, kjer nas je sprejel njihov gospod župan in nam z nekaj besedami
opisal kraj in delo njihovih čebelarjev. Dom je nov.
Pri izgradnji je čebelarjem pomagala občina, ki z
njimi zelo dobro sodeluje in ima posluh za njihove
težave. Tam so nas kraljevsko pogostili. Dogovorili smo se, da nam obisk vrnejo. Potem smo se
odpravili v Mežico. Razdelili smo se v dve skupini.
Tista bolj korajžna je šla v opuščeni rudnik svinca,

druga pa v talilnico svinca. V rudniku smo videli
mnogo zanimivih stvari in veseli smo bili, da nam
v njem nikoli ni bilo treba služiti kruh. Že pošteno
lačni smo se po ogledu odpravili na kosilo na
kmečki turizem nekam v koroške hribe.
Ko smo se podprli, je bila naša zadnja postaja
Čebelarstvo Repas. Ogledali in nakupili smo
medene izdelke čebelarja Repasa in se že kar
utrujeni odpravili proti domu.
Bilo nam je toplo pri duši, ko smo prihajali
na Notranjsko. Saj veste: Povsod je lepo, a …
Koroških čebelarjev se bomo spominjali z veseljem v srcu, čeprav smo jim zelo nevoščljivi za
njihov prekrasen dom, upamo pa, da se bo tudi
nam uresničila želja in bomo lahko Korošcem
nekoč pokazali našega.
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arhiv: MDI

V začetku decembra smo se v prostorih našega
društva v Cerknici zbrali predstavniki MDI naših
treh občin, da se spomnimo in počastimo Mednarodni dan invalidov.
Predsednica Društva je prebrala poslanico ministra za delo, družino in socialne zadeve g. Svetlika, v kateri je poslal tudi čestitke invalidom ob
njihovem prazniku.
Seznanjeni smo, da je Ministrstvo za delo poslalo
v javno razpravo predlog Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov. Ta naj bi preprečeval in odpravljal diskriminacijo in jim nudil enake možnosti. Zakon naj bi tudi v večji meri kot do sedaj omogočil
zagotovitev invalidskih pripomočkov invalidom s
težko gibalno oviranostjo, za gluhe – naglušne, za
slepe – slabovidne in druge. Namen in cilj zakona
je, da bi invalidi imeli enake možnosti na vseh
področjih življenja, predlog pa bo v javni razpravi
do sredine januarja 2010.
V nadaljevanju smo pregledali celoletno delo
našega društva in ugotovili, da je Program dela za
leto 2009 v celoti izpolnjen, potrdili pa smo tudi
predlog delovnega koledarja za naslednje leto.
Obeležje Mednarodnega dneva invalidov smo
zaključili s predavanjem univ. dipl. soc. ped. Divne
Klanfar na temo kandite, morebitne povzročiteljice
slabega počutja. Kandita je glivica (kvasovka), ki
se nahaja v stenah črevesja, dihal in plodil, na koži
in na sluznicah. Ga. Klanfar nam je na zelo poljuden in razumljiv način posredovala informacije o
primarni preventivi – kako preprečiti negativno
delovanje glivice na naše zdravje in tako zagotoviti
boljše vsakodnevno počutje. Podobna predavanja
bi bila tudi v bodoče zaželjena in dobrodošla za
širšo skupnost v naših občinah.
Ob tej priložnosti vsi člani upravnega odbora MDI
želimo našim članom invalidom ter vsem ostalim
bralcem naših občinskih glasil lepo preživete vse
božične praznike, v novem letu pa zdravja in poguma za premagovanje vsakodnevnih težav.
za MDI
Jožica Škrlj

arhiv: MDI

Mednarodni dan invalidov, 3. december obeležili tudi
v našem medobčinskem društvu invalidov

37

dru{tva

Božično-novoletna razstava v Babnem Polju
Jaslice, upodobitev Kristusovega rojstva,
poklona pastirjev in Sv. treh kraljev, že
stoletja burijo domišljijo po vsem svetu.
Danes, v sodobnem času, so njihove
postavitve in uprizoritve v božičnem času
ena najprivlačnejših tem za ljudi – za tiste,
ki jih hodijo občudovat, in za tiste, ki jih ustvarjajo.
Razvile naj bi se iz duhovnih iger o Kristusovem življenju v 11. stoletju. Prve žive
jaslice je v gozdni votlini postavil Frančišek
Asiški leta 1223. V votlino je pripeljal vola in
osla in tam imel za božič polnočnico.
Prve jaslice so v Sloveniji postavili leta 1644
v jezuitski cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani.
Iz jezuitskih cerkva so se jaslice širile tudi v
druge cerkve, od tam pa v plemiške domove,
v 18. stoletju še v meščanske in na začetku
19. stoletja v kmečke domove. V preteklosti
so bile v cerkvah razširjene predvsem odrske jaslice s poslikanimi, iz desk izžaganimi
figurami, in omarične jaslice, razširjene tudi
v meščanskih domovih.
V večini kmečkih domov so najprej postavljali papirnate jaslice, potem tudi figuralne
iz lesa, mavca ali gline. Figuralne jaslice so
zahtevale več prostora, zato so se iz bogkovega kota selile na predalnike. Jaslice so
največkrat postavljali otroci.
V soboto, 5. decembra in v nedeljo, 6. decembra so prostore PGD Babno Polje krasili
adventni venčki, božično novoletni namizni
aranžmaji, jaslice, moderne dekoracije, pa
tudi okrašena drevesca kot v času naših
babic.
Avtorji razstave: Fanika Vesel, Darko Vesel,
Jožefa Sterle, Anita Bajec, Jožica Prašnikar,
Magda Mrvoš, Jože Sterle, Erika Vesel, Marija Antončič, Marica Mauhar, Ðurđa Janeš,
Nino Bajec.
Vaščanke Babnega Polja pa so spekle okusne
božično-novoletne dobrote.
Anita Kolmanič
Foto: Janez Ule
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foto: Paul Veenvliet

foto: Paul Veenvliet

V lokev v Babnem Polju se bo vrnilo življenje

Lokev v Babnem Polju pred …

saj struga za večino dvoživk ni primerno vodno
okolje. Rečni tok je premočan, poleg tega pa
strugo naseljujejo tudi ribe, ki plenijo ličinke
dvoživk. Precej vrst dvoživk se zato izogiba vodam, v katerih so prisotne ribe, saj bi te pogubile njihov cel zarod. Te vrste za razmnoževanje
poiščejo manjše vodne površine, ki so lahko naravne ali pa jih je za svoje potrebe zgradil človek.
Lokve, ki so jih v preteklosti v Loški dolini in
na Babnem Polju uredili za napajanje živine,
so tako postale pomemben življenjski prostor redkih vrst dvoživk. Drugih stoječih voda v
tem delu Slovenije skoraj ni. Danes je živine vse
manj, zaradi drugih vodnih virov pa se prvotna
raba lokev opušča. V opuščenih lokvah glineno
dno razpoka in se v nekaj letih zaraste z gostim rastlinjem. Prav to se je zgodilo z lokvijo na
robu vasi Babno Polje. Lokev se je zarasla, dno
pa je prepuščalo vodo. Voda je v njej zastajala le
še po obilnem deževju, že zgodaj poleti pa se je
popolnoma posušila. Če smo zgodaj spomladi v
lokvi še našli številne odrasle pupke in žabe, pa
so odrasli kmalu zapustili izsušeno lokev, ličinke
pa se v tako kratkem času niso uspele razviti in
so poginile.

