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Glasilo občine Loška dolina

Vabimo vas na etnološko turistične prireditve

V DEŽELI OSTRNIC 2012
četrtek, 24. maj 2012
Grad Snežnik
18.00

Odprtje razstave likovnih in tehniških
del učencev Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu

Razstava bo na ogled do 10. 6. 2012.

sobota, 26. maj 2012
Zagradne njive pri Gradu Snežnik
12.00 7. Državne kmečke ženske igre
12.00 - 18.00

18.00

Tržnica izdelkov domače in umetnostne
obrti, predstavitev društev in turističnih
ponudnikov Loške doline, vožnja
z zapravljivčki, brezplačen ogled
Polharskega muzeja in lovske zbirke v
pristavi Gradu Snežnik
Zabava med ostrnicami z ansamblom
Ribniški pušeljc

nedelja, 27. maj 2012
okolica Gradu Snežnik
SREDNJEVEŠKI DAN
13.00 - 18.00

Srednjeveški sejem

14.00 - 18.00
14.30
15.00
17.00
18.30

Ustvarjalne delavnice za otroke
Svečana povorka
Vstopite v srednjeveško mesto –
igrani program
Viteški in lokostrelski turnir
Koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož
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Občina Loška dolina,
Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

Informacije: TIC Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu • T: 081 602 853 • E: tic.loz@kabelnet.net • www.loskadolina.info
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UVODNIK
Pozdravljena, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Kako ste?
Ste že odgovorili? Na hitro, brez premisleka in »kar nekaj«?
Prisluhnite vprašanju ponovno: KAKO STE?
In zdaj zamižite, globoko vdihnite in si vzemite čas za odgovor.
KAKO SEM? Kakšen je bil moj dan? Kdo me je danes obogatil,
s čim sem svoj dan oplemenitil? Koliko drobnih draguljev mi
je prekrižalo pot, koliko sončnih žarkov je osvetlilo moje lice,
koliko nasmehov razveselilo srce? Sem na svoji poti imel dobro družbo? Sem našel mir
sredi gneče? Sem doživel nenavadna srečanja, ki so se končala prijetno?
Kaj je danes moj največji zaklad?
Je bil veter prijazen in mi dal zagon za uresničitev mojih najboljših zamisli? So dežne
kaplje ohladile moje, od navdušenja razgreto, čelo?
Sem se spomnil svojih prednikov in njihovih neprekosljivih naukov?
Sem povohal cvetlico in se čudil njeni opojnosti? Sem pobožal domačega psa in užival v
mehkobi njegove dlake? Sem objel ljudi, ki jih imam rad?
Sem se enostavno prepustil radosti bivanja?
Toliko vprašanj! In en sam odgovor:
»Življenje ni: čakati, da nevihta mine.
Življenje je: naučiti se plesati v dežju.«
Jaz sem odlično, kako pa vi?
urednica Andreja Buh

Pa še opravičilo:
Z avtorico članka Nova knjiga Janeza Kebeta Cerkniško jezero in ljudje ob njem se opravičujeva bralcem in prizadetim za izgubljen napis pod fotografijo, ki bi se moral glasiti: »Janez
Kebe, avtor knjige Cerkniško jezero in ljudje ob njem (foto Dragica Jaksetič)«. Hvala.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 20. junij 2012
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti
morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno
gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff
formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu
ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman,
velikost črk 12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma
80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo
glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško
tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). •
Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme
si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo
objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi
naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 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: Pogled na Žago, avtor Edo
Šega • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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IZ OBČINSKE HIŠE

maj, 2012

Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta
V aprilu so se občinski svetniki in svetnice
sestali na svoji 10. redni seji Občinskega sveta Občine Loška dolina.
Najprej je bil po skrajšanem postopku sprejet
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina
na nepremičninah. S tem je občina pridobila
predkupno pravico na parcelah, ki ležijo ob čistilni napravi v Danah in jih potrebuje zaradi
končanja ureditve komunalne infrastrukture.
Zakon o javnih financah predvideva, da morajo posredni uporabniki občinskega pro-

računa predložiti županu letno poročilo za
preteklo leto, zato se je občinski svet seznanil
z letnimi poročili Zdravstvenega doma Cerknica, Osnovne šole heroja Janeza Hribarja
Stari trg in zavoda Grad Snežnik. Občinski
svet se je seznanil tudi s poročilom JP Komunala Cerknica d. o. o. ter sprejel Zaključni račun proračuna za leto 2011.
Pod deveto točko dnevnega reda je občinski svet sprejel sklep o pridobitvi status
grajenega javnega dobra za dve parceli, ki
v naravi predstavljata pot in sta v Zemljiški
knjigi opredeljeni kot javna posest. S pri-

dobitvijo statusa grajenega javnega dobra
na objektu ni mogoče pridobiti lastninske
ali kakšne druge stvarne pravice s priposestvovanjem, prav tako ne more biti predmet
izvršbe.
Na tekoči seji je bil sprejet sklep o izbrisu
stare zastavne pravice na nepremičninah,
Nadzorni odbor Občine Loška dolina pa je
svetnike seznanil s poročilom o opravljenem
nadzoru poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg – Vrtec Polhek v povezavi s porabo
proračunske postavke 19001.

Suzana Strmšek

V Markovcu se dogaja
Po dolgih mesecih, ko je podjetje Primorje
razkopavalo, kopalo, luknjalo naš Markovec,
so naše ceste le dobile prvotno podobo. In
celo še lepšo. Dodali so pločnik, da se lahko pešci nemoteno sprehajamo. Zato smo
se krajani Markovca odločili, da ga še malo
polepšamo.
V Belmalnu okoli čistilne naprave so krajani
zasadili ciprese, ki jih je prispevala Občina
Loška dolina. Travo je posejal gospod Franc
Ravšelj, gospod Tomaž Kraševec pa je na
brežini nasproti čistilne naprave posejal travo in zasadil grmičevje.
Za parcelno št. 278/2 v središču Markovca,
katere lastnik je agrarna skupnost, pa smo
imeli malo drugačne želje. Odločili smo se,
da postavimo otroško igrišče in igrišče za

odbojko ter posadimo nekaj okrasnih grmovnic in oblikujemo gredice cvetja. V petek, 6. 4. 2012, smo se navkljub dežju zbrali
okoliški vaščani in v roke vzeli grablje, motike in lopate. Z veseljem in upanjem, da
nam bo uspelo
lepo urediti ta
del Markovca,
smo se lotili
dela. Pograbili
smo kamenje,
zrahljali zemljo
in okoli parcele
zasadili sadike
panešplje, ki
jih je prispevala Občina Loška dolina. Prišlo je celo nekaj

predstavnikov mladine, za kar jih moramo
pohvaliti. Prav prijetno je bilo videti, kako so
z navdušenjem vihteli lopate in motike. Tudi
najmlajši nas niso razočarali in so nam »ta
starim« z veseljem vlekli motike z rok.

Dan prej je na to parcelo gospod Janez Mihelčič navozil kupe zemlje. S svojim strojem
je poravnal kupe, odstranil vse stare grmičke in očistil parcelo vseh korenin. Tudi to je
»častila« Občina.
Parcela, ki je bila prej zanemarjena in zaraščena (skorajda bi lahko rekli v sramoto
Markovčanom), ima že sedaj, ko se sveti le
gola zemlja in na njej ni praktično nič, čisto
drugačen, lepši izgled.

foto: Mario Žnidaršič

Na koncu pa bi se lepo zahvalili Občini Loška dolina in vsem krajanom, ki so prispevali za lepši izgled Markovca.
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KOLUMNA

maj, 2012

Jera Razdrih

Pisati ali ne pisati?
Izpoved tipične Slovenke

Slovenci smo vsi po malem pesniki, pisatelji, kolumnisti in podobni »umetniki«. Če
ne prej, se v srednji šoli pri večini pojavi
potreba in želja po pisanju in s tem potreba
po izražanju svojih duševnih muk in veselja.
Redkim kasneje to svojo ži(li)co uspe razviti
do te mere, da se lahko pisanju posvetijo tudi
profesionalno. Predpogoj je seveda vsaj ščepec talenta. Večina med temi redkimi srečniki pa celo življenje misli, da je pretirana
samozavest dovolj za doseganje kvalitete. In
nekaterim od teh po navadi tudi uspeva, da
se s svojim pisanjem celo preživljajo.
Ker sem čistokrvna in vsaj kar se teh stvari
tiče precej tipična Slovenka, sem tudi sama
včasih sanjarila o tem. Imela sem namen naseliti se v mali leseni brunarici ob jezeru in
živeti v njej v družbi še najmanj dveh mačk.
Predstavljala sem si, da bom večino dneva
sedela pred računalnikom (pravzaprav takrat še pisalnim strojem) v udobni, dolgi,
topli, pleteni jopi, ob skodelici dišeče kave in
s polnim košem navdiha ure in ure pisala zabavne zgodbe in romane. Kadar ne bom pisala, si bom vzela čas za sprostitev. Ob lepem
vremenu bom hodila na dolge sprehode in
tekala po bližnjih gozdnih potkah, obdanih
s prelepim travniškim cvetjem. Kadar pa mi
vreme tega ne bo dopuščalo, bom v topli hiški ob kaminu crkljala mačke in brala knjige
drugih avtorjev … Sčasoma, ko sem spoznala, da se od kvalitetnega pisanja pri nas ne
da živeti, sem misel na nakup svoje »hišice v
cvetju« opustila.
Za svoje veselje in sproščanje raznih energij,
ki so se kopičile v meni in bi mi začele v nasprotnem primeru lesti skozi ušesa in ostale
odprtine v glavi, pa sem vseeno še pisala.
Dnevnike, pesmi, polne bolečine in razočaranja nad vsemi mogočimi stvarmi in ljudmi, zgodbe, ki so se mi po drugem branju
vedno zdele kot skrajšani pogrošni ljubezenski romani in samoizpovedna razmišljanja,
pri katerih sem, ko so enkrat ležala izpovedana na papirju, dobila enak vtis kot pri
svojih zgodbah. Skratka, nikoli nisem bila
popolnoma zadovoljna s svojim ustvarjanjem, čeprav sem imela vedno v podzavesti
občutek, da je to ena redkih stvari, v kateri bi
lahko bila dobra. Predvsem zaradi tega, ker
sem ob pisanju neizmerno uživala.
Ob neki priliki pa mi je prijateljica malo popihala na dušo in omenila, da bi na vsak način morala začeti pisati kolumne. Še vedno si

ne znam čisto dobro razložiti
vzroka za njen takratni preblisk, ki se je pojavil kot strela z jasnega in izven vsakega
takratnega konteksta najinega pogovora ... Že dolgo sem
sicer razmišljala tudi o kolumnah, ampak tako ali tako
sem bila prepričana, da ne bi znala pisati o
določenih temah dovolj zanimivo, da bi kdo
to sploh želel brati. Vseeno pa sem začela
za svoje veselje pisati še kolumne. Prej sem
pregledala vse mogoče internetne strani in
literaturo, ki bi imela lahko kakršno koli povezavo s pisanjem kolumen, kreativnim pisanjem in pisanjem nasploh. Nisem namreč
hotela začeti kar na pamet, brez teoretične
podlage, zato sem upala, da se bom prej lahko vsaj malo izobrazila v tej smeri. Prav dosti
uporabnega na žalost nisem našla, zato sem
se odločila, da se začnem učiti na konkretnih
primerih. Prebrala sem kar nekaj zbirk kolumen slovenskih in tujih avtorjev in približno
polovico celotnega opusa del Branka Gradišnika. Nekaj njegovih del že drugič ali tretjič.
Ko sem se lotila pisanja, pa sem se spet začela soočati s težavami in travmami iz preteklih let. Nič ni bilo dovolj dobro napisano,
brano skozi moje oči, kaj šele za druge. Ker
pa sem ugotovila, da vendarle potrebujem še
drugo mnenje, sem se vdala v usodo in odprla vrata svojega »pisateljevanjskega« sveta
tudi drugim.
Svoje izdelke sem dala v branje le redkim
ljudem, za katere sem bila prepričana, da mi
ne bodo prodajali bučk, nadevanih z zlagano
hvalo, ampak mi bodo realno in odkrito povedali v obraz, kar mi gre. Nad odzivom sem
bila nemalo presenečena. Nihče ni padel s
stola od posmehljivega smeha, nihče me ni
spraševal, če imam vročino, da se lotevam
česa takega, kritike so bile dokaj pozitivne
in predvsem vzpodbudne, našel pa se je tudi
kakšen nasvet in pogled z druge perspektive,
ki mi je vsekakor koristil in sem ga z veseljem upoštevala.
Pred nedavnim pa me je presunil precej nenavaden dogodek, ki ga pripisujem nadnaravnim silam. V naključja, mimogrede, ne
verjamem. Zbrala sem namreč toliko poguma, da sem za nasvet pri pisanju zaprosila
dva naša strokovnjaka na tem področju. V
branje in oceno sem jima tudi poslala primerek svoje prve kolumne. Želela sem si

dobiti namreč kakšen napotek, kako nadaljevati, ali v primeru, da moje pisanje nima
perspektive, postaviti piko in s tem opustiti
svoje sanje o pisateljski karieri. Od prvega
sem dobila odgovor, da se mu je začel sesuvati računalnik, od drugega pa odgovora
sploh ni bilo. Čez nekaj dni pa sem na profilu Facebooka tega drugega strokovnjaka
zasledila opravičilo vsem njegovim fb-prijateljem, ki se je glasilo, citiram: »Upam, da
ne bo kakšne surle, ker ne odgovarjam na
sporočila … pred nekaj dnevi mi je namreč
crknil računalnik!«
Čeprav me to ne navdaja ravno z optimizmom, pa bom s kolumnami vseeno nadaljevala in mogoče mi jih nekoč celo uspe zbrati
v majhno tanko knjižico, s katero bodo moje
sanje iz otroštva vsaj za silo potešene. In če v
tem trenutku berete to izpoved, pomeni, da
sem na dobri poti.

