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UVODNIK
Pozdravljena, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
S prebiranjem današnjega glasila ste vstopili skozi »nova« vrata.
Kar nekaj sprememb – upam, da pozitivnih – pri ustvarjanju
glasila se je zgodilo. Poleg novega uredniškega odbora, v imenu
katerega vam izrekam prisrčno dobrodošlico, so novi tudi tehnični
izvajalci, kar prinaša malo drugačno grafično podobo.
Skozi vrata pa – upam, vstopamo tudi v pomlad. Zima sicer ima
svoje čare, ampak, prav res je že čas, da odstopi prostor svoji
naslednici.
Tudi vsebinsko se v današnjem glasilu poklanjamo zimi. Letošnja je bila zelo pestra in
je ponujala obilo zabave, kulture, izobraževanja, športa … Tudi izzivov, če ne drugje, na
domačem smučišču Ulaka, kjer je bilo dovolj rekreacije za »staro in mlado«.
Svojevrstna rekreacija je gotovo tudi fotografiranje. Za dober motiv je potrebno iti ven –
med ljudi, v naravo, na posebne kraje… In v dolini imamo lepo število takih »rekreativcev«,
kar ste pokazali z odzivom na naše povabilo za posredovanje fotografij. Hvala vsem, a na
naslovnico smo lahko uvrstili le eno in za izbrano smo se na uredniškem odboru odločili tudi
zaradi simbolike, ki jo nudi. Še nekaj fotografij pa smo uvrstili na drugo stran in tako prakso
nameravamo tudi obdržati. Zato – fotografi – lepo vabljeni k sodelovanju.
Enako velja tudi za vse, ki si vzamete čas in za glasilo kaj napišete. Dejstvo je, da je vsebina
glasila vendarle odvisna od dopisnikov. Uredniški odbor prispeva svoj del, ampak – kakšno
bi glasilo bilo, če bi vsega napisali sami? O tem raje ne ugibam, temveč vse ustvarjalce vabim,
da še naprej pridno pišete in pošiljate svoje prispevke. Ob tem pa lepo prosim – upoštevajte
datum za oddajo, da bomo naslednjo število glasila lahko pripravili »ravno o pravem času«.
Prepuščam vas branju. Če vam je všeč, povejte še drugim, če vas kaj zmoti – zaupajte meni
oziroma članom uredniškega odbora. Tudi mi se učimo in smo učljivi.
Lepo pomlad vam želim!
vaša urednica

pripis:
Morda zasledite kakšno slovnično napako. Za lektoriranje je bilo namreč na voljo premalo časa,
saj je lektorica v času priprave glasila našo dolino obogatila z novim prebivalcem.
Andreji izrekamo iskrene čestitke, malemu Urhu Antonu pa prisrčno dobrodošlico!

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. april 2011
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti
morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno
gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff
formatu, ločljivost najmanj 300 dpl. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu
ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisana Times New Roman,
velikost črk 12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma
80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki nosi v skladu s programsko zasnovo
glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško
tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). •
Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme
si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo
objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi
naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1450 izvodov • Uredniški
odbor: Martina Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena
Ožbolt in Vera Jasna Lekan • Odgovorna urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu • E-naslov: obcina@loskadolina.si •
Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • Fotografija na naslovni strani: Edo Šega • Lektoriranje:
Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Nina K. Šraj

Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna
V prostorih Občine Loška dolina je bilo javno razgrnjeno gradivo državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna od 3. januarja do 2. februarja
letošnjega leta. Javna obravnava pa je potekala skupaj z Občino Cerknica 6. januarja
v prostorih gasilskega doma v Cerknici. V
Loški dolini na javni razgrnitvi in obravnavi
ni bilo nobenega zainteresiranega občana,
kljub temu, da so naši občani tudi lastniki
parcel, ki jih DPN zajema. Občina Loška dolina je imela pri podajanju predlogov in pripomb na razgrnjeno gradivo DPN OSVAD
enakovredno vlogo kot zainteresirana javnost v času javne razgrnitve in obravnave.
Občina je skupaj s sosednjo občino že na
javni obravnavi podala pripombe in mnenja
vezana na Uredbo o DPN za Osrednje vadbišče slovenske vojske v Postojni. Uradno
stališče s predlogi in pripombami pa smo
poslali na Ministrstvo za okolje in prostor
skupaj z gradivom namenjenim za podajanje
mnenj in pripomb zainteresirane javnosti.
Do DPN OSVAD smo zavzeli
naslednje stališče:
Na območju Občine Loška dolina varnostno območje zajema 36.76 ha gozdov v k.o.
Javorniki, ki so večinoma v lasti posameznikov. Varnostni pas naj bi bil začrtan na
podlagi balistično varnostne ocene, ki jo je
pripravljavec naročil kot strokovno gradivo.
Občina Loška dolina izraža dvom o ustreznosti obsega tega pasu, saj iz gradiva ni
razvidno, na podlagi katerih predpisov je to
območje določeno, zato predlagamo, da se
obseg območja še enkrat preuči in morebiti naš del izključi iz tega območja. Glede na
to, da so zapornice postavljene popolnoma
izven območja, ki posega v našo občino smo
mnenja, da je tudi za samo varnost na tem
območju slabo poskrbljeno oziroma sploh ni
poskrbljeno, saj iz priložene grafike ni razvidno, da bi bile z zapornicami ustrezno zaprte
vse poti, ki vodijo skozi varovano območje.
Izražamo tudi dvom v zagotovilo iz javne
obravnave, da je vplivno območje v naši občini le zaradi orožja, ki naj bi se uporabljalo
le 1 – 2 krat letno. Bojimo se, da bo frekvenca vaj z artilerijskim orožjem pogostejša, česar pa prostorski akt ne ureja, saj omenja le
posebni dogovor, katerega bi bilo po našem
mnenju potrebno bolj natančno definirati.
V skladu z balističnimi študijami naj se v
Uredbi oblikujejo smiselni sklopi varovanih
območij na podlagi balistično-varnostne
študije, ki bi omogočili minimalna zapiranja
območij, zaradi izvajanja posameznih streljanj. Podatki o zapiranju posamezne cone

morajo biti podani vsaj 60 dni pred zaprtjem
cone. Opis zavarovanja območij iz balistične
študije mora biti del Uredbe.
Zaradi zaprtja v času streljanja oziroma vaj
smo tudi mnenja, da bo v tem času moteno
spravilo in sečnja lesa ne le v varnostnem
območju, pač pa tudi izven tega območja, saj
so gozdne prometnice med seboj povezane.
Tako bo v času prepovedi (domnevamo, da
v najbolj koristnem letnem času za sečnjo in
spravilo lesa – pomlad, poletje, jesen) dostop
lastnikom gozdov močno oviran ali celo onemogočen. Ker pa morajo biti tudi dela v gozdu opravljena v ustreznem letnem času in po
gozdno gospodarskem načrtu, lahko zaradi
prepovedi pride do izpada dohodka oziroma negospodarnega ravnanja z gozdovi po
tuji krivdi, za kar pa lastniki gozdov tudi ne
bodo prejeli ustrezne odškodnine. Lastniki
gozdov so po zagotovilu iz javne obravnave,
po sprejetju Uredbe, upravičeni le do oprostitve plačevanja katastrskega dohodka na
podlagi 73. člena zakona o dohodnini, kar
pa po našem mnenju ne predstavlja večjih
vrednosti, upoštevajoč tudi bojazen prostega gibanja in upravljanja z lastnim gozdom.
Gozdovi zajeti v varnostnem območju DPNja bodo praktično tako za sedanje kot tudi za
prihodnje generacije postali nefunkcionalni.
Predlagamo, da se podatke o območju OPN
OSVAD posreduje Ministrstvu za okolje
– Geodetski upravi in da se omejena raba

gozdnih površin upošteva tudi pri modelih
množičnega vrednotenja nepremičnin.
V varnostnem območju in njegovi neposredni bližini sta evidentirani tudi dve manjši
kraški jami, zato se ob tem poraja tudi dvom
o škodljivemu vplivu strupenih snovi na
kraške vode.
Pričakujemo, da se bodo v največji možni
meri upoštevale vse pripombe bolj prizadetih občanov sosednjih občin, ki s tem živijo
že dlje časa in se jih bodo vsi, sedaj mogoče
še skriti nameni, toliko bolj dotaknili.
Občina Loška dolina želi, da se upošteva
tudi sklep Sveta Notranjsko-kraške regije
sprejet na 47. redni seji in sicer: Svet Notranjsko-kraške regije z vidika razvojnih
možnosti, potencialov in usmeritev regije
DPN OSVAD Postojna razume kot problematično. Glede na ranljivost kraškega terena, okoljsko problematične dejavnosti in
premalo natančno dorečene in vsebinsko
opredeljene rešitve pripravljavca in izdelovalca DPN OSVAD Postojna slednjega poziva k pripravi novega predloga uredbe, ki
bo določala način in postopek za postopno
zaprtje vadišča Poček in strelišča Bač. Sklep
je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov
Sveta Notranjsko-kraške regije, torej s sedmimi (7) glasovi ZA.
Župan Občine Loška dolina: Janez Komidar
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3. redna seja občinskega sveta
občine Loška dolina
Na pobudo zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je občinski svet občine Loška
dolina obravnaval in sprejel osnutek odloka
o razglasitvi Domačije Iga vas 28 za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zavod je
na pobudo lastnika ocenil, da so predlagani
objekti vredni varovanja, saj ohranjajo značilnosti notranjske regije.
S spremembami Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov se zmanjšuje sejnina za člane občinskega sveta in predsednika
nadzornega odbora, kadar se udeleži seje
sveta. Dosedanja ureditev višine plačila je
določala sejnino v višini 8 % županove plače,
kar je znašalo 231,51 EUR bruto, po novem
pa je sejnina določena v višini 6,5 % županove plače, kar znaša 188,10 EUR bruto. Hkrati
se z uveljavitvijo sprememb določa, da lahko
podžupan za nepoklicno opravljanje svoje
funkcije, prejme največ 25 % plače, ki bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno (zakonski maksimum je 50 % plače).
Občinski svet se je seznanil s predlogom
Odloka o proračunu občine Loška dolina za
leto 2011. Proračun občine je akt, s katerim
so predvideni prihodki in drugi prejemki ter
odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.
Proračun za leto 2011 predvideva prihodke v

višini 4.700.000,00 EUR ter odhodke v višini
5.154.696,36 EUR. Proračunski primanjkljaj
v višini 454.696,36 EUR se pokriva s prenosom sredstev iz leta 2010.
Skladno s Zakonom o uresničevanju javnega
interesa za kulturo in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Loška dolina
se javni interes za kulturo med drugim določa tudi z letnim programom kulture. Letni
program ljubiteljske kulturne dejavnosti v
občini Loška dolina za leto 2011 opredeljuje,
da se bo 4.600,00 EUR namenilo Javnemu
skladu za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Cerknici, 21.900,00 EUR pa se v letu
2011 namenja za javne kulturne programe,
kulturne projekte (javne kulturne prireditve,
založništvo, izobraževanje in nakup opreme
in osnovnih sredstev) ter za stroške delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti.
Letni program športa občine Loška dolina
za leto 2011 določa programe športa, vrsto
dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine Loška dolina. Predvidena sredstva v višini 29.400,00 EUR se
namenjajo za športno vzgojo predšolskih
otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, intere-

sno športno vzgojo mladine, športno vzgojo
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport,
športno rekreacijo in športne prireditve, za
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, za informacijski
sistem na področju športa ter delovanje
športnih društev in zvez.
Občinski svet je potrdil nove cene pomoči
družini na domu. Cena je sestavljena iz stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, ki po novem znaša 2.054,21 EUR
na enega oskrbovalca na mesec in cene stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja, ki s 01.02.2011 znaša 458,74 EUR
mesečno. Cena neposredne socialne oskrbe,
ki jo plača upravičenec je ostala nespremenjena – 3,75 EUR na uro.
V nadaljevanju seje je bil potrjen sklep, s
katerim je občinski svet soglašal, da se pri
nadaljevanju postopka priprave in sprejema
občinskega prostorskega načrta izvzamejo
prostorski enoti Podlož PL – 07 SS in Markovec MA-18 CD.
Pri točkah dnevnega reda, ki so obravnavale
kadrovske zadeve je občinski svet imenoval
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter sodnike porotnike.
Občinska uprava

Srečanje na meji
Predstavniki Občine Loška
dolina se, skupaj s sodelavci
mejnih in drugih organov, že
vrsto let srečujejo s predstavniki Grada Čabar in njihovimi organi na meji v Babnem
Polju oziroma Prezidu. Tako
je bilo tudi 20. decembra 2010,
točno ob 12-ih.

Župan Občine Loška dolina Janez Komidar in gradonačelnik
Grada Čabar Željko Erent.

Župan Občine Loška dolina,
gospod Janez Komidar se je
srečanja kot župan udeležil
prvič. Prvič je bil v funkciji
gradonačenika tudi gospod
Erent in kmalu sta našla skupne točke, na katerih bo potrebno graditi. Župan Janez
Komidar je izrazil željo, da

se dober odnos medsoseskega sodelovanja
ohranja, posebej pa je poudaril sodelovanje društev na obeh straneh meje. Poudaril
je možnost ureditvecentra vseživljenjskega
učenja v šoli Babno polje, ki bi ponovno oživila trenutno prazne prostore in omogočila
nadgradnjo že sedaj dobrega sodelovanja.
Gradonačelnik grada Čabar, gospod Željko
Erent je dejal, da so z Občino Loška dolina
gojili dobre odnose in prijateljstvo vsa leta.
Povezuje jih godpodarstvo, društvena dejavnost in predvsem ljudje. Ker Hrvaška odpira
pot v Evropsko unijo, upajo, da bo Loška dolina tisti partner Grada Čabar, ki bo sodelovala pri projektih. Cilj Hrvaške pa je seveda
čim prejšnji vstop v EU, kar bi pomenilo tudi
ukinitev meje in še večje in lažje sodelovanje
med obema občinama.
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Ni težko delati, kar človek želi in rad dela
V prejšnji številki ste lahko prebrali pogovor z županom Janezom Komidarjem, danes pa vam predstavljamo
enega od dveh podžupanov – Brankota Troha.
membnejša je koordinacija, kar pomeni, da
sem pravzaprav nek vezni člen med izvajalci
programov in županom oziroma občinsko
upravo.
Tu ni veliko manevrskega prostora, saj transferji (sredstva, ki jih za določeno dejavnost
nameni država in morajo biti porabljena
strogo v skladu z zakonodajo) predstavljajo
največji del proračuna, namenjenega družbenim dejavnostim. Na ta sredstva občina
ne more vplivati, delež sredstev, s katerimi
pa lahko razpolagamo, pa je premajhen za
vse ideje, pobude, potrebe in želje.
■ Župan, gospod Janez Komidar, se je odločil
za imenovanje dveh podžupanov.
Zakaj je taka odločitev dobra?

■ Če sva že pri proračunu – ali je v letošnjem
planiranih kaj novosti na področju
družbenih dejavnosti?

Več ljudi z različnimi stališči, videnji, mnenji in znanji lahko več pripomore pri iskanju
dobrih rešitev za občino in njene občane.
To opazimo vsakokrat, ko vsi trije ( še drugi podžupan, Boris Hribar) sedemo skupaj
in poskušamo v odločitve vnesti svoje najboljše, kar smo pobrali iz dosedanjega dela
in aktivnosti. Dva podžupana tudi lažje razbremenita župana, kadar gre za udeležbo na
mnogih slovesnostih, prireditvah, občnih
zborih, ki jih je v tem pomladnem času izredno veliko.

V bistvu da. Dolgoročno je planirana večnamenska dvorana, za katero naj bi letos pridobili investicijski načrt. Gre za eno večjih
naložb za prihodnost, do realizacije katere
bo potrebno počakati nekaj let. Občina namreč s tekočimi sredstvi ne more izvajati
več kot eno investicijo hkrati, poleg že nekaj
letnega rednega investiranja na področju infrastrukture.
Ena od prioritet, o kateri redno teče beseda
in iščemo najboljše možnosti za naše občane, je tudi dom za ostarele. Nismo pa pozabili niti na trgovski center in še kaj, kar »meljejo« naše glave.

Naj dodam, da pa strošek za občino ni prav
nič večji, oziroma se je s sprejemom Pravilnika o nagrajevanju funkcionarjev, sprejetim
na zadnji seji občinskega sveta, celo zmanjšal.

■ Aktivnosti podžupana je veliko in zahteva
kar precejšnjo mero ur. Kako najdete čas?

■ Vi ste zadolženi za področje družbenih
dejavnosti. Kaj to področje pravzaprav
zajema?
Je najširše oziroma najobsežnejše področje
dela, ki pokriva zdravstvo, šolstvo in predšolsko vzgojo, socialno varstvo, področje
športa, kulture in turizma ter delo društev,
klubov, zavodov...
Je tudi področje, ki predstavlja največje porabnike občinskega proračuna.
■ Kaj je vaša naloga – naloga podžupana
oziroma za kaj ste čisto konkretno
zadolženi?
Kot podžupan naj bi bil poleg pri vseh odločitvah s področja dela, za katerega sem
zadolžen. Moja naloga je tudi sodelovanje z
vsemi akterji oziroma proračunskimi porabniki, seveda po pooblastilu župana. Najpo-

Če želiš biti poleg in nekaj prispevati, moraš
za to pač najti določen čas. Včasih res ni enostavno, saj prihaja do več aktivnosti hkrati in
je pač potrebno določiti prioritete. Jasno pa
je, da nemalokrat zmanjkuje časa za svoje
osebne želje in potrebe, za razne hobije in
vsakdanja veselja.
■ Čez zimo verjetno še gre, težje pa vam bo
na pomlad, saj ste znani kot velik ljubitelj
vrtnarjenja in vseh del, ki sodijo poleg.
Pravijo, da ni težko delati tisto, kar človek
želi in rad dela, pa naj gre za politiko, delo na
delovnem mestu ali vrtnarjenje. Upam, da
bom našel dovolj časa, da bom tudi na vrtu
opravil tista dela, ki me vlečejo in zanimajo.
Moram seveda povedati, do sem tudi doslej
na vrtu delal predvsem med vikendi, če mi –
seveda – pomaga vreme in da mi je vedno v
oporo in pomoč moja žena Olga. Brez nje bi
vrt ne bil tak, kakršen je.

■ Ali imate poleg dela na vrtu še kakšen
hobi oziroma interes, ki vam »napolni
baterije«?
V zadnjih letih bolj spremljanje kot pa aktivno ukvarjanje s športom. V mlajših letih
sem bil navdušen rekreativen nogometaš,
danes pa – kolikor mi le čas dopušča – rad
pogledam kvalitetno tekmo – bodisi nogomet, košarko, smučanje..
Rad pa se posvečam tudi domačim živalim,
ki jih imava oba z ženo Olgo zelo rada, predvsem muce so kar družinski člani in – kadar
sem bolj malo doma – že pravi gospodarji
doma.
■ Gospod Branko Troha, poleg dolgoletnega
aktivnega dela v politiki, vas poznamo
tudi kot uspešnega gospodarstvenika.
Predsednik uprave Kovinoplastike Lož
družbe pooblaščenke ste že več kot
enajst let (od njene ustanovitve), ste tudi
predsednik Nadzornega sveta delniške
družbe Kovinoplastika Lož, mogoče
pa malo kdo ve, da ste trenutno tudi
najstarejši zaposleni v tej družbi. Kako se
počutite ob tem?
V bistvu o letih sploh ne razmišljam. Ko
bom ugotovil, da ne sledim tempu, se bom
umaknil, trenutno pa sem tako aktiven, da
razmišljanje o letih ne pride na vrsto.
Biti najstarejši v firmi pa pomeni tudi imeti največ izkušenj, ki jih lahko prenašam na
mlajše, pomeni več modrosti, razsodnosti
in potrpežljivosti, ki jo danes vsi močno potrebujemo. Prinese pa seveda tudi mnogo
sopotnikov, s katerimi se rad družim – na
vseh poteh mojega dela.

DLANI
Skrij svoje dlani in ne segaj po mojih,
na prstu imam že pečat.
Zlat je, okrogel in brez konca.
Skrij svoje dlani,
da ne sežejo v greh
in me zvabijo tja,
kjer ni pravega življenja.
Bernarda Kandare
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Alenka Veber

Delo, prepojeno z ljubeznijo in vdanostjo

foto: Alenka Veber

Na tretjo adventno nedeljo so na koncu svete maše farani župnije
Babno Polje v domači cerkvi sv. Nikolaja s kaplanom Alešem Tomaševićem pripravili presenečenje svoji dolgoletni mežnarici Frančiški
Veber – Rihtarjevi Francki. Ta dan je namreč obhajala 70. rojstni dan.
Francka že skoraj 15 let potrpežljivo skrbi, da je župnijska cerkev urejena in ogrevana ter pot do nje v zimskem času očiščena. Prav tako
pa enkrat na teden odpre vrata župnišča, da lahko babnopoljski veroučenci obiskujejo verouk v domačem kraju. Nemalokrat se v njeni
domači hiši radi ustavijo ministranti ter vsi, ki mašujejo. O svojem
mežnarskem delu Rihtarjeva Francka ne zgublja odvečnih besed,
temveč ga vsa ta leta opravlja tiho in zavzeto, vedno z dobro voljo
in nasmejanim obrazom. Da se tega zavedajo tudi sofarani, so se ji
ob življenjskem jubileju v imenu vseh faranov zahvalili pevci s kora,
bralca beril in babnopoljski kaplan. Zaželeli so ji, da bi ji Stvarnik še
naprej naklonil zdravje in moči, da bi lahko tudi v prihodnje z neizmerno ljubeznijo skrbela za lepoto božjega hrama.

Blažena Zigmund

Ročno delo naše sovaščanke Pavle Mlakar
V Starem trgu v
ulici Bračičeve brigade živi s svojim
možem Jakobom
in družino hčerke
Polone gospa Pavla
Mlakar.
Obiskala sem jo,
da vam opišem, s
kakšnim konjičkom se ukvarja in ustvarja skoraj vse življenje.
Rodila se je leta 1928 v Grahovem, v kmečki družini očetu Matiju Primožiču in materi
Avdokeji, ki je bila doma iz daljnega Ragojzdiha v Sibiriji v Rusiji, kjer je živela na kmetiji, kamor je kot vojni ujetnik v 1. svetovni
vojni zašel Matija. Tam se je poročil z njo in
prisegel, da je nikoli ne zapusti. Domotožje
ga je vleklo domov in leta 1926 je prišel domov z ženo in petimi otroki. Kot šesti otrok
se jima je v Grahovem rodila še Pavla.

Leta 1949 se je poročila z Jakobom Mlakarjem iz Starega trga in leta 1953 sta se s hčerko Dunjo naselila v Jakobovi domači hiši na
Bračičevi ulici, kjer se jima je rodila še hčerka Polona.