… in po obnovi.
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stva Ministrstva za okolje in prostor. Z obnovo
smo začeli konec septembra 2009. Najprej je bilo
potrebno odstraniti vse rastlinje, nato pa smo na
dno položili bentonitno polst – posebno folijo, v
kateri so glinena zrnca. Folijo smo nato prekrili
s prstjo. Glinena zrnca v foliji so se ob stiku z
vodo napihnila in ustvarila neprepustno plast.
Lokev smo oblikovali tako, da ima zelo položne
obale, saj se plitva voda bolj ogreje in omogoča
hitrejši razvoj ličink dvoživk. Obnovljena lokev pa
naj ne postane ribnik, saj bodo ribe preprečile
uspešno razmnoževanje dvoživk in bo ves trud
zaman. Lokev se je že ob prvem večjem deževju
začela polniti z vodo in do spomladi bo voda verjetno zalila celo kotanjo. Čeprav znanstveniki še
vedno niso dognali, kako dvoživke najdejo vodne
površine, so pri tem zelo uspešne. Zato lahko
pričakujemo, da bo že prihodnjo pomlad v lokev
vrnilo življenje.
V sklopu obnove življenjskih prostorov dvoživk
smo želeli obnoviti tudi lokev v Podgori, ki se
zarašča z rogozom. Žal nam je izvedbo akcije
preprečilo jesensko deževje, ki je preveč zmehčalo
dno presušene lokve in odstranitev rogoza ni bila
več mogoča. Z varstvenimi aktivnostmi pa bomo
nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Zavod Symbiosis bo poskušal dobiti sredstva, da v prihodnjem
letu obnovimo tudi lokev v Podgori in dvoživkam
zagotovimo še en majhen, a zelo pomemben
življenjski prostor.
Pripravila: Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis
foto: Paul Veenvliet

Ker je lokev v Babnem Polju eden zadnjih stoječih
vodnih habitatov na širšem območju, je smiselno
lokev obnoviti in zagotoviti nepropustnost, da
voda v njej zastaja vsaj do poznega poletja. Zavod Symbiosis je nevladna organizacija, ki se na
območju Notranjske že več let posveča varstvu
dvoživk. Za obnovo lokve smo v sklopu sofinanciranja dela nevladnih organizacij pridobili sredfoto: Paul Veenvliet

Junija 2008 smo v glasilu Obrh lahko prebrali
kratek prispevek o življenju vider. To pa niso
edini zanimivi prebivalci voda v Loški dolini. Še
posebej žabe in krastače pogosto srečujemo tudi
v bližini človekovih bivališč in prav to je najbrž
razlog, da so o žabah nastali številni miti. Le
kdo še ni slišal za legendo o princesi, ki poljubi
žabca, ta pa se spremeni v princa? Krastač se je
prijel manj ugleden sloves, čeprav se hranijo z
različnimi žuželkami in na naših vrtovih opravljajo koristno delo.
Kot že ime pove, je življenje dvoživk razpeto med
dve življenjski okolji – kopno in vodo. Njhovo
življenje se začne v vodi, vendar se navadno že
v nekaj mesecih preobrazijo v odrasle živali in
osvojijo kopno. Preostanek njihovega življenja
zaznamujejo vsakoletne selitve v vodne habitate,
kjer poteka razmnoževanje. Naloga odraslih
dvoživk v vodi pa je kaj hitro končana in večina
že v nekaj dneh ali tednih zapusti vodne habitate. Preselijo se na kopno, večinoma v gozd, kjer
najdejo vlažna zatočišča, v katerih preživijo poletne mesece. Dvoživke pri nas in v svetu veljajo
za eno najbolj ogroženih skupin vretenčarjev. K
njihovi veliki ogroženosti najbrž prispeva prav
dejstvo, da za uspešen razvoj in obstoj populacij
potrebujejo ugodne pogoje tako v kopenskem kot
v vodnem habitatu. Če je v Sloveniji kopenskega
habitata – gozdov – na pretek, pa so vodni habitati maloštevilni in zaradi človekovih posegov
hitro izginjajo.
Loška dolina je navidez bogata z vodo. Vendar pa
ob strugi Obrha najdemo le nekaj vrst dvoživk,

… med …

V obnovljeno lokev se bodo že spomladi vrnili tudi navadni pupki.
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LEKANČKOV BUTIK
NOVOLETNI BISKVITKI
Sestavine
3 cela jajca
8 dag sladkorja
8 dag moke
3 dag gustina (škrobne moke)
noževa konica pecilnega praška
limonina lupinica
Iz beljakov narediš trd sneg,
v katerega zamešaš sladkor,
rumenjake, moko s pecilnim
praškom, škrobno moko in limonino lupinico. Testo vliješ v
namazane
majhne modelčke in pečeš
na 180 °C približno 10 minut.
Ko se ohladijo, jih poljubno
okrasiš (bela ali črna čokolada,
obarvan limonin led).
Jasna Lekan

Pavla Lavrič

Narava ima vedno prav
Ob novem zakoniku o družini mnogi
razpravljavci raznih združenj za tradicionalno družino, različne verskih skupnosti, psihoanalitiki, drugi strokovni delavci kot tudi posamezni starši gledajo na
nov zakonik zaskrbljujoče, ker tak, kot je
predstavljen, daje vse premalo poudarka
klasični, tradicionalni družini moža, žene
in otrok.
Ne gre za nestrpnost, pravijo. Načelno ni
nikogar, ki se ne bi strinjal, da se uredijo
pravice otrokom v vseh oblikah bivanja.
Enostavno gre za to, da se te pravice urejajo v drugem zakonu oziroma ustreznem
aktu, saj novodobne oblike bivanja, kot so
istospolne skupnosti s posvojitvijo otrok,
ne sodijo v zakon o klasično oblikovani
družini. To nehote ali hote tradicionalni
klasični obliki družine znižuje njeno nadvse pomembno vlogo. Posledice sprejetja
takega zakona so nepredvidljive in prav to
je zaskrbljujoče, trdijo številni razpravljavci.
Resnici na ljubo se je že velikokrat izkazalo, da se je tisto na prvi pogled sodobno,
napredno, novodobno, moderno v praksi
čez čas sprevrglo v pravo nasprotje.
Pomislimo npr. samo na prehrano, kako
smo se še pred leti navduševali nad industrijsko predelano hrano. Danes smo priča
opozorilom tako rekoč na vsakem koraku,
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kako je za zdrav način življenja priporočljiva
na čim bolj naraven način pridelana hrana,
taka, kot smo jo pridelovali včasih.
In nenazadnje, kako se nam maščuje
uničevanje narave!
Takšne in drugačne stran poti so prava
opozorilna znamenja na previdnost, da
tradicije ne gre kar tako zaradi »napredka« podcenjevati in potiskati na stranski
tir. Zanimivo, kako številne analize skozi
zgodovino dokazujejo, zakaj so propadle
številne skupnosti. Njihov skupni imenovalec je bil: razpad družine.
Nadalje številni razpravljavci pripominjajo, da bi glede na naš demografski položaj
od vlade pričakovali prav nasprotno, da
bo v zakoniku o družini prav tradicionalno
klasična družina dobila največjo podporo.
Očitno tako pripravljen zakon o družini
strateško ni usmerjen v večjo nataliteto.
Brez večje rodnosti se nam dolgoročno
lahko izide le v lastno škodo. Zato je
potrebno res tehtno premisliti, kakšen zakon o družini bo sprejet v parlamentu.
Psihoanalitik, ki zase pravi, da ni ravno
desno orientiran, dr. Roman Vodeb, se je
javno izpostavil prav zaradi omenjenega
člena posvojitve otrok in člena o prepovedi
telesnega kaznovanja. Prav to, da gre pri
členu o možnosti istospolnih parov do