Sam
Vsako leto je težji moj korak,
ko po stopnicah vzpenjam se čez prag,
še težji je v roki ključ od vrat,
ko sam za sabo zapiram vežne duri.
Odšli so pred menoj,
prišli bodo za menoj,
a jaz samcat, sam,
kako je to hudo.
Sprašujem vrata, ali je kdo prišel na prag,
sprašujem temo, ali ni v hiši tat,
ne vem, kdo mi iz sveta zatisnil bo oko,
sam, sam, sam, kako je to hudo.
Vinko Kraševec

KULTURA

Milena Ožbolt

Literarni večer:

Meja je res problem, vendar
le takrat, ko je v glavah

maj, 2012

foto: Anđelka Pogorilić
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Gostje s Čabranskega v starotrški knjižnici
Vemo, da nas s sosednjimi kraji onkraj sedanje meje že od nekdaj povezujejo ne samo starodavne poti, ampak tudi gospodarske, politične, zgodovinske in kulturne vezi in četrtek,
12. aprila 2012, je bil tudi ena od njih.
Knjižnica v Starem trgu je namreč gostila
četverico ustvarjalcev s čabranskega govornega področja in že spontani pevski začetek
je dogajanje povedel v dogodek, ki je presegel pričakovanja. Prisostvovalo je nekaj
uglednih gostov, ki jih ne vidimo vsak dan
v Loški dolini, dvoranica v knjižnici pa je
bila polna do zadnjega kotička tudi po zaslugi pevskega zbora Jasna, ki je z glasbenega
področja nekoliko pokukal v literarne vode
(razlog boste uganili po branju članka do
konca). Seveda pa so bili tu tudi zvesti bralci
in člani knjižnice ter vsi tisti, ki jih privlači
narečna beseda, še zlasti, če ima umetniško
sporočilo.
Goste je predstavila organizatorka, predstavnica knjižnice, vse skupaj pa je pozdravil
tudi župan občine Loška dolina g. Komidar.
V uvodu je predstavnica knjižnice v Starem
trgu ga. Anđelka Pogorilić med drugim povedala:
»Kulturna dediščina krajev na obeh straneh državne meje Hrvaške in Slovenije – od
Osilnice, Čabra, Gerova, Tršća, Prezida do
Babnega Polja priča o življenjski povezanosti
tega območja v zgodovini. Temu v prid govo-

rijo številni avtorji in navajajo dejstva, ki jih
Marko Smole v knjigi Slovensko-hrvaško sosedstvo združi v naslednjih trditvah:
• pretežno skupno poreklo prebivalstva, saj
so do 15. stoletja živeli pod istim fevdalnim gospodarjem, pa tudi pozneje je bilo
zaradi železarstva v Čabru priseljevanje
pretežno iz nekdanje dežele Kranjske,
• skupno narečje, ki odseva poreklo prebivalcev in njihove kulturne povezave,
• skupna snovna in nesnovna dediščina,
• prebivalci se že stoletje ali več med seboj le
uradno ločujejo po narodnosti, kljub temu
da so jih še do nedavnega na Hrvaškem
zaradi narečja imeli za Kranjce in da tega
razlikovanja v medosebnih odnosih zaradi sorodstvene prepletenosti ne poudarjajo .... In še in še bi lahko naštevali«.
Občinstvu je nato jedrnato predstavila gostujoče avtorje:
»Avtorji, ki se nam bodo nocoj predstavili, pišejo v jeziku, ki se govori enako na obeh bregovih v Zgornjekolpski dolini, do Osilnice in
Čabra ter Babnega Polja. Govorica je tako na
hrvaški kot slovenski strani skoraj enaka kot
tudi pripoved o ljudskem junaku Petru Klepcu, ki ju povezuje. Prav govori ob Čabranki
in Zgornji Kolpi so bili leta 2010 kot prva narečna enota uvrščeni v katalog žive dediščine
Republike Slovenije po konvenciji UNESCO.
Prof. Zlatko Pochobradsky velja za najvidnejšega pisca narečne poezije. Poezijo, prozo in
dramska besedila v domačem narečju obja-

vlja od leta 1971, piše esejistiko in prevaja iz
slovenščine, za svoja dela je bil večkrat nagrajen, z nekaterimi pesniškimi stvaritvami pa
je uvrščen tudi v hrvaške antologije. Še bolj
natančno – napisal je 13 zbirk pesmi, dramo
in roman Vejš –(ne) vejn. Nekdanji ravnatelj
gimnazije v Čabru je narečno književnost
uspešno prenesel tudi med mlade, saj jo z njimi postavlja na gledališki oder in uprizarja,
tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.
G. Slavko Malnar, raziskovalec in izjemen
poznavalec krajevne zgodovine, narečja, šeg
in navad, avtor 11 kulturnozgodovinskih in
jezikovnih del veliko ve o jezikovni in kulturni identiteti čabranske pokrajine. Z izčrpnim
evidentiranjem priimkov v Čabru in okolici
mu je uspelo zelo prepričljivo predstaviti zgodovino naseljevanja in je nedvomno pomemben vir za vse, ki se ukvarjajo z rodoslovjem.
Prof. Ivan Janeš, predsednik čabranske podružnice Matice Hrvaške, ki ima v Čabru in
okoliških krajih častitljivo tradicijo – kar od
leta 1877, njeno dejavnost pa so obnovili leta
1992. Založba, ki s svojo dejavnostjo združuje
ustvarjalce s skupnega govornega območja, je
izdala skupno kar 53 knjig s področja domoznanstva.
Četrti gost večera, kantavtor Matija Turk, besedila za svoje pesmi piše v narečnem jeziku
in v njih opozarja na probleme in značilnosti
domače čabranske doline.

foto: Anđelka Pogorilić

Knjižnica je lahko velik potencial povezovanja in razumevanja sosedov, saj širi zavedanje o obmejnih prostorih, na katerih meje
niso strogo etnične, kjer se kulture in vplivi
prekrivajo, kjer prebivalci ene in druge strani meje navkljub različnemu nacionalnemu
opredeljevanju govorijo isti jezik in imajo iste
navade – torej tam, kjer je nesmiselno strogo
politično omejevanje prebivalcev. Meja je res
problem, vendar le takrat, ko je v glavah.«
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Prof. Ivan Janeš je najprej z besedo in sliko
predstavil čabransko pokrajino, na koncu pa
prikazal tudi obširno in razvejano delo Matice Hrvatske v Čabru, ki je lahko za zgled in
vzpodbudo podobnim institucijam tudi pri
nas ne samo z založniškimi podvigi, ampak
tudi z drugimi oblikami skrbi za dediščino.
Drugi gost je bil g. Slavko Malnar, avtor številnih kulturnozgodovinskih, jezikoslovnih
in umetniških del, pomembnih za ohranjanje narečja, ki ga govori le še okoli 5000
ljudi, je pa toliko samosvoje, da ga težko
razumejo ne le tujci, ampak tudi Hrvatje.
Predstavil nam je jezikovno podobo svojih
krajev, spoznali pa smo – vsaj po naslovu –
tudi vrsto njegovih pomembnih del: slovarja
čabranskega govora, knjigo priimkov s tega
področja, zgodovino Čabra in okoliških krajev ter pretresljivo pripoved o medvojnem
taborišču na Rabu z naslovom Izgubljeno
djetinjstvo. Slednja s svojo pripovedjo petletnega dečka, ki doživi grozo taborišča,
sodi med knjige, ki bralca zaznamujejo za
zmeraj. V delih Slavka Malnarja pa se najde tudi nekaj čudovitih ljudskih prvin, na
primer zgodba o mavrahu, ki je na čabranskem pravzaprav sveta goba, in zakaj je tako,
pa o Petru Klepcu na Vražjem vrtcu, ki je
turškemu sultanu iztrgal iz rok buzdovan in
ga tako udaril, da se je njegova glava zvalila
prav dol v Bukovico; pa o vješticah, šlatrih in
babi Jagi in o čarnem reku, ki so ga izgovarjale čarovnice, da so lahko letele: »Flik čez
grm, flik čez trn!«
Za svoje delo je prejel več uglednih hrvaških
priznanj, stroka pa ga priznava kot izrednega
poznavalca zgodovine in dediščine teh krajev.
Prof. Zlatko Pochobradsky, iskriv pesnik,
pisatelj in dramatik, ki v gerovskem govoru
ustvarja imenitno literaturo, je na tem večeru prebral nekaj impresivnih drobcev poe-
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zije iz svojega opusa, za katerega je bil tudi
on večkrat nagrajen na državnem nivoju.
Občinstvu je mogoče še bolj kot pesnik znan
kot pisec humorno satiričnih gledaliških del
in lepo bi bilo, če bi katerega videli tudi pri
nas – saj smo vendar sosedje …
Naš sokrajan Matija Turk, ki je živa in poosebljena vez med obema narečnima področjema, črpa snov iz svojega rojstnega kraja
Črni Potok in njegov govor nam je že večkrat približal skozi besedila svojih pesmi in
glasbo, ki se napaja iz tradicije domače vasi.
Izdal je že tri zgoščenke, njegove skladbe
pa so zadonele tudi v tako prestižnih prostorih, kot sta Cankarjev dom v Ljubljani
in dvorana Vatroslav Lisinski v Zagrebu.
Tokrat je izbiral tiste, ki govorijo o Čabru
in Loški dolini, izogniti pa se ni dalo tudi
njegovi najbolj priljubljeni Veter je pihal (v
napačno stran) …
Med potekom zanimivih predstavitev spodaj
podpisani res ni bilo treba veliko dodati, da
bi večer postal zaključena in zgoščena celota.
Ob slovesu je knjižnica v dar dobila zajeten
kupček izdaj Matice Hrvatske v Čabru, tako
da ne bo težav, če bodo naši občani želeli podrobneje spoznati tukaj omenjena dela.
In za zaključek: čemu pravzaprav je treba
toliko govoriti o narečjih, jih preučevati
in ohranjati – saj še ni tako dolgo, ko smo
bili šolarčki okarani, če smo v šoli govorili
po domače? Zdaj pa je naenkrat vse drugače – kajti priznali smo si, da je prav narečje
naš prvi in pravi materni jezik in bistvena
sestavina tega, kar v resnici smo, pa tudi trdna podlaga in neizčrpen vir za knjižni jezik
… No, in ta večer nas je na svoj način utrdil
v tem zavedanju, predvsem pa v občutku,
kako močno s svojo različnostjo bogatimo
drug drugega.

foto: Anđelka Pogorilić
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Pridih
Notranjske
na Reki
Prva mednarodna
razstava društva
Pa-leta iz Cerknice

V slovenskem domu Kulturno
prosvetnega društva Bazovica na Reki
so člani kulturno-umetniškega društva
Pa-leta tamkajšnjemu občinstvu od
27. marca do 11. aprila 2012 na ogled
razstavili 35 likovnih del – tihožitij,
portretov, narave in arhitekturne
krajine, ki so nastajala pod strokovnim
vodstvom akademske slikarke
Stanislave S. Pudobske, njihove
dolgoletne mentorice.
Cerkniško kulturno umetniško društvo Paleta, ki je nastalo leta 2004, v svojih vrstah
združuje ljubitelje likovnega ustvarjanja, ki
vsa ta leta pod strokovnim vodstvom izpopolnjujejo svoje likovno znanje in izkušnje,
ki si jih tudi medsebojno izmenjujejo. Svoja
dela tudi redno predstavljajo na razstavah.
Tokrat so imeli prvo »mednarodno« razstavo, na kateri so se Janez Dragolič, Daca Petrič, Silvana Lautar, Marina Klarič, Lilijana
Baraga, Marta Kvaternik, Marija Branisel,
Valerija Gačnik, Ivana Kranjc, Spomenka
Grujić, Brina Obreza, Milojka Banjac in Ilena Lenassi s svojimi deli predstavili na Reki.
V tamkajšnjem slovenskem domu KPD
Bazovica so bili zelo lepo sprejeti s strani
predsednika doma Milana Grlice in tajnice
Zdenke Jelovčan, predvsem pa s strani Notranjk – Metke Košuta (po domače Erženove) in Marijane Košuta Banković. Z razstavljenimi deli in domačo potico so na Reko
prinesli pridih Notranjske.
Uvodni govor, v katerem je bila izražena dobrodošlico, je imel predsednik SKD Bazovica Milan Grlica. Predsednica KUD Pa-leta
Ivana Kranjc pa je obiskovalcem razstave
predstavila gostujoče društvo, pri čemer ni
pozabila na podmladek in njihovega voditelja, ki tokrat niso bili prisotni.
V letošnjem letu je mentorstvo prevzela akademska slikarka, mag. umetnosti Karmen
Bajec. Na otvoritvi razstave je o ustvarjanju
v društvu razmišljala z besedami: »Se še spominjamo vonja trave, zazibanja na gugalnici
ali teka z bosimi nogami? Natanko tak občutek se nam porodi, ko znova primemo za
čopič in ne vemo, kje bomo pristali.
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Takšno dejanje terja veliko poguma. Pri tem potrebujemo vso tolažbo, ki jo lahko najdemo znotraj sebe ali v okolici zunaj nas. Tu
in tam naletimo na velike darove, kot so ljudje, ki nas razumejo in
s katerimi si lahko podelimo enake izkušnje. Če pa se to zgodi v
skupini, ki se redno srečuje, pogum in upanje rasteta vselej, ko se
igra s čopičem začne.
Strokovni prijemi v likovnem svetu so kot vrhovi gora, ki jih osvojimo. Nihče ne šteje, koliko smo jih osvojili, ampak šteje le to, kaj
osvojeni vrh za nas pomeni. Izpoved o izkustvu slikarstva je izpoved
spominov na vzpone v vrhove gora.«
Gostitelji so na otvoritvi poskrbeli za kulturni program, na katerem
sta v duetu nastopila Snežna Obreza – vokal in Krunoslav Križ s
harmoniko. Goste sta s svojim nastopom tako navdušila, da so se s
svojim petjem pridružili tudi sami in ob harmoniki celo zaplesali.
Sledilo je nepozabno druženje, na katerem je bila izražena želja, da
bi člani Foto sekcije KPD Bazovica vrnili obisk in bi se svojimi deli
predstavili v Cerknici.
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foto: Borut Kraševec