Na kmetiji v Grahovem so starši trdo delali
in tudi otroci so jima pridno pomagali. Poleg
druge živine so imeli tudi ovce. Njena mama
je tkala na statve in iz ovčje volne predla volneno prejo za pletenje. Tako se je Pavla že
doma začela učiti plesti, od 1. razreda dalje
pa se je v šoli pri obveznem predmetu ročna
dela z veseljem učila pletenja, vezenja in kasneje tudi kvačkanja.

Kvačkanje zahteva dober vid, spretne prste,
natančnost, vztrajnost in potrpežljivost posebno še pri delu s tanjšim kvačkancem (su-

Trinajstletna je svoji starejši sestri za darilo
že izvezla v narodnem vbodu garnituro kuhinjskih prtičkov. Seveda je znala vesti tudi
z verižnim vbodom in s križci. Pletla je tudi
nogavice in jopice.

Ob skrbi za družino in kasneje tudi službi,
ji je ostajalo le malo časa, a vendar je izkoristila vsako prosto urico, da je družini pletla topla volnena oblačila, hčerkama pa tudi
volnena krila.
Ko sta hčerki odrasli in po upokojitvi je imela več časa za vezenje, pletenje in kvačkanja.
Vnukom in kasneje pravnukinjama, pa otrokom sorodnikov, sosedov in prijateljev je
pletla otroške garniture: jopice, kapice, nogavičke in copatke.
Prava posebnost pa so kvačkani izdelki naše
sovaščanke Pavle Mlakarjeve.

kanec za kvačkanje). Za vsak še tako majhen
prt je potrebno veliko vbodov, ovojev in luknjic, pri večjih prtih jih je pa že kar nešteto.
S kvačko je treba narediti vedno enako velike, enakomerno zategnjene petlje iz kvačkanca. Luknjice, ki pri tem nastajajo, morajo
biti enako velike. In nastajanje izdelka ves
čas spremlja štetje različnih petelj, ovojev in
luknjic, pa snemanja in dodajanja. In vse to
gospa Pavla mojstrsko obvlada.
Izpod njenih spretnih prstov so ob predlogah vzorcev iz revij in vzorcih, ki so jih
posredovale znanke in prijateljice ali pa je
vzorec videla že v narejenem prtu, nastajali umetelni prti vseh velikosti do namiznih
prtov. Do danes se jih je nabralo blizu tristo.
Njeni prekrasni kvačkani prti vseh velikosti
krasijo domove njenih sorodnikov, sosedov
in prijateljev po Sloveniji in tudi v tujini.
Zelo lepo bi bilo, da bi se njena ročna dela
pokazala na kakšni razstavi.
Zahvaljujem se ji, da mi je bila kljub visokim letom pripravljena pripovedovati o
svojem delu.

LJUDJE IZ SOSESKE

8

marec, 2011

Martina Kočevar

Kegljač Patrik Drobnič
Gregorja Pokleko, ki me
občasno še vedno spremlja na tekmah. Zdaj pa
me trenira Janez Žnidaršič. Treningi so redni in
zahtevni. Zmečemo po
120 kegljev na posameznem treningu. In prav
toliko na tekmah, ki so
ob vikendih (petek, sobota, nedelja).

Patrik Drobnič je učenec devetega razreda
osnovne šole v Starem trgu. Poznam ga že nekaj let, vendar sem bila prijetno presenečena,
ko sem ugotovila, da je tudi dober sogovornik. Dokaj zgodaj se je začel posvečati zanimivemu športu, ki ima v njegovi družini že tradicijo. Skupino novovaških osmošolcev sem
prosila, če mi pomagajo sestaviti vprašanja
za raziskovalni pogovor. Bili so navdušeni in
zelo ustvarjalni. Zahvaljujem se njim, Patriku
in njegovi družini. Želim pa mu še veliko dobrih »rezultatov« na vseh področjih.
■ Kdaj si začel kegljati?
Kaj te je navdušilo za ta šport?
Pri devetih letih me je navdušil stric Tadej,
ki se je že izkazal na evropskem tekmovanju,
zdaj pa igra v občinski ligi. Večkrat me pokliče, da njegovi ekipi priskočim na pomoč.
Njegov oče – moj stari ata – Franci pa je bil
prvi v družini, ki se je ukvarjal s kegljanjem,
vendar je na žalost prehitro umrl, da bi mi
tudi on dal kakšen nasvet …
Stara mama je delala na kegljišču v Cerknici
in me večkrat vzela s sabo. Opazoval sem kegljače in se navdušil za igro. Odločil sem se,
da začnem s treniranjem. Že prvo leto sem
dosegel lepe rezultate, zato sem nadaljeval.
■ Kdo te podpira, kdo ti pomaga?
Največ podpore in pomoči dobivam od
strica, ki me velikokrat tudi spremlja na treningih in tekmah. Potem pa sta tu še moja
starša, ki me tudi podpirata in me vozita na
treninge.
■ Kdaj imaš treninge? Kdaj so tekme?
Kdaj si začel s tekmovanji?
Igram za Kegljaški klub Cerknica. Treniram
dvakrat tedensko po eno uro. Odločil sem
se za torek in četrtek. Prej sem imel trenerja

S tekmovanji sem začel
na sredini sezone v začetku treniranja. Tekmovanja se začnejo januarja,
jaz pa sem se vključil po
5 tekmah. V eni sezoni je
7 tekem. Rezultati vseh tekem se seštevajo,
dva najslabša pa se brišeta. Čeprav sem začel
to sezono pozno, sem dosegel lep uspeh.
■ Kolikokrat si že z enim metom podrl vse
keglje?
Na vsaki tekmi mi od 120 metov uspe vsaj
desetkrat. V povprečju poderem 530-540 kegljev, moj osebni rekord pa je 585.
■ Koliko medalj si že dobil?
(Patrik steče v sobo, da jih prešteje.) V sobi
jih visi 18: 7 zlatih, 6 srebrnih in 5 bronastih.
■ Kateri so tvoji največji dosežki?
Leta 2010 sem postal kadetski državni prvak
v parih (tandem mix: mečeta fant in dekle).
Že prejšnja leta sva bila s soigralcem Dušanom Pavlovičem nekajkrat državna prvaka v
dvojicah (dva fanta). Tudi ekipno smo v kadetski kategoriji postali državni prvaki, kjer
tekmujejo štirje tekmovalci, rezultati treh
boljših se štejejo. Vsekakor pa je moj največji
dosežek, ko sem decembra 2010 postal državni prvak še posamično. Zaključna tekma
je potekala ravno na moj rojstni dan, tako da
sem dobil res lepo darilo.
■ Kakšni so občutki, ko si državni prvak?
Ker sva bila z Dušanom nekaj let brez prave
konkurence, sem bil vesel naslova državnega
prvaka v tandemu mix. Ko pa sem tekmoval
posamezno leta 2010 in je bila konurenca
močna, sem se resnično počutil zmagovalca.
Premagal sem vse. Takrat smo si vzeli čas za
praznovanje in nazdravljanje.
■ Ali si dobil kakšno poškodbo pri
kegljanju?
Ne, pri kegljanju ne. Sem si pa poškodoval
trtico pri interesni dejavnosti košarke v šoli,

kar mi je za nekaj časa onemogočilo treninranje in tekmovanje. Občasno, ko imam
več napornih tekem eno za drugo, me boli
koleno. Odigram, potem pa si vzamem čas
za počitek, da se bolečina umakne.
■ Imaš kakšen poseben spomin iz kegljanja?
Zanimivo je bilo, ko sem lani odigral najslabšo tekmo, odkar igram. Nikoli nisem še
imel tako nizkega rezultata – 464 kegljev.
Pa sem kljub temu postal državni prvak, ker
sem imel izredno dobre rezultate iz prejšnjih
tekem.
■ Imaš kakšen hobi? Kaj počneš v prostem
času?
Rad igram košarko. Naša šolska ekipa igra v
občinski ligi ob sobotah. Zaenkrat smo najmlajša ekipa in izgubljamo tekmo za tekmo,
vendar pridobivamo dragocene izkušnje, ki
se obrestujejo na šolskih tekmovanjih. Premagali smo ekipo iz Cerknice, Nove vasi,
Vrhnike ...
Pritegnejo me različni športi, ki jim sledim
z gledanje televizije. Naslednja stvar, ki me
veseli, je računalnik. Preko njega sem si poiskal nekaj prijateljev, raziskujem po internetu, sledim športu in raznim igram.
■ Kateri film ti je všeč? Ali rad bereš? Katera
zvrst glasbe polni tvoja ušesa?
Rad imam filme, ob katerih se nasmejim,
npr. Policijska akademija. Tudi za akcijske
si vzamem čas. Knjige pa me ne pritegnejo.
Preberem samo knjige za obvezno domače
branje.
Dobra glasba je rock in rap. Morajo pa biti
tuji pevci.
■ Kaj je tvoja najljubša hrana?
Še nekaj let nazaj sem prisegal na čokolino,
zdaj pa je hitra hrana tista, ki zadovolji moj
okus.
■ Ali imaš poleg teh dejavnosti še vedno
dovolj časa za učenje?
Časa za šolo imam dovolj. Imam pa letos nekaj težav pri posameznih predmetih, vendar
se trudim in učim, da bodo rezultati boljši.
■ Si devetar. Informativni dan je za tabo. V
katero šolo se boš vpisal?
Vpisal se bom na srednjo ekonomsko šolo
v Postojno – smer ekonomski tehnik. Za ta
program me je navdušila sestra, ki trdi, da je
dober. Pa še lahko bom nadaljeval s treniranjem kegljanja v Cerknici.
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Jera Razdrih

Moja dolina miru
Pred slabima dvema letoma me je življenjska
pot zanesla v Loško dolino. Vendar pa se je
moje spogledovanje z njo začelo že kako leto
prej. Takrat me je namreč prijateljica navdušila za tek. Z njeno pomočjo sem začela spoznavati nove prijetne in pozitivne ljudi, ki so
kasneje postali moji sotekači in nekateri tudi
prijatelji. Večina jih je bila prav iz Loške doline. Na 13. ljubljanskem maratonu, ki je bil
hkrati moj prvi (ki ga ne pozabiš nikoli), sem
tako tekla v ekipi ŠD Loška dolina. In moj
rezultat s tega maratona je bil potem omenjen ravno v Obrhu, še preden sem sploh
uradno postala »Dolinčanka«.
Potem pa sem spoznala človeka, ki mi je
spremenil življenje (na bolje, seveda!) in
zaradi katerega sem se odločila tudi uradno
spremeniti kraj svojega bivališča. In ker je
usoda včasih navihana in poskrbi za kakšno
simpatično presenečenje, sem se preselila v
Nadlesk, katerega zavetnica je moja soimenjakinja sv. Jedrt, ki ima svojo cerkev samo
nekaj metrov od mojega novega doma. Prva
stvar, ki me je prijetno presenetila, so bili
prijazni sosedje. Prav nič od pregovornega,
»naj sosedu krava crkne«, nisem občutila
ali doživela. Ravno nasprotno! Moji sosedje
so vedno pripravljeni pomagati, so prijetni,
z nasmehom na obrazu vedno pripravljeni
reči prijazno besedo ali dve in že takoj na začetku sem se počutila dobrodošlo. Dobrososedske odnose je zato sklenil vzdrževati tudi
najin mucek Tom, ki se je navadil vsak dan
hoditi čez cesto na obisk. Po navadi v času
molže …
Tudi ostali vaščani so name naredili dober
vtis. Predvsem s tem, da se zanimajo vsak
za svoje življenje in jih ne zanimajo problemi drugih. Je pa imel moj zdajšnji mož
priložnost doživeti tudi izredno pronicljivost svojih dolinskih prijateljev. Začeli so ga
spraševati, zakaj jim noče ničesar povedati o
svoji novi punci z Gorenjske. Mož najprej ni
vedel, o čem govorijo, ampak: »Njih že ne bo
pretental!« Takrat sem namreč še imela avto
z registrsko tablico Kranja … Vendar pa v
detektivski pronicljivosti tukajšnji prebivalci
prav nič ne zaostajajo od mojih bivših sovaščanov iz Begunj, ki so se že spraševali, kako
je ime najinemu dojenčku in ugibali ali je
fantek ali punčka. Še danes pa sta poleg naju
v skupnem gospodinjstvu samo dva mačka
… dojenček pa še čaka na pravi trenutek.

Družabnost je še ena lastnost, ki je značilna
za prebivalce Loške doline. Če povabiš, npr.
za novo leto k sebi domov pet prijateljev ali
znancev, jih bo na koncu najverjetneje prišlo
vsaj petnajst, ki jih resda nisi videl še nikoli v
življenju, ampak so kljub temu prav vsi pripravljeni najdaljšo noč preživeti s tabo in te
zabavati še ves naslednji dan.

OBVESTILO
Sporočam vam žalostno vest,
da umira zemlja Notranjske ravnine,
na njej več vriska, veselja ni,
le tu in tam katera roka še boža jo,
solze te zemlje teko v potokih.
Le regrad rumeni jo še razveseljuje,
divje korenje zastruplja jo,
zemlja domača, zate umirajo.

Počasi sem začela spoznavati Dolino tudi
kot svet neštetih možnosti za rekreacijo in
sprostitev. Z možem sva odkrivala vedno
nove in nove tekaške trase, primerne za vsako stopnjo tekaške pripravljenosti in sprehajalne poti, za kakršnimi vzdihuje marsikateri, betona naveličani meščan. Letos nam je
narava nepričakovano podarila celo jezero,
s katerim bi prav lahko konkurirali bližnji
Cerknici. Zamrznjeno je bilo pravljično lepo
in na sprehodih ob njem sem večkrat dobila
občutek, da hodim po kraljestvu Andersenove Snežne kraljice …

Bili so časi, ko plug te je oral,
kar očem pogled lepote dal,
v sunkih vetra žito valovilo,
v vodnih mlinih zrno se drobilo,
mati kruha, otrok sto in sto prosilo,
sedaj gledam zemljo domačo,
saj regrad in divje korenje
kruha ne bo dalo.

V delovnih poletnih jutrih sem, kljub temu
da sem se peljala v službo, začela uživati, saj
sem se vozila mimo nežno zelenih travnikov,
posejanih z lično in skrbno narejenimi ostrnicami. Za popolno in že skoraj kičasto kuliso
pa so poskrbeli negovani in elegantni konji,
ki so se lenobno pasli na njih in mi včasih v
pozdrav pomahali z dolgimi grivastimi repi.

Ves pogled Notranjske ravnine,
pšenično klasje izginilo očem pogleda,
joče zemlja Notranjska,
ne vidi brazda se nobena,
ne daje zemlja več svoj plod,
le kdo hrani Notranjski rod.

Neizmerno pa uživam tudi v dolgih poletnih
večerih v Dolini. Tudi, kadar je čez dan peklensko vroče, so večeri osvežujoče hladni in
celo komarji in ostali mrčes je toliko uvideven, da se takrat v glavnem poskrije in nam
dopušča sedenje na vrtu. Edino kar moti
poletno idilo je bližina kokošje farme, ki pride najbolj do izraza prav v poletni vročini.
Čutiti jo je ves dan in vso noč, tako da pod
nobenim pogojem ni priporočljivo zračenje stanovanja. Njenega vonja ne prekrijejo
niti najmočnejši razpršilci in dišave. Ampak
tako vsaj ne pozabim, da živim na vasi …
Loška dolina je tako postala moja »Dolina
miru« v vseh pogledih. Tu sem si uredila domače gnezdo s človekom, ki ga ne bi našla
nikjer drugje na svetu in ki se je tudi sam vrnil k svojim koreninam. Možnosti za premagovanje stresa in za preventivo pred delovno
izgorelostjo so brezmejne in vsak dan posebej odseva mir in spokojnost, ki sta v današnjem norem času postala že skoraj osnovna
potreba vsakega človeka.

Bila nekoč zemlja si zorana,
postelja sitih otrok postlana,
zredila tisočero si sinov,
očem v veselje, starčkom in otrok
mati kruha, bil je otroški jok.

Vinko Kraševec

POTI
S starih poti se ne da več oditi,
nikdar poprej,
nikdar potem.
Tam za ovinkom se ustavim vsa potna
in sežem čez čelo,
da si otrem pot.
Koliko težkih spominov me spremlja
koliko sreče in čudnih naključij.
Mnogokrat nisem dorasla preizkušnjam,
ki se mi valijo na pot.
Kje je križišče,
da jo uberem na levo,
na desno ali naprej.
Katera je prava
bom videla šele,
ko nekaj prehodim in se uzrem nazaj.
Bernarda Kandare
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Domača naloga – obvezno čtivo
Ob kulturnem prazniku še malo drugačen pogled na Prešerna.
Naslov dela: Passion de Pressheren
– zgodovinska akupresura.
Avtor knjige: Andrej Rozman Roza
(sodobni slovenski igralec, humorist,
pesnik, dramatik, režiser, pisatelj itd.)
Ilustracije: Ciril Horjak, akademski slikar

sprotno. Čop usmerja pesnika od lahkotnih
pesmic k bolj poglobljenim in pod njegovim
vplivom nastanejo nekatere intimne izpovedi o osebnih stiskah, skrbeh in obupu, ki
je prevladujoče občutje intelektualca tistega
kriznega časa. Čop je zdaj zadovoljen, Prešerna nagovarja, naj piše tudi o nesrečni ljubezni.

Založba: KUD France Prešeren Trnovo, Ljubljana 2010 (Izšlo v letu, ko je bila Ljubljana
svetovna prestolnica knjige!)

»Izbranke, ki te ne mara, se ne zafrkava,
ampak se ji z grenkobo v srcu poje
večna slava,« mu govori Čop.

Čas in kraj dogajanja: habsburška monarhija – ječa narodov, v letih od 1800 do 1849.
Vlada Metternichov režim, kakršnekoli narodne misli so zatirane – tudi tiste o zedinjeni Sloveniji – cenzura je huda, veliko je
krivic, trpljenja in negotovosti, pripravljajo
se velike spremembe. Izbruhne marčna revolucija z viškom na Dunaju, sledi pomlad
narodov.

Povzetek vsebine, drugi del:
Čez dva meseca Prešeren napiše sonetni venec z akrostihom, ki se celo Čopu zdi kaplja
čez rob, drugače pa pesnitev pohvali.
Pesnika obišče mati in razideta se neprijazno,
nanj pa se poleg škandala s Sonetnim vencem
zgrnejo še druge nevšečnosti, saj med drugim
kaže, da res ne bo zlepa dobil advokature v
Ljubljani. Prešeren v knjigi pravi:
»Zdaj bi lahko napisal Komur je sreče dar
bila klofuta, kjer hodi, mu je s trnjem pot
posuta, pa sem to že napisal in zdaj lahko le
še nesrečna glava v trdo steno buta.«
Čop pa meni, da je zdaj čas, da napiše slovensko epopejo iz preteklosti in Prešeren
zasnuje Krst pri Savici.
Medtem ko ustvarja to veliko delo, izgubi
največjo oporo v življenju, prijatelja Čopa,
ki utone v Savi in kruta muza, ki bedi nad
pesnikom, izsili darilo narodu, izklesano
v največji bolečini. Pesnikovo življenje gre
navzdol in počuti se vedno bolj poraženega.

Glavna oseba: Doktor prava France Prešeren, največji slovenski pesnik »v mladosti, v
najboljših letih in v odhajanju.«
Stranske osebe:
• pesnikova mati Marija Prešeren,
• prijatelj in svetovalec Matija Čop,
• oče naroda, živinozdravnik ter ljubiteljski
urednik Kmečkih in rokodelskih novic dr.
Janez Bleiweis,
• Jovan Vesel Koseski, pesniški ljubljenec
občinstva – sicer diskvalificiran od strokovne komisije – ki je napisal prvi slovenski sonet, objavljen 5. junija 1818 v Laibacher Wochenblatt z naslovom Potažva; v
svojem času je vendarle pomembno prispeval k narodni zavesti Slovencev,
• prva znana muza našega velikana in »dvigovalka potenc« Zalika Dolenčeva,
• Primicova Julija, a »samo pasivno«,
• kranjski dekan Jožef Dagarin, ki je že kot
njegov profesor dal Prešernu slabo oceno,
češ da »nosi klobuk preveč pokonci«.
Povzetek vsebine, prvi del:
Mladi pesnik neuspešno z lepimi rimami
osvaja čedno krčmarico Zaliko Dolenčevo.
Dve leti pozneje, leta 1828, se na materino
željo iz Lvova v Ljubljano vrne Matija Čop,
poliglot, estet, literarni vseved in največji um
slovenskega porekla v tistem času ter obupuje nad duhovno bedo Ljubljane in Slovencev.
Obišče ga pesnikova mati, ki si prizadeva
preko Čopa doseči, da bi njen France nehal
pisati spotikljive pesmi – a zgodi se prav na-

Osem let po Krstu pri Savici začne dr.
Janez Bleiweis izdajati svoje Kmetijske
in rokodelske novice. Čez čas nagovarja
pesnika, naj napiše kaj o svojih rojakih in
domovini, pa pravi Prešeren, da je o tem že
vse napisal:
»Kranjc, ti le dobička išeš,
bratov svojih ni ti mar,
vse, kar bereš, vse kar pišeš,
mora dati gotov dnar!«
Bleiweis je ogorčen: »Ko je narod obupan,
ne potrebuje še dodatnega tiščanja k tlom,
ampak pesmi, ki mu budijo ponos in dajejo
zagon!«
»Prav,« pravi Prešeren, »bom napisal eno
buteljčno.«
In ustvari Zdravljico, a se Bleiweis ustraši
cenzure in je ne objavi, češ da je premočna.
Prešeren mu zabrusi:
»Če sem jaz zate premočen, se pa na Vesela

obrni. V jeziku je spreten, pobožen pa prav
tako kot ti!«
Bleiweisu ni treba dvakrat reči, Koseskemu
pa tudi ne, izide njegova Vojaška, ki se
zaključi z vzklikom:
»Hujši mi planemo,
urniši zmanemo,
v prah jo spremênimo vražno pašast!«
Prešeren ponudi v objavo domoljubno Železno cesto, a Bleiweis meni, naj bi raje kot
o uspehu cesarske železnice pisal o uspehu
slovenskega človeka.
»Saj to pa že imam!« meni Prešeren.
»Lani je slepar starino
še prodajal, nosil škatle,
meril trak na vatle,
goljfal ptujce in prjatle,
letas kupi si grajšino.«
»Domači bogataš je vendar tvoj rodni brat,
ne smeš ga prezirati in zaničevati … uči se
od Koseskega!« ga okara urednik in citira:
»/…/ Kjer zadene, iskra šine,
šest jih pade, ko porine!
Kdo je mar?
Ta pogumen korenine
je slovenski oratar /…/«
Obupani Prešeren se pobere iz Ljubljane in
v Kranju začne na svoje, še prej zbere svoje
slovenske pesmi v knjigi s preprostim naslovom Poezije, ki jo natisnejo v Blatnikovi
tiskarni. Zdaj meni, da je za posmrtno slavo
poskrbljeno in lahko brez skrbi pije.
Revolucija 1848 in pomlad narodov najdeta
velikega slovenskega »freigeista« – svobodomisleca že v pojemanju moči in navdiha.
Objavi še nekaj pesmi, ki jih prej ni mogel, a
zdravje mu naglo peša.
Na smrtni postelji ga obišče kranjski dekan
Jožef Dagarin in v tej komitragični knjigi
mu Prešeren pravi: »O, gospod dekan, ali
ste prišli pogledat v moj predal, če imam kaj
takega, da bi me na nebeški mejni kontroli
lahko nazaj poslali?«
In kmalu za tem izdahne svoje zadnje
besede: »Vzdignite me, zadušiti me hoče!«
Čeprav časnik že ob objavi njegove smrti in
povabilu k biljam teden zatem napoveduje
posvet o pesnikovem spomeniku, šele čez
šestinpetdeset let pade povelje o postavljanju
kipa na Prešernovem trgu: »Vzdignite ga!To
je največji slovenski pesnik!«