posvojitve otroka v prvi vrsti za pravice
otroka, pravi omenjeni psihoanalitik, da
ne drži. Otrok bo trpel že v otroštvu, v
odraslosti pa še bolj. Prav zato, ker je trdno prepričan, da so s tem členom otrokove
pravice popolnoma zanemarjene, se je, v
zagovor otrok, javno izpostavil. Glede člena
o telesnem kaznovanju pa pripominja, da
ta člen, tako kot je napisan, čustvenega in
psihičnega maltretiranja otrok sploh ne
upošteva.
Danes ni modno in se ne šteje za napredno biti konzervativen na tem področju, se
pravi na področju družinske zakonodaje,
še meni omenjeni analitik. A vsemu navkljub se je še kar nekaj psihoanalitikov,
pedagogov, družinskih terapevtov, drugih
strokovnih delavcev in vseh tistih, ki jim
ni vseeno, kakšen zakon bo sprejet, pred
nedavnim zbralo v državnem zboru in
predlagateljem zakona posredovalo pisne
pripombe.
Na dan družine so udeleženci začeli zbirati podpise za spremembo zakona. Kaj bo
od vsega tega upoštevano in kaj ne, bomo
kmalu videli.
Eno zagotovo drži. Nazadnje bo zadevo
narava vzela v svoje roke. NARAVA IMA
VEDNO PRAV. ČE JI NE PRISLUHNEMO
PRAVOČASNO, OBIČAJNO PLAČUJEMO
VISOKO CENO.
december, 2009
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Energetsko svetovanje
Zdravja se zavemo,
ko ga izgubimo, to
je stara resnica.
Preventiva deluje,
kot deluje, kurativa
pa res »prime«, ko
»vrag odnese šalo«
in se začnemo basati s pilulami, tabletami, mažami in še s
čim. Naložba v svoje zdravje je dolgoročna,
koristimo sebi. Vse opisano velja tudi za
učinkovito rabo energije (URE). Preventiva
– kjer potrebujemo znanje in kakšen dober
nasvet – deluje, kot deluje. Kurativa – kar
pomeni odpravljanje posledic nekvalitetne
gradnje – je dolgotrajna, rezultat je lahko
vprašljiv, vsekakor pa nas stane denarja,
časa in živcev. Osnova za vsako opravilo so
informacije in znanje. Za zdravje nam jih da
zdravnik, za URE energetski svetovalec.
Pri URE so pomembne predvsem optimalne
rešitve ter z njimi povezani stroški. Ko
želimo najmanjši strošek in največjo korist,
potrebujemo znanje. Razumeti moramo, kje
in zakaj pride do plesni, predvsem pa, kako
se je rešimo. Poznati moramo pogoje, pod
katerimi daje Eko sklad kredite in subvencije.
Poznati in prakticirati moramo učinkovito
prezračevanje bivalnih prostorov kot tudi
termoizolirati temelje. Zelo dobro je poznati
različne vrste termoizolacij, predvsem pa,
da trša ne pomeni tudi boljše termoizolativnosti. To znanje je potrebno, da postavimo
učinkovite zapore na toplotne mostove itd.
Brez znanja bo ekonomika naših odločitev
vprašljiva. Ko pa razumemo, da se nam 5.5 €
vredna »naložba« v nakup sijalke (varčne
žarnice) povrne desetkratno ali da je le 10 %
dražji m2 na ključ narejene fasade, če namesto
15 cm damo 20 cm termoizolacije, se bomo
odločali na podlagi pravih podatkov.
Predavanje v Loški dolini
Vse to in še veliko več je bilo na voljo v soboto, 7. 11. 2009 na štirih 1.5 urnih predavanjih v Kulturnem domu Stari trg pri Ložu.
Od pričakovanih 200 prebivalcev vasi Markovec, Lož, Stari trg in Babno Polje jih je prišlo
natančno 5 % (10). Poštar je sicer vabila prinesel v 320 hiš teh vasi, saj smo želeli nekaj
rezerve. Da bodo vabila »bolje prijela« smo
prosili tudi župnika, da prebivalce s prižnice
pozove na obisk koristnega energetskega
predavanja, ki mu je na koncu sledila tudi delitev treh 21 W brezplačnih sijalk v vrednosti
16.5 €.
Ob shemah, fotografijah, panojih, termoizolaciji in zloženkah so bile predstavljene
najpogostejše težave na obodu stavbe (tlak
proti raščenemu terenu, fasada, strop proti
hladni podstrehi, streha in stavbno pohištvo),
ki zaradi neznanja in nekvalitetne izvedbe
povzročajo nepotrebne toplotne izgube in
plesen. Kjer je problem, je tudi rešitev, teh
december, 2009

je bilo veliko. Predstavljene so bile tehnične
(Fragmat), finančne (Eko Sklad) in svetovalne
(NEP Slovenija; ENSVET) rešitve. Da bodo
dobrobiti predavanja deležni tudi ostali, si
oglejmo dva praktična nasveta s predavanja:
Znanje za kvalitetno bivanje
1. Upoštevajmo “zlate” debeline termoizolacije:
V streho mansardnega stanovanja gre
40 cm,
na zadnjo ploščo (strop proti hladni podstrehi) 30 cm,
na fasado 20 cm,
v tlak proti raščenemu terenu 15 cm
(ogrevani prostori). Če niso, je dovolj
5 cm,
v tlak med ogrevanima etažama damo 3 cm
za zvočno izolacijo plavajočega estriha.
2. Plesen in prezračevanje:
Plesen v stanovanjih je najbolj izrazita
spomladi in jeseni, ko se zaradi sprememb
načina bivanja (ogrevanje, zračenje) in
zunanjih vplivov (vlaga, hlad) začne pojavljati na toplotnih mostovih oboda stavbe.
Za trajno rešitev je potreben obisk pri
energetskem svetovalcu. Za preventivo
in odpravljanje posledic pa je učinkovito
zimsko prezračevanje „zakon”. Priporoča
se prezračevanje vseh prostorov v etaži
ali stanovanju vsaj 3-krat na dan za 2–4
min. na prepih. To pomeni, da se odprejo
na stežaj (ne kipanje) vsa okna v etaži in
vsa notranja vrata. S prepihom dosežemo
hitro zamenjavo vsega zraka, tudi iz mrtvih
kotov, ki so običajno najbolj navlaženi. Tako
preprečimo, da bi relativna vlažnost notranjega zraka presegla kritično mejo. S tem v
veliki meri odstranimo nevarnost kondenzacije vodne pare in nastanka plesni.