Janja URBIHA

Dan za ples 2012
Prireditev Dan za ples 2012 je bila v znamenju baleta in sodobnega plesa ter magične številke tri.
Tretjega aprila je bilo na območni reviji plesnih skupin v organizaciji Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Cerknica 13 nastopov iz treh društev,
ki delujejo na območju naših treh občin
Cerknice, Blok in Loške doline.
Plesne točke so prispevali KD Rak Rakek,
Eremite Nova vas in Baletno društvo Postojna, v okviru katerega plešejo tudi Metuljčice
Stari trg, ki so se tokrat predstavile s skupno točko Tango z 3, v kateri so zaplesale tri deklice. Poleg
skupne točke so se deklice predstavile tudi samostojno.
Tinkara Plos je doživeto odplesala solo točko Pot snežinke,
Dominika in Hana pa sta v duetu odplesali Rikverc plesno miniaturo. Škoda le, da je bila četrta plesalka te skupine Klavdija prikrajšana
za to lepo izkušnjo zaradi drugih obveznosti. Deklice svoje plesno
znanje nabirajo v baletnem društvu Postojna pod kvalitetnim mentorstvom plesne učiteljice in koreografinje Jelene Milovanović, ki se
je ponovno izkazala kot izjemna pedagoginja. O samem nastopu je
Jelene povedala:
»Območna plesna revija je dobra možnost, da se mladi plesalci in
plesalke preizkusijo na odru in pokažejo, kaj znajo. Spremlja jih
budno oko selektorja, ki izbere točke, ki so dovolj dobre in zanimive
za medobmočno plesno revijo, tam pa gre izbor naprej do državne
plesne revije, ki se imenuje Živini plesni dnevi. Takšne revije se mi
zdijo zanimive, saj otroci lahko vidijo, kaj delajo njihovi vrstniki v
njihovi bližnji okolici, kasneje, če so izbrani, pa tudi širše po Sloveniji. Otroci spoznajo, kakšne so možnosti plesa, glasbe ... razširi se
jim spekter gledanja.
Letos sem se odločila, da na revijo prijavim samo starejše plesalke.
Plesalke iz Starega trga so se odlično odrezale. Kljub premalo vaj sta
še posebej Dominika in Hana res presenetili, ko sta tako usklajeno in
natančno odplesali svoj Rikverc selp. S tem sta pokazali, da verjameta
v ples in si resnično želita plesati. Svoj avtorski solo ples Pot Snežinke je

tudi Tinkara Plos
odlično odplesala, s svojimi gibi
je ustvarila zelo dinamičen ples, ki
nam je pokazal pot te bele snežinke.
Skupaj so ponovno zablestele s skupinsko točko Tango za 3, ki je točka iz
produkcije Baletnega društva Postojna iz
predstave Baletni polet, o kateri ste brali v prejšnji številki«.
Organizatorka Jožica Mlinar pa je o predstavi takole zapisala:
»Revija je potekala zelo dobro, smo zelo zadovoljni, tudi plesalke so
bile v glavnem zadovoljne s svojim nastopom, seveda pa je trema na
odru naredila svoje in so zaradi tega plesalke domov odhajale z mešanimi občutki. Izbor za uvrstitev na regijsko revijo plesnih skupin, ki bo
potekala dva dni, in sicer 30. maja v Cerknici in 31. maja v Ljubljani,
bo narejen naknadno, ko se bo zvrstilo vseh 11 območnih revij osrednje
slovenske regije. Izbor bo opravil Igor Sviderski, plesni pedagog, plesalec
in koreograf.«
Strokovna spremljevalka na dnevu za ples je bila mnenja, da je bila
prireditev izvedena profesionalno. O plesu pa navrgla misel, da je
namen ples omogočiti otroku sprostitev, možnost, da se s plesom poistoveti in izrazi svoje občutke.
Za konec naj dodam le še misel, ki se mi je porodila ob zaključku
predstave. Lepo in prijetno je spoznanje, da so plesne zvrsti, kot so
klasični balet in sodobni ples, ki nista ravno na vrhu lestvice popularnosti, našle svoje mesto med mladimi tudi v naših krajih, oddaljenih
od prestolnice glavnega kulturnega dogajanja.
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Jasna Lekan

foto: Mario Žnidaršič

Babice, vnukinje in vnuki –
koncert, ki je odprl grla in srca

foto: Mario Žnidaršič

Veliko je priložnosti, ki nam božajo domišljijo. Veliko je dogodkov,
ki tkejo niti žlahtnih poti do srca. Niti prijazno tkemo z vsemi, ki jih
imamo radi. Na naših vsakdanjih poteh se radi srečujemo z vsemi
tistimi, ki nas spravijo v dobro voljo, se z nami smejijo in iskreno
pogovarjajo.
Tako je začela naš koncert NEVENKA, ki je program vodila.
Pevke, ki prepevajo v PZ Jasna, so se z mano vred odpravile na prav
posebno pot, ki so jo posule z glasbo in petjem. Na to pot so povabile
tudi svoje vnuke in vnukinje. Prijetno potovanje je začela TINKARA
PLOS z baletom.
Nadaljevale so babice, Matija Turk s harmoniko in Danilo Bavec s
kitaro.
Ko je na oder prisijalo sonce, ki ga je nosila SIMONA, so se ga mali
vnuki in vnukinje zelo razveselil. JAKA, ANŽE, HANA, VITA in
KLEMEN so mu zapeli in zrecitirali pesmico. Potem sta se predstavili še PIA FURLANI in ZALA ŽNIDARŠIČ z recitacijo o mamah. Po
pesmi NAŠ KUŽA, ki jo je spremljal MATIJA, sta nas z recitacijami
razveselili KLAVDIJA OKOLIŠ in ANA POROK.
S pesmijo mamam priznamo, da so pomembne in edine na svetu.
Babicam pa se z njo zahvalimo za vso toplino in prijazne poglede.
Glasba nas spremlja vsak dan in bogati naše trenutke. MATIJEVA
glasba in njegova harmonika pa sta nam segli do srca.
Vnukinje so nas vrnile v šolske čase, ko smo tudi me, babice, pele
znano pesem Navzgor se širi rožmarin. KARIN JOZELJ je povedala,
kaj misli očka o mamini glavi, GAŠPER ZGONEC pa je samozavestno zapel svojo pesem in požel glasen aplavz.
Sestrici MAŠA in KARIN ANTONČIČ sta se s pesmijo zahvalili svoji mami za vso ljubezen in razumevanje, ki ju deli svojim hčerkam.

Z Damjanom pa so deklice zapele še pesem o treh planikah. Bravo
punce! EVA PEČEK pa je s svojo pesmico mamici izkazala neskončno ljubezen.
Vsak rad navihano skrije svojo dogodivščino v majhno skrinjico
skrivnosti. Tam jo čuva. Skrivnost pa se skriva tudi v pesmi. DAMJAN FORJANIČ je iz svoje glasbene skrinjice potegnil dve pesmi, s
katerimi je posul našo koncertno glasbeno pot.
KAJA MOHAR je povedala nekaj o mami, SIMONA URBIHA pa je s
svojo pesmijo mami povedala, kako jo ima rada. Gledalce v dvorani
sta razveselili še mali deklici JERA in LEA, ki sta zapeli veselo pesem
Jutri se bom v mesto peljal.
Po naši zaključni pesmi Žabe pa smo se vsi nastopajoči zbrali na
odru, zapeli in zaigrali, otroci pa so mame in žene v dvorani obdarili
s šopki zvončkov.
Iskrena hvala vsem, ki so sodelovali na prireditvi in ki so poskrbeli za
prijetno druženje v počastitev ob prazniku žena in mater.
NAJ SE TKANJE PRIJETNIH VEZI NIKOLI NE PRETRGA!
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Romana Zakrajšek

Milena Ožbolt

Območno srečanje otroških
folklornih skupin Notranjske
v Starem trgu

V drugi polovici marca, točneje v torek, 20.
marca 2012, se je v telovadnici OŠ heroja
Janeza Hribarja odvijalo območno srečanje
otroških folklornih skupin iz občin Bloke,
Cerknica, Rakek, Ribnica in Vrhnika. Občinstvo, mlade plesalce, godce in njihove
mentorje je uvodoma pozdravil župan občine Loška dolina g. Janez Komidar, strokovna
spremljevalka srečanja pa je bila ga. Nina
Luša, ki je po končanem programu vsaki
skupini podala izčrpno oceno in napotke za
še uspešnejše delo. Srečanje otroških folklornih skupin je potekalo pod motom »Poprej
v starih časih« in organizator Javni sklad za
kulturne dejavnosti Cerknica pod vodstvom
ge. Jožice Mlinar, si je zelo prizadeval, da bi
dogodek potekal brezhibno ter ostal v spominu udeležencev kot res lepo doživetje.
Nastopilo je šest otroških folklornih skupin,
ki delujejo po šolah, vrtcih ali v kulturnih
društvih, in sicer mlajša (stari okoli 6 let)
in starejša skupina (9 let) iz OŠ Toneta Šraja
Aljoše iz Nove vasi, ki ju vodita Petja Ilejšič
in Martina Ivančič. Iz Kulturnega društva
Stara Vrhnika je prišla skupina trinajstih
plesalcev, starih okoli osem let, ki jih vodi in
uči Anita Garafolj. V otroški folklorni skupini Lončki iz Dolenje vasi pri Ribnici, ki se
je tudi udeležila srečanja, trenutno pleše 27
plesalcev in plesalk, ki so stari v povprečju
10 let, skupino pa vodita Eva Podgorelec in
Mira Sedmak, medtem ko na podružnični
šoli Rudolfa Maistra na Uncu pleše 16 otrok,

starih približno osem let, skupino pa vodi
izkušena gospa Vida Žlogar. Prišla je še otroška folklorna skupina iz cerkniške osnovne
šole, ki šteje 14 plesalcev in plesalk – ti so že
malo večji, stari 12 let – vodita pa jih Anita
Štritof Malc in Brigita Vrenko Hribar.
Program je vseboval razne stare plese, pesmi in igre, zbadljivke, izštevanke in še kaj.
Otroci so v lepih odrskih postavitvah pokazali, kako se igrajo pred skednjem, pričakujejo Miklavža, molijo, se igrajo na travniku,
čakajo lisičko, zvito zver ali hodijo po vodo
– take so bile namreč zasnove prikazanih
odrskih postavitev, ki so dajale okvir za rajanje, igro in razposajenost. Videli smo igro
Abraham ima sedem sinov, pa igre Kačo vit,
Tiče vagat, Žakle šivat in Ples z metlo, slišali
Rdeče češnje, Katarina Barbara pa tudi resne
in šaljive stare molitve in še marsikaj. Veliko
truda so vložili otroci v svoje nastope in še
več njihove mentorice!
Prireditev je obiskal tudi stric Jakob, ki je
pokazal, kako se plete tradicionalne košare
iz vrbovih šib, brez kakršnih si pred časom
plastike skoraj nismo mogli predstavljati
dela na kmetih.
Udeleženci so se razšli s prijetnim občutkom, da je prireditev uspela in z željo po
ponovnem srečanju z novimi postavitvami,
kakršne na drugačen način ohranjajo tisto,
kar je nekoč spontano nastajalo in živelo
med prebivalci naših krajev.

Kljub dežju je
10. tek na
Križno goro
privabil več
kot 100 tekačev
Nedeljsko jutro ni obetalo prijetnega teka ali
pohoda, proga pa je bila zaradi dežja blatna
in spolzka, vendar je v nedeljo, 15. 4. 2012
na Križno goro teklo skoraj 140 tekačev. Tek
na Križno goro je drugi v seriji tekov za Notranjski tekaški pokal. Je najkrajši tek in velja
za najbolj strm klanec v pokalu in zato predstavlja pravi izziv za tekače, ki se radi vedno
znova vračajo na Križno goro.
Člani in članice so štartali v Ložu ob 10. uri
in se pognali proti vrhu. Prvi je v cilj pritekel
Toni Habjan, kmalu za njim sta prihitela še
Andrej Lindič in Andrej Trojer, v ženski kategoriji pa je bila prva Kristina Bele, za njo sta
pritekli še Ajda Pristavec in Amadeja Teraž.
Malo mlajši so štartali nekoliko kasneje na
Sveti Ani, še mlajši pri prvi kapelici in najmlajši malo pod vrhom Križane gore. Tekli so
na progah dolgih 1300 m, 1000 m in 300 m.
Dejstvo, da je skoraj v vsaki kategoriji med
prvimi tremi nekdo iz Loške doline, dokazuje, da se nam v prihodnje v Dolini obetajo
dobri tekači, uspešni pa so bili tudi učenci
drugih šol iz naše regije, predvsem učenci
OŠ Nova vas.