11
Najljubši citati: Citatov je že v povzetku vsebine dovolj, glede najljubšega pa se je težko
odločiti, saj bralca vsak trenutek nagovori
kakšen drugi.
Zaključek: Knjiga je pravzaprav knjižica, a
na svoj način velika – s posebnim pristopom
približa življenje in delo velikana, na katerega smo se v šolskih klopeh včasih jezili, ker
so nam njegove duhovne in človeške razsežnosti vedno znova ostajale nedoumljive in
nedosegljive. S to knjižico je lažje, vredna je
branja – pa še grize ne.
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Kljub neobičajnemu pristopu je to presunljiva knjiga o pesnikovem trpljenju, ko je skozi
svoje notranje globine in brezup osebne bolečine popeljal svoj narod s civilizacijskega dna
do kulturne višine ostalih narodov sveta in
brez širše družbene podpore tako rekoč na lastno pest dal Slovencem narodno samozavest.
France Prešeren je mrtev že 162 let in dlje ko
je mrtev, večji se nam zdi. Raje pa si ne poskušajmo zamisliti, kaj bi napisal nam Slovencem – kolikor nas še je – če bi živel in nas
gledal dandanašnji. Če bi bilo to mogoče, bi
bil najbrž še bolj nesrečen, kot je že bil, mor-
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da bi celo povsem obupal nad nami, našim
dostojanstvom, našo skrbjo za jezik, našimi
razprtijami, pogoltnostjo in plehkostjo …
… Morda pa bi v nas vendarle nekako našel
še toliko dobrega, da bi nam vseeno zapel:
»Nazadnje še p'rjatli
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbratli,
ki v srcu dobro mislimo.
dokaj dni
naj živi vsak,
kar nas dobrih je ljudi!«

Barbara Lah

Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož tudi letos ni razočaral
26. decembra 2010 je Pihalni orkester Kovinoplastika Lož priredil tradicionalni božično-novoletni koncert. Orkester je svoj koncert v Osnovni šoli Stari trg popestril tudi z
posebnimi gosti in pevskimi točkami.
Že nekaj let ima Pihalni orkester Kovinoplastika Lož pod dirigentsko palico Tadeja
Jermana, zaradi pomanjkanja prostorov, dva
božično-novoletna koncerta. Ker znata biti
za glasbenike zelo naporna, so svojo kondicijo in znanje pilili na intenzivnih vajah v
CŠOD Planica od 26. do 28. novembra. Tudi
na vajah so se v jesenskem delu, za popoln
koncert, zelo trudili. Dva koncerta pa ne
vplivata samo na kondicijo pihalcev in trobilcev, temveč tudi na trud pri okraševanju,
organiziranju in tudi pri stroških.
Letos se je kot dirigent prvič predstavil tudi
Zoran Žagar, ki je dirigiral skladbo Seagate
Overture. Zoran Žagar, dolgoletni član Pihalnega orkestra Kovinoplastika
Lož, je v letih 2009 in 2010 obiskoval šolo za dirigente, ki jo je
organizirala Zveza slovenskih
godb v sodelovanju z Orkestrom
slovenske vojske. Mentorja te
šole sta bila Miro Sajen in Jan
Cober. Skladbo Seagate Overture je orkester pridno vadil na
vajah pod vodstvom Zorana Žagarja, ki pa včasih nadomešča
tudi dirigenta Tadeja Jermana.
Letošnji koncert so posebno popestrili gostje iz Bosne in Hercegovine, natančneje iz Srebrenika, ki so s tem obiskom vrnili
orkestru lanskoletno gostovanje pri njih. Folklorna skupina
KUD Mehmed Ibrahimović se
je predstavila z njihovimi plesnimi in pevskimi nastopi. Njihov
repertoar vsebuje različne toč-

ke, ki vsebujejo kulturne značilnosti Srbije,
Slovenije, Kosova, Makedonije, Slavonije,
Madžarske, Banata in Vranja, največji del
pa posvečajo bosanski in hercegovski kulturi. Društvo deluje že od leta 1974 in ima
trenutno 50 aktivnih članov, število pa se še
povečuje. Gostujejo po vseh državah bivše
Jugoslavije, nekajkrat pa so gostovali tudi v
Nemčiji in na Češkem.
Polno dvorano pa je orkester razvedril tudi
s pevskimi točkami. Prvo točko - skladbo
Summertime je zapela mlada članica orkestra Anemarija Štefančič. Ob spremljavi
orkestra in letečih balonov, pa je zapel tudi
Matjaž Žnidaršič, ravno tako član orkestra,
na skladbo Snežna noč. Na koncu sta oba
pevca združila moči in za dodatek zapela še
Zaigraj muzikant.
Celotni koncert si je prislužil ogromno pohval in čestitk, zato je orkester že tradicio-

nalno priredil ponovitev novoletno-božičnega koncerta in to v času, ko smo vsi skupaj
praznovali naš slovenski kulturni praznik.
Koncert smo organizirali s pomočjo Občine
Cerknica in OŠ Grahovo.
Leto 2011 so člani orkestra začeli z občnim
zborom. Udeležil se ga je tudi župan Loške
doline Janez Komidar, ki je delo orkestra
zelo pohvalil in zagotovil nadaljnjo sodelovanje. Leto 2010 je bilo zelo delovno, poleg
intenzivnih vaj je orkester imel še 30 nastopov, kar samo še dodatno potrjuje, da je
kakovost Pihalnega orkestra Kovinoplastike
Lož zelo dobra in da vztrajno raste.
Vsem sodelujočim na božično-novoletnem
koncertu vse čestitke, organizatorjem pa gre
zahvala za sodelovanje in pomoč. Naj bo
tudi drugo leto božično-novoletni koncert
zažarel v taki luči, kot do sedaj.

12

KULTURA

marec, 2011

Milena Ožbolt

Ples in petje v Starem trgu
pred lanskim Božičem
Kakor vsa leta svojega obstoja je tudi lani ŽPZ
Jasna pripravil predbožično pevsko prireditev, tokrat obogateno s folklornim plesom, na
kateri so poleg imenovanega zbora sodelovali
še klaviaturist in kantavtor Matija Turk, violinist Matej Kržič in folklorna skupina Kulturno umetniškega društva Rak z Rakeka.
Slednja deluje že osem let z namenom ohraniti del slovenske pevske, godčevske in plesne kulture. Iščejo izvirne podatke o šegah,
navadah in ljudskih pesmih iz domačega notranjskega področja. Kar šestkrat so se doslej
uvrstili na regijsko tekmovanje FS in sodijo
med boljše tovrstne skupine osrednje Slovenije. Avtorica njihovih odrskih postavitev je
Vida Žlogar, ki je tudi vodja skupine, njihova
godca pa sta Dejan Ravšelj in Jure Žlogar. Na
nastopih nosijo kmečke praznične noše iz
prehoda 19. v 20. stoletje, ki jih je oblikoval
dr. Bojan Knific. Nastopajo v okolici domačega kraja in drugod po Sloveniji pa tudi v
tujini; v Starem trgu je bil to njihov osemnajsti nastop v letu 2010.
Svoj program so začeli s plesnim spletom
Prvi ples čevljarskih vajencev. Čevljarstvo
je bilo namreč na Rakeku in v okolici nekdaj zelo razširjena obrt in čevljarji so delali doma ali pa so hodili po hišah v »štero«.
Plesni splet prikazuje, kako čevljarski mojster uvaja svoja vajenca v delo, po končanem
delu pa ju povabi na njun prvi ples. Ker nimajo denarja, skušajo muzikanta prepričati,
da jim zaigra za par čevljev.
Uvodna pesem pevskega zbora Jasna je imela Naslov Najlepši čas, sledila pa ji je prelepa
domovinska pesem domačina iz Cerknice
Janeza Kranjca, ki pravi Res lepa je hiša slovenska, nato pa dve lepi stari in še vedno priljubljeni pesmi: ljudska v priredbi Janeza Kuharja Ena ptička priletela in Zabučale gore.
Za njimi je Matija Turk prispeval svojo
skladbo Božič prihaja, nato so spet zaplesali
folkloristi z Rakeka, med katerimi sta tudi
dva po rodu iz Loške doline: Ludvik Palčič
in Katja Truden.
Ob poskočni melodiji so živahno, vedro in
šaljivo prikazali splet na značilno žensko
temo: Si vidla mojga deda?
Ob ljudski pesmi o Ciganu baronu lahko
samo ugibamo, ali ima kaj več povezave z

istoimensko opereto kot zgolj naslov, vemo
pa, da jo poznajo v Loškem Potoku z drugačno vsebino, spet drugje jo pojejo na drugačno melodijo, kot to pač gre pri ljudskem
petju. Tokrat je bilo slišati tisto različico, ki
so jo poznali v Vrhniki, pozabi pa je bila oteta s pomočjo Toneta Strleta Gregorčkovega
ter Kristine Kraševec in Fani Truden.
Zapele so jo Irena Furlani, Marta Šumrada,
Jožica Vesel in Marija Antončič, na violini pa
jih je spremljal Matej Kržič – in tako je nastala prava poslastica za ušesa …
Praznično dogajanje na starotrškem odru je
obogatila tudi ljudska pesem Domača hiša.
Zgoraj navedeni skupinici so se pridružile
še Marta Škrbec, še ena Marija Antončič,
Pavla Zabukovec, Danica Grl, Nada Truden, Ivanka Porok in zazvenela je pesem o
domači hiši – taki, ki je varen prostor, kjer
bivata ljubezen, zaupanje in sprejemanje in
kjer mlado življenje dobiva moč in podporo
za svoj polet v svet, starost pa miren kot za
zadnje dneve …
Potem je Matija Turk zapel še dve svoji Kok
gre ta cajt in Jes iman anga pajdaša, folklorna
skupina pa je zaplesala plesni splet z naslovom Dolince povišajte se. Po nastopu se je
plesalcem v imenu vseh zahvalil predsednik
društva upokojencev g. Franc Nelec, dogajanje pa je nadaljeval spet pevski zbor z dvema
milima slovenskima ljudskima: Lenčica mlada in Na vrtu mi javor ter znamenito operno
melodijo iz Verdijevega Nabucca. Prireditev
so izvajalci sklenili s staro božično pesmijo
Ko bi ljudje ljubili se, v kateri je zbor spremljal klaviaturist Matija Turk.
Tako je izzvenel še en dogodek, v katerega
je bilo vtkano veliko veselja in ljubezni, pa
tudi trdega dela in predanega prizadevanja
številnih ljudi, kar je občinstvo nagradilo s
toplim sprejemanjem. Ob tem pa gre tudi za
pomemben prispevek k naši lokalni identiteti, in sicer s tem, da prizadevni posamezniki kdaj pa kdaj potegnejo na svetlo katero
od starih pesmi in jo zapojejo, nas spomnijo
nanjo ali posredno osvežijo spomin na še
kakšno drugo, kajti vse to, vključno z izvajanjem, je odraz ustvarjalnosti in duhovne
čilosti ljudi v teh krajih – dediščina, iz katere
rastemo tudi sami.

OB
SLOVENSKEM
KULTURNEM
PRAZNIKU
V Vrbi na Gorenjskem
se kot tretji otrok je rodil
in v Ribnici šolo obiskoval,
kjer v zlato knjigo bil je zapisan
kot odličnjak.
Poznamo ga vsi,
naš velik pesnik France Prešeren –
o njem ta pesem govori.
Slovenski narod
se mu je oddolžil,
saj osmi februar
za svoj dan kulture
je razglasil.
Napisal ogromno pesmi je
pa tudi mnoge poznane,
kot so Povodni mož,
Zdravljica in svojo največjo pesnitev
Sonetni venec,
ki posvetil ga je
svoji neizpolnjeni ljubezni
Juliji Primic.
Mladina rada ga je imela,
saj fige sladke jim je delil
in med mladino bil poznan
po vzdevku
dr. Fig.
V Kranju je umrl
in na starem kranjskem pokopališču
bil pokopan,
ta velik slovenski mož,
ki pisal je poezijo,
da danes pozna ga svetovni svet.
Če še kakšen pesnik bi se rodil,
ne vem,
ali tako poznan kot Prešeren bi bil
in s toliko časti bil
med Slovenci spoštovan.
Vso čast si je zaslužil,
saj poezijo svojo
nam je zapustil.
Dragan Ignjić
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Alenka Veber

Na Mont Blanc
foto: Alenka Veber

Pred tretjo adventno nedeljo je Športno društvo Planjava Babno Polje za ljubitelje gora in pohodništva organiziralo tretje predavanje iz
niza sedmih načrtovanih predavanj. Že pred začetkom predavanja so
udeležence ob svetlobi bakel prijazno sprejeli s toplimi napitki pred
kmečkim turizmom pri Kovačiji.

Udeleženci so z zanimanjem pričakovali gornika Zmaga Slevca, ki
prihaja iz obmejnega Prezida. Na svoji gorniški poti je Zmago osvojil
pet štiritisočakov ter tri tritisočake. Izmed vseh osvojenih vrhov je
predavatelj tokrat največ pozornosti posvetil najvišji gori v Alpah ter
v Zahodni Evropi – Mont Blancu (pribl. 4810 m). Masiv Bele gore,
kot zveni njeno ime v slovenščini, leži v Savojskih Alpah na meji med
Francijo in Italijo. Kot vsaka gora je tudi Mont Blanc lahko nevarna,
kljub temu da se na njen vrh ob izredno lepem vremenu vijejo kolone. Vsekakor je za vzpon na Mont Blanc potrebno znanje uporabe
derez in cepina ter aklimatizacija.
Slevc nam je Mont Blanc približal tudi iz manj prijetne strani, saj mu
prvič vzpon nanj ni uspel. Opozoril pa je tudi na razpoke in serake
v vršnem delu Mont Blanca. Ob vrnitvi z vrha se je, potem ko sta s
sogovornikom že mislila, da se lahko razvežeta, tudi sam znašel v eni
izmed razpok.
Občuten izbor fotografij in Zmagova pripoved so marsikomu približali visok gorski svet, ki ga bo verjetno tudi še v prihodnje podoživljal le na predavanjih. Za praznično vzdušje so poskrbeli tudi glasbeniki: Kaja in Andraž Šoštarič s trobento in saksofonom ter Marija
Slevc na violini.
S to prireditvijo je ŠD Planjava Babno Polje sklenilo izredno delovno leto.

Alenka Veber

V težko prehodnih snežniških gozdovih
Ožja skupina babnopoljskih pohodnikov se
je že nekaj let zapovrstjo na drugi dan novega leta podajala na Županov laz. Ker so
med pohodniki tudi člani Športnega društva
Planjava Babno Polje, se je vodstvo Društva
odločilo, da letos pohod zastavijo nekoliko
širše. Vabilu so se odzvali številni domačini,
pridružili pa so se jim ljubitelji pohodništva
širom Slovenije.
Skupina več kot 70 pohodnikov se je ob
rahlem sneženju in prijetni zimski temperaturi 2. januarja odpravila proti Županovem
lazu, ki se razprostira na ok. 927 nadmorske
višine jugozahodno od Babnega Polja ob
gozdni cesti, ki pelje proti Leskovi dolini.
Ob ugodnih zimskih razmerah je 6 km
dolga pot v eno smer prijeten pohod, ki vodi
po prostranih snežniških gozdovih. Hkrati
pa pot vodi tudi mimo spominskih obeležij,
ki nemo a dovolj ilustrativno pričajo o dogajanjih med drugo svetovno vojno. Mimo
obeležij, ki spominjajo na humano delovanje Slovenskih partizanskih bolnišnic pod
Snežnikom, ki so začele delovati leta 1942 v
strogi tajnosti.
Za kratek čas so se pohodniki ustavili ob
okrogli, iz lomljencev zidani grobnici iz leta
1956, s kamnito napisno ploščo. V njej so
pokopani ranjenci iz snežniških bolnic ter
drugi borci. Grobnica je urejena na bregu
nad cesto proti Županovem lazu.

Na Županovem lazu so pohodniki ob spomeniku ranjenim partizanom lahko prisluhnili delu zgodovinskega spomina, ki govori
o težkih življenjskih razmerah, v katere je
bilo močno vpeto tudi civilno prebivalstvo
iz Babnega Polja, Babne Police, Prezida in
drugih krajev. Spomenik v bližini delujočim
snežniškim partizanskim bolnišnicam je
delo kiparja Petra Černeta, odkrit leta 1976.
foto: Alenka Veber

Na betonskem podstavku s posvetilom je iz
hrasta izdelana skulptura štirih partizanov,
ki nosijo ranjenca na nosilih.
Primeren kraj je v snežniških gozdovih
leta 1943 našla tudi Terenska lekarna Planjava, po kateri si je društvo nadelo ime.
Nato pa so se ob pijači in malici iz nahrbtnikov zadržali še pri lovski koči Lovske družine Babno Polje.
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Tatjana Farkaš

Četrti dobrodelni novoletni tek in hoja
Lahko rečemo, da smo bili uspešni, saj smo
s startnino in donacijami zbrali 1580 evrov.
Posebna zahvala gre donatorjem, ki so darovali finančna sredstva: Zavarovalnici Triglav
Postojna in RK Cerknica ter ga. Berti Janeš.
Prireditev je podprlo kar
30 sponzorjev, in sicer:

Športna zveza Loška dolina in Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu sta
v nedeljo, 26.12.2010, organizirali že 4. Dobrodelni novoletni tek in hojo.
Čeprav je to nedeljo potekalo kar nekaj
prireditev, smo se vseeno odločili, da izpeljemo to druženje, ki ga občani Loške doline
že pričakujejo.
Kar nekaj dni prej smo pregledovali vremenske karte in upali, da nam bo božič naklonil lep sončen dan. Ni bilo tako. Bil pa
je čaroben prednovoletni dan. Sem in tja je
poplesavala tudi kakšna snežinka, ki je to
vzdušje še polepšala.
Že pred deseto uro so se prijavili prvi
udeleženci pohoda in teka na pet in deset
kilometrov. Vseh udeležencev je bilo 213,
od tega 148 pohodnikov in 37 tekačev. Na
progo se je podalo tudi 28 otrok. V cilju sta
udeležence počakala dedek Mraz in snežinka, ki sta vsakega še posebej obdarovala.

Tudi letos smo zbirali finančna sredstva za
določen namen, in sicer za računalnike za
otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg.

Kovinoplastika d.d., Zavarovalnica Triglav,
SAZAS, Bloški muzikantje,
Društvo podeželskih žena in deklet ostrnice,
Zdravstveni dom Cerknica, Sanmix,
Oron, Komunala Cerknica,
Družba pooblaščenka d.d.,
Gasilska zveza Loška dolina,
Občina Loška dolina, Frizerstvo Nada,
OMV Stari trg- Srečko Vidmar, Gostišče
- prenočišča Markovec (Miha Mlakar),
Frizerstvo Renata, Novolit Nova vas,
Športna zveza Loška dolina, Trgovina
Martin Krpan, Gostilna Herblan Gorenje
Jezero, TT Nadlesk, Gostilna Škriban,
Alpod, Berta Janeš s.p., Kmečki turizem
Pri kovačiji Babno Polje, Toni bar, Frizerski
salon Branka, Elektro Dekleva, Gozdno
gospodarstvo Postojna in RK Cerknica.
Povabilu so se odzvali tudi občani vasi, skozi katere je potekala proga, inpozdravili ter
pogostili udeležence, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.
Udeleženci dobrodelnega teka in hoje ter
donatorji ste pokazali, da podpirate take prireditve in da imatečut do sočloveka. Nasvidenje na 5. Dobrodelnem novoletnem teku.