toplotno izolacijo stanovanjskega objekta,
vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega
stavbnega pohištva,
zamenjavo azbestne strešne kritine,
nakup energijsko učinkovitih velikih gospodinjskih aparatov,
nakup električnega ali vozila na hibridni pogon,
priključitev objektov na javno kanalizacijsko
omrežje,
vgradnjo male čistilne naprave,
prekritje objekta z rastlinsko odejo,
namestitev naprave za izkoriščanje deževnice
ali za čiščenje pitne vode.
gradnja novega stanovanjskega objekta v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, katerega
razred energijske učinkovitosti ne bo smel
presegati 35 kWh na m2 letno.
Tehnična in svetovalna podpora
Vsa resna podjetja – Fragmat vsekakor sodi
mednje – imajo tehnično svetovalno službo,
kjer strokovnjaki svetujejo uporabnikom
konkretne, predvsem pa dobre in strokovno
neoporečne rešitve. Tudi na www.fragmat.
si so na voljo vse informacije o hidro in termoizolaciji z obilo tehničnimi detajli. Ob
tem si prav lahko zamislimo situacijo pred
odločitvijo za novogradnjo ali adaptacijo. Na
mizi kup prospektov, v glavi zbirka nasvetov
prijateljev in strokovnjakov, nekje zadaj kljuva „izjemno ugoden popust”. Denarnica nam
omogoča izbor dobrih rešitev, a odločitev je
težka, saj ne vemo, kako deluje zamišljena
investicija v realni situaciji in kje pridobiti informacije iz „prve roke”. Odgovore na to daje
NEP Slovenija na portalu http://nep.vitra.si.

vgradnjo sodobnega in energijsko učinkovitega
ogrevalnega sistema,

Ideja NEP Slovenija se je razvila kot nadgradnja in izboljšava učinkov energetskega svetovanja. Iz portala je razvidno, da predstavljamo dobre primere URE in obnovljivih virov
energije (OVE) v stanovanjih, delavnicah,
poslovnih objektih, blokih ... Zato je namenjena predvsem gospodinjstvom, ki se
odločajo za investiranje v URE in OVE, a ne
samo njim. Šolarji in učitelji so dobili uporaben učni pripomoček. Izvajalci (projektanti,
monterji, gradbeniki …) si z ogledi dobrih
praks osvežijo znanja in pogledajo v delo
konkurence. Vsak objekt je predstavljen s podatki o lastniku in stavbi, opisu posameznih
ukrepov ter celotne hiše. Celoto zaokroži 5
fotografij predstavljenih ukrepov. Iskanje je
enostavno z enim od štirih načinov: po celoti,
po energetskem ukrepu, po regiji in napredno
iskanje.

sistema za prezračevanje z vračanjem toplote
odpadnega zraka,

Obisk pri energetskem svetovalcu

postavitev sistema za pridobivanje električne
energije iz OVE ali za soproizvodnjo,

Kljub velikim koristim NEP Slovenija je obisk
pri energetskem svetovalcu še vedno »ob-

Finančna podpora Eko sklada
Pri kreditu in subvencijah si velja zapomniti,
da je potrebno najprej poslati vlogo s potrebnimi predračuni. Na www.ekosklad.si so na
voljo informacije o ugodnih kreditih in subvencijah (letošnje so že potrošene). Kredit
ima fiksno nominalno in subvencionirano
obrestno mero 3,9 %. Ena oseba ga lahko
vzame največ 20.000 € na največ 10 let.
V tem primeru subvencija obrestne mere
(okrog 3.800 €) pripomore, da je mesečni
obrok vseh 10 let 200 €. Za ugoden kredit
lahko zaprosijo fizične osebe, ki načrtujejo:
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vezen« pred vsakim posegom. Ne delajte
napak zaradi nevednosti, nestrokovnosti izvajalcev ali zavajajočih nasvetov. Pokličite
041 830 867 in si privoščite razkošje dobrih, praktičnih in brezplačnih informacij
predno začnete z novogradnjo ali adaptacijo, termoizolacijo, menjavo oken, prenovo
podstrehe. Isto velja za izbiro energenta,
prezračevanje, odpravo plesni, sanacijo dimnika, regulacijo sistema CK ter subvencije in
kredite. Še vedno vas v Cerknici čaka v »petek
in svetek«, dopoldne, popoldne ali zvečer –
poleg brezplačnega svetovanja – brezplačna
sijalka, ki vam jo poklanjata družbi Elektro
Primorska d. d. ter HSE d. o. o. kot nosilec
kampanje.
Projekt SIPO (Sijalke za podeželje) izvaja
Vitra Cerknica, vključuje pa 80 predavanj v
20 občinah južne Slovenije. Donator sijalk je
HSE (Holding Slovenske elektrarne, sam projekt pa financirajo Fragmat group, Eko Sklad
j.s. in Nizozemska ambasada.
Bojan Žnidaršič, univ. dipl. inž. krajin. arh.

Vse je bilo, le stolov ni ogrel nihče

Anita Kolmanič, VITRA Cerknica
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Ljudje se veliko pogovarjajo o vremenu, kar
ne preseneča, če upoštevamo, kako vpliva na
naše počutje, na naš način oblačenja in naš
način prehranjevanja. Vendar pa »podnebje«
ni isto kot vreme. Gre za povprečni vremenski
vzorec posamezne regije v daljšem časovnem
obdobju. Podnebje se je vedno – in se tudi bo
– spreminjalo zaradi naravnih razlogov. Naravni vplivi vključujejo spremembe sončnega
sevanja, vulkanske izbruhe, ki lahko Zemljo
zavijejo v oblak prahu, le-ta pa odbija sončno
toploto nazaj v vesolje, in naravne spremembe
samega podnebnega sistema. Z naravnimi
vplivi pa lahko razložimo le majhen del segrevanja. Prevladujoča večina znanstvenikov se strinja, da gre to pripisati predvsem
povečevanju koncentracije toplogrednih plinov
v ozračju, ki v ozračju ujemajo toploto, in so
posledica predvsem človeških dejavnosti. Podnebne spremembe so svetovni problem, vendar prispevamo lahko vsi. Tudi majhne spre-
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membe v dnevnem vedenju lahko pomagajo
preprečiti toplogredne emisije, da ne da bi
le-te vplivale na našo kakovost življenja. Pravzaprav nam prihranijo denar.
V preteklih 100 letih se je povprečna temperatura zraka na površini povečala globalno za
0,74 °C in za skoraj 1 °C v Evropi, kar je nenavadno hitro segrevanje. Pravzaprav je bilo 20.
stoletje najtoplejše stoletje in 1990-ta so bila
najtoplejše desetletje v preteklih 1.000 letih.
Trend segrevanja se nadaljuje: po podatkih
je bilo v zadnjih 12-ih letih 11 najtoplejših let
sploh.
Podnebne spremembe že prinašajo številne
vidne posledice:
• Taljenje polarnih ledenih odej: območje
arktičnega letu na severnem polu se je v
zadnjih desetletjih skrčilo za 10 % in debelina letu nad vodo se je zmanjšala za
približnost 40 %. Deli ledenih plošč na drugi
strani sveta nad antarktičnim kontinentom
so postali nestabilni.
• Umikanje ledenikov: do leta 2050 bo v
švicarskih Alpah verjetno izginilo 75 %
ledenikov.
• Višanje gladine morja: v zadnjem stoletju se je gladina morja povišala med 12 in
22 cm in pričakuje se, da se bo v prihodnosti
dvigovala še hitreje.
• Skrajne vremenske razmere: v zadnjem
desetletju se je na svetu zgodilo trikrat