P1 - 300 M
1.

EMA BEBAR

OŠ STARI TRG

2.

META DROBNIČ

OŠ NOVA VAS

3.

MANCA MILAVEC

OŠ NOVA VAS

F1 - 300 M
1.

DAVID ZABUKOVEC

OŠ BEGUNJE

2.

MIHA MLAKAR

OŠ STARI TRG

3.

LUKA MILAVEC

OŠ NOVA VAS

P2 - 1000 M
1.

SARA ZIDAR

OŠ NOVA VAS

2.

MAJA STERLE

OŠ STARI TRG

3.

KLARA JERNEJČIČ

OŠ RAKEK

F2 - 1000 M

foto: Jožica Mlinar

1.

NEJC ŠRAJ

OŠ NOVA VAS

2.

LAN PREVEC

OŠ CERKNICA

3.

MIHA KANDARE

OŠ STARI TRG
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Datum

1.

KAJA ZAKRAJŠEK

OŠ NOVA VAS

2.

ŠPELA ŠAJN

OŠ RAKEK

3.

M ARUŠA POJE

OŠ STARI TRG

F3 - 1300 M
1.

JAKA MAROLT

OŠ NOVA VAS

2.

JAKA BRŽE

AK POSTOJNA

3.

JUŠ ŠAJN

OŠ RAKEK

maj, 2012

Ura

Razdalja

Kraj

10.00

9,5 km

Grahovo

01. 05. 2012

13. Tek na Slivnico

03. 06. 2012

16. Tek ob Cerkniškem jezeru

9.30

9,3 km

Ribniški kot

17. 06. 2012

Olimpijski tek Logatec

9.00

9,8 km

Logatec

09. 09. 2012

4. Tek po Blokah

10.00

6,7 km

Bloke

06. 10. 2012

9. Tek po Polhovih stopinjah

16.00

14,6 km

Kozarišče

14. 10. 2012

9. Tek po Rakovem Škocjanu

10.00

9,8 km

Rakov Škocjan

Tek smo zaključili na vrhu Križne gore z razglasitvijo rezultatov, premlevanjem vtisov in načrtovanji nadaljnjih tekaških podvigov, saj nas
v ELGO NOVA NTP 2012 čaka še
šest tekov. Naslednjič se srečamo
v Grahovem na 13. Teku na
Slivnico.

foto: Mario Žnidaršič

Domen Kordiš

Biatlonci SK Kovinoplastika Lož v sezoni 2011/2012
V mesecu marcu se je za tekmovalce sekcije za
biatlon in smučarski tek SK Kovinoplastika Lož
končala tekmovalna sezona 2011/2012. Žal letos
predčasno, saj so zaradi pomanjkanja snega odpadla tekmovanja regionalnega alpskega pokala
ter državnega prvenstva v sprintu in zasledovanju.
V okviru pokala Slovenije v biatlonu je bilo tako v
tej sezoni izvedenih zgolj sedem tekem za mlajše
tekmovalce na zračni puški ter šest za tekmovalce
na malokalibrskem orožju. V skupnem seštevku
omenjenega pokala tekmovalcem žal ni uspelo
ubraniti lanskega prvega mesta, saj so osvojili
še vedno zelo dobro 2. mesto. Ob tem je potrebno takoj poudariti, da so v seštevku mladinskih
in deških kategorij premagali vso konkurenco in
po lanskem drugem mestu tokrat klubu ponovno
pridobili naziv najboljšega kluba za delo z mladimi biatlonci v Sloveniji. V posamični konkurenci
sta v skupnem seštevku slavila Urška Poje in Jure
Ožbolt ter tako za sezono 2011/2012 osvojila pokal Slovenije v biatlonu v kategoriji st. deklic oz.
mlajših mladincev. Drugo mesto so osvojili Simon
Kočevar (člani), Žan Petrinčič (ml. mladinci), Nace
Žnidaršič (st. dečki) ter Maja Mlakar (ml. deklice),
tretje mesto v kategoriji mladink pa je pripadlo Tini
Mlakar. Zaradi odpovedi je bilo v zimskem delu sezone za vse kategorije izvedeno le eno tekmovanje
za državno prvenstvo, ki ga je organiziral prav naš
klub, na katerem pa žal nismo uspeli osvojiti naslova najboljšega v državi. Zadovoljiti smo se morali s srebrom, ki so si ga pritekli in pristreljali Jure
Ožbolt, Tina Mlakar in Urška Poje, ter z bronastimi

kolajnami, ki so jih osvojili Žan Petrinčič, Nace
Žnidaršič in Maja Sterle. Na drugem tekmovanju
za državne naslove so se v disciplini posamično
merili le mladinci, kjer je med starejšimi mladici
Jure Sterle osvojil 3. mesto, zmago med mlajšimi
mladinci je osvojil Jure Ožbolt, srebro Primož Vampelj in bron Žan Petrinčič. V prostih terminih so se
tekmovalci udeležili tudi nekaj tekmovanj pokala
Geoplin v teku na smučeh ter klubu v skupnem seštevku pritekli 12. mesto.
V sezoni 2011/2012 je na mednarodnih biatlonskih tekmovanjih Slovenijo in klub zastopalo kar
šest tekmovalcev SK Kovinoplastika Lož. Po nekaj
letih je klub zopet imel predstavnika na najvišji ravni tekmovanj – Simon Kočevar je namreč na treh
postajah (Oberhof, Nove Mesto, Khanty Mansiysk)
svetovnega pokala nastopil na petih tekmah ter
osvojil 69., 80., 89. in 97. mesto ter 8. mesto s
štafeto v Oberhofu. Precej uspešnejši je bil na tekmovanjih IBU pokala, kjer je prav tako na treh postajah (Ridnaun, Obertilliach, Altenberg) nastopil
na sedmih tekmah ter se z 10., 12. in 14. mestom
kar trikrat uvrstil med najboljšo petnajsterico ter
v skupnem seštevku osvojil 44. mesto. Simon je
nastopil tudi na odprtem evropskem prvenstvu v
biatlonu do 26 let v Osrbliju na Slovaškem, kjer je
osvojil 50. mesto individualno, 30. v šprintu in 26.
v zasledovanju. V regionalnem alpskem pokalu je
na treh prizoriščih (Pokljuka, Martell, Obertilliach) na šestih tekmah nastopilo pet tekmovalcev
SK Kovinoplastika Lož. V konkurenci starejših

mladincev je skupno 9. mesto osvojil Jure Sterle
(posamezno 10., 12., 13., 14., 16. in 20.). Med
mlajšimi mladinci smo imeli kar tri predstavnike
– najbolje se je odrezal Jure Ožbolt s skupnim 5.
mestom (posamezno 2-krat 3., 5. 10., 19. in 20.),
Žan Petrinčič je s tekmo manj osvojil skupno 12.
mesto (posamezno 4., 5., 8., 16. in 24.), mesto
za njim pa je pripadlo Primožu Vamplju, ki se je na
posameznih tekmah uvrstil na 10., 15., 18., 19.,
21., in 28. mesto. V kategoriji mlajših mladink je
skupno 3. mesto osvojila Tina Mlakar, ki je na posameznih tekmah osvojila 2., 5., 6., 9. ter 2-krat 8.
mesto. Jure Sterle je nastopil tudi na mladinskem
svetovnem prvenstvu v biatlonu v finskem Kontiolahtiju, kjer pa je z 68. mestom individualno in 75.
v šprintu zaostal za željami in pričakovanji.
Poleg že omenjenega tekmovanja državnega prvenstva v biatlonu smo v januarju organizirali še
tekmovanje za pokal Slovenije v biatlonu, v septembru tekmovanje na tekaških rolkah »SKI rolke
Lož 2011« ter v oktobru državno prvenstvo v letnem biatlonu za mlajše kategorije na zračni puški.
Na vseh štirih tekmovanjih je skupno nastopilo
320 tekmovalcev iz 5 držav.
Ob koncu sezone še javno čestitam vsem tekmovalcem, trenerjem in serviserjem za dosežene rezultate, obenem pa se zahvaljujem strokovnemu
timu, sodelavcem v UO kluba, staršem, sponzorjem, donatorjem ter vsem ostalim posameznikom,
ki ste kakor koli pripomogli, da se lahko pohvalimo
še z enim uspešnim biatlonsko tekaškim letom.
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Milan Šraj, predsednik ŠRD Snežnik – Kozarišče

ŠRD Snežnik – Kozarišče v letu 2012 s svežimi
idejami in novimi aktivnostmi
Športno rekreativno društvo Snežnik –
Kozarišče deluje že dobrih 12 let. Skozi
vsa ta leta so se aktivnosti društva spreminjale, dodajale, nekatere še živijo, nekatere pa zaradi majhnega interesa žal
ne več.
Kljub temu pa se vseskozi držimo našega
osnovnega namena, in sicer aktivno preživljanje prostega časa (tako v naravi kot
tudi v dvorani) ter druženje, saj nam poleg gibanja zadnje čase primanjkuje tudi
tovrstna »rekreacija«.
Kot vsako leto smo si tudi letos postavili načrt aktivnosti, ki ga skušamo v čim
večji meri realizirati. Vsekakor je naša
glavna in najbolj odmevna akcija Tek po
polhovih stopinjah, ki ga v sklopu Notranjskega tekaškega pokala izvedemo v
jesenskem času, prav tako pa se zelo radi
v velikem številu udeležimo tradicionalnega pohoda na Snežnik, ki se nadaljuje z
društvenimi igrami čez ves dan, nekateri
pa prisegamo na ravno tako tradicionalen prvomajski pohod »Čez drn in strn«.
Skratka, aktivnosti je dovolj, nekatere
smo letos že izvedli, preostale, načrtovane pa vam okvirno terminsko tudi predstavljamo v naslednji tabeli:

ZAP. ŠPORTNO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

OKVIRNI TERMIN

1.

POHOD NA SLIVNICO

2. 1. 2012

2.

NOČNO DRSANJE

14. 1. 2012

3.

ČISTILNA AKCIJA

24. 3. 2012

4.

PROMOCIJSKI TURNIR V BADMINTONU

1. 4. 2012

5.

POHOD V OKOLICI RACNE GORE

7. 4. 2012

6.

PRVOMAJSKI POHOD V OKOLICI BIČKE GORE

1. 5. 2012

7.

POHOD PO NAJJUŽNEJŠI SLOVENSKI PEŠPOTI

13. 5. 2012

8.

SODELOVANJE NA PRIREDITVI V
"DEŽELI OSTRNIC"

26. 5. 2012

9.

POHOD PO POTEH SNEŽNIŠKIH BOLNIŠNIC

9. 6. 2012

10.

NEDELJSKA KOLESARSKA POTEPANJA

11.

KOLESARSKI IZLET NA KRK

maj/junij 2012
23. in 24. 6. 2012

12.

POHOD NA SNEŽNIK

13.

POHOD V VISOKOGORJE

3. 6. 2012

14.

TEK PO POLHOVIH STOPINJAH (NTP)

avgust/september 2012
6. 10. 2012

15.

POHOD OD LITIJE DO ČATEŽA

16.

OBČINSKO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU

november 2012

10. 11. 2012

17.

OBČINSKI TURNIR V BADMINTONU

november 2012

18.

REKREACIJA ZA ODRASLE

19.

HOKEJ IN-LINE

celo leto

20.

HOKEJ NA LEDU

december 2012februar 2013

21.

REKREACIJA NA NOGOMETNEM IGRIŠČU

sept. 2012-april 2013

celo leto

UO ŠD Planjava Babno Polje

PING PONG

foto: Tadeja Šumrada

Vabimo svoje člane (trenutno nas je 105), da se udeležujejo navedenih aktivnosti, ter sporočamo vsem prebivalcem Loške doline, da bomo veseli vsakega, ki se nam bo pridružil na
posamezni dejavnosti ali postal naš član.
Veliko informacij dobite tudi, če obiščete našo spletno stran (povezava preko http://www.
loska-dolina.net/) in nas obiščete na naši facebook strani (http://www.facebook.com/
pages/Športnorekreativno-društvo-Snežnik-Kozarišče).
Športni pozdrav!