Domen Kordiš

40 let smučarskega kluba Kovinoplastika Lož
Smučarski klub Kovinoplastika Lož je bil
pod prvotnim imenom SK Loška dolina
ustanovljen pred 40 leti z namenom, da se
vse panoge smučanja v Loški dolini še bolje organizirajo in čim uspešneje razvijajo. V
Loški dolini se je smučalo, teklo na smučeh in
tudi tekmovalo seveda že veliko prej, in sicer
pod okriljem smučarskega kluba Snežnik. S
prenehanjem delovanja tega kluba je nekako
zamrl tudi smučarski šport v Loški dolini.
Želja, da bi ta šport ponovno zaživel, je na
pobudo sindikata Kovinoplastike in nekaterih športnih zanesenjakov vodila v ustanovitev novega smučarskega kluba. Še v istem

letu je bil sprejet program dela in
formirane rekreacijske in tekmovalne ekipe tako v tekih kot alpskem smučanju, v katere je bilo od
pionirjev do članov vključeno lepo
število občanov. Alpske ekipe so se udeleževale tekmovanj za občinski in Notranjski pokal, prav tako je klub redno organiziral različna smučarska tekmovanja, tečaje in sejme
rabljene opreme. Že v prvi sezoni je klub v
Leskovi dolini organiziral tekmovanje za pokal Loža v teku na smučeh, kateri je bil nato
v Ložu ali v njegovi bližini bolj ali manj redno organiziran tudi v naslednjih letih, sredi

osemdesetih pa je bilo organizirano tudi že republiško prvenstvo v biatlonu.
Klub je za leto 1974 pridobil organizacijo
tridnevnega državnega prvenstva pionirjev
Jugoslavije v teku na smučeh, kar je takrat
predstavljalo največjo športno prireditev v
bivši cerkniški občini.
Želja po nadaljnjem razvoju alpskih disciplin
je pripeljala na idejo po postavitvi vlečnice
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na smučišču Ulaka. Prav tako je bilo izraženo zanimanje za skakalni šport in v okviru
ureditve smučišča tudi načrt izgradnje 30
metrske skakalnice, ki pa nato nikoli ni bil
realiziran. Pomanjkanje finančnih sredstev
je bil žal pogost spremljevalec v delovanju kluba, zato lahko prevzem sponzorstva
kluba s strani Kovinoplastike Lož leta 1988
označimo kot pomemben mejnik v njegovem delovanju. To sodelovanje pa klubu ni
prineslo le denarnih sredstev, temveč tudi
koristi na ostalih področjih. Le en dokaz za
to je projekt vlečnice na smučišču Ulaka, ki
se je končal drugače kot načrt s skakalnico.
Tudi zaposleni v Kovinoplastiki so namreč
pripomogli, da je bil po dolgoletnih prizadevanjih projekt izgradnje vlečnice končan
v sezoni 1989/90. V naslednjih dveh letih se
je v spodnjem delu smučišča napeljalo še 300
metrov vodovoda s štirimi jaški in nabavilo
snežna topova. S tem so se uresničile sanje
slehernega smučarja in vse je kazalo na popoln razcvet alpskega smučanja v Loški dolini. Žal se je zgodilo ravno nasprotno, saj je
kar nekaj zaporednih zelenih zim delovanje
alpske sekcije popolnoma ustavilo, smučišče
pa je zaradi neustreznih vremenskih pogojev
obratovalo le nekaj dni na sezono. Leta 1997
se je ponovno povezalo večje število navdušencev alpskega smučanja in oživelo delovanje alpske sekcije. To obdobje, tja nekje do
leta 2004, lahko tako po številu tekmovalcev kot po njihovih dosežkih v konkurenci
notranjsko-kraških klubov ocenjujemo za
enega najbolj uspešnih v delovanju alpske
sekcije. Žal so bile nato zime ponovno iz leta
v leto manj radodarne in aktivnosti je bilo
potrebno izvajati na smučiščih izven domačega kraja. Tako je alpska sekcija ponovno
zapadla v krizo in ostala je le še peščica najvztrajnejših tekmovalcev, kateri so se leta
2004 pridružili Carving klubu Slovenija, ki
je v naslednjem letu formiral reprezentanco
v Carvingu, katero so sestavljali tudi trije

tekmovalci Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož. Istočasno se je na Ulaki pričel tudi
projekt izgradnje infrastrukture umetne razsvetljave in zasneževanja, v začetku leta 2010
pa se je s ponovnim zagonom smučišča ob
sodelovanju mnogih posameznikov in sponzorjev ter navkljub mnogim zapletom uspešno zaključil tudi ta večletni projekt.
Smučarski klub Kovinoplastika Lož lahko
smatramo kot centralno športno organizacijo v Loški dolini. To lahko trdimo na dejstvu,
da smo imeli in imamo tudi še danes v državni biatlonski reprezentanci konstantno svoje
tekmovalce, ki se udeležujejo tekmovanj na
evropski in svetovni ravni. Na to smo lahko
upravičeno ponosni. Loška dolina je imela
prvega reprezentanta v teku na smučeh že
pred več kot pol stoletja - v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja. Tudi po ustanovitvi Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož
so se uspehi tekmovalcev v teku na smučeh
nadaljevali. Tej športni panogi so v začetku
osemdesetih dodali še streljanje z malokalibrsko puško in začeli trenirati tudi biatlon.
In prav z biatlonom so povezani največji
uspehi kluba kot ga poznamo danes, čeprav
seveda tudi vsi uspehi v teku na smučeh še
zdaleč niso nezanemarljivi. Kmalu po začetku treniranja biatlona je klub imel tudi že
prvega jugoslovanskega biatlonskega reprezentanta, ki je bil tudi olimpijski kandidat
in je brez nastopa na olimpijadi leta 1984 v
Sarajevu ostal praktično v zadnjem hipu. Že
čez osem let je z Janezom Ožboltom tudi Loška dolina dobila prvega olimpijca, ki je nato
na olimpijskih igrah nastopil še štirikrat ter
na svoji drugi olimpijadi na Norveškem z
9. mestom dosegel odmevno uvrstitev, ki je
do nedavnega veljala za najboljši slovenski
moški posamični olimpijski rezultat. V tem
obdobju je poleg treh reprezentantov klubska ekipa štela še prek 20 pionirjev, ki so se s
tekmovanj v teku na smučeh domov vračali
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tudi z državnimi naslovi. Po rezultatskem
in kadrovskem vrhuncu biatlonsko – tekaškega dela kluba v prvem delu devetdesetih
let prejšnjega stoletja je sledil strm padec v
drugi polovici. Klub je ostal z le nekaj vztrajnimi starejšimi tekmovalci s statusom reprezentantov in praktično brez podmladka.
To se je spremenilo na prelomu stoletja, ko
se je ponovno začelo načrtno vzgajati nove
mlade smučarje tekače in biatlonce. Delo je
obrodilo sadove in tako je klub poleg članskih reprezentantov spet imel iz leta v leto
nove člane v mladinski biatlonski reprezentanci Slovenije, ki so se poleg tekmovanj na
državnem nivoju v okviru reprezentance
udeleževali tudi mednarodnih tekmovanj.
Nekateri so puško in smuči žal (pre)hitro
postavili v kot, drugi so vztrajali dlje, trije so
reprezentanti tudi v letošnji sezoni. Obenem
za njimi že prihaja obetavna generacija mladih tekmovalcev, ki bo že v naslednji sezoni
v konkurenci za mesta v reprezentanci in bo
poskušala ponoviti dosežke svojih predhodnikov.
V počastitev 40-letnice delovanja Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož je klub v
januarju načrtoval izvesti celodnevno prireditev z rekreativnima tekmovanjema v
veleslalomu in teku na smučeh. Zaradi neugodnih snežnih razmer smo bili prisiljeni
tekmo teka na smučeh odpovedati oziroma
jo prestaviti, po zaslugi umetnega zasneževanja in nizkih temperatur pa je ekipi na
smučišču uspelo pripraviti progo za uspešno
organizacijo slaloma. Prav tako smo ob tem
jubileju pripravili Bilten Smučarskega kluba
Kovinoplastika Lož, ki bo upajmo pomagal
ohraniti spomin na dosežke kluba v prvih
štirih desetletjih.
foto: Edo Šega

Viri:
- Benčina J.&Grginčič Ž.&Kordiš D.&Turšič
F.&Komidar J.&Poje J., Bilten Smučarskega
kluba Kovinoplastika Lož, januar 2011, 18 str.;
- Glasila Kovinoplastike Lož, članki na temo
smučarskega kluba od l. 1970 do 1992;
- Kraševec Borut, Ulaka v znamenju veleslaloma, Notranjsko-kraške novice, 11.2.2011,
str. 17;
- Trček Petra, Bogata smučarska tradicija,
Notranjsko-kraške novice, 10.12.2010, str. 12;
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Svetovno mladinsko prvenstvo v biatlonu s
številčno dolinsko udeležbo
Nove Mesto na Moravskem (Češka) je bilo
od 28. januarja do 5. februarja 2011 gostitelj IBU svetovnega prvenstva v biatlonu za
mladince in mlajše člane do 21 let. Slovenijo
je na tem tekmovanju zastopalo osem mladih biatloncev, med katerimi sta bila tudi
dva člana SK Kovinoplastika Lož – Simon
Kočevar in Jure Sterle. Simon je tekmoval
v konkurenci mlajših članov, Jure pa še v
konkurenci mladincev. Nastopila sta na treh
tekmovanjih in dosegla naslednje rezultate.
Simon je v konkurenci 95 tekmovalcev zasedel 13. (šprint), 23. (zasledovalno) in 15. mesto (individualno), Jure pa v konkurenci 100
mladincev 58. (šprint), 59. (zasledovalno) in
70. mesto (individualno). Upam si trditi, da
smo kanček k dosežkom slovenskih tekmovalcem pripomogli tudi navijači. Devet dolinskih ljubiteljev biatlona se nas je namreč
odpravilo spodbujat Simona, Jureta ter ostale tekmovalce na samo prizorišče, kjer smo
bili prva dva dni tekmovanj s pomočjo grl in
navijaških ragelj med najglasnejšimi navijači. Z nami so se namreč lahko kosali le švicarski zvonovi, s katerimi smo nato združili
moči in tako pogosto pristali tudi v kadru
režiserja prenosov tekmovanj. Poleg vsakoletnega obiska tekmovanj najvišjega ranga
na Pokljuki, je bil to v zadnjih petih letih že
četrti biatlonski izlet na tuje, od koder smo
se vrnili z novimi spomini ter s sklenjenim
dogovorom o naslednjih biatlonskih dogodivščinah.

Že čez dobrih 10 dni sta tekmovalca SK Kovinoplastika Lož Nastja Ravšelj in Jure Sterle
nastopila na še enem velikem tekmovanju.
Skupaj s še tridesetimi slovenskimi športniki sta nastopala na tekmovanju European
Youth Olympic Winter Festival 2011 (evropski olimpijski festival mladih) v češkem
Liberecu, ki je za mlade športnike organiziran povsem po vzoru pravih olimpijskih
iger. Naša tekmovalca sta nastopila vsak na
obeh biatlonskih tekmovanjih - Nastja je z

natančnim streljanjem in ob trenutno slabši tekaški pripravljenosti v konkurenci 79
tekmovalk zabeležila 46. (posamično) in 41.
mesto (šprint), Jure pa je ob solidnem teku
in nekoliko slabšem strelskem izkupičku v
konkurenci 88 tekmovalcev dosegel 61. (posamično) in 47. mesto (šprint).
Vsem trem tekmovalcem v imenu SK Kovinoplastika Lož iskrene čestitke za dosežene
rezultate.

OBUJENO VAŠKO TEKMOVANJE

»MONTE ŽAGA« za pokale »RACNE GORE«
Pred tremi desetletji je športni zanesenjak,
organizator velikih atletskih prireditev v Ljubljani, Edo Šega zaselku ŽAGA pri vasi Vrhnika pripravil zimsko tekmovanje z nazivom:
MONTE ŽAGA - pokal Racne gore. Racna
gora se namreč s svojim vrhom 1113m dviga
nad Žago in čuva vso Loško dolino in seveda
njene prebivalce.
Edotov oče je pripovedoval, da so se pred II.
svetovno vojno fantje iz Vrhnike in Doline z
lesenimi smučkami spuščali po rebru Racne
gore vse do vasi – takrat so tu na Rebru bile
košenine in pašniki za ovce, pa brinje, danes
pa je, razen manjšega lazu, vse poraslo z borovci in grmovjem.

Vaščani, ki imajo danes družine in otroke,
kot so bili sami pred tremi desetletji, se še
radi spominjajo tekem v Žagi. Kombinacija
je vsebovala spust, slalom in skoke, za najmlajše pa sankanje. Ena od posebnosti je bila
prava skakalnica in Leon Trubačev se še spominja rekordnega skoka kar 13 metrov čisto
v »poden« skakalnice – na pot, ki danes vodi
do vodnega rezervoarja.
Druga privlačnost pa je bila Tomosova vlečnica čez cel Adolfov vrt visoko v Štefanov
laz, kjer je bil start smučarskih preizkušenj.
Dogodek so obogatile domačinke (današnje
Vrhniške potepinke) in kar tekmovale, katera bo prinesla več krofov, taščic, čaja in drugih dobrot.
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Tekmovalci so bili vseh starosti, od 4 let pa
do 15 let (Čičev Aleš, Nina in Damjan Šega,
Hafnerjev Borut in Petra, Leban Tina in Saša
pa Knavsovi, Lokini, Katrni, Petruščkovi) in
tudi iz okoliških vasi.
Tudi zelo pravi mednarodni sodniki so merili čase – kot je olimpijec, atlet Franci Hafner, ter zaprisežena atletska sodnica Bojana
Hafner.
No daleč največje veselje je bilo ob podeljevanju medalj, diplom in nagrad – na to pa
smo vsi veselo po črno beli televiziji spremljali Bojana Križaja.
Letos se je Edo odločil obuditi tekmovanje
in s pomočjo Francija Palčiča, Matjaža Modeca, Danila Bavca, Majde, Mojce in Miha
Eržena pripravil tekmovalni poligon. Žaga
slovi po tem, da, če je kje sneg v dolini, je na
izviru Obrha pod Racno goro in tudi tokrat
ga je bilo ravno prav za pripravo prog in skakalnice – pomagali pa so tudi veliki paravani
za senco.
Tekmovanja so bila zelo odprta, brez »zategnjenih« FIS pravil, vendar merjena z
elektronsko uro. Štarter pa se je posluževal
smrekove veje. Mlajšim od 4 let je bilo dovoljeno, da jih pomožni starter porine na
startu. Laurinemu psičku pa je bilo dovoljeno z lajanjem bodriti tekmovalce in jih celo
spremljati ob progi.
Od 18 sankaških voženj so sodniki sešteli
najboljše rezultate in prvih šest mest, ki so
prejela diplome in nagrade, so si razdelili:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto

Nejc MODEC
Uroš PALČIČ
Matic ERŽEN
Mihec PALČIČ
Eva PALČIČ
Laura TRUBAČEVA

19.51 s
21.24 s
22.56 s
23.04 s
23.38 s
25.39 s

Naslednje discipline so bile ekshebicijskega
značaja in se je žirija odločila pri skokih s
smučmi poleg daljave ocenjevati tudi stil, v
bordanju pa domiselnost in figurativnost v
zraku.
Pri skokih je najdlje poletel Matic Eržen 6,5m, medtem ko je v kategoriji bordanja
Uroš Palčič iz Viševka prekosil Evo Palčič.
Slednja je prikazala bordanje v ležečem položaju. Uroš pa je visoko preskočil letvico in
spodaj ležečega Francija – svojega strica, ki
je vratolomni skok posnel »od spodaj«.
Uroš je svoj podvig končal s skokom preko
ograje hiše v Žagi in se ustavil tik nad izvirom Obrha, da je vsem zastajal dih.
Maša Eržen (6 let) je lani prvič samostojno
smučala v Žagi, letos pa tudi povsem samostojno preizkusila skakalnico s skoki čez 2 m.

Dve leti mlajši Mihec Palčič ni hotel zaostajati in je pokazal serijo skokov preko skakalnice kar s plastičnimi sanmi. Odlično je tudi
obvladal spuste s krožnikom.

Pokalno tekmovanje MONTE ŽAGA se je
zaključilo z motorno vleko bordarjev in nočnim spuščanjem po, z reflektorji osvetljeni,
stezi za sankanje, za smučanje ter skakalnici.

Podelitve pravih diplom se je udeležil profesor telesne vzgoje Janez Palčič in tekmovalcem stisnil roke. Po tri darilca vsakemu, pa
sta podelila Mojca Eržen in Matjaž Modec.

Ob koncu je Uroš dejal pobudniku pokala
Edotu: »Žaga je zakon« in padla je zaobljuba, da tradicijo v naslednji zimski sezoni ne
samo nadaljujemo, pač pa tudi razširimo z
vabilom vsem otrokom, ki se veselijo take
sproščene tekme in druženja in niso »profi«
natrenirani tekmovalci.
Tekst in foto Edo Šega

Potepinka Milka Palčičeva je poskrbela za
topel čaj in kuhanca – za uradno osebje,
Majda Eržen pa za domače pečene piškote.
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Matjaž Žnidaršič

Novoletni sejem v Starem trgu
Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik je 28. decembra 2010 prvič pripravil
Novoletni sejem v Starem trgu. Tudi v preteklih dveh letih smo s podobnimi akcijami
poskušali občanom predstaviti, kaj se zanimivega godi v Loški dolini, imenovali smo
jih dan odprtih vrat. Dva taka dogodka sta
bila organizirana v klubskih prostorih Kulturnega doma v Starem trgu, vendar po naši
oceni nista v zadostni meri privabila javnosti. Tako smo se odločili, da tokrat k organizaciji prednovoletne prireditve pristopimo
nekoliko drugače. Izkazalo se je, da je bila
sprememba dobrodošla, saj je bil sejem zelo
dobro obiskan, pa tudi udeleženci sejma, ki
so svoje blago prodajali na stojnicah, so se
odzvali v večjem številu.
Dogodek se je odvijal na parkirišču pred
trgovino KGZ. Tega krajani tudi sicer velikokrat prečkamo na naših vsakodnevnih
opravkih. Tako se je marsikdo lahko ustavil
spotoma in si ogledal, s čim so založene stojnice. Bilo jih je kar enajst. Na njih so svoje
blago ponujali predvsem domači ponudniki,
kljub temu pa smo med njimi našli tudi tiste
iz sosednjih občin. Vsi so bili z obiskom zadovoljni, nekateri celo presenečeni nad velikim zanimanjem za njihovo ponudbo. Nekateri ponudniki so obiskovalcem poskušali
nekoliko olajšati posledice nizkih zimskih
temperatur s toplimi napitki, kar je dodatno
pripomoglo k prijaznemu vzdušju sejma.

Posebej je potrebno omeniti, da so se na eni
izmed stojnic predstavili tudi učenci 9. razreda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg. Ti
so s prodajo predmetov, ki so jih lastnoročno izdelali, poskušali prislužiti nekaj denarja
za valeto in zaključni izlet. Organizatorji pa
smo poskrbeli tudi za najmlajše.
V našo družbo smo povabili Dedka Mraza,
ki se je veselo odzval vabilu. Otroci iz Vrtca
Polhek so nas obiskali ravno v času njegove-

ga prihoda. Dedek Mraz jim je razdelil sladke dobrote iz svojega koša in jim s prijazno
besedo polepšal dan.
Dober obisk sejma nakazuje, da je potrebno takšno prireditev ponovno organizirati,
če ne prej, ob zaključku tega leta. Ker pa je
večje število ponudnikov izrazilo željo, da bi
se podobni dogodki odvijali večkrat v letu,
bomo poskusili poiskati tudi druge primerne priložnosti za izvedbo sejma.
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Papirnate lutke
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Verzi mladih pesnic ob
kulturnem prazniku
Februarja osmega si umrl.
Rad si Julijo imel.
A če preteče mnogo let,
Nas pesem tvoja greje spet.
Cela večnost je minila.
Enkraten je spomin na te.
Manca Mele, 2. r. Iga vas

Učenci podaljšanega bivanja smo sodelovali na nagradnem natečaju, ki je bil objavljen v reviji Unikat. Izdelali smo papirnate lutke, ki
bodo namenjene bolnim otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani in jim bodo popestrile dolge dneve daleč od doma. V
nagradnem natečaju smo sodelovali učenci 3. in 4. razredov. Upamo,
da smo jih s svojimi lutkami razveselili.

Fige si delil,
Rad imel si Julijo in otroke,
Ampak Julija te ni marala.
Nisi bil srečen, ko te je Julija zapustila...v

Sodelovanje vrtca in šole
Najmlajši otroci vrtca Polhek Stari trg ter četrtošolci se letos družimo pri raznih aktivnostih. Skupaj se igramo, plešemo, se česa novega
naučimo ter pokažemo drug drugemu kaj znamo. Naša srečanja so
vedno zanimiva in ustvarjalna.

Cerkvi si prvič videl njo.
Enkrat si se preselil.
Lara Kočevar, 2.r. Iga vas

PESNIKU
Metuljčice letijo in iščejo svojega metulja –
tako kot si ti iskal Julijo.
Čebele si delijo med –
kot si ti otrokom delil fige.
In rože se odpirajo –
kot se je odpirala tvoja ljubezen.
Juna Drobnič, 2.r. Iga vas
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Nevenka Dražetić, Nataša Vesel Plos

Tretješolci v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici
POVODNI MOŽ PRIDE V LJUBLJANO
Nekega dne je iz reke Ljubljanice prišel ven Povodni mož.
Vsi so gledali in se spraševali, kdo je ta mož.
Povodni mož pa je iskal Urško. Iskal jo je že osem let.
»Kje je Urška?« je zakričal. Meščan mu je rekel,
da je Urška samo v pravljici. Povodni mož je žalostno odšel.

foto: Nataša Vesel Plos

Tinkara Plos, 3. r Iga vas
IZLET
Povodni mož je šel na izlet.
Povodni mož je videl lavo, in je pil kavo.
In je v lavo pomočil lonec.
Konec.
Nace Mlakar, 3. r Iga vas
S knjižničarko Anito.
PESEM O URŠKI
Urška vabila je vse moške k sebi, ker hotela jih v svoje mreže je
ujet. Nekoč je srečala povodnega moža, zaplesala sta in odšla.
Laura Štefančič, 3. r Iga vas
POVODNI MOŽ
Nekoč je živela Urška. Bila je najlepša.
Nenadoma je zagledala prelepega moža.
Ampak tisto ni bil mož, to je bil Povodni mož.
Plesala sta, dokler nista prišla v reko Ljubljanico.
Domen Nelec, 3. r Iga vas
POVODNI MOŽ
Sedi tam na Starem trgu povodni mož
debel kot mrož.
Le prelepa Urška ga zanima
in v zrak se ozira.
A Urška tudi brala je Prešernove Poezije,
v srcu ji že strah bije.
In tako se naša pesmica konča,
Urški še zmeraj srce trepeta.
Klara Mlakar, 3. r Iga vas

Kaj nam je bilo všeč?
Danes mi je bilo najbolj všeč,
ko nam je knjižničarka prebrala knjige.
Petra Ovsec, 3. r., Stari trg
V knjižnici mi je bilo najbolj všeč,
ko je knjižničarka brala knjige in ko smo žrebali.
Zala Kolmanič, 3. r, Stari trg
Branje mi pomeni znanje in učenje.
Manca Poje, 3. r, Stari trg
Branje mi pomeni tudi učenje.
Ko berem, sem vesela.
Branje mi pomeni tudi spoznavanje sveta.
Lana Intihar, 3. r., Stari trg

Učenci, ki obiskujejo krožek Rdečega križa
Učenci, ki obiskujejo krožek Rdečega križa, so tudi v letošnjem letu
zelo marljivi. Sodelujemo z območnim centrom v Cerknici, izdelali
smo ogromno voščilnic, ki so jih starejši občani iz Loške doline prejeli za novo leto, že nekaj srečanj pa smo namenili za izdelovanje
darilc za 8. marec.
Ekipa prve pomoči RK Cerknica in Civilne zaščite Cerknica je za
učence krožka izvedla kratek tečaj prve pomoči. Naučili smo se veliko novega, najbolj pa smo se zabavali ob praktičnem delu.
S prostovoljnim delom bomo z veseljem nadaljevali tudi v prihodnje.
Mentorici RK Anita Bajec in Helena Novak Obreza
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V. Jasna Lekan

Ambrožev večer
10. decembra 2010 smo se čebelarji zbrali na
šestem Ambroževem večeru v gostilni Mlakar
v Markovcu. Sveti Ambrož je zavetnik čebelarjev, zato se ta večer tudi tako imenuje. Organizirala ga je gospa MalkaKandare, za kar
se ji prisrčno zahvaljujemo.
Zbralo se nas je okoli trideset. Nekaj je bilo
tudi podmladka in ena čisto mala čebelarčica. Naredili smo si prijeten in zabaven prednovoletni večer z živo glasbo, ob kateri smo
veliko peli in plesali. Družili smo se, pogovarjali o čebelarstvu, imeli različne družabne
igre in tudi tekmovanje za najboljšo čebelarko in najboljšega čebelarja leta 2010 v Loški
dolini. Ženske so morale okušati različne vrste medu in povedati, za kateri med gre, moški pa so delali okvirčke za satnice. Največ

vrst medu je prepoznala Marija Cerkvenik
in tako postala čebelarka leta, pri moških pa
je najhitreje naredil okvirček Branko Kovač
in se pridružil najboljši čebelarki, ter postal
čebelar leta 2010. Obema iskreno čestitamo.
Pri srečelovu je bilo sto dobitnih srečk in
prav toliko dobitkov. ČD Loška dolina se
vsem, ki so karkoli prispevali za uspešno
izvedbo Ambroževega večera prisrčno zahvaljuje.
Prispevali so: PEPELKA Stari trg, KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., STELES d.o.o. Iga vas,
TRGOVINA pri DARJI Bloška Polica, KZ
SONČEK Stari trg, URŠA CVETLIČARNA
Cerknica, BOBR BAR Lož, VERA MOČNIK
Lucija, JASNA LEKAN Stari trg, LIPA BAR

Stari trg, LUNCA BAR Stari trg, VIDMAR
SREČO s.p. Bencinski servis, TONE KANDARE Stari trg, TRUDEN d.o.o. Nadlesk,
TAŠI FRIZERSTVO Stari trg, KOMARČEK
TRGOVINA Cerknica, GOSTILNA RIGLER
Bloška Polica, GOSTILNA Lož, LESGAM
Pudob, KANDARE – oblazinjeno pohištvo
Markovec in STEPP-oblazinjeno pohištvo
Podskrajnik.
Še enkrat hvala. Družabne igre so nam še
popestrile že tako prijeten in vesel večer. Na
koncu smo se posladkali s torto in se dogovorili, da se letos, torej v letu 2011, spet srečamo, še v večjem številu. Ob tej priliki vabim vse čebelarje in čebelarke v Loški dolini,
da se nam pridružijo v decembru in z nami
zarajajo v novo leto!