več naravnih katastrof, povezanih z vremenom, v primerjavi s 60-imi leti 20. stoletja, vključno z vročinskimi vali, poplavami,
sušami in gozdnimi požari. Vsi tovrstni dogodki prinašajo ogromno fizično in gospodarsko škodo.
• Narava je ogrožena: veliko živali in rastlin
se ne bo moglo prilagoditi na višje temperature in spremembe njihovega naravnega
okolja.
V letošnjem letu si je bilo moč v knjižnici
Jožeta Udoviča, enota Maričke Žnidaršič Stari
trg pri Ložu, ogledati klimatski kotiček. V njem
so bili razstavljeni plakati, na voljo je bila
tudi izbrana literatura tako za otroke kot za
odrasle, o vplivih podnebnih sprememb. Klimatski kotiček je bil del projekta »Pure future«,
ki ga je sofinancirala ameriška ambasada. S
klimatskim kotičkom je VITRA želela obvestiti
prebivalce Loške doline o vsem, kar s seboj
prinašajo podnebne spremembe.
december, 2009
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Marjetka Troha

Zasvojenost z delom
Zaposlitev in delo sta pomembni aktivnosti
vsakega posameznika. Delo oblikuje človeka
in je ogledalo razvoja civilizacije. Predstavlja
pomembno družbeno vrednoto, ki jo spoštujejo
in priznavajo vsi ljudje po vsem svetu. Na prvi
pogled bi lahko rekli, da delo le plemeniti,
prinaša samo pozitivne in optimistične poglede, vendar temu ni vedno tako. V času
recesije nekateri ostajajo brez dela, drugi ne
vidijo ven iz njega. Tako kot pri vsaki stvari, je
tudi pri zaposlitvi potrebna prava meja zdrave
pameti. Deloholizem je pretirana odvisnost od
dela in je pravo nasprotje nedelu in lenobi.
Danes živimo v dobi nenehnega razvoja,
hitrega tempa in neprestanega tekmovanja,
kjer igra čas pomembno vlogo. Pomembno
je hitro prilagajanje ob ustrezni kakovosti.
Tako nekateri ljudje zanemarjajo družinsko
življenje in pomen prostega časa ter se zaradi
skrbi po ohranitvi zaposlitve, delovnega pritiska, prizadevanja k napredovanju in želje
po samouresničevanju, zatekajo k različnim
oblikam zasvojenosti – od drog, alkohola,
hrane do interneta in celo neprestanega dela.
Na prvi pogled se zdi morda smešno, vendar
gre za resno obliko odvisnosti. Zasvojenost
z delom izhaja iz nizkega samospoštovanja
in prisilne želje po perfekcionalizmu, tekmovalnosti, potrjevanju ter ostalih prednostih,
ki jih prinaša trdo delo. Razlika med zasvojenim z delom in nekom, ki veliko dela, je v
naravnanosti do dela in načinu dela (Šimek,
2003). Nekdo, ki rad dela, ob zaposlitvi uživa,
vleče ga volja in elan v sam delovni proces,
kar za deloholika ni značilno. Deloholiki delajo

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med 29. in 30. januarjem 2010
ponovno pripravljamo vseslovenski sejem
izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja – Informativo ‘10. Letošnjo informativo
je obiskalo kar 13.700 obiskovalcev iz vse Slovenije. Vsaj tako dober obisk pričakujemo tudi
v letu 2010.
Na sejemski prireditvi se bodo na enem
mestu predstavili programi slovenskih in
tujih izobraževalnih institucij, štipenditorji
in zaposlovalci, programi državnih institucij, založniki, mediji, strokovna združenja,
študentske, dijaške, nevladne in druge organizacije, ponudniki didaktičnih pripomočkov idr.
december, 2009

več od zahtevanega, niso zadovoljni s svojim delom, si postavljajo prevelike zahteve,
nedosegljive cilje ter si ne priznavajo svojih
uspehov. Njihova najpomembnejša opisna
izraza sta učinkovitost in uspešnost. Želijo si
izkazati svojo veljavo, odobravanje in uspeh.
Deloholiki so spoštovani člani družbe zaradi
delovne zagnanosti, visoke storilnosti in
zaslužka, ki ga ustvarijo. Vendar večino ljudi,
ki trpijo za deloholizmom, čezmerno delo
pripelje do propadlega zakona, odtujenosti
prijateljstev, resnih zdravstvenih težav in celo
smrti (Zajc, 2009). Zaradi prehude storilnosti
jih izda samo telo – začne se s simptomi poklicnih bolezni, nadaljuje s tesnobo, depresijo in drugimi kroničnimi obolenji ter konča
celo samomorilnimi poskusi. Zanimivo je,
da so Japonci smrt zaradi pretiranega dela
poimenovali »karoši«. So namreč najskrajnejši
narod, ki vsako leto omahne pod napornim
60- ali celo 70-urnim delavnikom. Deloholika
spoznamo tudi po značilnostih, kot so neprespanost, nestrpnost, garanje, raztresenost,
samodiscipliniranost, izgorelost in pretirana
natančnost. Poleg tega so ti ljudje prepoznavni
po podaljševanju delavnika, delu med prazniki
in vikendi, nezmožnosti delegiranja nalog na
sodelavce, zanemarjanju družinskega življenja,
rednemu delu v poznih nočnih urah in opravljanju delovnih obveznosti v domačem okolju
(Ž. K., 2009). Kljub temu da se zdi, da so deloholiki najboljši uslužbenci, temu vedno ni tako.
Pogosto se dogaja, da so pri delu nekreativni,
nesposobni celovitega videnja zadeve, obsedeni s podrobnostmi in nezmožni sodelovanja
v timu. Obsedeni so z natančnimi definici-

jami, postopki, dejstvi in meritvami. Zaradi
naprezanja, naporov in izčrpanosti imajo
poslabšane možnosti koncentracije in se zato
težko osredotočijo na bistvo ter posledično delajo napake. Taki ljudje pogosto lahko ostanejo
tudi brez zaposlitve in se zatečejo k drugim
oblikam zasvojite.

Na sejmu se bodo tako predstavili vsi, ki so
pomembno vpeti v verigo izobraževanja in
zaposlovanja.

in predstavitve, ki jih pripravljajo sodelujoči,
bogat program na kulturnem odru, se povezati
s šolami in zaposlovalci in še in še.