V soboto, 14. 1. 2012, smo v popoldansko
večernih urah v organizaciji ŠD Planjava
izvedli turnir v namiznem tenisu. Sodelovalo je 16 tekmovalcev. Ker je bil turnir
namenjen bolj druženju kot pa tekmovanju, so bili temu primerni tudi tekmovalci,
med katerimi se je odražala velika razlika
med najmlajšim in najstarejšim. Tako smo
se sproščeno družili v športnem duhu. Prvi
trije so prejeli zaslužene pokale, prav tako
pa smo za ostale sodelujoče poskrbeli s
praktičnimi nagradami. Ob zaključku turnirja smo se v dobri družbi, hrani ter pijači
družili do večernih ur. Za izvedbo turnirja
se zahvaljujemo vsem sodelujočim še posebej pa Občini Loška dolina ter OŠ Heroja
Janeza Hribarja za odobritev uporabe prostorov v PŠ Babno Polje ter Kmečkemu turizmu »Pri kovačiji« za gostinsko ponudbo.
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Matjaž Žnidaršič

Razstava Rajski vrtovi
pod Snežnikom

Društvo Drobnovratnik, Narodni muzej Slovenije in Javni zavod za
kulturo in turizem Grad Snežnik smo s skupnimi močmi pripravili interaktivno naravoslovno in naravovarstveno razstavo RAJSKI
VRTOVI POD SNEŽNIKOM. Razstava je bila odprta v petek, 20.
aprila, v kletnih prostorih Gradu Snežnik.
Avtorji razstave, člani društva Dobnovratnik, so iz bogate ponudbe
narave na širšem območju Snežnika osvetlili izbor naravnih danosti, ki še posebej navdušujejo. Predstavljen je mozaik
življenjskih prostorov ter
rastlinstvo in živalstvo od
vrha Snežnika, skozi gozdove in čez suha kraška
travišča v podzemlje pa
tudi Pivška presihajoča jezera, Cerkniško jezero ter
Planinsko polje.
Razstava, ki jo odlikuje sodoben interaktivni pristop,
je pritegnila obiskovalce in
jim predstavila naravne danosti, ki jih skriva in ponuja snežniški masiv in kraški
svet ob njegovem vznožju.

Matjaž Žnidaršič

Gledališka predstava:

Čistilka in predsednik uprave
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik občasno organizira zanimive gledališke predstave v Kulturnem domu v Starem trgu.
Marca 2012 je tako v goste povabil diplomirano dramsko igralko
Mojco Partljič, ki se je v slovenskem gledališkem svetu uveljavila s
številnimi vlogami na gledaliških odrih, nastopala pa je tudi v več
slovenskih filmih.
Predstavila se je v monokomediji »Čistilka in predsednik uprave«. Ta
govori o aktualnem družbenem in političnem dogajanju v Sloveniji,
o odnosu med pripadniki
različnih družbenih in socialnih slojev. V zgodbi, ki jo
pripoveduje čistilka, avtor
spretno razkrivajo odnose
predstavnikov posameznega
družbenega sloja do ustroja današnje družbe. Avtor
zgodbe je priznan slovenski
pisatelj, prozaist, dramaturg,
humorist in komediograf
Tone Partljič.
Kljub ne velikemu obisku se
je predstava odvijala v prijetnem vzdušju, ki ga je preveval značilen humor politične satire Toneta Partljiča.

TURIZEM
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Matjaž Žnidaršič

Velikonočni sejem v
Starem trgu
V četrtek, 5. aprila, je na parkirišču pred trgovino KGZ v Starem
trgu potekal drugi velikonočni sejem. Lokalni izdelovalci in pridelovalci so na stojnicah predstavili izdelke domače obrti in kulinarične
dobrote iz svoje ponudbe.
Vsi ponudniki so bili zadovoljni z obiskom sejma in verjamemo, da
so tudi obiskovalci našli nekaj zase in za svoj okus.

Matjaž Žnidaršič

Literarni večer z Deso Muck
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik je 24. februarja 2012
v poročni dvorani Gradu Snežnik gostil priznano literarno ustvarjalko Deso Muck. Avtorica številnih besedil za mlado generacijo
je spregovorila o svojem delu in življenju, o tegobah, s katerimi se
srečujejo literarni ustvarjalci, pa tudi o svetli plati pisateljevanja.
Podobno je opisala svoje življenje. Kljub težkim trenutkom, ki so
jo spremljali, je ohranila veliko mero optimizma. Tega poskuša na
humoren način vedno znova posredovati svoji zvesti publiki.
Večer je popestril glasbeni nastop pevke Branke Božič, ki je z veliko
mero duhovnega naboja med obiskovalci prebudila čutenje mističnosti grajskih prostorov in pomembno prispevala k povezovanju
nastopajočih s publiko.
Prireditve, ki jih v Gradu Snežnik izvaja naš zavod, so po pravilu
dobro obiskane. Tudi tokrat je bilo tako, saj je grajska poročna dvorana, zaradi velikega števila obiskovalcev skorajda pokala po šivih.
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Matjaž Žnidaršič

Čistilna akcija
»Očistimo Slovenijo 2012«
Društvo Ekologi brez meja je 24. marca organiziralo vseslovensko
čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo 2012«. Na ravni občine Loška
dolina je koordinacijo akcije prevzel Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik.
Pri načrtovanju akcije smo se soočili s problemom deponiranja zbranih odpadkov, saj je deponija Ostri vrh v Logatcu, kamor se sicer odlagajo komunalni odpadki iz naše občine, v zapiranju. Zeleno luč za
odvoz na to lokacijo smo dobili le dva tedna pred začetkom akcije.
Prav težave z deponiranjem odpadkov so odločujoče prispevale k odločitvi, da v tokratni akciji čistimo zgolj razpršene odpadke, zlasti ob
prometnicah in vodotokih. V tem obsegu smo akcijo izpeljali uspešno.
Na območju občine Loška dolina je v akciji sodelovalo 15 vaških
odborov, 9 društev, pa tudi Osnovna šola heroja Janeza Hribarja in
Vrtec Polhek. Skupaj se je tako akcije udeležilo 516 udeležencev, od
tega 140 otrok iz osnovne šole in vrtca. Udeleženci so zbrali 96,6 m3
oziroma 30,2 tone odpadkov.
Čistilne akcije so nadvse dobrodošla oblika skrbi za okolje. Seveda
pa si večina nas želi, da v bodoče te ne bi bile več potrebne, da bi
se lokalni prebivalci in popotniki zavedali škode, ki jo povzročajo z
odmetavanjem odpadkov v naravo.

Matjaž Žnidaršič

Dobrodelna prireditev v
Kulturnem domu
Na pobudo kulturnih ustvarjalcev iz Loške doline in Občine Loška
dolina je Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik prevzel
organizacijo dobrodelne prireditve, katere izkupiček je namenjen
nakupu stopniščnega vzpenjalnika za gospo Aleksandro Turšič.
V življenje ge. Aleksandre Turšič sta kultura in umetnost nenehno
vpletali svoje žlahtne niti. Poznamo jo kot pisateljico in avtorico številnih člankov o kulturi, likovnico in aktivno kulturno delavko v lokalni
skupnosti, najprej v občini Cerknica, kasneje v občini Loška dolina.
Danes je upokojenka. Z leti so se ji nabrale zdravstvene težave in neozdravljive bolezni, ki ji bistveno omejujejo možnosti samostojnega
gibanja. Slednje predstavlja težavo zlasti zato, ker živi v stanovanju v
tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, ki ni opremljen z dvigalom.
Številne stopnice, ki vodijo iz stanovanja do zunanjega sveta postajajo
za go. Aleksandro Turšič vse bolj nepremagljiva ovira.
Prireditev se je odvijala v nedeljo, 22. aprila 2012, v Kulturnem domu
v Starem trgu. Družba nastopajočih je bila pisana in številna. Slišali
smo glasbo različnih žanrov, ki so jo izvajali duo Srčev as, uveljavljeni
domači pevec zabavne glasbe Frenk Nova, ansambel Rubin, javnosti
manj poznana skupina Karot, ki jo sestavljajo odlični domači glasbeniki, za vrhunec večera pa je poskrbel ansambel Roka Žlindre.
Med prireditvijo je potekala tudi dražba umetniških del, ki so jih v
dobrodelen namen prispevali akad. slik. Stanislava S. Pudobska, akad.
slik. Karmen Bajec, Ludvik Šraj, Dagmar M. Mlakar, Janez Ovsec, Janez Sterle, David Almajer, Valerija Gačnik, Borut Kraševec, Ivo Kvartuč – Ajva, Željko Vertelj in Milan Vlašič. V prodaji pa so bile tudi
grafike slovitega umetnika Božidarja Jakca, ki upodabljajo portrete
borcev NOB, in jih je prispevala ga. Aleksandra Turšič iz lastne zbirke.
Vsa zbrana umetniška dela je bilo mogoče kupiti po izklicni ceni teden
dni pred prireditvijo in po njej v spletni prodaji na straneh Javnega
zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik www.loskadolina.info.

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

TIC LOŽ
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu

ODPIRALNI ČAS
vsak dan od 10:00 do 18:00
T: ++386 (0)81 602 853, E-pošta: tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

Tako kot življenje gospe Aleksandre Turšič je tudi prireditev odražala več plasti kulturnega ustvarjanja. Bila je glasbena in likovna
hkrati, predvsem pa je dosegla svoj namen. Bira zbranih sredstev je
dosegla pričakovani znesek. S prodajo vstopnic in likovnih del smo
zbrali sredstva v višini 2.060,00 EUR. Ob tej priložnosti bi se rad
zahvalil vsem, ki ste se udeležili prireditve in na ta način prispevali
svoj delež k navedenemu znesku zbranih sredstev, članom organizacijskega odbora, predvsem pa likovnim ustvarjalcem, darovalcem
del za prodajo na dražbi ter nastopajočim glasbenikom. Vsi so se ob
tej priložnosti odrekli honorarjem.
V knjigi »Med iskrenimi ljudmi« – zbirki intervjujev s slovenskimi
kulturnimi ustvarjalci, je Aleksandra Turšič zapisala: »Na moje zadovoljstvo sem vedno znova ugotavljala, da sem prihajala med same
iskrene ljudi.« Hvala torej vsem iskrenim ljudem.
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OŠ Heroja Janeza Hribarja in Vrtec Polhek

Na sejmu Altermed v Celju
Poziv k vpisu v
Register lokalnih
turističnih vodnikov
občine Loška dolina
V skladu z Odlokom o lokalni
turistični vodniški službi v občini
Loška dolina, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Loška dolina dne 26. 1.
2012, Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik, poziva k vpisu v Register
lokalnih turističnih vodnikov občine
Loška dolina.
Za vpis v register lahko zaprosijo
lokalni turistični vodniki, ki so
opravili tečaj in preizkus znanja
strokovne usposobljenosti za lokalnega
turističnega vodnika po programu, kot
ga določa 7. člen zgoraj navedenega
odloka v obdobju največ pet let pred
uveljavitvijo tega odloka in interpreti
naravne in kulturne dediščine, ki
ob uveljavitvi tega odloka opravljajo
dejavnost lokalnega turističnega
vodenja.

V nedeljo, 18. 3. 2012, smo se v okviru
ekošole že peto leto zapovrstjo udeležili sejma
Altermed v Celju. Glavna tema je bila zdrava
in uravnotežena prehrana za rast in razvoj v
ekovrtcih in ekošolah.
Predstavitev je potekala preko plakatov in
izdelkov otrok, ki so jih pridno ustvarjali v
vrtcu in šoli. Preko igre in izdelkov so otroci

ugotavljali, da za rast in razvoj potrebujemo
uravnoteženo prehrano, ki je del zdravega
načina življenja. Poleg razstave je na stojnici
potekala delavnica izdelovanja eko bonbonov.
Odzivi obiskovalcev so bili pozitivni, saj je
na razstavnem prostoru potekal sproščen
pogovor, menjava mnenj in izkušenj, vezanih
na zdrav način življenja.
Nelena Novak Obreza in Valerija Škrbec

Obrazec za prijavo v Register lokalnih
turističnih vodnikov občine Loška
dolina je na voljo na spletni strani
www.loskadolina.info ali v TIC Lož.
Izpolnjeno prijavo z dokazilom o
strokovni usposobljenosti pošljite
na naslov: Javni zavod za kulturo
in turizem Grad Snežnik, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
pri Ložu ali ga oddajte osebno v TIC
Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg
pri Ložu, kjer dobite tudi vse dodatne
informacije (T: 081 602 853,
E-pošta: tic.loz@kabelnet.net).
O vpisu v register bo lokalni turistični
vodnik pisno obveščen v roku osmih
dni po prejemu prijave ali pozvan k
dopolnitvi prijave. Na osnovi vpisa v
register bo Javni zavod za kulturo in
turizem Grad Snežnik izdal lokalnemu
turističnemu vodniku izkaznico,
na osnovi katere bo lahko opravljal
dejavnost lokalnega turističnega
vodenja v občini Loška dolina in v
občinah na območju Zelenega krasa
(Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica,
Logatec, Pivka in Postojna).

Z učenci podaljšanega bivanja tudi veliko poustvarjamo ob različnih
besedilih. Ko se je Jakob Ješelnik moral naučiti pesmico Toneta Pavčka z
naslovom Branje, je napisal naslednjo zgodbico.