Franc Nelec

Društvo upokojencev Loška dolina
je imelo občni zbor
Društvo upokojencev Loška dolina je imelo
5. februarja 2011 volilni občni zbor. Poročilo
o delu društva je podal predsednik, o delu
sekcij pa vodje le-teh, podano je bilo tudi
blagajniško poročilo, finančni načrt in plan
dela za naslednje leto. Po razpravi je Občni
zbor poročila, plan dela in finančni načrt za
prihodnje leto sprejel.
Nato je predsednik društva navedel nekaj zanimivih podatkov. V društvu je 781
članov, od tega 506 žensk in 275 moških.
Povprečna starost članstva je 70 let in pet
mesecev. Imamo 9 članov, starejših od 90 let,
vendar je med njimi le en moški. Članov od
80 do 90 let je 113, od tega 72 žensk in 41
moških.
Umrlo je 23 članov, od tega 13 žensk, v
povprečni starosti 85 let in 6 mesecev in 10
moških, povprečna starost 80 let in tri mesece, izstopilo je 12 članov, na novo se jih je
vpisalo 19. Pred štirimi leti je bilo v društvu
769 članov, sedaj jih je 781. Po podatkih
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo dne 24.12.2010 v občini 1057
upokojencev ali 27,8% prebivalstva občine
in sicer 604 upokojenk in 453 upokojencev.
Pred tremi leti je bilo v občini 1008 upokojencev. Samopomoč plačuje 208 članov.
Program dela društva izvajajo posamezne
sekcije. Humanitarno in dobrodelno dejavnost opravljajo poverjenice in prostovoljke.
Starejšim, pomoči potrebnim, na njihovih

domovih priskočijo na pomoč pri vsakodnevni oskrbi in opravilih, v primeru večjih
težav pa obvestijo pristojne službe. Članom
nad 80 let, teh je okrog 123, vedno za novo
leto izkažemo pozornost z obiskom na domu
in manjšim darilom. Obiščemo in obdarimo
tudi jubilante, ki med letom dopolnijo 80 ali
90 let, teh je bilo 22. Obiskujemo in obdarimo tudi naše občane v domovih za ostarele.
Obisk in darilo je predvsem izraz pozornosti
društva do naših starejših članov.
V domovih starejših občanov je trenutno
iz občine 26 upokojencev, lani jih je bilo 33.
Največ jih je v Cerknici - 12, v Postojni 5
in Vrhniki 3, Ponikve in Loški potok po 2,
Sodražica in Logatec po 1 upokojenec.
Društvo redno zbira prijave za letovanje v
hotelu Delfin v Izoli, kjer letno letuje 50 do
60 naših članov.
Tudi udeležba na izletih in prireditvah je
bila v preteklem letu dobra. Obiskali smo Kamnik z ogledom Arboretuma in kopanjem v
toplicah v Snoviku ter Varaždin z ogeldom
gradu Trakoščan. Lep je bil izlet v Belo krajino, ki smo ga zaključili z martinovanjem v
Dragatušu. Udeležili smo se srečanj upokojencev v Logatcu in na stadionu v Stožicah.
Odpadel je izlet v Kočevje. Skupaj se je izletov
in prireditev udeležilo 287 članov.
Športniki so po programu nastopali v pikadu, balinanju, strelstvu, šahu. Na društvenem prvenstvom v pikadu sta moška in

ženska ekipa osvojili prvo mesto. Zmaga na
prvenstvu Notranjske je moško ekipo popeljala na državno prvenstvo, kjer je zasedla
6. mesto. Med posamezniki pa je državni
prvak postal Branko Baraga. Na prvenstvu
Notranjske je moška ekipa balinarjev osvojila prvo mesto, ženska pa drugo. Bili so organizatorji društvenega turnirja Notranjske.
Na prvenstvu ljubljanske pokrajine so šahisti
osvojili tretje, strelci pa 7. mesto.
Pohodniki so bili tudi v preteklem letu,
tako kot vsa leta do sedaj, aktivni. Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije,
gospa Mateja Kožuh Novak je na Občnem
zboru podelila pisno priznanje Glažar Darinki, za njeno 10 letno uspešno vodenje
pohodniške aktivnosti.
Pohoda, ki je vsak četrtek, ob vsakem vremenu, se udeleži povprečno 22 pohodnikov,
ki prehodijo 10 km. Udeležujejo se tudi pohodov drugod v Sloveniji. V vseh teh letih so
prehodili 6.000 km.
Osnovno znanje rabe računalnika si je
lansko leto pridobilo 18 članov, osnove digitalne fotografije pa 22.
Ženski pevski zbor Jasna je imel v občini
osem nastopov, izven meja občine pa tri. V
društvu deluje tudi bralni krožek.
V projektu Starejši za starejše je bilo od leta
2006 anketiranih 605 upokojencev, starih
nad 70 let. Lani je bilo na novo vključenih
47 starejših, ponovnih obiskov, na katerih se
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ugotovi stanje in po potrebi ustrezno pomaga, je bilo 624.
V prvem letu mojega mandata sem spoznal, da društvo deluje le na nivoju upokojencev, zato njenega vpliva navzven, ljub
številčnosti in dobri organiziranosti ni čutiti, ker se ne vključuje v reševanje splošnih
zadev, pomembnih za občane. Prepričan sem
bil, da pobude, ki bi jih predlagala skoraj tretjina prebivalstva občine in 35 % vseh volivcev, ne morejo ostati čisto brez odziva. Zato
smo na občnemu zboru leta 2008 sklenili, da
prične društvo upokojencev delovati tudi kot
civilna iniciativa. Podana je bila pobuda o izgradnji trgovskega centra v Ložu, s katerim bi
dolina začela loviti utrip sodobnega bivanja,
ki ga zahteva mlada generacija. Na pobudo
se je občina odzvala dokaj hitro. Podpisana je
bila pogodba, po kateri bi moral biti center že
zgrajen. Zaradi objektivnih razlogov gradnja
kasni. Kot me je seznanil župan, se investitor
zaveda obveznosti iz pogodbe in jo namerava
tudi uresničiti. Vsa potrebna dokumentacija
bo pripravljena do letošnjega avgusta. Na to
se bo pričela gradnja.
Naslednjo pobudo je Občni zbor sprejel leta
2009 in nosi naslov »Polepšajmo Loško dolino«. V prvi vrsti zato, ker sami želimo bivati
v urejenem okolju in zaradi dobrega vtisa, ki
ga hočemo napraviti na 25.000 izletnikov, ki
si letno pridejo ogledat snežniški grad. V pobudi smo kot primer neurejenosti izpostavili
stari del Loža, središče Starega trga in dveh
razpadajočih objektov v Nadlesku.
Glede na odziv lahko ugotovimo, da je bila
pobuda dobro sprejeta. Prvi se je na pobudo
odzval Kombinat Pivka perutninarstvo, ki
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je pri farmi v Nadlesku že v jeseni 2009 odstranil podrtijo, ki se je videla s ceste. Ureja
se občinsko središče, ki zaradi obnovljene
fasade in cvetličnih gredic že dobiva prijaznejšo podobo. Tudi neugledna Korletova
štala bo kmalu odstranjena, na njenem mestu pa bo občina uredila parkirne prostore.
Razpadajoča hiša v Nadlesku, ki ovira promet in ogroža varnost potnikov na občinski
cesti in kazi videz vasi, za enkrat še vedno
stoji. Župan se zaveda, da je občina soodgovorna za varnost na občinskih cestah, zato
mu je naša pobuda dobrodošla in bo, oprt
na ljudsko pobudo, lahko še bolj argumentirano v upravnem postopku preko pristojnih
inštitucij uveljavljal zahtevo, da se objekt, ki
ogroža življenja, čim prej odstrani.
Ko sem bil pri županu, gospodu Komidar Janezu, je pohvalil naše pobude in jih
pričakuje tudi v prihodnje. Zahvalil sem se
mu, ker pozitivno sprejema pobude in se jih
prizadeva tudi uresničiti. Predlagal sem mu,
da je treba z urejanjem nadaljevati, saj dolina kar kliče po načrtnem sistemskem okoljskem urejanju. Ustanovo, ki bi prevzela sistemsko okoljsko urejanje doline, občina že
ima, to je Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik, katere Svet Javnega zavoda je
že na seji dne 8.7.2009 sprejel sklep, da prevzame okoljsko urejanje v občini, kot bo to
določeno v ustreznih občinskih aktih.
Zato je Občni zbor poslal županu pobudo,
v kateri predlaga, da zadolži občinsko upravo, da pripravi potrebne akte, da bo Zavod
lahko pričel izvajati predvidene naloge s področja okoljskega urejanja. Pobuda je bila z
odobravanjem sprejeta.
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V pozdravni besedi gostov na Občnem
zboru je podžupan Občine Loška dolina, gospod Boris Hribar poudaril, da upokojenci,
ki imajo izkušnje, skupaj z mlado generacijo,
ki premore znanje in zagnanost, lahko veliko prispevajo k hitrejšemu razvoju družbe.
Občina zato pozdravlja vključevanje upokojenske populacije v reševanje občinske
problematike, saj ji je v oporo pri kreiranju
občinske politike.
Predsednica Zveze društev upokojencev,
gospa Mateja Kožuh Novak je pohvalila delo
društva, posebno pa je bila navdušena nad
našo novostjo, da društvo deluje tudi kot civilna iniciativa. Prizadevala si bo, bodo civilno iniciativo v svoj program dela sprejela
tudi druga društva.
Kot bivši predsednik sem zelo vesel, da
so delovanje naše civilne pobude opazili in
jo pozitivno sprejeli tisti, katerim je bila prvenstveno namenjena. To je občina in Zveza
društev upokojencev Slovenije.
Na koncu lahko rečem, da sem se kot
predsednik dobro počutil, saj je bilo sodelovanje nasploh dobro. Le na začetku mandata sem moral v korist dobrega nadaljnjega
sodelovanja ostreje ukrepati. Zahvaliti se
moram sodelavkam in sodelavcem, vodjem
sekcij, poverjenicam in prostovoljkam za zavzeto in tvorno delo.
Zahvalim se tudi Občini Loška dolina
za finančno dotacijo in Kovinoplastiki Lož
Družbi pooblaščenki za finančno podporo
in prostor, ki ga nam nudi.
Novemu predsedniku in Upravnemu odboru želim uspešno delo, vsem upokojenkam in
upokojencem pa predvsem krepkega zdravja.

Silva Šepec

Za konec leta
Rodilo se je mrko, nič dobrega obetajoče jutro 23. decembra 2010, ko
se nas je četa 36 pohodnikov namenila obiskati Babno Polje. To je bil
naš zadnji, 56. pohod v letu 2010. Predhodno smo bili obveščeni, da
je v tem božično novoletnem času na ogled razstava del domačinov
Babnega Polja. Pripeljali smo se na parkirišče turistične kmetije pri
Kovaču. Od tu smo šli na ogled razstave. Sprejela naj se ljubezniva Fanika Vesel, odprla razstavno sobo in nas povabila na topel čaj in sladek
prigrizek. Hvala, lepo se nam je prilegel. V tem prostoru pa je bilo kaj
videti! Vse stene, od vrha do tal, polne ročih del kvačkanja, pletenja,
vezenja, božično novoletnih aranžmajev, umetelnega nakita in še marsikaj. Meni, nevešči ročnih spretnosti, prava paša za oči in dušo.
V spremstvu Minke in Feliksa Lekana ter gospe Džurdže smo usmerili korak proti Vražjemu Vrtcu. Ves čas smo s skrbjo pogledovali v
nebo, ali nam bo naklonilo še uro, dve vedrega vremena. Prispeli
smo na kraj nesrečnega spomina in imena. Na tej nerodovitni kraški
gmajni se je odigrala ena večjih morij na Slovenskem. Tu je vrag zaplesal svoj vražji ples in Vražjemu Vrtcu dodal še bolj srhljiv pomen.
Štirideset Babnopoljcev je na tem kraju 30. julija 1042 s svojo krvjo
namočilo domačo zemljo in zasejalo seme, ki naj Slovencem obudi
svobodo. Teden pred tem pa so Lahi pobili devet babnopoljskih ko-

scev. So s tem naredili uverturo za naslednjo morijo? Pesnik Vinko
Šumrada Radoš je o tem napisal sonet, ki se konča:

Mimo Lahki so krenili,
in s kopiti jih pobili,
tam na cesti v Jermendol.
Kose so v redeh ležale
in jim večno luč sijale
tam na cesti v Jermendol.
Po poti nazaj v Babno Polje, smo se ustavili na domačiji Staneta Trohe, kjer smo bili zopet deležni dobrodošlice. Čakal nas je čaj, domača
potica in pecivo, pa tudi »nekaj konkretnega«. Prisrčno pozdravljeni
od gospodarja in gospodinje ter 89 letne mame Frančiške, ene še redkih očividk medvojnih časov, smo se zadržali v prijetnem pogovoru.
Ko je bilo uradnega dela konec, je iz neba zapršilo, se na gosto pooblačilo, a nas ni nič več vznemirjalo, saj smo sedeli v topli sobi pri
Kovaču in ob dobri hrani in glasbi gledali dež, ki se je vedno bolj na
gosto usipal. Z našimi gostitelji smo si zaželeli srečno v novem letu z
željo, da se še kdaj srečamo.
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Alenka Veber

Z otroki po pravljičnih poteh do kulturne in
naravne dediščine
Vsi, ki se poklicno ali samo ljubiteljsko
ukvarjamo s planinsko vzgojo oz. pohodništvom, se v zadnjih letih, mogoče celo že desetletju, srečujemo s problemom, kako navdušiti otroke in mladostnike za izlete, lažje
in krajše poti oziroma sprehode v družbi s
starši. Kakšno mesto v današnji družbi, ko
prevladuje predvsem virtualni svet, sploh
zavzemajo družinski izleti?
Da bi si odgovorili vsaj na nekatere vprašanje, je Športno društvo Planjava Babno Polje
v soboto, 5. februarja 2011, medse povabilo
planinsko vodnico PZS in stalno sodelavko
Mednarodnega festivala gorniškega filma
ter avtorico družinskih izletniških vodnikov
Pravljične poti Slovenije ter Pravljične poti v
zgodovino Ireno Cerar.
Večer je minil ob poslušanju pravljic in pripovedk ter predlogov za izlete, ki nas popeljejo do krajev, omenjenih v zgodbah.
Iz predavanja Irene Cerar je bilo začutiti, da
so njeno mladost dodobra zaznamovali navdušenje nad naravo in dobrimi zgodbami, kar
je nedvomno botrovalo, da se je lotila pisanja
vodnikov. V nasprotju s klasičnimi vodniki je

na prvem mestu zgodba
in ilustracija, šele nato
sledi opis izleta s čudovitimi fotografijami, ki nas
vodijo po sledeh zgodbe.
V tem duhu je potekal tudi predavateljičin
nastop. Udeleženci so si
lahko ogledali nekaj ilustracij, ki so jih prispevali vrhunski slovenski
ustvarjalci ter prisluhnili pravljicam. Nakar
je Irena Cerar podala
še nekaj predlogov za
nezahtevne izlete v naravo.
foto: Alenka Veber

O pomenu narave pri
vzgoji otrok naj izluščimo le nekaj misli, ki smo jih slišali ta večer.
Strokovnjaki na vprašanje, kaj narediti, da bi
otroci z nami hodili v naravo, odgovarjajo,
da je treba v naravo hoditi čim bolj pogosto
in začeti, ko so otroci še majhni. Če odnos
odraslega do narave temelji na občudova-

nju, čudenju in spoštovanju, se bo spontano
prenesel na otroka. Seveda je pomembno, da
svojih športnih ambicij ne uresničujemo na
izletu z najmlajšimi. Čas, ki ga skupaj preživljamo v naravi, naj bo namenjen sproščenemu druženju, potepanju, raziskovanju in igri.

Alenka Veber

Sončno in vedro o babnopoljskem mrazu z
Andrejem Pečenkom
sluhniti meteorologu. Predavanje
Andreja Pečenka v Babnem Polju
je preseglo vsa organizatorjeva pričakovanja, zato se je organizator
odločil, da meteorologa še enkrat
povabijo medse, in sicer v soboto,
26. marca 2011, ob 18. uri.
Babno Polje, najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji, nedvomno sodi
v sam vrh slovenskih presežnikov.
Njegova prepoznavnost je najprej
v nizkih temperaturah, medtem ko
se mit o t. i. »zakotnem« in oddaljefoto: Janez Ule
nem kraju počasi razblinja.
Kraj je že leta 1924 dobil meteorološko postajo, in od takrat so zabeležene tudi
Gost četrtega predavanja iz niza predavanj
že najnižje temperature. Neuradno izmerjesen/zima 2010/2011, ki jih v Babnem Pojena najnižja temperatura sega v leto 1929,
lju organizira Športno društvo Planjava, je
ko naj bi izmerili kar – 39,6°C. 13. januarja
bil priljubljen meteorolog Andrej Pečenko iz
1968 pa so izmerili prvo uradno priznano
Agencije za okolje RS.
temperaturo –34,5°C.
Kmečki turizem Pri kovačiji je bil tokrat
Udeleženci predavanja so si lahko najprej
premajhen, da bi sprejel vse, ki so želeli pri-

ogledali dva krajša prispevka o mrazu v Babnem Polju iz arhiva TV Slovenija. Po ogledu
prispevkov se je Društvo zahvalilo Dušanu
Uletu, upravljavcu meteorološke postaje, za
njegovo skrbno opazovanje vremena in prispevek k prepoznavnosti kraja. Nakar je članica Društva Alenka Veber z meteorologom
vodila sproščen pogovor. V njem sta se dotaknila zgodovine meteorologije, vremenskih
pregovorov in rekov ter sodobnih vremenskih napovedi.
Zadnji del večera je Andrej Pečenko podal
nekoliko bolj strokovni pogled na meteorologijo, z radovednimi vprašanji pa so se
oglasili tudi udeleženci. Večer sta s kulturnim programom obogatila Ema Erna Weber
in Domen Šraj.
Predavanja se je udeležil tudi župan občine
Loška dolina, ki se je predavatelju zahvalil za
iskrivo in poučno predavanje, Društvu pa izrekel priznanje za požrtvovalno organizacijo
tovrstnih večerov.
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Matej Petelin – Požrtvovalni ris

Skavtska iznajdljivost – Izdelajmo baklo
Pozimi so dnevi kratki in dan se še
prehitro prevesi v noč. Ker vemo, da
bi malo luči vsem prišlo prav, vam
bomo skavti tokrat pokazali, kako
izdelati čisto pravo, uporabno baklo. Prav gotovo jo boste lahko
koristno uporabili za okrasitev zunanjega prostora ob posebni priložnosti, na polhanju, taborjenju ali
kakšnem nočnem pohodu.
1. NAČIN:
Potrebujete: leseno palico (leska,
dolžine pribl. 1 m), dve manjši
leseni zagozdi, nekaj starih sveč
ali čebelji vosek, žaklovino,
aluminijasto folijo, žico, večjo
staro konzervo ali posodo za
taljenje voska.
Preden se lotite izdelave, poskrbite, da bodo
vse sestavine pri roki, ko jih boste potrebovali. 20 cm pod vrhom okoli palice tesno
ovijte približno 0,2 m žice. Palico z nožem
razcepite do ovite žice, nato palico zasučite
in jo pravokotno na prejšnjo zarezo še enkrat
razcepite. Tako je premer palice razdeljen na
štiri enake dele. Med krake potisnite lesene
zagozde, da se razprejo. Krake na koncu stisnite, da bodo med seboj vzporedni in jih
zvežite z žico. V nastali prostor vstavite tesno
zvit trak žaklovine. Tako pripravljeno baklo
namočite v staljenem vosku, ali pa vosek
nalijete v žaklovino. Najboljši način taljenja

voska je, da
zavrete lonec
vode in v krop
položite posodo s svečami oz.
voskom. Posode
z voskom nikoli
ne postavljajte direktno na ogenj, da
ne povzročite požara!
Ko se vosek strdi, spodnji del bakle ovijte
še z alu-folijo, da bo
gorela bolj počasi in
da vosek ne bo kapljal
na tla.
2. način:
Potrebujete: 4 tanjše leskove palice,
konzervo, 0,5 m traku žaklovine, vosek, žico
Baklo lahko izdelate tudi tako, da uporabite
srednje veliko konzervo (premera do 7 cm),
ki ste ji odrezali pokrov. V konzervo vstavite zvit trak žaklovine (ali kakšne podobne
vpojne tkanine), ki naj ne gleda čez rob konzerve, v sredino pa vstavite malo višji trak, ki
naj bo za kašen centimeter višji od konzerve.
Vse skupaj zalijte z voskom, ki ste ga prej
stalili po zgoraj opisanem postopku. Vosek
nalijte do roba. Nato je potrebno izdelati še
držalo oz. ročaj bakle, za kar potrebujete štiri
tanjše leskove palice (dolžine pribl. 1 m). Z
žico ali vrvjo jih zvežite skupaj v spodnjem

delu in na sredini, da dobite ročaj bakle. V
zgornjem delu palice razprite in mednje
vstavite konzervo. Palice nato ob zgornjem
robu z žico pritrdite okrog konzerve, tako
da palice ne gledajo čeznjo. Potem palice še
kakšnih 15 cm pod konzervo stisnite skupaj
in jih zvežite z žico, da je konzerva trdno pričvrščena.
Katerikoli način ste si izbrali, izdelana bakla
vam bo gotovo dobro služila. Najbolje, da
vam pri izdelavi pomagajo starši, pa tudi za
tiste malo večje otroke še vedno velja previdnost in premišljenost. Ko boste baklo prižigali, jo držite stran od obraza in obleke, ko bo
gorela, pa jo pritrdite na varno mesto oz. z njo
ravnajte previdno. Želimo vam veliko veselja
in dobrega vzdušja ob vaši goreči bakli!