Ker bodo na Informativi na voljo celovite informacije z različnih področij in panog, bo odlična
priložnost za obiskovalce, da v kar najkrajšem
času na enem mestu najdejo vse informacije,
pomembne za odločitve o njihovem nadaljnjem
šolanju in poklicni karieri. Informativa ‘10 je zasnovana tako, da bodo na njej informacije zase
lahko našli tako učenci, dijaki in študenti,
kot tudi njihovih starši, odrasli, ki se želijo
izobraževati, učitelji, profesorji in strokovni
delavci. Ogledati si bo mogoče atraktivne predstavitve na razstavnih prostorih, predavanja

Za organizirane skupine učencev in dijakov
pripravljamo brezplačne vodene oglede po prireditvi. Vsaka šola si izbere, katera področja
si želi ogledati, in nato program prilagodimo
njihovim željam. Pri vodenih ogledih so s posebnimi ponudbami in sofinanciranjem priskočili
na pomoč številni avtobusni prevozniki, Slovenske železnice in občine.

Podobno kot za vse ostale oblike zasvojenosti
tudi za deloholike velja zanemarjanje drugih
dejavnosti zaradi dela in mehanizem zanikanja, s katerim se deloholik brani. Nekateri
strokovnjaki pravijo, da je deloholizem najbolj
prikrit problem 21. stoletja in govorijo celo
o epidemiji v celotni sodobni družbi. Deloholizem je namreč zelo težko dokazati, ponavadi
ga merimo v številu delovnih ur. Upam si trditi,
da gre za edino bolezen, ki jo družba podpira
in spoštuje. Za psihično zdravje in v izogib tej
odvisnosti pa strokovnjaki priporočajo vsakodnevno rekreacijo, sprostitev, druženje, razdelitev dela ostalim sodelavcem ter pogostejše
preživljanje prostega časa z družino in prijatelji, v skrajnem primeru pa tudi ustrezno
strokovno pomoč.
Literatura:
1. Šimek, Damjan. 2003. Zasvojenost z delom kot
individualni in družbeni problem. V Management
in razvoj organizacije, ur. Jože Florjančič, 1109–
1118. Kranj: Moderna organizacija.
2. Zajc, Kristina. 2009. Viva. Zasvojenost z delom.
http://www.viva.si/clanek.asp?arhiv=1&id=2009
(16. 11. 2009).
3. Ž. K. 24 ur.com. 2009. Zasvojenost z delom je lahko
škodljiva droga! http://m.24ur.com/bin/mobile/
index.php?article_id=3181066 (16. 11. 2009).

Za več informacij o vsem dogajanju, obiščite
spletno stran www.informativa.si.
Aleksandra Rebec
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Zaključena akcija zbiranja odpadne električne
in elektronske opreme in sijalk v občinah Cerknica,
Loška dolina in Blok v mesecu oktobru

JP Komunala Cerknica d. o. o.
JP Komunala Cerknica in družba Zeos sta zaključili akcijo »Aparat ni za
kosovni odpad«, to je zbiranje OEEO. Odmevna in uspešna akcija, ki je
potekala v mesecu oktobru 2009, je občane opozorila in spodbudila k
zbiranju te vrste kosovnih odpadkov, saj se večina te opreme dnevno
uporablja v gospodinjstvih. Ker vsebujejo nemalo škodljivih snovi, je
zato pomembno, da se tovrstno opremo, ko odsluži svojo življenjsko
dobo, pravilno obdela.
Za vse, ki jim je pot do zbirnih centrov predstavljala težavo, pa smo tri
sobote v oktobru organizirali dodatno zbiranje na posameznih lokacijah.
Vsak, ki je prinesel katero koli električno ali elektronsko napravo, je z
izpolnjenim kuponom sodeloval v nagradnem žrebanju za nov hladilnik.
Vsi, ki so prinesli odpadno sijalko, pa so prejeli majico.
V akciji je sodelovalo 252 občanov, ki so ločeno oddali kar 10.060 kg
odpadne električne in elektronske opreme. To pomeni, da so občani
vseh treh občin, v katerih je akcija potekala, v enem mesecu zbrali
preko 0,60 kg na prebivalca občin Cerknica, Loška Dolina in Bloke. Pri
zbiranju sijalk je sodelovalo 128 občanov.
Žreb za nov hladilnik je 11. novembra 2009 določil g. Franca Kovačiča
iz Raven v občini Bloke, ki je hladilnik velikodušno podaril vaščanom.
Take in podobne akcije privabijo in spodbudijo pri ljudeh pozitivno
razmišljanje o pomenu zavestnega zbiranja in pravilnega ločevanja odpadkov. S tem pa se spremeni tudi naš odnos do narave.

VEM svetovanje
Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo
prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli
iz srca v srce.
Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo
želje in izpolnijo pričakovanja.
Srečno 2010 vam želi NEC –
Notranjski Ekološki Center Cerknica!

Za brezplačno podjetniško svetovanje o aktualnih razpisih, brezplačno registracijo, izvedbo sprememb pri s. p. ali d. o. o. in za
vključitev v vavčerski sistem svetovanja smo vam na voljo na
VEM (Vse na Enem Mestu) tudi v Starem trgu pri Ložu.

Vsak tretji četrtek v mesecu od 10. do 13. ure
v mali sejni sobi občine Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2.
Prosimo vas za predhodno najavo na:
– 031 578 418, tina@nec-cerknica.si (Tina Mahne) ali
– 031 800 227, maja@nec-cerknica.si (Maja Mahne)
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v politiki
Pavla Lavrič, OO N.Si Loška dolina

3. KONGRES NOVE SLOVENIJE
V soboto, 28. novembra 2009 se je 3. kongresa
Nove Slovenije – krščanske ljudske stranke v
Mariboru udeležilo 5 članov našega občinskega
odbora.
Kongres je sprejel temeljni program stranke,
spremembe statuta in nekaj resolucij o aktualnosti sedanjega časa tako glede gospodarskih
razmer, socialnega položaja, zdravja, družine
z nosilno resolucijo: Nova Slovenija – Blizu
ljudem.
Zvrstili so se številni govorci, nosilci različnih
funkcij v stranki. Najbolj odmeven je bil govor
predsednice stranke Ljudmile Novak. Med drugim je poudarila, da, čeprav nimamo enakih
možnosti kot prej, ker nismo več parlamentarna stranka, delajo v stranki sistematično,
učinkovito in dolgoročno. Nadvse razveseljivo
je dejstvo, da si v stranki mladostna zagnanost, izkušenost srednjih let in modrost zrelih
let podajajo roke in da ponovno beležijo porast
članstva. Kdor dela iz prepričanja, da je za
sobivanje med ljudmi potrebno spoštovanje,
sodelovanje, poštenost, poslušanje drug
drugega, sprejemanje, priznavanje resnice in
tudi odpuščanje, zgradi lahko nekaj novega,
velikega in trajnega.
V današnjih težkih časih še vedno največ evropskih vlad in institucij vodijo politiki desno
sredinskih in krščansko demokratskih strank.
Pa ne zato, ker bi bili Evropejci tako zelo verni,