»Nekoč so živeli Boris, Simon in Rudi. Posadili so drevo. Drevo je zrastlo.
Namesto sadja so na njem zrastle črke. Bile so različnih barv in zelo okusne.
Rudi jih je z užitkom jedel, Simon jih je poskušal najti v knjigi, dedek Boris
pa jih je dajal v koš. Doma so vsi sestavili svoje ime RUDI, BORIS, SIMON
in ga med smehom pojedli.«
Darja Mulec
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PUSTOVANJE V
VRTCU POLHEK
IGA VAS

V 1. razredu je v mesecu aprilu potekalo
plavalno opismenjevanje. Plavalne spretnosti
smo pridobivali v bazenu v Logatcu. Preko
zabavnih iger in motivacije vaditeljev smo
se naučili veliko novega. Zabavali smo se
ob vodnem vrtincu. Lovila nas je hobotnica,
napadali so nas gusarji, škropili smo se in
očistili bazen z nabiranjem različnih plavalnih
pripomočkov. Nekateri smo spoznali prsno
tehniko plavanja, drugi smo drseli na vodi.
Nekateri pa smo se še prilagajali na vodo. Bilo
je zabavno in poučno.
Učiteljici
Nevenka Dražetič
Valerija Škrbec

VRTEC & ŠOLA

maj, 2012

Pustni torek je bil dan, ko so namesto otrok prišle v vrtec pustne
šeme. Teh šem je bilo velik. Tudi iz vrtca Stari trg so z nami
preživeli dan otroci iz skupine Rdeči polhki, no, pustne šeme.
V času zajtrka nas je obiskal Gargamel, iskal je Smrkce in enega
tudi našel, a je bil prijazen do njega, kdo ve zakaj.
Dopoldne smo vsi skupaj preživeli ob veselem rajanju v naši
telovadnici. Fotografije so dokaz, da nam ta dan ni bilo dolgčas in
smo se imeli imenitno.
Saša Knaus
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Prostori bivše
podružnične šole na
kratko zaživeli
V prostorih bivše podružnične šole v Babnem Polju so se po daljšem
času slišali otroški glasovi.
Učenci 5. b razreda so v četrtek, 12. 4. 2012, povabili starše in svojce
na družabno srečanje. V prvem delu srečanja so se učenci predstavili
z glasbo, literarnimi deli in dramatizacijo. Nastopilo je kar nekaj
mladih glasbenih talentov.
Srečanje smo popestrili z ogledom razstave Soba naših prababic, ki
je postavljena v nadstropju stavbe. Ob zaključku srečanja smo se
družili ob sladkih dobrotah, ki so jih spekle mame in babice.
Druženje je bilo polno pričakovanj in emocij, saj učenci redko
nastopajo pred številčnejšo publiko. Zahvaljujem se vsem, ki so naše
srečanje podprli.
Razredničarka Anita Bajec (tekst in foto)

VRTEC & ŠOLA

O žalostnem
klovnu in
zaljubljeni princesi
V torek, 27. 3. 2012, je v Starem trgu pri Ložu
v kulturnem domu potekalo območno srečanje
gledaliških skupin. Na srečanju so se predstavili
tudi Herojčki, učenci dramske skupine
OŠ heroja Janeza Hribarja. Nastopili so z igro
Bojane Levinger O žalostnem klovnu in
zaljubljeni princesi.
Učenci so se nastopa zelo veselili, najbolj pa srečanja s
strokovno spremljevalko Ajdo Valcl.
Na nastop smo se vsi skupaj vneto pripravljali,
v igro smo vložili veliko truda in energije. Nastopili smo
pogumno. Pokazali smo svoje igralske sposobnosti.
S cirkuško predstavo smo pričarali prijetno
in zabavno vzdušje na odru in v dvorani.
Po mnenju strokovne spremljevalke smo dali
zelo dober in simpatičen vtis, mladi igralci so bili
usklajeni in dovolj karakterni. Zaželela nam je še veliko
pozitivne energije in veliko dobrih predstav še naprej.
Mentorica Herojčkov
Nevenka Dražetič

ljudski ples

družabno srečanje - dramatizacija

skupna slika

maj, 2012
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Slap Nežica (foto: Slavica Brus)

Stara hiša ob Prifarskem jarku (foto: Slavica Brus)

Slavica Brus

Lončarska delavnica (foto: Lara Vereš in Urška Cimprič)

Jakob strelja z lokom. Sandi je zadovoljen z izdelkom. (foto: Slavica Brus)

Raziskovanje potoka (foto: Lara Vereš in Urška Cimprič)
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Leonida Zalar, knjižničarka

Bralni grižljaji šolske knjižnice
V mesecu februarju in marcu smo ob razrednih izposojah v šolski
knjižnici namenili posebno pozornost našim ustvarjalcem: Eli Peroci
– 90-letnica rojstva, Antonu Ingoliču – 20-letnica smrti in Jelki
Reichman – dobitnici častnega naslova Slovenka leta. Ob razstavi
smo spoznavali njihovo življenjsko pot, njihova dela, občudovali
ilustracije ter prisluhnili zgodbam in pravljicam.

• Učenci 4. razredov so pri urah knjižničnih informacijskih znanj
(KIZ) odkrivali pot knjige od ustvarjalca do bralca. Spoznali so
sestavne dele knjige, vlogo avtorjev, kazal, knjigarne, založbe, različne
leposlovne in poučne knjižne zbirke in se tudi sami preizkusili v
ustvarjanju. Nastale so zanimive pravljice z ilustracijami.

Zlata Kunst Cindrič
Pri urah KIZ smo dobili idejo o izdaji razredne zbirke pravljic. Vsak
izmed učencev je napisal in ilustriral svojo. Pravljice so napisane z
rokopisom, za kar so se morali učenci še posebej potruditi.

Knjiga ima naslov Pravljice 4. b in je izšla pri založbi Piši sam. Za
končno podobo sta poskrbeli knjižničarka Leonida in študentka
knjižničarstva Urša.

pravljic
Nastanek knjige
v foto zgodbi.
je predstavljen

IDEJA

NAVDIH

JE

AN
ILUSTRIR
PISANJE
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EZANO

V mesecu marcu so učenci obeh četrtih razredov vsako jutro posvetili
prvih pet minut branju. V 4. b so brali pravljice Kristine Brenkove. Vsak
učenec si je po lastnem izboru eno izbral, doma vadil branje in pravljico
prebral pred sošolci. V mesecu aprilu z dejavnostjo nadaljujemo. Poleg
tega pa vsako jutro beremo svoje pravljice drugošolcem. Tako smo jim

namenili kar šestnajst sladkih grižljajev. Toliko pravljic vsebuje naša
zbirka. Nekaj si jih lahko preberete tudi vi.
Veriga branja pa se širi dalje. Tudi drugošolci berejo. Sladke bralne
grižljaje delijo v prvem razredu, delili pa jih bodo tudi v vrtcu. •

Učenka 4. b med branjem v 2. razredu.

Sladki bralni grižljaji v 1. razredu. Bere učenec 2. razreda.
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Nekoč za sedmimi vodami in sedmimi gorami sta živeli
revna in bogata žena. Revna žena je imela dvanajst otrok,
bogata pa tri.
Nekega dne se je revna žena odpravila k bogati ženi. Prosila
jo je za tri cekine, da bi lahko za svojo lačno družino kupila
hlebec kruha. Bogata žena pa ji je odvrnila, naj si poišče
službo in zaslužila bo denar za kruh. Revna žena je bila
užaljena in se je odpravila domov. Ko je prišla domov, so
zmolili prošnjo. Boga so prosili, naj jim da vsaj pet cekinov,
da bodo lahko kupili nekaj koščkov kruha. Bog jih je uslišal.
Ko je deževalo, je zunaj nekaj zelo zaropotalo. Šli so ven,
a niso videli ničesar. Ko so se vrnili v hišo, so bili zelo
presenečeni. Skozi dimnik so padali cekini.
Zdaj so si lahko kupili, kar so si zaželeli in živeli srečno do
konca svojih dni.
Katja Kraševec , 4. b

Nekoč je živel strašni zmaj. Živel je v votlini ob robu gozda.
Bil je tako osamljen, da se je nekega dne odločil, da bo šel
iskat prijatelje.
Dan po polni luni je odletel proti mestu. Na jasi pred mestom
je zagledal ribnik. Spustil se je nižje in ob ribniku zagledal
princeso, ki je opazovala tri žabe. Ko so ga žabe videle, so
poskakale v vodo, princesa pa je obstala od strahu. Vendar
ko je zmaj pristal, se je začel z njo pogovarjati. Videla je, da je
zelo prijazen. Po pogovoru jo je povabil na letenje. Letela sta
nad mostom, kjer ju je videl princ in začel kričati, saj je mislil,
da jo je ugrabil. Zbral je vojsko in šel reševat princeso. Princ
in vojaki so ju kmalu zagledali. Hoteli so ubiti zmaja, vendar
je princesa še pravočasno povedala, da je zmaj prijazen.
Od tistega dne naprej zmaj vedno prihaja v mesto in ima
veliko prijateljev.
Tadej Baraga, 4. b

Nekoč davno je za sedmimi gorami živela lisica.
Bila je zelo lačna. Srečala je tri zajčke. Prvega je pojedla,
drugega pa opraskala. Ostal je samo še eden. Ta zajček se
ni nikogar bal, niti medveda, zato je lisico vprašal, ali gresta
jest. Ker je bila huda zima, je bila lisica zelo lačna. Zajec
ji je rekel, naj gre k ribniku, kjer je led. Pod ledom pa so
ribe. Rekel ji je, naj nomoči rep v vodo in sigurno bo ujela
kakšno ribo. Lisica je naredila tako, kot ji je rekel zajec. V
vodo je namočila rep. Lisica je imela rep v vodi sedem dni
in sedem noči. Po sedmih dneh pa je lisica ugotovila, da ji je
rep zmrznil in da jo je zajec prevaral.
Od takrat naprej imajo lisice na repu belo dlako.

Nekoč je živel kralj, ki je imel tri sinove. Poklical je svoje
sinove in jim rekel, naj gredo po čudežno hruško, da ne bo
umrl.
Najprej je šel najstarejši sin. Nato je šel drugi sin. Obema se
je zgodilo, da sta srečala čarovnico, ki ju je začarala v vrana.
Najmlajši sin, ki je bil pameten, je čarovnico ukanil in dobil
čudežno hruško. Ko je prišel domov, jo je dal očetu in oče
je ozdravel. Kar je ostalo od hruške, pa je dal bratoma in
spremenila sta se nazaj v človeka.
Čez nekaj let so se bratje poročili in vsi so živeli srečno do
konca svojih dni.

Nives Baraga, 4. b

Vandelina Baraga, 4. b

Nekoč davno sta v gozdu živeli kokoš, ki je nesla zlata jajca,
in muca, ki je predla zlate niti.
Nekega dne sta se sprli zaradi lepote. Odločili sta se, da si
bosta poiskali nov dom. Kokoš je našla kmetijo. Ko je prišla
na kmetijo, so jo ostale živali spodile. Muca je šla ob reki.
Kmalu je zagledala hiško. V njej je našla starko, ki jo je
vprašala, kaj zna. Muca ji je rekla, da zna presti zlate niti.
Zato je lahko ostala.
Kokoš pa je še dolgo hodila po temnem gozdu in verjetno
hodi še danes in išče nov dom.

Nekoč je za devetimi gorami in devetimi vodami stala Glasbena gora. Na gori je živelo dvanajst glasbil.
Nekega dne so na Glasbeni gori dobili obisk. Na obisk je
prišel desetglavi zmaj. Ta zmaj ni bil navaden zmaj, ampak
je oboževal glasbo. Drugi dan so glasbila pripravila zabavo.
Tudi desetglavega zmaja so povabili na zabavo. Ko je zmaj
prišel na zabavo, je s seboj pripeljal ženo in enajst otrok. Na
zabavi so se imeli lepo. Orkester jim je zaigral veliko skladb.
Ker jim je bilo na Glasbeni gori zelo všeč, so tam ostali in se
imeli lepo do konca svojih dni.

Klara Mlakar. 4. b

Jan Porok, 4. b
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Igramo se s črkami in številkami
Vijolični polhki so za nekaj časa odpotovali v deželo črk in
številk. Hmm, le kje je to?
Otroci so stari 5 oz. 6 let in jih bo letos skoraj polovica iz skupine
odkorakala v šolo. Pokazali so velik interes za številke ter črke in tako
sva se z lahkoto odločili za temo. Kar precej otrok v skupini že pozna
črke, nekaj jih bere, poznajo števila do 20, znajo abecedo ... Vse to
je bila motivacija za »izlet« v deželo; za ureditev kotička za opismenjevanje v igralnici. Pri tem so nama bili v pomoč tudi otroci, ki so
od doma prinašali razne poučne knjige, zvezke, liste, vaje. Z glavnim
ciljem – doživljanje matematike kot prijetne izkušnje – sva skozi igro
otroke popeljali v čisto nov svet.
V kotičku je pripravljenih veliko didaktičnih listov z nalogami, stavnice, velik črtast zvezek za grafomotorične vaje, posebne mape z vajami. Otroci z veseljem posegajo po vseh učnih pripomočkih in so
ponosni na svoje znanje. Če se komu zatakne, si med seboj pomagajo

ali za pomoč povprašajo naju. Tudi v jutranjem krogu smo se igrali s
črkami – brali smo slikopise, iskali začetne in končne glasove besed.
Glasno štejemo prisotne in odsotne otroke, v kolono se postavimo
tako, da vzgojiteljica reče npr. V kolono naj gredo otroci, katerih ime
se začne na M. itd. Črke smo izdelali tudi iz slanega testa, jih pobarvali in iz njih sestavili svoja imena, imena družinskih članov in
prijateljev. Prav tako smo črke izrezovali iz revij in časopisov in jih
sestavljali v besede. Pri računanju smo si pomagali s kamenčki, fižoli,
koruzo, polžjimi hišicami, barvicami. Naučili smo se tudi deklamacijo Ena, ena, ena.
Izkoristili smo tudi večnamenski prostor vrtca in z raznimi pripomočki preko igre spoznavali matematične pojme.
Otroci, ki bodo septembra prestopili šolski prag, spontano navdušujejo za pisanje in branje tudi mlajše v skupini. V glavnem – mi smo
»čist not padli«!
Irena in Jasmina
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Predstavitev dejavnosti

Ustvarimo glasbeno pravljico
Otroci so želeli nastopiti v kulturnem domu,
zato sva jim željo uresničili. Pri nastopu nam
je na pomoč pri spremljavi na klaviaturah priskočila Kristina Škulj, za kar se ji iskreno zahvaljujem in upam na nadaljnje sodelovanje.