Maja Zupančič

Vesele novoletne počitnice
Kako hitro teče čas, skoraj smo že pozabili
na staro leto … a nekaj pa smo vendar ohranili. Ohranili smo lepe spomine, spomine na
prijatelje, druženje, lepe dogodke in nekaj
teh spominov je ostalo tudi od počitniških
dejavnosti, ki smo jih organizirali v Babnem
Polju, v osnovni šoli, ki se ne bo nikoli zaprla, saj jo še preveč potrebujemo stari in
mladi.
Že zgodaj zjutraj smo se zbrali, saj so morali
starši v službe. Po obilnem zajtrku smo takoj
zavihali rokave in začeli ustvarjati. Barve, lepila, škarje- pridne roke in kup ustvarjalne
domišljije in nastali so zelo lepi izdelki.
»Ali jih bomo lahko odnesli domov? Kaj bomo
še delali? A lahko naredim še eno sliko?«
Takšna in podobna vprašanja so prihajala
iz otroških ust. Kako lepo je videti aktivne

otroke, ki celo dopoldne neutrudno delajo
in se zraven še neznansko zabavajo. Le kaj
bi počeli doma- televizija in računalnik- kakšen dolgčas.
In potem pride še najboljše: kosilo v gostilni.
Juhica, zrezki, krompirček,… mmmmDOBER TEK!

Še malo iger v telovadnici in kar prehitro je
minil dan. Še dobro, da bodo kmalu spet počitnice.
Pri organizaciji delavnic so nam materialno
pomagali: g. Janez Komidar, g. Marko Gorše,
Trgovina Truden, Nadlesk, KGZ Cerknica,
trgovina Babno Polje in Berta Janež s.p.
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Tina Sterle – Potrpežljiva P. kravca

Prav poseben gost na Šrangabulu
Šrangabul je tradicionalno srečanje skavtov, njihovih staršev, bratov, sester in prijateljev. Letos smo ga
skavti priredili že osmo leto zapored in tudi tokrat smo se imeli lepo.

foto: Aleš Tomašević

Naše srečanje je, kot se za Šrangabul spodobi, potekalo v Šrangi pri gradu Snežnik.
Zbrali smo se ob 10. uri na zadnjo januarsko
soboto. Bilo je kar hladno, a smo vedeli, da
nas zaradi pestrega programa ne bo preveč
zeblo. Srečanje smo pričeli z zborom v krogu in duhovno mislijo, ki nas je pozivala k
pravičnosti in poštenosti. Nato smo iz gozda
zaslišali zanimivo oglašanje in veselo vriskanje. Le nekaj nas je bilo takih, ki smo vedeli,
kdo lomasti po gozdu, ostale pa smo zato
povabili, da se pridružijo igri, v kateri bodo
izvedeli, kdo je nenapovedan gost.
Najprej so se vsi igralci razdeli v sedem sku-

ne besede, ki so jih igralci lahko dobili na
listkih, za katere so se med igro borili. Do
listkov so lahko prišli na različne načine: z
dvobojem eden proti enemu, z napadom na
drugo ekipo ali z udeležitvijo na igrah, ki so
potekale na osrednjem igrišču ob določenem času. Vsi dvoboji in napadi so seveda
potekali na miroljuben način in tako, da je
z malo sreče tudi najmanjši lahko premagal
največjega. Zanimive so bile tudi igre, ki so
jih voditelji vodili na osrednjem igrišču. Tukaj so se igralci lahko preizkusili v različnih
veščinah, tako v moči, kot tudi v preciznosti,
umetnosti in matematiki.

pin in se za nekaj časa spremenili v družine
lisic, srn, medvedov, jazbecev, risov, jelenov
in volkov. Vsaka živalska ekipa je dobila list
z lepo legendo o tem, kako je grad Snežnik
dobil ime. V legendi so manjkale določe-

Ker so bili igralci zelo zavzeti
za sodelovanje, so ekipe v dobri
uri in pol dobile odgovor, ki so
ga že od vsega začetka nestrpno
pričakovale. S pravilno dopolnjeno legendo so si prislužili
pet koščkov sestavljanke, na
kateri je bil medved Snežnik.
Po legendi se je medved Snežnik, kadar je padal sneg, dričal
po gozdu in veselo mrmral. Na
čelu je imel belo snežinko, po
njem pa je kasneje dobil ime
tudi grad Snežnik. Ob koncu
srečanja, ko smo se že greli ob
ognju in čaju, nas je prišel pozdravit na rob gozda in samo tisti, ki smo bili čistega srca, nam je bilo dano,
da smo lahko videli njegovo snežinko. Če
imate čisto srce, lahko tudi vi na grajskem
obzidju zagledate snežinko in če se vam bo
prikazala, boste imeli srečo, zdravje in mir.

Andrej Žabkar

Bili smo
dobrodelni
Mešani pevski zbor sveti Jurij
je opravil še zadnje dejanje,
nanašajoče se na decemberski
Miklavžev koncert.
V nedeljo, 9. januarja 2011, je namreč gostoval v župniji Struge, kjer je pel pri sveti
maši, po njej pa so se člani zbora srečali z
družino Križman in ji predali Miklavževo
darilo. Tega so prispevali dobrotniki, ki so
se kot poslušalci udeležili že omenjenega
koncerta. Tako so njihovi prispevki osrečili
družino, ki so ji lanskoletne poplave odnesle premoženje in jih pustile v veliki materialni stiski in negotovosti pred morebitno
ponovno katastrofo, za katero so člani družine pevcem povedali, da je bila tako silovita nazadnje pred 80 leti.
Po srečanju z družino so se pevci okrepčali s kosilom v lokalni restavraciji, nato pa
svoje druženje zaključili še z vodenim ogledom Jakličevega doma na Vidmu.Tam sta
postavljenistalni zbirki, posvečeni Franu
Jakliču in Tonetu Kralju. Na področju jezika in umetnosti sta zaznamovala dobrepoljsko dolino, o čemer je pevcem pripovedovala predstavnica lokalnega turističnega
društva, tako da so se po ogledu obogateni
z novimi spoznanji vrnili domov.
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Aleš Tomašević

Deset zapovedi
Postni čas nas vedno vabi, da se dobro pripravimo na največji krščanski praznik, to je
na Jezusovo vstajenje, ki nam je prineslo odrešenje. Mnogi (da bi jih bilo čim več) bodo
pokleknili tudi v spovednico, da bi se spovedali svojih grehov, da bi si olajšali svojo dušo
in bi tako čistega srca mogli obhajati Veliko
noč. Mnogi imajo pomisleke in si pravijo,
da lahko to uredijo sami z Bogom in da zato
ne potrebujejo duhovnika. Velikokrat pa se
za takšnim in podobnim mišljenjem skriva
samo strah. Mnogi si ne upajo v spovednico
vstopiti, ker se vedno ponavljajo in si mislijo, da potem nima smisla. V resnici, pa se je
treba tudi na zakrament svete spovedi dobro
pripraviti. Pa s tem ne mislim, da se ponovno na pamet naučimo spovednega obrazca,
ampak, da premislimo svoje življenje, kaj
smo narobe in napačno delali. Eno izmed
pomagal pri premišljevanju svojega življenja, nam je zagotovo lahko premišljevanje
Desetih Božjih zapovedi.

KAJ JE PRAVZAPRAV 10 BOŽJIH
ZAPOVEDI?
Nekaj sicer vemo o njih, vendar, ali smo kdaj
resnično razmišljali in si odgovori na vprašanje KAJ JE 10 BOŽJIH ZAPOVEDI?
Pred več kot 3000 leti je Mojzes zbral izraelsko ljudstvo in jih izpeljal iz egiptovske
sužnosti v obljubljeno deželo. Pot jih je vodila skozi veliko puščavo. Prav tam je Mojzes
prejel od Boga 10 Božjih zapovedi, ki so bile
napisane na dve kamniti tabli.
Ko pazljivo preberemo zapovedi, opazimo,
da se prve tri nanašajo na odnos z Bogom.
Zapovedi na prvi tabli urejajo tri različne
načine naše vere v Boga. Zapovedi na drugi tabli pa urejajo naše medsebojne odnose
in sodijo med temeljne človekove pravice in
dolžnosti. Če teh zapovedi ne bi izpolnjevali, bi ogrožali druge ljudi, s tem pa bi kršili
njihove temeljne pravice. Zapovedi, ki so napisane na obeh tablah, so med seboj tesno
povezane in prepletene. Tako so odnosi, ki
so predstavljeni na drugi tabli, posledica in
rezultat naše vere v Boga.
Iz tega sledi, da bi se zapovedi na drugi tabli
lahko glasile tudi: Ker verujem v Boga, spoštujem očeta in mater. Ker verujem v Boga,
ne ubijam. Ker verujem v Boga ne nečistujem.
Ker verujem v Boga, ne kradem. In tako dalje.

V sodobnem jeziku pomenijo Božje zapovedi neke vrste ustavo ali temeljna pravila za
skupno življenje. Kako so Božje zapovedi pomembne, vidimo tudi po tem, da njihov nauk
v glavnem upoštevajo vse demokratične ustave in vsi mednarodni dokumenti, ki urejajo
skupno življenje.
Tudi Jezus je poznal zapovedi, kajti vsaj dvakrat so ga zasliševali glede zapovedi in obakrat je odlično prestal preizkus.
PRVIČ ga je spraševal neki mladenič, eden
takih, ki hočejo vedeti, pri čem so. Ker je za
varnost svojega zemeljskega življenja poskrbel z vsega spoštovanja vrednim bančnim
računom in je zdaj iskal način, kako bi si zagotovil še večno življenje. Jezus, kakor da bi
mu hotel dati razumeti, da je življenje eno
samo, mu reče: »Če pa hočeš priti v življenje (ne reče večno niti ne zemeljsko, samo
življenje), izpolnjuj zapovedi!« Mladenič
vztraja: »Katere« Kot kak priden veroukar
mu jih Jezus našteje: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj
očeta in mater! In Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!«
Kak zelo natančen človek bi morda pripomnil, da je Jezus sicer poznal zapovedi, vendar ne posebno dobro; ne pove vseh in tudi
ne po vrsti. Predvsem izpusti prve, tiste, ki
se nanašajo na Boga. Toda Jezus, čeprav jih
ni ponavljal papagajsko, kot se jih naučimo
mi, je poznal tudi prve tri zapovedi, kakor je
razvidno iz drugega zaslišanja.
DRUGI PREIZKUS, je bil precej zahtevnejši
in bolj uraden, skoraj kot maturitetni izpit.
Zaslišujejo ga namreč farizeji, potem ko so
se predhodno sestali in pripravili vprašanje,
ki bi ga moralo spraviti v zadrego, torej zelo
težko vprašanje.
In tako so mu nastavili past: »Učitelj, katera
je največja zapoved v postavi?« Jezus pa nič
ne okleva: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z
vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved. Druga pa je
njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.«
Dobili so svoje, saj niti ne poskušajo še kaj
vprašati. Jezus to izkoristi in preide v protinapad in doda misel:
»Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in
preroki.«

Pismouk in farizeji, ki so spraševali Jezusa, so gotovo občutili to misel kot udarec v
trebuh, saj njihovo skropulozno in manijaško spoštovanje zakonov gotovo ni izhajalo
iz zapovedi ljubezni, temveč iz hotenja, da
bi bili videti "pravični" pred Bogom in pred
ljudmi, torej iz egocentrične skrbi, katere
središče so bili oni sami. Ravno nasprotno
od tega, kar naroča Jezus, namreč, da so v
središču drugi.
Jezus je sam tudi izpolnjeval zapovedi, toda ...
Njegovo izpolnjevanje zapovedi ni bilo zastarelo, enolično, ritualistično, pozunanjeno.
Tudi ljudstvo je opazilo, da uči nov nauk z
oblastjo. Od kod je izviral ta občutek novosti? Iz dejstva, da je Jezus z besedami, zlasti
pa z dejanji predstavljal zapovedi ne kot
obremenitev, kletko, težko breme, temveč
kot dar ljubezni Očeta, ki želi otrokom dobro
in jim zato kaže pot, da bi to dosegli. DAR
LJUBEZNI. Torej dar, ponujen svobodno in
zaupan svobodni izbiri. Jezus nikoli ne pozabi, da je Bog na začetku ustvaril človeka in ga
prepustil lastni odločitvi. Če hočeš, boš izpolnjeval zapovedi, je stvar tvoje dobre volje.
Prav tako Jezus v Govoru na gori, ki vodi k
dopolnitvi stare postave, ustvari nenavadno
sintezo:

»TAKO TOREJ VSE, KAR HOČETE, DA
BI LJUDJE STORILI VAM, TUDI VI STORITE NJIM!«
Z drugimi besedami bi lahko povedali, da
stare in nove zapovedi od nas zahtevajo
samo to, kar je že zapisano v naših željah, v
naših srcih, v notranjosti nas samih. Kaj si
pravzaprav vsi želimo? Ljubezen?
Natanko to.
Ena največjih prevar, ki jo lahko vbijemo
v glavo sebi (in na žalost tudi drugim), je
prepričanje, da nam Bog daje čudne ukaze,
ker je to všeč Njemu in ki so daleč od naših potreb, stremljenj in želja. Nič ni bolj
zgrešenega, kot pa ravno taka miselnost. Na
Božje zapovedi torej ne smemo gledati kot
na omejitev, ki nam nekaj brani ali nas omejuje. Na Božje zapovedi ne smemo gledati s
strahom, da jih ne bi kršili, ker se bojimo, da
nas bo doletela kazen.
Na Božje zapovedi moramo resnično gledati kot na DAR LJUBEZNI, ker bo potem tudi
naša vera odgovor ljubezni, ki širi srce.
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Alenka Veber

Jaslice v
župnijski
cerkvi
sv. Nikolaja
v Babnem Polju
Adventni čas v letu 2010 je za župnijsko občestvo v Babnem Polju mineval v znamenju
tihega pričakovanja svetega večera, katerega
pa si brez jaslic v domači cerkvi ne moremo
predstavljati. Nekoč skromne jaslice z le nekaj figuricami, so prvič pred 23-imi leti začeli
nadgrajevati jasličarji pod vodstvom Darka
Vesela. Kmalu se je glas o naših jaslicah razširil tudi v starotrško župnijo, tako da so si jih
mnogi iz leta v leto prihajali ogledati.
Po dveh desetletjih je že izurjena skupina
jasličarjev svoje poslanstvo predala mladim
jasličarjem. Novi jasličarji so že v preteklih
letih radi priskočili na pomoč, zato so jim
pridobljene izkušnje prišle zelo prav. Pričakovanju svetega večera in polnočne svete maše
se je prikradla tudi majhna radovednost,
kako neki so mladi opravili svoje poslanstvo.
Ob pogledu na okrašeno cerkev in jaslice ob
desnem stranskem oltarju smo se zavedali, da
smo lahko ponosni na prejšnje in zdajšnje jasličarje, saj si svetega večera in vseh nadaljnjih
dni do svečnice domače cerkve ne bi mogli
zamišljati brez jaslic.

V POLITIKI

Za današnjo številko smo zaprosili svetniške skupine, ki sedijo v
občinskem svetu Občine Loška dolina za krajšo predstavitev tega, za
kar se nameravajo v času aktualnega mandata najbolj zavzemati, in
tudi za fotografije svetnikov, da jih bomo poznali ne le po besedah,
temveč tudi po podobi.

Stane, Janja in Jakob

Svetniška skupina
Nove Slovenije (NSi)
Našo skupino sestavljamo trije mladi in politično neobremenjeni
svetniki. Strinjamo se s programom, ki ga je zastavil župan Janez
Komidar ter ga pri tem podpiramo. Še posebej se zavzemamo
za: pridobitev novega vira pitne vode, izgradnjo trgovskega
centra, športne dvorane, rešitev problematike starejših
občanov, podeželskemu okolju primerno kanalizacijsko rešitev
in uspešno črpanje sredstev EU za hitrejši razvoj občine. Naše
moči in ideje bomo usmerili v uresničevanje dolgoročne
strategije razvoja občine.

Marko in Maja

Svetniška Skupina Slovenske
demokratske stranke (SDS)
Svetniško skupino Slovenske demokratske stranke (SDS) v tem
mandatu zastopava Maja Zupančič in Marko Gorše. Najino
glavno vodilo v tem mandatu je aktivno sodelovati pri vodenju
občine, v sodelovanju z ostalimi svetniki in županom. Delala
bova na tem, da bodo kar v največji meri realizirane predvolilne
zaveze in prioritete iz razvojnega programa.

foto: Alenka Veber

marec, 2011

Še prav posebej pa se bova angažirala na naslednjih področjih:
• Sodelovanje pri prostorskem načrtovanju, pri čemer
želimo zagotoviti pogoje za gradnje doma za ostarele,
športne infrastrukture, trgovskih objektov, komunalne
infrastrukture, stanovanjske gradnje in ostalih potrebnih
objektov za razvoj občine.
• Kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa otrok in
mladih, posebno med počitnicami.
• Povezovanje in združevanje nevladnih organizacij, ki bodo
z skupnim nastopom lahko uspešnejše črpale evropska
sredstva.
• Razvoj podjetništva in turizma, z namenom zagotovitve
kvalitetnih delovnih mest.
Prizadevala so bova, da bodo razpoložljiva sredstva iz občinskega
proračuna kar najbolj gospodarno in učinkovito porabljena, ter z
idejami prispevala, da bo Občina na »zalogi« imela vedno dovolj
novih projektov, ki bodo pripravljeni za realizacijo.
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Stane, Viktor in Slavica

Svetniška skupina socialnih
demokratov (SD)
V svetniški skupini Socialnih demokratov ostajamo zvesti programu,
ki smo ga pred lokalnimi volitvami predstavili. Verjamemo, da ga veliko prebivalcev podpira, saj smo z njim izboljšali rezultat v primerjavi s prejšnjimi lokalnimi volitvami. Zavzemali se bomo za celovito
in usklajeno gradnjo komunalne infrastrukture, spodbujanje podjetništva, razvojno naravnanost občine, ki mora zagotavljati socialno povezanost vseh. Čeprav nam župan in svetniška večina doslej še niso
predstavili javno podpisanega razvojnega programa za to mandatno
obdobje, menimo, da presenečenj ne bo. Tako kaže predlog proračuna
- nadaljujejo se pričete investicije in se pripravljajo nove, ki pa so tudi
rdeča nit vseh, pred volitvami predstavljenih programov.
Verjamemo, da bo v občini prevladal splošen interes. Pomembno bo
pridobiti dovolj državnih in evropskih sredstev za financiranje investicij. Občani želijo, da občina zagotovi pogoje za gradnjo trgovskega
centra. Čeprav ima svetniška večina vse vzvode odločanja, (večina v
občinskem svetu, župan in dva podžupana), upamo, da bodo naši predlogi dobrodošli. Eden prvih, a pomembnih, je izobraževanje odraslih
s sredstvi, ki bi jih privarčevali po zgledu zmanjšanja sejnin svetnikov
pri porabi, na katero župan in občinska uprava lahko vplivata. Naša
svetniška skupina bo podprla vse predloge, ki bodo v korist občanov
in lokalne skupnosti.
V majhni občini, kot je Loška dolina, kjer so se prebivalci od nekdaj lahko zanašali le na svoje
znanje in delo, ni prostora za velike politične delitve. Potrebno je sodelovanje in javnost dela.
Vsak predlog, najsi bo od kogar koli že, bomo skrbno proučili. Pri našem delu ne boste našli
ozadij zasebnih interesov, ker smo odvisni le od svoje lastne vesti.
Vsaka iniciativa, predlog ali kritika, ki nam jo boste namenili občani in občanke, bo tudi
spodbuda. Vnaprej hvala.

Martina in Branko

Svetniška skupina Liberalne
demokracije Slovenije (LDS)
MI VIDIMO od Loža do Babnega Polja in od Vrhnike do Klanc, je bil
naš predvolilni moto.
Na volitvah ste nam izkazali zaupanje v naše sposobnosti, da sodelujemo pri ustvarjanju boljših pogojev za delo in življenje v naši dolini.
Naši napori bodo v tem mandatu usmerjeni v:
• boljše delovanje na področju turizma in oživitev grajskega
kompleksa,
• dokončanje in nadaljevanje začetih projektov – kanalizacija,
• izgradnja večnamenske dvorane in priprava programov, ki
bodo omogočali, da njeno delovanje ne bo v breme občinskemu
proračunu, ampak v njegov plus.
In še bi lahko naštevali, toda ker na koncu štejejo le rezultati, smo prepričani, da bomo ob koncu mandata potrdili, da je bila naša pot prava
in so zastavljeni cilji doseženi.