pač pa zato, ker številni evropski volivci vedo,
da so za razvoj in izzive časa potrebni verodostojni ljudje. V svojem govoru je predsednica to omenjala predvsem zato, da bi tudi
mi, ki izhajamo iz istih korenin in vrednot,
bili bolj ponosni na to, kar smo. Kristjani se
še vedno premalo zavedamo, da imamo vso
pravico sodelovati kot enakovredni člani
družbe. Ne bojmo se kandidirati! Kandidaturo
vzemimo kot čast in priložnost! Ne more nam
biti vseeno, da si majhen del prebivalstva na
nepošten način prisvaja tisto, kar smo ustvarjali vsi. Ne gre toliko za to, da si mi v Novi
Sloveniji želimo oblasti kot take. Gre za to, da
si ob prevladi ene politične opcije, naj bo leve
ali desne, po dolgotrajni prevladi ene opcije
le-ta lahko podredi vse institucije. Kontrola
ni več mogoča in kaj hitro se lahko ponovno
znajdemo v nadvladi tistih, ki jim ni primarni

interes skupno dobro, pač pa zadovoljevanje
lastnih interesov.
Nova Slovenija si prizadeva za takšno politiko, da ljudi ne bo več strah pred oblastjo,
temveč bodo pripravljeni z oblastjo sodelovati
in nadgrajevati njeno delo. Samo s poštenim
delom in z jasnimi stališči se bomo lahko
ponovno vrnili v parlament, je med drugim
dejala predsednica Ljudmila Novak in svoj
govor zaključila z besedami, ki naj bodo vodilo
naše stranke v prihodnje: ČLOVEK, DRUŽINA,
STVARSTVO IN DOMOVINA.
Vsem je zaželela še blagoslovljene božične
praznike in na vseh področjih srečno in
uspešno leto 2010. Naš občinski odbor
Nove Slovenije enako vošči vsem občankam
in občanom občine Loška dolina.

Poslanec dr. Peter Verlič si je
ogledal dela na cesti Pudob–Iga vas
Na pobudo vaščanov, ki so bili nezadovoljni z obnovo ceste med Pudobom in Iga vasjo, si
je dela na tem odseku 18. oktobra ogledal tudi poslanec dr. Peter Verlič. Tako strokovno kot
politično se že več let ukvarja s prometom. Med drugim je bil v prejšnjem mandatu sekretar
na ministrstvu za promet, v sedanji sestavi pa je podpredsednik Odbora za promet.
Prisluhnil je pripombam in predlogom vaščanov, ki so na sam potek obnove imeli veliko
pripomb. Zapisnik s pripombami na obnovo in predlogi za naprej, ko bo potekala še druga
faza obnove čez samo Iga vas, je posredoval pristojnim in obljubil, da se bo osebno zavzel,
da bodo dela v nadaljevanju potekala bolj strokovno in prijazno do občanov. Predlagal je
tudi, da se obrnemo na sedanjega sekretarja na ministrstvu za promet, ki je doma iz naših
krajev in najvišja strokovna avtoriteta na ministrstvu.

Kadar se pojavi veselje, mu moramo
odpreti vrata in okna, ker nikoli ne
pride ob nepravem času.

Razšli smo se v upanju, da bodo dela v drugi fazi potekala z manj problemi, kot so do sedaj,
poslanec pa je izrazil pripravljenost, da bo posredoval pri tem in ostalih problemih, ki tarejo
ljudi iz njegovega volilnega okoliša pa tudi drugje.
Marko Gorše, Maja Zupančič, SDS

Naj prihajajoče leto prinese čim več
trenutkov veselja!
Vesele božične praznike in srečno
2010!
Obenem pa vsem državljankam in
državljanom čestitamo ob dnevu
samostojnosti in enotnosti Republike
Slovenije!
Občinski odbor LDS Loška dolina
Predsednik: Branko Troha
december, 2009
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iz zgodovine
Borut Kraševec

Prva slovenska gozdarska šola
140 let od ustanovitve prve gozdarske šole v slovenskem jeziku
Pouk na prvi slovenski gozdarski šoli se je pričel 1.
oktobra 1869 v prostorih posestva gradu Snežnik.
Ideje o njeni ustanovitvi segajo v leto 1866, ko je
na svoji šestnajsti seji 29. decembra, deželni zbor
naročil deželnemu odboru naj prouči kakšne so
možnosti za ustanovitev gozdarske šole na Gorenjskem in Notranjskem. Za pridobitev ustreznega
objekta so se odločili, da med premožnejšimi posestniki poskušajo pridobiti pokrovitelja, ki bi v ta
namen nudil prostore za šolo. S pisnimi prošnjami
jim ni uspelo, zato so aprila 1867 v takratnih
Novicah in Laibacher Zeitungu objavili oglas. Na
oglas sta prispeli dve ponudbi. Odbor se je odločil
za ponudbo nemškega kneza Jurija Schönburga,
ki je bila ugodnejša. Na snežniškem posestvu je
bil za potrebe šole pripravljen brezplačno nuditi
celotno hišo s petimi sobami in kuhinjo, za 8 do
10 učencev; ves hišni inventar ter drva za kurjavo;
plačilo dveh učiteljev in uporabo 810 ha gozda
za terenski pouk. Za kritje stroškov prehrane
učencev, svečavo, spravilo drv za ogrevanje sob
in učilnic ter nabavo učnih pripomočkov naj bi
poskrbeli v odboru. Odbor je ponudbo sprejel.
Izvedbo je prevzel graščinski nadlogar Vincenc
Bodenstein po rodu Čeh, ki je z odliko opravil
gozdarski študij na akademiji v Beli na Češkem.
Ustanovitev snežniške gozdarske
šole je bila dokončno potrjeno na
sedemnajsti seji deželnega zbora 28.
septembra 1868.

15. marca ter letno od 15. marca do 30. avgusta.
Pogoj za ohranitev štipendije je bil uspešen preizkus znanja v vseh predmetih.
Dijakom je bila predpisana delovna in nedeljska
obleka. Delovno suknjo so nosili vsak dan; suknjo, hlače in čepico z zelenim obrobkom pa ob
nedeljah in praznikih. Od doma je vsakdo moral
prinesti dvoje spodnjih hlač, tri zavratnice, štiri
srajce robače, štiri pare nogavic, tri robce, tri
brisače, dva para škornjev iz juhtenine (en par
je moral segati čez kolena) in en par škornjev iz
telečjega usnja. Vsakdo si je lahko omislil puško,
lovski meč in lovsko torbo. Določen je bil tudi
strog hišni red.
Osnovni pogoji za sprejem so bili dobro spričevalo,
trdno zdravje in močna postava, lepo obnašanje
ter starost najmanj petnajst let.
Na razpis za mesto učitelja se je javilo dvanajst
prosilcev, odbor se je odločil za Jakoba Furlana,
ki je prevzel mesto učitelja in vzgojitelja.
Snežniška šola ob ustanovitvi ni imela nobenih
strokovnih knjig, razen nekaj rokopisov. Zato je
odbor pri ravnateljstvu hinterbrühlske šole odkupil zbirko semen, popkov in kotiledon pogoste-