Srečanja smo začeli oktobra, ko smo spoznavali, kaj je to glasbena pravljica, dobrega pol
leta kasneje, meseca aprila, pa smo že kar
sami naredili izvirno glasbeno pravljico.
Na srečanja je hodilo 10 fantov in 5 deklic
starih od 4 do 6 let. Z otroki smo najprej
spoznali inštrumente, ki jih vedno nosimo s
seboj. To so lastni inštrumenti. Nato pa smo
spoznavali tudi različne ritmične in melodične inštrumente. Da pa so bila srečanja še
bolj razgibana, smo medse povabili goste.
K nam v goste je prišel tudi ansambel Tomaža Rota. Glasbeniki so nam predstavili bariton, kitaro, kontrabas, klavirsko harmoniko
in diatonično harmoniko. Ubrano so nam
zaigrali nekaj domačih viž, mi pa smo poleg
zaplesali in se imeli zelo lepo.
Otroci niso le spoznavali inštrumentov, ampak so aktivno sodelovali ter se tudi sami preizkusili v izdelovanju malih inštrumentov.

Za celovitejšo predstavo smo se odločili povabiti k sodelovanju še otroke, ki obiskujejo
druge dodatne aktivnosti – pevski zbor ter
plesne urice. Pevske urice vodita Jana Srpan
in Urška Lah, plesne pa Zlatka Helena Mlakar in Mirjam Štefančič.

Obiskal nas je Mark, ki nam je predstavil
saksofon in nam zaigral nekaj otroških
pesmi, ob katerih smo zapeli.

Kitaro in njen zvok nam je predstavil g. Seljak.

Tisti, ki so na srečanja redno hodili, so lahko domov odnesli pet čisto svojih, unikatnih
inštrumentov. In prav zagotovo bodo doma
staršem pripravili koncert z njimi. No, morda ne ravno koncert, zagotovo pa se bodo
preizkušali v igranju nanje.

Spoznali smo tudi trobento in krilovko, ki
nam ju je predstavil g. Matjašič.

V času naših srečanj smo spoznali tudi dve
pravljici – pravljica O mišji deželi in pravljica Od kod si kruhek. Po želji otrok smo
ju sestavili skupaj in tako naredili glasbeno
pravljico O Ani. Otroci so se naučili tudi pesem O Ani, ki spremlja celotno pravljico, ter
izdelali oblačila za nastopajoče like.
Maja Klančar

Nekateri otroci so bili bolj, drugi malo manj
aktivni, ampak prav vsak od njih je delček
sebe prispeval v pravljični nastop, ki je gledalcem privabil nasmeh na obraz.
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Hvaležna sem za nesebično pomoč Urški, ki
je pomagala tako z idejami kot z izvajanjem
dejavnosti ob moji odsotnosti, pri izdelovanju inštrumentov in pripravi scene za pravljico … Njen aktivni pristop je prispeval ne
le h kvalitetnejšemu delu, ampak tudi k moji
osebni rasti.
Zame je bilo letošnje vodenje dejavnosti
Ustvarimo glasbeno pravljico edinstvena in
posebna izkušnja.

Irena Turk

Plavalni tečaji v prvi triadi
Z novim učnim načrtom za športno vzgojo (Kovač, Novak, 1998) je
za šole postala obvezna izpeljava plavalnega tečaja, ki ga na naši šoli
izvajamo v prvem, drugem in tretjem razredu. Učenci naj bi bili ob
koncu tretjega razreda prilagojeni na vodo in preplavali 25 metrov,
kar je tudi naloga za zlatega morskega konjička.
Plavanje je izrednega pomena, saj otroku ter tudi kasneje odraslemu
zagotavlja varno gibanje ob, na in v vodi. Tudi zato je postala obvezna
izpeljava 20-urnega plavalnega tečaja, ki ga šole različno realizirajo.
Pri poučevanju plavanja otrok moramo imeti nenehno pred očmi dejstvo, da se le to zelo razlikuje od učenja plavanja odraslih. Upoštevati
moramo nekatere zakonitosti razvoja, ki otroka razlikujejo od odraslega.
Otroci sicer lahko vzdržujejo koncentracijo, vendar mora učitelj pri
svojem delu večkrat uporabljati premore, ki jih zapolni z didaktično
gibalno igro, večkrat naj bi spreminjal dejavnosti, uporabljal različne
pripomočke, ki otroku olajšajo učenje predvsem zaradi nenehnega
vzdrževanja motivacije. Predvsem pa je pomembna tudi prisotnost
razrednika, kajti največja ovira pri učenju plavanja je strah. Poleg strahu pred vodo in pred utopitvijo (še posebej pri neplavalcih) je otroke
strah tudi neznanega okolja, novih in neznanih ljudi (učitelji plavanja,
drugi učitelji), neuspeha ter tudi otrok, ki niso njihovi sošolci, so pa z
njimi v »plavalni skupini«.
Pri učenju plavanja otrok izhajamo vedno iz dveh ciljev. Cilj učitelja je,
da se otrok prilagodi na vodo, nauči plavati oziroma izpopolni znanje
plavanja. Cilj otroka pa je v prvi vrsti, da se bo imel lepo, da ga ne bo
strah, da bo užival s prijatelji, se igral in šele v drugi vrsti je otrokov cilj,
da se bo naučil plavati.
Glede na plavalno predznanje otrok, si učitelj zastavi cilje, ki jih želi
realizirati do konca tečaja. Pri popolnih neplavalcih bo prvi in najpomembnejši cilj, da se otroci prilagodijo na vodo, pri ostalih pa, da se
naučijo plavati oziroma, da izpopolnijo plavalno tehniko.
Pri učenju plavanja neplavalcev je učiteljev pristop zelo pomemben.
Mora si vzeti dovolj časa, da otroke postopno prilagodi na vodo. V prilagajanje na vodo pa sodijo: prilagajanje na odpor vode,
potapljanje glave v vodo, gledanje pod vodo, drsenje v vodi.
Za delo z najmlajšimi je didaktična gibalna igra primarna tehnika

dela oziroma zaposlovanja v vodi. Kadar koli pa izbiramo igro kot prevladujočo metodo dela, moramo vedno imeti pred očmi cilje, ki jih
želimo s pomočjo izbrane igre realizirati.
Ko se odločamo za plavalno tehniko, v kateri naj bi se neplavalci naučili plavati, se nikakor ne odločamo le za eno tehniko, ki bo veljala
za vse učence. Pri izbiri didaktičnih pripomočkov moramo upoštevati predvsem njihovo funkcionalnost. Pri poučevanju plavanja otrok
se odsvetujejo pripomočki, ki povečujejo plovnost otroka, saj s temi
pripomočki ne dosežemo nobenih pozitivnih učinkov, prej nasprotno.
Uporaba didaktičnih pripomočkov pa je sicer pri delu z učenci v prvi
triadi zelo koristna, saj otrok potrebuje veliko utrjevanja in ponavljanja. Pri samem učenju plavanja oziroma pri prilagajanju na vodo, pa
otrok z igranjem oziroma z uporabo didaktičnih pripomočkov izgublja tudi strah pred vodo, saj je lahko npr. rožica, ki jo mora otrok pobrati s tal bazena (torej potopiti glavo pod vodo, gledati pod vodo) tako
zanimiva, da pozabi, da ga pečejo oči, da ga je strah vode ipd. Pri izbiri
primernega okolja moramo biti pozorni na nekaj dejavnikov. Učenje
plavanja v morski vodi je lažje zaradi specifične gostote vode, manj primerno pa zaradi valov, spreminjanja temperature vode, morskega dna,
ki ni vedno primerno, ter manjše možnosti izbiranja ustrezne globine
za različne skupine (ne)plavalcev. Voda mora biti čista, ne premrzla (za
učenje plavanja v naravnem okolju naj bi imela voda vsaj 26° C, zrak pa
28° C ali več; v notranjih bazenih pa naj bi bila temperatura vode med
27° in 29° C , temperatura zraka pa od 30° do 32° C (Findak, 1981)
oziroma med 24° C in 30° C (Kristan s sod., 1997), plavališče pa vidno
označeno (še posebej na prehodih v globljo vodo). Prvo uro otrokom
tudi predstavimo red na kopališču, kamor sodi prhanje pred vstopom
vodo in po končani vadbi, prepoved skakanja v vodo (razen seveda v
procesu učenja), prepoved nekontroliranega potapljanja, škropljenja.
Otroci ne smejo v vodo brez vednosti učitelja.
Povzeto po članku dr. Vesne Štemberger (Pedagoška fakulteta v Ljubljani)
PLAVANJE V PRVEM TRILETJU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE (objavljeno:
Zbornik / 2. strokovni posvet Didaktika v šoli v naravi Tolmin, [3.–5. 11.] 2005,
Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2005. Str. 166–170)
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Andersenova ustvarjalnica
Z bralnimi grižljaji smo se v marcu sladkali tudi v 3. razredu. Kulturno dopoldne smo preživeli v Andersenovi ustvarjalnici, ki jo je
vodila študentka bibliotekarstva Urša Šega. Ob raznovrstnem knjižničnem gradivu (atlasi, enciklopedije, monografije, pravljice) je
učencem predstavila pisateljevo življenjsko pot in ob tem opozorila
na njegova pomembnejša dela. Učenci so prisluhnili avtorjevi zgodbi
Stanovitni kositrni vojak, nato pa ob ilustrativni predlogi Jörga Müllerja ustvarili sodobno različico kositrnega vojaka.
Poustvarjanje se je nadaljevalo s pisanjem zgodbe v obliki stripa, izdelovanjem trganke, balerine, velikega smetišča.
Na koncu dejavnosti so učenci predstavili svoje delo in posredovali
svoje vtise.

Končna izdelka in predstavitev zgodbe vsake skupine

Slika 2: Končna izdelka in predstavitev zgodbe vsake skupine.

Predstavitev Andersenovega življenja in njegovih del.

Razstava izdelkov

2. april

Mednarodni dan knjig za otroke in mladino, rojstni
dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena
Ponedeljkovo jutro je zadišalo v znamenju praznovanja. Jutranja
bralnica je bila namenjena vsem učencem in zaposlenim naše šole.
Preberite si jo tudi vi.
Dobro jutro vsem skupaj.
Božajoči sončni žarki vse bolj dramijo brste hrepenenja. Dan je daljši, misli vam uhajajo na zelene livade, med šepetajoče krošnje pomladi. Pogledi nehote obvisijo na SMS-ih zardevajočih lic in vse je uprto
v koledar šolskega leta. Še malo, samo še nekaj listov in misli bodo
poletele soncu naproti.
In preden gredo, dovolite, da vam čestitam za letošnje bralno leto.
Danes je praznik vseh, ki ste se z veliko volje in truda odzvali branju.
Čestitam, da vam je uspelo zaključiti bralno značko in vas pozivam,
da nikoli ne prezrete naročja besed, ki vas čaka v knjigah. Čestitke
tudi vsem ostalim, ki še odkrivate svet branja, pa vam nikoli ni bilo
tako blizu, da bi ga mogli vzljubiti. Ljubezen do knjig se rodi v družini. Tako kot je topla mamina dlan, tako tople so tudi zgodbe, ki so
vam jih starši brali v otroštvu. To so zgodbe življenja, ki vam odpirajo
vrata v svet, da boste našli pravo pot in se znali vrniti.

Tako kot je šel pred mnogimi leti na pot danski pravljičar H. C. Andersen, siromašen in ubog in se vrnil kot zmagovalec. ''Ni važno, če
se rodiš v račniku, važno je le, da si ležal v labodjem jajcu. ''To je
moto njegovega življenja. Naj bo tudi vaš.
Na današnji dan, ob pravljičarjevem rojstnem dnevu, ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in mladino, potekajo po vsem svetu
številne kulturne prireditve. Razglasili so tudi dobitnike najvišje Andersenove nagrade za področje mladinske književnosti pesnikom,
pisateljem in ilustratorjem. V letošnjem letu je slovenska sekcija za
mladinsko književnost predlagala naša dva avtorja, pesnika Toneta
Pavčka in ilustratorko Alenko Sottler. Dobitnika letošnje nagrade pa
sta argentinska pisateljica Maria Teresa Andruetto in češki ilustrator
Peter Sis.
V okviru našega bralnega projekta vas torej vabim vsak ponedeljek
prvih 5 min v svet branja.
Želim vam prijeten začetek tedna in veliko dobrih zgodb.
Knjižničarka Leonida Zalar
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Društvo Natura Kultura –
kdo smo in kaj počnemo
Društvo Natura Kultura smo mladi po letih
ali po srcu, dovolj zavedni, da se aktiviramo
v današnjem času pozitivnih in drugačnih
sprememb. Družbi želimo pokazati in povedati še drugo plat določene zgodbe. Vsak
posameznik ima vpliv na okolje, negativen
ali pozitiven. Odločitve se dogajajo v nas in
ne na državni ali politični ravni.

nuja nekaj rešitev za take primere. Temelji
na upoštevanju prirojenih lastnosti rastlin
in živali v kombinaciji z značilnostmi nežive
narave. Ustvarja trajen in okolju prijazen način kmetovanja.
Osnovni podatki, kje in kdaj bodo dogodki,
si lahko preberete v vabilu. Hočemo, da se
vidimo. Prispevajte svojo energijo in znanje!