KIFLJI S
KOKOSOM
Svetlo testo:
1 kavna skodelica mleka (2,5 dl)
3/4 kavne skodelice olja (2 dl)
1 žlička soli
1 žlica sladkorja
1/2 kocke kvasa
cca. 0,5 kg moke
Temno testo:
1 kavna skodelica mleka (2,5 dl)
3/4 kavne skodelice olja (2 dl)
1 žlička soli
1 žlica sladkorja
1/2 kocke kvasa
3 žlice kakava
cca. 0,5 kg moke
Preliv:
zavremo 6 dl vode in
0,5 kg sladkorja ter ohladimo
kokosova moka za posip
Iz sestavin naredimo svetlo in
temno testo. Količina moke je
približna. Testo naj bo bolj mehko.
Počiva naj pol ure.
Testo razdelimo na več delov,
ga razvaljamo vsakega posebej,
položimo temnega na svetlega in
razrežemo na trikotnike, ki jih
zvijemo v kifeljce. Položimo jih na
pekač, obložen s peki papirjem, in
pečemo na 250°C.
Ko porumenijo, temperaturo
zmanjšamo na 200°C.
Ko so pečeni, jih ohladimo, zložimo
na pekač in prelijemo z mešanico
vode in sladkorja.
Ko so dobro prepojeni, jih
povaljamo v kokosovi moki.
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Alenka Veber

Od že pozabljenega vboda v platno
do modernih smernic
Z dnevom samostojnosti in enotnosti so
domačini Babnega Polja zaprli odmevno
razstavo adventno-božično aranžmajev in
šopkov. Povabilu Fanike Vesel, med drugim
je kar 23 let pomagala pri postavljanju jaslic
v župnijski cerkvi sv. Nikolaja, se je že drugo
leto zapored odzvalo lepo število sokrajanov.
Tako je bila gasilska soba skorajda premajhna za vse, kar so ustvarili in želeli pokazati
razstavljavci.
Njen ogled smo lahko začeli v smeri urinega
kazalca. Že takoj na začetku sta razstavljali
najmlajši razstavljavki in nakazali, da bomo
lahko na razstavi srečali čudovit preplet
ustvarjalne moči različnih generacij. Od že
pozabljenega vboda v platno do modernih
smernic adventno-božičnih aranžmajev, pri
čemer so spretne roke za aranžmaje uporabile veliko naravnega materiala. Za marsikoga
je bil presenetljiv pogled na božično drevce
iz praznih školjk, za najmlajše obiskovalce
medeno domovanje dobrih mož ali pa preprost šopek iz leskovih šib in nekaj zelenja.
Na razstavi pa niso manjkali niti izdelki
izpod moških rok. Pokazali so nam, kako
praktične so lahko različne drevesne korenine ali pa pletena košek in košarica, ki ju lahko uporabimo kot namensko posodo. Da ne
govorimo o starem lončenem loncu, črnem
od saj. Vanj se čudovito poda šopek iz rdečih
vrtnic, pšenice in zimzelena.
Razstavo si je ogledalo več kot 200 obiskovalcev, med njimi tudi člani Društva upokojencev iz Loške doline ter številni obiskovalci iz sosednje republike Hrvaške.

foto: Alenka Veber

Od že pozabljenih vbodov do novih smernic.
Svoje zamisli in ideje so razstavljali Magda
Mrvoš, Đurđa Janeš, Jožefa Sterle, Nevenka
Poje, Marija Antončič, Erika Vesel, Danica
Troha, Minka in Feliks Lekan, Darko Vesel,
Marta Jozelj, Jožica Prašnikar, Katja in Zala
Kolmanič, Anita Bajec in Fanika Vesel.
Svoj delež k medsebojnemu povezovanju je
prispevalo tudi Gasilsko društvo Babno Polje, ki je za razstavo odstopilo gasilsko sobo
ter babnopoljske gospodinje z domačimi dobrotami.
Prostovoljne prispevke so razstavljavci namenili Športnemu društvu Planjava ter Gasilskemu društvu Babno Polje.

foto: Alenka Veber

Z razstavo so krajanke in krajani Babnega
Polja pokazali ne samo svoje ročne spretnosti temveč so tudi dokazali, da znajo spletati
čudovito socialno mrežo, predvsem pa prenašati znanje tudi na mlajše rodove.

VENČKI IN SMREČICE
Sredi decembra
smo se odločili,
da razstavo
ponovno bomo priredili.
Vlada recesijski čas,
zato naredi sam
tisto, kar znaš.
Znosili smo vse,
kar doma že imamo;
poiskali v naravi,
kar od Boga je dano.
Venčke, aranžmaje in smrečice
smo okrasili,
na razstavo ljudi povabili.
Gasilcem hvala,
ker so prostor nam dali
in tudi VAM,
ker ste nas obiskali.
Anita Bajec

Ustvarjalci so za izdelke uporabili različne materiale.
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Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica

Šklocanje z mislečim očesom

Vizualne komunikacije so danes prevladujoča oblika sporočanja, fotografija je njihova
osnova, fotografiranje pa mnogo več kot le
pritiskanje na sprožilec. Če želimo, da ena
fotografija pove več kot tisoč besed, je potrebno fotografsko govorico spoznati, se jo
naučiti in jo uporabljati. Ta preprosta dejstva
jasnega izražanja je 23 bolj in manj izkušenih ljubiteljev fotografije začelo spoznavati
v začetku lanskega novembra. Za prebivalce občin Cerknica, Loška dolina in Bloke
je VITRA Cerknica organizirala brezplačen
12-urni tečaj digitalne fotografije. Tečaj je
bil v sklopu večletnega projekta KRASNO,
ki ga vodi Zavod Znanje Postojna, VITRA
pa je partner, ki pokriva dejavnosti Centra
vseživljenjskega učenja (Točke CVŽU) v občini Bloke in Loška dolina. Vse dejavnosti
projekta so brezplačne, saj so financirane s
strani Ministrstva za šolstvo in šport ter iz
Evropskega socialnega sklada.

Razlogi za tečaj

Danes ni težko priti do dobrega ali vsaj spodobnega digitalnega fotoaparata, fotografiramo tudi z mobilnimi telefoni. Prav tako
je na voljo veliko možnosti, da se fotografija
objavi. Poleg vseh tiskanih medijev je skoraj
neskončno možnosti za objavo na svojem ali
tujem blogu, internet je poln spletnih foto
albumov, fotografija se vključuje v projekte,
razpisujejo se natečaji … Skratka, možnosti,
da ne veš, kaj z njimi, velika količina foto-

grafij porodi tudi kvalitetne posnetke, a pot
do njih ni kratka. Zmogljivostim fotoaparata
mora slediti tudi tehnično znanje za njegovo uporabo, predvsem pa znanje fotografske
kompozicije. Kot pisatelji vešče sestavljajo
besede v stavke, da povedo zgodbo, mora
fotograf v fotografiji povedati zgodbo brez
besed. Le z izbiro motiva in uporabo izraznih možnosti, ki jih nudi prenos tridimenzionalnega sveta na dvodimenzionalno ploskev. Da to ni enostavno – predvsem pa tega
znanja ni nikoli preveč – se je potrjevalo na
vseh srečanjih krožka. Vseživljenjsko učenje
je danes nuja, ko je zabavno in koristno, je
tudi prijetno.

povratno informacijo o izdelku od mentorjev in udeležencev. Nadaljevali smo s spoznavanjem možnosti nastavitev fotografskih
aparatov za dosego želenih učinkov na fotografiji. Pod mentorstvom Blaža Žnidaršiča
smo nastavljali zaslonke, čas in občutljivost
na različnih objektih v različnih situacijah.

Kako smo se kalili?

Tečaj je potekal štiri sobotne dopoldneve,
vodila sta ga študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Blaž
Žnidaršič (fotografija) in Martin Petrič (grafično oblikovanje). Ob prvem srečanju smo
udeleženci izrazili želje in pričakovanja, ki
sta jih mentorja vešče vključila v poln in
zanimiv program. V prvem delu je Martin
Petrič razložil osnove likovnega polja, ki
so pomembne za razumevanje fotografske
kompozicije. Napolnjeni s teorijo smo se v
drugem delu razkropili po ulicah Cerknice
in se praktično preizkusili v iskanju skrite
geometrije, zlatega reza, tretjin, fokusa, diagonal … Evalvacija po obvezni skupinski
fotografiji je potrdila naša pričakovanja, da
se teorija takoj prelije v prakso.

Ker vaja dela mojstra, sta nam mentorja
razdelila tudi domače naloge. Za začetek
drugega srečanja smo razstavili svoja dela in
jih analizirali, kar je pomembnejši dogodek
naših srečanj. Tako je vsak avtor lahko dobil

Delo v krožku in doma, pogovori med kolegi
ter z mentorjema je začelo dvigovati samozavest. Fotografije so bile ob vsakem srečanju bolj dovršene ter premišljeno izbrane,
komentarji vse bolj spodbudni. Na tretjem
srečanju smo se poglobili v abstraktno fotografijo. Ob gradivu mentorja smo spoznali
razvrednotenje pomena podobe, hkrati pa
odvzem prvotnega namena beleženja. Razmišljanje o abstraktni fotografiji nas je privedlo do zaključka, da je mesto iskanja motivov za abstraktno fotografijo lahko povsod.
Tovrstne smernice razmišljanja so nas naučile boljšega opazovanja, ugotovili pa smo
tudi, da je abstraktna fotografija dobra vaja
za izboljševanje tehnike, razvoj senzibilnosti
do kompozicije, pozornosti do detajlov, barve in teksture.
Zadnje srečanje je bilo vrhunec tečaja. Začeli smo z razstavo, na kateri je vsak udeleženec predstavil 6 abstraktnih fotografij.
Dela so bila predmet komentarjev, pohval,
argumentov … predvsem pa fotografskega
besednjaka, s katerim smo »šarmirali« sebe
in – malo manj – tudi ostale udeležence. Po
teoriji Moč podobe ter Snovanje koncepta
smo se zahvalili mentorjema, organizatorju in financerjem za nova znanja in visoko
samozavest. Svojevrsten pečat zaključku tečaja je dal Jože Obreza, ki je prinesel nekaj
starih fotografskih aparatov. Starejši smo jih
poznali, nekateri tudi uporabljali, mlajši pa
so se čudili, da je moč tudi s takimi »škatlami« delati čudovite fotografije. Ponovno
se je potrdila med tečajem večkrat izrečena
misel: »Ne tehnika, duša in oko vodita roko,
da »šklocne« pravi trenutek pravi objekt na
pravem mestu«.
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svetoval, kako in na kakšen način se najlažje
prilagodi zahtevam družbenega in gospodarskega življenja. Predvsem pa, da aktivno
vpliva na oblikovanje svoje prihodnosti. S
tem se bo povečala učinkovitost družbe in
posameznikov, ki vsakodnevno tekmujemo
na svetovnem trgu dela, znanja, informacij,
inovacij, večje dodane vrednosti ...

Energetsko svetovanje

Kaj smo se naučili?

Na tečaju smo se seznanili z osnovami digitalne fotografije in likovnega polja, abstraktno fotografijo, koncepti ter močjo podobe.
Marsikdo je začel fotografijo uporabljati kot
načrtovano izrazno sredstvo in ne več kot
nepremišljeno pritiskanje na sprožilec. Ti-

šli aprila 2011 v Anglijo na 14-dnevne delavnice projekta From paint to pixel.
Poleg razvijanja estetike in kompozicije fotografije smo razvijali predvsem samokritičnost in argumentacijo pri izbiranju fotografij. Ni enostavno izmed kopice izbrati eno ali
dve najboljši fotografiji. Upamo, da smo bili
uspešni pri izbiri teh, ki ilustrirajo članek.
Zadovoljstvo je logično pripeljalo do odločitve, da se dobivamo še naprej, mogoče ustanovimo celo društvo. Pridružite se nam na
naših srečanjih.
Spremljajte novosti na www.vitra.si ali pišite
na info@vitra.si.

TVŽU deluje s polno paro
sti z boljšim fotografskim predznanjem pa
so ob pomoči mentorjev dobili smernice za
izpopolnitev kvalitete dela. Spoznali smo,
kako težko je zaznati primeren trenutek, še
težje pa ga je ujeti v objektiv. Izkušnja, kot
je bil ta tečaj, te nauči bolje opazovati stvari, naravo in ljudi okoli sebe. Tečaja smo se
udeležili odrasli različnih starosti in izobrazbe. Vsak je s svojimi fotografijami prispeval
pomemben delež k razumevanju te vrste
likovne umetnosti. Vsi ljubitelji fotografije
smo navdušeni, predvsem pa tisti, ki bodo

Obiskovalcem knjižnice Maričke Žnidaršič v
Starem trgu ter bralkam in bralcem Obrha je
poznano, da od novembra 2008 v njej deluje
TVŽU. Z njo želimo v Loški dolini daljše obdobje – vsaj do 2013, ko se projekt zaključi –
zelo konkretno pomagati vsem in vsakemu,
da se vključi v zanimive in raznolike oblike
neformalnega učenja. Leta 2009 smo realizirali računalniški krožek, leta 2010 tečaj
digitalne fotografije, obe vsebini bomo nadaljevali in nadgrajevali. Poleg prostorov in
gradiva sem na TVŽU na voljo kot mentor,
ki bom vsakemu – veščemu ali neveščemu –

Program TVŽU smo januarja 2010 nadgradili z brezplačnim energetskim svetovanjem
za prebivalce občine Loška dolina. Izvaja se v
knjižnici vsak četrtek od 12.00–18.00, vedno
po obvezni predhodni prijavi na 041 830 867
ali info@vitra.si. Poznano je, da je ESP v Cerknici odprta v »petek in svetek«, dopoldne,
popoldne ali zvečer, vedno po predhodnem
dogovoru. V Loški dolini bo podobno, le
počakati bo potrebno, da se prijavijo vsaj 3
interesenti. Te bom potem poklical ter dogovoril datum in uro. Za vse, ki boste želeli
svetovanje takoj, so vrata ESP Cerknica še
vedno odprta »non stop«. Na obeh lokacijah
čaka vsakega obiskovalca – poleg brezplačnega svetovanja in kopico uporabnih nasvetov – tudi brezplačna sijalka.
Energija – naj bo to njena učinkovita raba
ali obnovljivi viri – je pomembna za vsakega posameznika, ni pa edina pomembnost.
Vsak četrtek si po predhodnemu dogovoru
v knjižnici privoščite brezplačno razkošje
pestrih vsebin in aktivnosti TVŽU. Ne dovolite, da vam pomanjkanje informacij ali
neznanje greni življenje ali celo ogrozi zaposlitev.
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Poboj danskih fantov
Na danskih logih travo smo kosili,
opravljali marljivo smo še druga dela,
ko so se v vas fašisti pripodili,
nas danskih fantov pet nesreča je zadela.
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Slovesnost pri Sveti Ani
nad Ložem

Jaz bil sem gornjih Malnarjevih Edo,
moj brat France je bil od mene starji,
dajala nam je mati hrano v isto skledo,
do dne, ko so odnesli vojne nas viharji.
Kovačev Janez je bil kmečki fant brez sreče,
molčeč garač, - ljubitelj čaše vina,
motiva ni imel za bele ne rdeče,
le vedel je, od kod ogrožena je domovina.
Mehal France se je preživljal z dnino,
bil poln želja je, upov, hrepenenja,
zaljubil se v premožno vaško je deklino
in to ga bridko stalo je celo življenja.
Od Hlepovih je Feliks delal za levico,
pobožen fant, star šestindvajset let…
Tudi zanj so Lahi vzeli si pravico
in dali ga v na smrt obsojenih kvintet.
Zajete so nas gnali v Stari trg v zapore,
prestrašeni smo tam molili, dolge ure trepetali,
ko nam pove s papirjem v roki sotto kapo Salvadore,
da so nas danskih fantov pet za smrt izbrali.
Močno zastraženi odšli smo proti Sv. Ani,
za čuda vseh nas niso vklenili…
Dojeli so, da nismo pravi partizani,
zato naš up je bil, morda ne bodo nas pobili.
Hodili smo, kot bi nam udi ohromeli,
za nami so ostajala obdelana podloška polja…
Prosili smo Boga, molitve stokrat zavrteli
v upanju, da se zgodila bo rešilna Božja volja.
Ne vem zakaj bili smo brez poguma v svoji biti,
na Sv. Ani bi razvezani z lahkoto pobegnili,
če ne prav vsi, nekdo med nami zmogel bi skočiti,
saj Lahi hrupno so po hišah žejo si gasili.
Čez čas ukazal je pohod bolonjčan kapitan Tonino…
Nam petim krampe in lopate v roke so podali,
ko smo prišli pri Sv. Križu na vzpetino,
ukazal je bolonjčan:
'' Tu boste jamo za svoj grob kopali. ''
Po tem ukazu nam je kri po žilah ledenela,
zlomljeni in brez odpora smo po trdih tleh kopali…
O Krist! Ti, ki si okusil vso bridkost Razpela,
spreglej, dobroto Tvojo bi zdaj najbolj potrebovali.
A vse zaman, molitve k Bogu v prazno so zvenele,
zgodilo se je le, da smo prenehali kopati,
ker so si laške tolpe krvi Slovenske zaželele,
jim je bilo težko do konca na izkop čakati.
Ob robu majhne grape so nas razvrstili,
za našim hrbtom je z orožjem stala
eksekucijska skupina…
Povelje, strel…Pet danskih fantov so pobili.
Dokaz poboja so ostale slike, - naj jih hrani zgodovina.
Tone Šepec

Med drugimi je v kulturnem programu sodeloval tudi ŽPZ Jasna.
Krajevna organizacija ZZB za vrednote NOB Loška dolina je tudi letošnjega trinajstega januarja pripravila slovesnost v spomin na dan, ko so domobranci napadli del borcev 1. in 3. čete
Notranjskega odreda na Sv. Ani pri Ložu.
Spomin na dogodek izpred 66-ih let sta v svojih nagovorih obudila predsednik krajevne organizacije, Ivan Plos ter udeleženec NOB, Stane Kotnik, ki sta poudarila pomembnost ohranjanja spomina na čas druge svetovne vojne in narodno osvobodilnega boja. »Take prireditve
so spomin na hrabre fante, ki so šli v boj za življenje svojih rojakov. Zaradi tega so junaki in
vredni žlahtnega spomina in vsega spoštovanja«, sta dodala.
Zelo veliko število udeležencev – pravzaprav jih je kar vsako leto več – pa je prisluhnilo tudi
bogatemu kulturnemu programu, v katerem so sodelovali učenci Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja, Ženski pevski zbor Jasna, kvartet Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, recitator
Tone Šepec ter harmonikarja Magda Mlakar in Jože Truden.

Jana Urbiha

Štefanovo v Šmarati 2010
Kljub pestremu
prednovoletnemu dogajanju,
ki smo mu bili priča na
nedeljo takoj po Božiču, se
je zbralo 35 konj - kar lepo
število glede na turobno,
mrzlo in vetrovno vreme, da
jih je kaplan Aleš Tomaševič
blagoslovil (požegnal)
pred Šmaraško cerkvico sv.
Marjete. Domačini pa so po
tradiciji udeležencem, poleg
peciva in kuhanega vina,
razdelili še blagoslovljeno sol
in vodo skupaj s simboličnim
darilcem – deščico za razrez
salame. Ravno pravšnje za
praznični čas.
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najdete na: http://cerknica.org/stareslike

Stare slike ali kako se svet spreminja
Na tej internetni strani objavljamo stare fotografije iz Cerknice in okolice – torej tudi iz
Loške doline. To so fotografije najrazličnejših virov, ki jih objavljamo z namenom, da
bi se ohranili spomini, ki so vezani na vsebino posamezne fotografije. Vabimo vas, da
tudi vi prispevate svoje komentarje. Še posebej bomo hvaležni, če boste opisali dogodke,
spomine ali celo osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.
Za tokratno številko sem vam izbrala nekaj
zimskega. Na ta prispevek sem se spomnila
med kidanjem snega po dvorišču. Najprej mi
je bilo prijetno zadihati sveži zrak in pretegniti zaspane ude. Proti koncu pa mi je opravilo postalo že kar precej nadležno. Včasih
pa nisi kidali samo dvorišč, tudi ceste … le
preberite.

1955 Podgora
– pluženje ceste v Babno polje
Objavljeno 28. 09. 2010
Deset parov živali vleče lesen plug, da bi cesto Podgora – Babno polje napravili prehodno in za silo vozno.

Pluženje ceste Podgora – Babno polje
Za fotografiranje so se furmani usedli vsak na svojo žival.
Prvi furman je bil Jože Nelc - Urbanov. Kdo je bil drugi, je tast pozabil.
Tretji je bil sam tast Jože Urbiha. Bilo mu je 16 let. Na fotografiji sedi na njihovem volu.
Ta je bil vprežen v paru s sosedovim konjem. Sledil je France Sterle – Zgrabnou.
Med furmani je bil tudi Ivan Plos ostali pa …

Leta 1955 je bila huda zima z zelo veliko snega. Cestna služba je imela odgovorno in težko delo. Ceste je bilo potrebno splužiti kljub
obilici snega. Še danes, ko nam je na voljo
tehnologija in oprema, včasih obstanemo na
zameteni in neprevozni cesti. Kaj šele takrat
leta 1955!!!
Cestar je določil, kdo bo pri pluženju sodeloval. O tem je vodil zapise v zvezku. Tisto leto
je za vleko angažiral vse furmane in njihove
živali iz Podgore. Plužili so z lesenim plugom, ki je bil okovan. Koliko vlečnih živali
so poklicali na delo je bilo odvisno od debeline snežne odeje in vrste snega. Tiso leto
ga je bilo obilo, zato so vpregli kar 10 parov
živali.
Delo te kolone sta usklajevala eden od cestarjev in furman prvo vpreženih živali. Usklajevanje med njimi je potekalo z glasnim vpitjem, zato je odmeval daleč naokrog.
Za prvim parom konj so bile zaprežene sanke. Sanke so s kjәtno povezali v drugi vlečni
par, pa spet sanke, kjәtna, par in tako vse do
pluga. Sanke so omogočale povezovanje živali in hkrati služile za prostor furmanu. Na

Na plug so se postavili trije takratni cestarji:
od leve: Janez Nanut- Fricov, Podgora,
France Avsec - Oščjәv, Kozarišče
in Janez Poje – Kobenclov iz Babnega polja.
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Marijin komentar:
Super slikica.
Zima je bil zame poseben letni čas, ki se
ga kot otrok nisem nikoli veselila. Zameti do Cerknice so bili kar vsakdanjik.
Od kdaj imamo tako velike lopate za
kidanje snega? Mislim, da jih takrat še
ni bilo in so se pošteno namučili, preden
so odmetali sneg.
Na cesti od Cerknice do Dolenjega
jezera ni bil le novozapadli sneg ampak,
kot je dejal starejši možakar: ” ga prou z
Bluk sem duol prnjese, zetu ga je tulku.”
Burja ga je res prinesla več kot preveč.