ga gozdnega drevja in grmovja, malo mineraloško
zbirko ter zbirko hroščev in metuljev. Vse skupaj
je stalo 70 goldinarjev. Obenem je kupil rokopis
češkega nadlogarja MavricijaScheyerja »Navod
kako naj posamezni kmetje in cele soseske ravnajo z gozdom« in ga dal natisniti v dva tisoč izvodih.
Brošura po 12 soldov je bila namenjena učencem
in tudi drugim uporabnikom.
Že prav na začetku delovanja se je dokaj
nepričakovano pojavil problem fluktacije učencev.
Eden od njih se ob pričetku pouka sploh ni javil,
nekaj jih je kmalu zapustilo šolo, nekateri so prekinili šolanje zaradi vpoklica v vojsko, prišlo pa je
tudi do izključitev zaradi nediscipline in slabega
uspeha. Tako so se naknadni vpisi pojavljali v
vseh treh generacijah kolikor je obstajala šola.
Po končanem prvem letniku je vodjo šole Vincenca Bodensteina zamenjal Rudolf Lasky, ki je ob
zaključku šolskega leta opustil pedagoško delo ter
postal vodja revirja Mašun. Nadomestil ga je Jožef
pl. Obereigner, gozdar iz Podebrada na Češkem. V
šolanju tretje generacije je deželni odbor sklenil,
da zaposli dodatnega učitelja za poučevanje naravoslovnih predmetov: fiziko, kemijo, mineralogijo, botaniko in zoologijo s posebnim ozirom na
gozdarstvo. Izmed dveh kandidatov
so sprejeli Franca Žepiča adjunkta na
deželni kmetijski šoli v Gorici.
Ob koncih šolanja vsake generacije je
bil javni preizkus znanja na katerega
so povabili predstavnike deželnega
odbora in kmetijske družbe.

Na tej seji so sprejeli naslednje sklepe:
– Šola se bo imenovala Deželna nižja
gozdarska šola
– učni jezik bo slovenščina
– pouk bo trajal dve leti
– pouk bo namenjen predvsem
kmečkim sinovom manj premožnih
staršev po končani ljudski šoli, nižji
realki ali realki
– deželni zbor bo podelil osem
štipendij po 180 goldinarjev
– za učne pripomočke bo zbor namenil prvo leto 300 gld. drugo leto pa
200 gld.
– ob koncu drugega letnika bo
deželni odbor poslal k preverjanju
znanja svojega namestnika
– šolo bodo lahko obiskovali tudi
premožnejši učenci na lastne
stroške, vendar z dovoljenjem
kneza Schönburga, če bo dovolj
prostora
Po Bodensteinovem predlogu so
določili naslednje učne predmete:
gozdarsko računstvo in praktična geometrija; gozdarsko zemljeznanstvo
in rastlinoznanstvo; lesoreja; raba
gozda; varstvo gozda z znanstvom
gozdu škodljivih in gozdu koristnih
živali; gozdna in lovska policija; vaje
v spisih; vaje v risanju.
Posamezen letnik je trajal dve leti.
Šolsko leto je obsegalo zimsko polletje, ki je trajalo od 1. oktobra do
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Zadnji preizkus znanja na nižji šoli
na Snežniku je potekal 28. avgusta
1875. Tega dne se je zaključilo zadnje
dejanje prve gozdarske šole, ki je po
šestih letih delovanja zaprla svoja vrata. Uradno so bili razlogi za ukinitev
šole neprimerna socialna struktura
učencev, neprimernost učnega programa za zahtevnejša gozdarska dela,
slaba opremljenost šole z učili ter neprofesionalen status večine učiteljev.
Odločilnega pomena za ukinitev šole
pa je bil zagotovo takratni nemški
politični pritisk, ki ni bil naklonjen šoli
z izključno slovenskim jezikom.
Šolo so v šestih letih delovanja obiskovale tri generacije učencev iz različnih
slovenskih krajev. Dveletni učni
program snežniške šole je uspešno
opravilo 26 dijakov: 9 v prvi, 9 v drugi
in 8 v tretji generaciji. Po opravljenem
šolanju so nekateri šolanje nadaljevali
na višjih šolah, vsi pa so se poklicno
ukvarjali z gozdarstvom na številnih
gozdnih veleposestih. Snežniški
učenci so bili tako prvi gozdarski
strokovnjaki, šolani na domačih tleh
in v domačem jeziku.

Razpis, ki je bil objavljen v 13 številki Oglasnika, prilogi takratnih Novic

vir: Vladimir Vilman, Aleksandra
Serše: Prva slovenska gozdarska
šola na Snežniku, Postojna, 1989
december, 2009

nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v oktobru 2009 je bilo:
ALVEUS
PODOBE IZBRANIH OKUSOV
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo jih izžrebali pet,
za katere nagrade prispeva
Kovinoplastika Lož d. d.
Lož, Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 7095 100
1. nagrado: Žepni kalkulator, zimsko kapo in nosilec za polico
DURAline prejme:
Branko Plos, Ograde 36, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: Lonček za kavo in zimsko kapo prejme:
Goran Plos, Ograde 36, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: Nosilec za polico DURAline prejme:
Uroš Palčič, Viševek 50, 1386 Stari trg pri Ložu
4. nagrado: Nosilec za polico DURAline prejme:
Marija Bartol, C. Notranjskega odreda 40, 1386 Stari trg pri Ložu
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5. nagrado: Nosilec za polico DURAline prejme:
Jože Avsec, C. Notranjskega odreda 15, 1386 Stari trg pri Ložu
Vsem nagrajencem čestitamo!
Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, ki ga boste dobili na
osenčenih poljih.
Napišite ga na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do
1. februarja 2010.
Nagrade tokrat prispeva:
Frizerski salon Renata
Rožnik 6, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 7057 708
1. do 5. nagrada: BREZPLAČNO STRIŽENJE
Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri
žrebu.
uredniški odbor
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ODGOVORNOST
Vsi, ki živimo in delamo skupaj,
smo odgovorni za vse in vsakogar.
Odgovorni smo za skupno lastnino,
da izpolnjujemo zaupane in dane
dolžnosti, kar pomeni odzivati se
in popraviti napake, ki smo jih
storili.
SODELOVANJE
na 3. Dobrodelni novoletni tek in hojo
Delo v skupini je kot pisanje
�e ena šola
od �rk
manjka,
besede.
Osnovna
heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina vabita
beseda nima ve� smisla.
na Dobrodelni novoletni tek in hojo
(Hien Le, 11 let)
šola heroja Janeza Hribarja
v nedeljo, 27.Osnovna
12. 2009.
Vsak posameznik po svojih
Cesta Notranjskega odreda 32
5 km
zmožnostih prispeva k ustvarjanju tek ali pohod na 10 km ali
1386
Stari trg pri Ložu

VABIMO VAS

707 12 50,
fax: 01 707 12Lož.
60
prijetnega, ustvarjalnega
Start hoje boinob 10.30, teka pa ob 11.15tel:
na01
parkirišču
Kovinoplastike
os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.si
delovnega okolja, pri
kateremjebo
Startnina
7 evrov na udeleženca (osnovnošolski otroci 2 evra).
vsak prepoznal svojo vrednost in
Startnina bo namenjena nakupu specialnih učnih pripomočkovVrtec
za učence
Polheks posebnimi potrebami
vlogo ter aktivno sodeloval pri
v Osnovni šoli heroja Janeza HribarjaStari
Staritrg:
trg 01
pri707
Ložu.
12 66
iskanju skupnih ciljev.
Iga vas: 01 70712 67

Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se ga udeležili v čim večjem številu.
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