Točen datum pluženja je lepo zabeležen na zadnji strani fotografije.

ta način je nastala še varnostna razdaljo med
posameznimi vpregami. V paru so bili konji,
voli ali celo vol in konj skupaj. Ni bilo težav s
poslušnostjo živali saj so bile vpreg navajene,
pa tudi zmatrane so bile, zato se prav nobeni
ni zahotelo delati težav.
Za svoje delo so furmani dobili dobro plačilo. To je bil vzrok, da so se pulcә pritožili in
uspeli dobiti delo za naslednjo zimo. Takrat
so cesto splužili iz nasprotne smeri.
Okrog leta 60 so začeli plužiti s kamioni in
konjske vprege niso več potrebovali.
Avtor fotografije je bil iz Zagreba. Posnetek
je nastal v enem od ovinkov med Jermen dolom in Babnim pojem. Sliko je kasneje poslal
po pošti in je stala 72 din. V tistem času so
fantje iz Zagreba večkrat prišli v naš kraj in
napravili kakšen posnetek, saj je bil fotoaparat pri nas prava redkost. Zagrebški fantje pa
so si na ta način prislužili kakšen dinar.
Originalna slika je zelo slaba, zamegljena in
pretemna. Današnja tehnologija pa nam je
omogočila obdelavo, da razločimo postave
in celo njihova oblačila. Še kar dobro so vidne celo cestarske bunde. Na obdelani fotografiji je veliko detajlov, ki so na originalni
nevidni.
Med pogovorom o tem dogodku so mi ljudje
zaupali še eno prigodo iz tistih časov povezano s pluženjem.
Eno leto je bilo toliko snega, da ga s ceste ni
bilo moč splužiti. Dela so se lotili kar s kidanjem na roke. Kako težaško in predvsem
počasno opravilo je to vsi poznamo že iz do-

mačega dvorišča, kakšno je bilo šele kidanje
ceste! Ni se jim uspelo pravočasno prebiti.
V Babnem polju pa je čakala nosečnica tik
pred porodom. Na pomoč so poklicati vojsko. Ti so jim pomagali z vozilom in tako so
uspeli nosečnico pravočasno spraviti do Starega trga, da je rodila v zdravstvenem domu.
_________________
kjәtna = veriga
zmatran = utrujen
pulcә = babnopoljci, prebivalci
Babnega polja
_________________
vir:

Jože Urbiha, st., Podgora

Kraj:

Podgora – na cesti za Babno polje

Datum: 8. 3. 1955
Avtor: neznan
Zbirka: Jože Urbiha, st., Podgora
Skenirano in obdelano:
Miloš Toni, 16. 9. 2010
Oblika: fotografija

Ko so na prav tak način, kot je tukaj
na sliki, plužili cesto, so bili včasih tako
neuspešni, da so se potem odločili in
splužili kar po njivah, ker tam je bil
sneg malo manj zbit skupaj. Običajno
sta bila vprežena dva para konj. Da pa
so bili pri delu kolikor toliko uspešni, so
pred konji morali tlačiti z enim parom
ali več volov, ker je bilo za konje potem
malo lažje, da se niso tako udirali ...

Anitin komentar:
Ko še ni bilo organiziranega prevoza v
šolo in je bilo potrebno ob podobnih količinah snega pešačiti in delati gaz, smo
bili veseli, če je ravno v tistem trenutku
začel vaški dežurni traktorist plužiti z
velikim lesenim plugom. Kaj hitro smo
se naložili na plug in tako imeli prevoz
vsaj do konca vasi. Od tam naprej pa
izmenjaje v koloni do šole. Verjetno
ni potreben komentar, kako mokri in
prezebli smo prispeli do šolskih klopi. Ja,
malo drugače je bilo kot sedaj ...
To smo bil šolarji iz Podcerkve in smo
vsak dan hodili peš čez Mandrge v Stari
trg. Omenjeni spomin sega v leta po
1981 ...
Marija, tudi mi smo se enkrat ob vračanju iz male šole spomnili spuščanja na
malih torbicah. Kakšna zabava je bila
to. Torbica, ki je imela lakasto površino,
mi je prav tako ušla izpod rok in hajd
za njo (po plaščku iz skaja ni šlo, le natrgal se je) z vrha Mandrg do ceste, kjer
se je ustavila ravno pred mimo vozečim
tovornjakom. Domov nismo prišli samo
z mokrimi hlačami, ampak tudi premočenim zvezkom in copati.
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Želite piti kavo ali čaj
iz skodelice,
ki ste jo lastnoročno izdelali?

Flamma Art Studio vas v sodelovanju z
Javnim zavodom za kulturo in
turizem Grad Snežnik vabi na prvo delavnico ustvarjanja
uporabnih glinenih izdelkov
Kaj: Dvodnevna delavnica z Davidom Almajerjem
Kdaj: v petek, 18. marca od 16h do 19h in
Kje:

v soboto, 19. marca 2011 od 16h do 19h
V prostorih Zavoda za kulturo in
turizem Grad Snežnik v Ložu

Prvi dan vam bomo predstavili tehniko ščipanja, iz kepe gline si boste naredili svojo poljubno skodelico in jo po svojih željah okrasili.
Seznanili vas bomo z osnovnimi zakonitostmi ustvarjanja iz gline. Po
želji boste lahko oblikovali tudi več izdelkov. Nudili vam bomo individualno pomoč in vas vodili do čim boljšega izdelka po vaših idejah.
Drugi dan vam bomo predstavili tehniko valjanja – grajenja iz trakov.
Izdelali boste svoj poljuben izdelek, lahko je to manjša vaza, pepelnik, pladenj, skleda, skodelica, lonček, vrček za pivo… Izdelek boste
okrasili po svojih idejah, mi pa vam bomo pomagali, da jih boste čim
lažje uresničili.
Po koncu delavnice bomo za vaše izdelke poskrbeli mi: odnesli jih
bomo v naše prostore, kjer se bodo najprej do konca posušili in spekli: prva biskvitna peka na 1000 stopinj in druga peka glaziranih izdelkov na 1200 stopinj. Vaši izdelki bodo po dvakratnem žganju vodotesni in pripravljeni za uporabo.
Cena delavnice znaša
in vključuje vse potrebno
za ustvarjanje
samo

30€

(glina, mentorstvo,
2x žganje izdelkov z
glaziranjem, sok in
čaj v času delavnice).
Veselimo se sproščenega ustvarjanja z vami!

David, Eva, Špela

PS: Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno!
Vašo prijavo bomo sprejeli na telefonsko številko 041 699 733 – Eva.
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9. razpis za
izbor najboljših inovacij
Razpisi za izbor najboljših inovacij, ki jih je v preteklih osmih letih
organizirala Območna gospodarska zbornica Postojna, so pokazali na
številne primere dobrih praks v podjetjih. Vodstva in zaposleni v sodelujočih podjetjih in samostojni podjetniki se zavedajo, da brez inovativnosti ni uspehov, saj prav ta prinaša rast in razvoj, poleg finančnih
učinkov pa tudi konkurenčno prednost. Spoznali so tudi, da s pomočjo
spodbujanja kreativnosti in ustvarjalnosti med svojimi zaposlenimi
lažje, ceneje ter hitreje pridejo do boljših proizvodov in storitev. Večina teh podjetij in samostojnih obrtnikov je poslovno nadpovprečno
uspešna.
Danes postaja inovativnost ključen vzvod za ustvarjanje dodane
vrednosti in osrednji vir diferenciacije ter konkurenčne sposobnosti. Zato kliče po spremembah v vodenju, organiziranju, delovanju.
Mnogi strokovnjaki jemljejo inovativnost kot poslovni proces, ki za
razliko od uveljavljenih procesov ne temelji na načinu dela, ampak
na miselnih vzorcih, ki jih je treba znati upravljati. Zato temu področju dajejo odgovorna vodstva veliko pozornost in prioriteto. Je pa še
veliko sivih lis.
Območna gospodarska zbornica Postojna že deveto leto izvaja aktivnosti za promoviranje inovatorjev in njihovih dosežkov, predstavitev njihovih inovacij javnosti in mreženje inovatorjev iz cele regije.Z
vsakoletnim razpisom za izbor najboljših inovacij v regiji omogoča
inovatorjem, da predstavijo dosežke, ki so plod domačega znanja,
najboljše inovacije pa nagradi s priznanji. Na ta način želi vzpodbujati inovativno razmišljanje in dvigovati stopnjo razvitosti podjetništva.Inovator, ki prejme priznanje GZS za inovacijo, si s tem pridobi
pravico uporabe priznanja v komercialne in publicistične namene. S
tako prakso omogoča podjetjem primerjavo njihovih dosežkov na
regionalni ali državni ravni, služi pa jim tudi kot dokazilo v primerih
uporabe orodij poslovne odličnosti in kakovosti.
Območna zbornica Postojna objavlja deveti razpis za izbor najboljše
inovacije v regiji. Tudi letos vabi podjetja, samostojne podjetnike,
fizične osebe kot tudi javne zavode, da predstavijo svoje najboljše
inovativne dosežke, ki so jih realizirali v letih 2008 do 2010.
Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na spletni strani
GZS Območne zbornice Postojna:
http://www.gzs.si/slo/regije/ozpostojna,
osebno pri strokovni sodelavki Mariji Horvat, po telefonu:
05/72 00 110, faksu: 05/726 53 44, e-pošti: oz.postojna@gzs.si ali
po navadni pošti na naslov Cankarjeva 6, 6230 Postojna.
GZS Območna zbornica Postojna bo prijave sprejemala
najkasneje do 31.3.2011.
Direktor GZS OZ Postojna
Mag. Igor Blažina

Notranjsko-kraška regija
je bogatejša za stičišče
nevladnih organizacij - Boreo
Na razpisu Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 je Mladinski
center Postojna uspešno kandidiral s projektom BOREO
– regijsko stičišče nevladnih organizacij Notranjskokraške regije.
V Sloveniji že več let poteka razpis, preko katerega
Ministrstvo za javno upravo vzpostavlja sistem regijskih
stičišč za nevladne organizacije. Tokrat se bo desetim že
delujočim pridružilo novo, enajsto stičišče, namenjeno
nevladnim organizacijam Notranjsko-kraške regije.
Nevladnim organizacijam, ki se bodo včlanile v stičišče,
bodo na voljo računovodska svetovanja, svetovanja
s področja informacijskih tehnologij, svetovanja in
delavnice za prijave na razpise in druge delavnice.
Vzpostavljen bo regijski informacijski portal, ki bo NVO
ponujal dodatne storitve, kot so vodenje enostavnega
računovodstva, obveščanje članov in javnosti, predvsem
pa bo omogočal predstavitev dejavnosti. Vse storitve
bodo za včlanjene nevladne organizacije v regiji
brezplačne.
Vse nevladne organizacije, ki jih zanima včlanitev in
storitve, ki jih ponuja BOREO, ekipa regijskega stičišča
vabi, da stopite v stik z njimi prek e-pošte boreo@boreo.si,
tel.: 05 726 32 86 ali gsm: 041 334 616.
Ekipa projekta BOREO smo:
Dr. Nina Hočevar, vodja projekta, nina@boreo.si
Tatjana Hvala, koordinatorka projekta, tatjana@boreo.si
Samo Vesel, vodja programskega sveta, samo@boreo.si

Inovacijska kultura v regiji se izboljšuje
Na 8. razpis za izbor najboljše inovacije v regiji je prispelo najvišje število inovacij doslej. Območna gospodarska zbornica Postojna je 16
predlagateljem (podjetjem, podjetnikom in fizičnim osebam) podelila
eno zlato, tri srebrna in sedem bronastih priznanj ter 19 diplom. Priznanja in diplome je prejelo 54 inovatorjev, od katerih se jih je 33 prvič
vključilo v izbor. Na državni ravni sta srebrni priznanji prejela podjetji
Javor Pivka d.d. iz Pivke in Turizem Kras d.d. iz Postojne, bronasto
priznanje pa KolektorLiv d.o.o. Postojna in Epic d.o.o. Postojna.
Finančni učinki, ki jih dosegajo realizirane inovacije na trgu, potrjujejo, da se kritična masa inovacijskega potenciala povečuje, kot tudi, da
se ugodno spreminja inovacijska kultura v tem okolju.

Vilharjeva ul. 14, 6230 Postojna,
T: 05 7263 286, M: 041 334 616, E: boreo@boreo.si
www.boreo.si
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Sodeluj pri popisu divjih
odlagališč 2011!
Lansko leto se je tudi v naši občini uspešno zaključila akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je pomemben projekt društva
Ekologi brez meja. Vendar kljub temu je še veliko odlagališč za katere
bi bilo potrebno ustrezno poskrbeti in hkrati žal nastajajo nova. S
tem namenom je med aprilsko akcijo nastal tudi prvi vseslovenski
elektronski register divjih odlagališč. V njem se je do danes s pomočjo prijav prostovoljcev nabralo že preko 13.000 odlagališč po celotni
Sloveniji. Obstajalo pa naj bi jih še dvakrat toliko.
Register je bil v pomoč že med akcijo Očistimo Slovenijo, saj so se
z njegovo pomočjo lahko sistematično in premišljeno lotili čiščenja.
Njegovo vlogo pa želijo ohraniti in jo razvijati še naprej, zato so za
letos pripravili projekt »Popis divjih odlagališč 2011«, ki predstavlja
začetek sistematičnega reševanja problematike divjih odlagališč v
Sloveniji. Letos bo trajal februarja in do sredine aprila. Splošni in
lokalni cilji letošnje akcije popisa divjih odlagališč so naslednji:
• poiskati kar največ divjih odlagališč, ki doslej še niso odkrita in
popisana
• k iskanju divjih odlagališč vključiti čim več prostovoljcev in tako
spodbuditi ljudi k aktivnemu delovanju v dobro našega kraja.
• od 2011 dalje se bo enkrat na leto preverilo vsa odlagališča na območju občine Loške doline in celotni Sloveniji
• odlagališča v Registru divjih odlagališč oceniti glede na njihovo
nevarnost za okolje in tako izdelati podlago za sanacijski načrt za
vsako občino posebej.
• Odkriti odlagališča, ki so najnevarnejša in opozarjati nanje toliko
časa, dokler jih pristojne službe ne očistijo.

ZAKAJ JE POPIS ODLAGALIŠČ POMEMBEN?

Divja odlagališča močno obremenjujejo okolje in naravo ter škodujejo ljudem. Mnoga med njimi vsebujejo nevarne snovi. Le- te
prodrejo v podtalnico in posledice so nepitna voda in zdravstvene
težave ljudi. Kameninsko podlago Loške doline in okolico gradijo
karbonatne kamenine, to pa pomeni da se voda večinoma pretaka
v podzemlju, na površju pa teče samo na kraških poljih. Naš vodni
sistem je del porečja Ljubljanice in zaradi naštetih lastnosti izredno
občutljiv na onesnaževanje. Največji potencial prihodnosti Loške
doline je ohranjena narava in kmečko podeželje. Naš konec Slovenije je povsem edinstven, lahko bi bil destinacija mnogih evropskih
in slovenskih turistov za oddih in aktivno preživljanje v naravi . Javorniški gozdovi so najobsežnejši v Evropi in lahko se pohvalimo da
imamo vse tri evropske zveri: risa, volka in medveda. In še bi lahko
naštevala. Divja odlagališča kvarijo izgled krajine, tako se zmanjša
kvaliteta bivanja. in privlačnost turističnih območij. Nenazadnje
eden izmed ključnih razlogov pa je tudi dejstvo, da se iz občinskih
blagajn vsako leto nameni več milijonov evrov za sanacijo odlagališč,
kar bi npr. zadoščalo za 100 novih delovnih mest. Divja odlagališča
predstavljajo izdaten strošek za občino. Sam popis in izdelava registra je tudi precej drag projekt in si tega občina ne more privoščiti.
Zato je pomembno vaše sodelovanje in prostovoljna pomoč. Organiziran bo tudi sestanek za vsa aktivna društva v Loški dolini. Njihovi
predstavniki bodo natančneje obveščeni o samem poteku akcije popisa divjih odlagališč. Če sami poznate kakšna divja odlagališča in bi
jih želeli prijaviti oziroma želite izvedeti več o samem popisu pišite
na elektronski naslov popisloskadolina@gmail.com
Naredite nekaj dobrega zase, za svoje bližnje in okolico.
Helena Bavec

AKTUALNO

marec, 2011

POVABILO K SODELOVANJU

NA RAZSTAVI
Prepričani smo, da je v domačih omarah
veliko ročnih del, ki bi lahko obogatila
razstavo vezenih in kvačkanih prtičkov, prtov in zaves.
Ta bo konec marca 2011 v Kulturnem domu v Starem trgu.
Lepo vas vabimo, da s svojimi izdelki na razstavi
sodelujete tudi vi. Prosimo, da se prijavite na
e-naslov: zavod.gradsneznik@gmail.com ali
10. in 11. marca 2011 na telefonsko številko
041 978 410 (Romana Nared),
kjer dobite tudi vse informacije.

Vabimo vas na ogled
RAZSTAVE
VEZENIHINKVAÈKANIH
PRTIÈKOV,PRTOV IN ZAVES,
ki so jih izdelale spretne roke
obèank Loške doline.
Razstava bo v klubskih prostorih
Kulturnega doma
v Starem trgu,
od19. do 27.marca 2011,
vsak dan od 9. do 12. ure in
od 15. do 18. ure.
Odprtje razstave bo v
petek,18.marca 2011, ob 19. uri.
Lepo vabljeni!
Javni zavod za kulturo in
turizem gradSnenik
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Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke

KRVODAJALSKA AKCIJA
v naših krajih
Krvodajalski akciji v juniju in decembru sta postali v naših koncih
že tradicionalni. Prav je tako, zaradi konstantnega izvajanja odvzema
krvi krvodajalcem ter tudi zaradi že načrtovanih dni udeležencev.
Predvsem pa se izkazuje interes za naše območje v teh terminih s
strani Zavoda RS za transfuzijsko medicino, ki izvaja odvzeme, kjer
lahko računa na polno udeležbo krvodajalcev in krvodajalk in s tem
popolno preskrbo s krvjo pred letnimi dopusti in počitnicami, ter
predvsem pred novoletnimi prazniki . Doslej jih z udeležbo še nismo
razočarali. Velik poudarek je tudi oddaljenost akcije od Ljubljane,
kjer v slabih vremenskih razmerah (sneg v decembru) transportne
službe krvi pridejo v doslednem času zaradi predelave krvi.
Pri organizaciji pa ni tako zanemarljivo ustvariti pogoje za nemoteno
izvajanje odvzema krvi. Kot tak pogoj štejemo ustrezne prostore, ki
nimajo stopnišč, so zračni, so urejeni s toaletnimi prostori in vodo
v posameznih prostorih (razredih v osnovnih šolah) ter v zimskem
času tudi primerno ogrevani. Vse to pa lahko nudijo šolski prostori,
skupaj s kuhinjo in jedilnico in smo lahko v naši organizaciji zadovoljni za tak velik posluh s strani ravnateljev šol in za njihovo sodelovanje.
Med polletnimi krvodajalskimi akcijami pa smo že v letu 2010 poizkusili, kako so krvodajalci naravnani in pripravljeni udeležiti se akcije v vmesnem intervalu. Zato smo organizirali enodnevno izredno
akcijo v marcu, kjer smo bili z udeležbo zelo zadovoljni, saj se jo je
udeležilo kar 242 krvodajalcev.
Ob tem naj povemo, da je 200 udeležencev na dan dovolj za doseganje normativov v enem dnevu. Mi pa jih presežemo skoraj ob vsaki
dnevni akciji. Tako je naše območje tudi uvrščeno po številu prebivalstva kar na 4. mesto po udeležbi v slovenskem prostoru.

Uvedli smo tudi sistem vabljenja na decembrsko krvodajalsko akcijo
vseh mladih, ki so dopolnili 18 let, saj menimo, da imajo s polnoletnostjo svoje pravice in tudi državljanske obveznosti, kot je darovanje
krvi. In lahko rečemo, da jih letno povabimo okoli 200, mladih in
zdravih občanov, pridejo pa le pogumni. Med njimi je veliko deklet,
ki se želijo preizkusiti kot darovalke in ki bi želele razvijati svojo zavest, ugotavljamo pa, da z mladimi, ki so prvič darovali kri, teh je kar
10 %, pridejo prvič darovat tudi starši. Zelo lepo in pogumno.
Tudi v letu 2011 pripravljamo MARČEVSKO krvodajalsko akcijo
(29.3.2011) v telovadnici OŠ Cerknica in strmimo, da bi ta postala
redna za tiste, ki lahko darujejo kri na tri mesece (moški), za tiste, ki
so bili odklonjeni zaradi raznih prehladov, poškodb ali pa niso imeli
časa priti na zadnjo krvodajalsko akcijo.
Prav tako pa bo v letu 2011 med junijsko in decembrsko krvodajalsko akcijo organizirana SEPTEMBRSKA KRVODAJALSKA AKCIJA
(30.9.2011) v Starem trgu, ki bi imela isti namen in bi prešla v redno
vsakoletno izvajanje krvodajalske akcije.
Krvodajalci se oglasijo tudi na Zavodu v Ljubljani in darujejo kri. Teh
je bilo kar 70 v letu 2010.
Beležimo kar 1545 odvzemov krvi, kar pa ni nujno, da je toliko krvodajalcev, saj ti lahko darujejo večkrat, je pa res, da je bilo v letu 2010
doslej največ odvzemov.
Take rezultate pa lahko dosegamo, ker imamo svoje pridne prostovoljce, na katere se zanesemo in zaradi vas KRVODAJALCI in KRVODAJALKE, ki vestno prihajate na akcije in potrpežljivo čakate v
vrstah za odvzem. Za vas tako organiziramo tudi enodnevni izlet, ki
je po navadi v jeseni in ste vljudno vabljeni na skupno druženje.
Samostojni strokovni sodelavec Gregor Pokleka in sekretarka Nina Jerič

www.cerknica.ozrk.si

Vljudno vabljeni in vidimo se na KRVODAJALSKI AKCIJI ter izletu!

KRVODAJALSKE AKCIJE V LETU 2011
MAREC 2011
torek,
29.marca 2011
JUNIJ 2011
ponedeljek, 27.junij 2011
torek,
28.junij 2011
sreda,
29.junij 2011
SEPTEMBER 2011 - NOVO !!!
petek,
30.september 2011
DECEMBER 2011
torek,
27.december 2011
sreda,
28.december 2011
sreda,
29.december 2011

OŠ Cerknica

od 7. do 14.ure

OŠ Cerknica
OŠ Cerknica
OŠ Stari trg

od 7 do 14.ure
od 7 do 14.ure
od 7 do 14.ure

OŠ Stari trg

od 7.do 14.ure

OŠ Cerknica
OŠ Cerknica
OŠ Stari trg

od 7. do 14. ure
od 7. do 14. ure
od 7. do 14. ure

Hvaležni smo zaposlenim v Kovinoplastiki Lož, ki niso
pozabili tudi na tiste, ki imajo manj in ki si praznikov ne
morejo polepšati z dobrotami.
Ob tej potezi smo prostovoljci v Rdečem križu zopet
dobili potrditev in priznanje, da nam ljudje zaupajo pri
izvajanju našega poslanstva.
V imenu vseh 30 družin, ki so prejeli paket mesnih
izdelkov, se zaposlenim v Kovinoplastiki Lož za tako
dobrodušno gesto lepo zahvaljujemo in želimo uspešno
poslovno leto.
Nina Jerič, sekretarka
Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica
www.cerknica.ozrk.si
tel.: 01 705 05 12, gsm: 031 460 916, fax: 059 076 820