Izobraževanje o naravi, okoljski – lokalni
problematiki in ustvarjalen pristop do življenja so naši ključni motivi za delovanje našega društva. Naš dom je večji od naše hiše,
njive, posesti … življenje in ustvarjalnost ne
pozna meja.
Organizirali smo se za naše prve korake za
družbeno dobro in v maju ter juniju prirejamo dogodke, ki nosijo skupen slogan
»Zdrav odnos do sebe – zdrav odnos do
okolja«.
Na svetovni dan biotske raznovrstnosti 22. maja
bo otvoritev fotografske razstave »Živi pisani svet Notranjske«, kjer bomo lahko občudovali makrosvet živih bitij naše okolice. Ta
lepota počasi izginja z naših travnikov, gozdov in drugih življenjskih prostorov zaradi
naših dejanj brez premisleka. 25. maja nam
bo avtor fotografij Jošt Stergaršek predstavil, kako tehnično lahko sami naredimo
makrofotografije.
7. junij bo večer za temo »Delovanje čistilnih
naprav za odpadne vode«. Kakšen je naš odnos do čistilnih naprav, ali vemo kaj se dogaja v njih? Alfred Levstek bo govoril o tradicionalnih čistilnih napravah, ki so že grajene v
Loški dolini. Na kaj moramo sami paziti, da
bodo čistilne naprave opravljale svojo vlogo?
Iztok Ameršek s podjetja Limnos d. o. o nam
bo predstavil več o rastlinskih čistilnih napravah (RČN), ki se množično gradijo na
Štajerskem, Dolenjskem – v vseh regijah in
v tujini, vendar le na Notranjsko jim nekako ne uspe priti preko odgovornih. RČN se
obrestujejo pri manjših vaseh, vaseh z razpršeno gradnjo, na vodovarstvenih območjih
in posameznih kmetijah. Mogoče bomo ljudje tisti, ki hočemo zvedeti kaj več še o drugih bolj naravnih in inovativnih pristopih za
čiščenje odpadnih voda. Če ne bomo uredili
situacije z odpadno vodo, bomo plačevali
visoke kazni EU po letu 2017.
Tik pred poletjem, 14. junija, pa lahko izvemo kaj več o Permakulturi, t. i. trajnostnem kmetijstvu. Vse bolj smo priča skrajnim vremenskim razmeram, zadnji dve leti
je bilo sušno obdobje in permakultura po-
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med parjenjem

Primer rastlinske čistilne naprave

Permakulturna zeliščna spirala

DruštvoNatura Kultura Vas vabi na sklop dogodkov s sloganom:

ZDRAV ODNOS DO OKOLJA je ZDRAV ODNOS DO SEBE.

22. maj 2012:

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA "PISANI ŽIVI SVET NOTRANJSKE"
avtorja Jošta Stergarška, ki nam bo približal redke in
ogrožene cvetlice Notranjske.
ob 20h; TIC Lož

25. maj 2012:

MAKRO FOTOGRAFIJA
predavatelj Jošt Stergaršk, biolog in izkušen fotograf nam bo razkril,
kako ustvariti makro fotografijo.
ob 19h; TIC Lož

7. junij 2012:

DELOVANJE ČISTILNIH NAPRAV ZA ODPADNE VODE, predavala
bosta Alfred Levstek iz podjetja F3M Levstek in družabniki d. n. o. in
Iztok Ameršček iz podjetja Limnos d. o. o.
ob 19h; Zavod ARS VIVA, Lužarjev skedenj, Podcerkev

14. junij 2012: PERMAKULTURA ali trajnostno kmetovanje,
predaval bo Tomislav Gjeršek, premakulturni načrtovalec
z večletnimi izkušnjami.
ob 18h; Zavod ARS VIVA, Lužarjev skedenj, Podcerkev

28

DRUŠTVA

maj, 2012

Alenka Veber

Iz Babnega Polja na Babno Polico

Velikonočni pohod

Na velikonočni ponedeljek, 9. aprila 2012, je
Zavod Rihtarjeva domačija ob pomoči članov Zavoda, krajanov Babnega Polja in Babne Police organiziral prvi velikonočni pohod
Iz Babnega Polja na Babno Polico. Pohod je
imel, med drugim, dobrodelni namen. Zbrani prispevki bodo namenjeni obnovi Rihtarjevega skednja, katerega prvi temelji segajo
že pred leto 1823. V prenovljenem skednju
želi Zavod odpreti podeželski center za kulturo, turizem in vseživljenjsko učenje.
Udeleženci pohoda so ob prijavi prejeli zloženko Babna Polica, ki jo je izdal in založil
Zavod Rihtarjeva domačija, besedilo zanjo
pa je ob pomoči Poličanov prispevala Marjetka Troha ter lično miniaturno leseno gajbico iz Rihtarjevega lesa, izdelal jih je mizar
Alojzij Troha. Ob prihodu na Babno Polico
so okrog sto štirideset pohodnikov sprejeli
gostoljubni domačini ter jih postregli s čajem, kavo in drugimi poliškimi dobrotami.
Za svojevrstno popestritev so poskrbeli tudi
konjeniki pod vodstvom Janeza Kandareta.
Velikonočno druženje smo začeli s sveto
mašo v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju za vse notranjske izseljence, po
prijavi pohodnikov in ob spremljavi harmonikarja Luke Žnidaršiča na diatonični harmoniki smo se odpravili na uro dolgo pešpot
do Babne Police. Ob druženju z domačini so
si pohodniki lahko ogledali tudi podružnično cerkev sv. Antona Puščavnika in prisluhnili razlagi o zgodovini cerkve.
Po vrnitvi v Babno Polje so si pohodniki
ogledali tudi etnološko razstavo Soba naših
prababic.
foto: Alenka Veber

Gašper Modic,
Društvo ljubiteljev
Križne jame

foto: Alenka Veber

Kljub dejstvu, da se na velikonočni ponedeljek širom Slovenije vrstijo številni pohodi,
se je Zavod odločil za organizacijo pohoda, z željo ta del Notranjsko-kraške regije
in občine Loška dolina odkriti ljudem in še
bolj povezati krajane obeh vasi. Nezahtevna kolovozna pot, ki povezuje kraja, je med
drugim del stare poti, ki je nekoč veljala za
glavno prometno povezavo do hrvaške meje.
Hkrati pa je pot ohranila vso prvinskost starožitnosti, saj nas vodi po neokrnjeni naravi,
njen tek pa ne prekinjajo sodobna prevozna
sredstva.
Zavod Rihtarjeva domačija se zahvaljuje
vsem ljudem dobre volje, vsem, ki verjamejo
v razvoj podeželja v tem delu Notranjskokraške regije.

Aprilska
čistilna akcija
društva
ljubiteljev
Križne jame
Akcija se je odvijala v jami v bližini potoka
Štebrščice oziroma natančneje med Štebrščico in Lipsenjščico. Jama je dolga okoli 80
metrov. Začetni del je suh, končni je vodni.
Vhod v jamo je le meter in pol oddaljen od
lokalne ceste, zato je jama odličen prostor za
odmetavanje smeti. Na srečo jame je vhod
izredno majhen, zato vanjo ni mogoče odvreči večjih kosov smeti. Razen nekaj izjem
so bile smeti v jami starejšega porekla, kar
verjetno kaže na to, da so se v zadnjih letih
prebivalci bližnje vasi bolj osvestili glede
odlaganja odpadkov. V jami je bilo največ
starih posod in obutve. Žal nama »čistilcema« noben kos obutve ni bil prav! Čistila sva
okoli dve uri in pol s pomočjo zidarskega
vedra. Na koncu se jih je nabralo okoli 20.
V jami sva našla več kosti (najverjetneje psa,
prašiča …?). Nekdo je v jamo celo izpraznil
kakšnega pol kubičnega metra betona! S tem
bi vhod v jamo skoraj zabetoniral. Jama je po
opravljeni akciji čistejša in upajmo, da tako
tudi ostane za prihodnje rodove.
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Borut Kraševec

Za Lenarta
in matere
Babno Polje, 25. marec – v župnijski cerkvi sv.
Nikolaja so člani babnopoljskega Cerkvenega
mešanega pevskega zbora na pobudo Anite
Bajec pripravili koncert, ki so ga preprosto
poimenovali Koncert za Lenarta. Na ta način
so želeli prispevati svoj kamenček v akciji zbiranja sredstev za pomoč pri zdravljenju in nakupu pripomočkov za sedemletnega Lenarta
Skuka iz Topola pri Begunjah, ki se je rodil z
Duchennovo mišično distrofijo.
Pevskemu zboru pod vodstvom Anite
Kolmanič in Alojzije Lipovec so se pridružili še mladi, ki so s svojim nastopom
prispevali svoj del. Jasmina Ožbolt, Zala
Kolmanič, Larisa Rebeka Opeka in Katja
Kolmanič so zaigrale na klaviature in recitirale. Miha Veber je igral na kitaro, Matic
Cindrič na ksilofon, Amadej Strle na saksofon. Heidi Janež je recitirala in igrala
na kitaro. Patricija Sterle in Barbara Tamze
sta se predstavili s solo petjem, Jan Grajš je

Nastopajoči na dobrodelnem koncertu z Lenartom Skukom.
foto: Alenka Veber

recitiral, Jure Kraševec, Žan Kontelj, Izak
Strle in Domen Šraj pa so raztegnili meh
vsak svoje harmonike oziroma »frajtonarice«. Na koncertu, ki sta ga povezovala
Erika Vesel in Nino Bajec, so se spomnili

tudi materinskega dne in materam podarili šopke zvončkov, Lenartu, ki se je s svojimi starši koncerta tudi udeležil, pa zbrana
sredstva v višini 870 €, ki so bila sprejeta s
hvaležnostjo in optimizmom.

foto: Mario Žnidaršič

Barbara Lah

Solidarnost
preko glasbe
Pihalni orkester Kovinoplastike Lož je 11.
marca pokazal, da zna delovati tudi v dobro
ljudem. Organiziral je dobrodelni koncert za
Lenarta Skuka, fanta, ki ima Duchennovo
mišično distrofijo oziroma nezadržno propadanje mišičnih vlaken. Življenje mu lahko
podaljša le terapija, ki se jo izvaja v Teksasu,
poleg tega pa bo potreboval v kratkem tudi
električni voziček ter kombi za prevažanje.
Zato se je orkester odločil, da združi moči
in Lenartu ter njegovi družini pomaga pri
zbiranju denarja.
47 članov orkestra je skupaj z dirigentom Tadejem Jermanom in s solisti mag. Tadejem
Podobnikom na klavirju ter vokalistoma
Anemarijo Štefanič in Matjažem Žnidaršičem pred polno dvorano izvedlo koncert, na
katerem so se slišale klasične, operne, jazzovske, filmske in zabavne skladbe. Pevski zbor
Kr'snice, ki jih vodi Anemarija Štefančič, pa
so se predstavile kot gostje. Koncert je povezovala Barbara Lah. Na koncu koncerta je
sledila še zahvala ravnateljice Osnovne šole
Jožeta Krajca Rakek, mag. Anite Ivančič ter

mame Lenarta, ge. Katarine Skuk. Največja
zahvala pa je bila namenjena posebno vsem
tistim, ki so v teh kriznih časih znali odtrgati delček svojega in pomagali nekomu, ki je
pomoči potreben.
Orkester je tako pod novim vodstvom izvedel prvi koncert in se podaja naprej novim
izzivom na proti. Zelo se zahvaljuje za obisk
in pomoč, saj le tako koncert ni bil zaman.
Še vedno je, kljub temu da se nam včasih

zazdi, da ni več solidarnosti in dobrote, na
svetu še veliko ljudi, ki znajo pomagati. Posebna zahvala gre vsem donatorjem iz občine Loška dolina:
›
›
›
›
›

Kovinoplastika Lož
Lestrans
Sviz sind. OŠ Stari trg
Plastika mozaik inž. Stari trg
TCR Inpro d. o. o.
Najlepša vam hvala!
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Zapisal Jaka Matičič - Pojoči jelen

Skavt v Loški dolini –

Vedno pripravljen že 20 let
Pisalo se je leto 1990, ko je nadobuden mladenič Rajmund Sterle izvedel, da bo v Cerknici
organiziran sestanek, kjer se bodo mladi lahko seznanili s skavtstvom. Kaj skavtstvo pravzaprav je, takrat ni bilo moč dobro vedeti, saj
je skavtska organizacija, ki je bila ustanovljena
na temeljih predvojnega skavtstva, začela tega
leta delovati v ilegali, ker ji družbene razmere
do osamosvojitve niso dopuščale, da bi delovala na legalen način. Poln začetnega navdušenja se je Rajmund odločil za skavtstvo in
izrekel skavtsko obljubo, nato pa je začel ob
sebi zbirati mlade, ki so svojo obljubo izrekli
aprila 1992 na Križni gori ter prejeli rutke
novega stega – sivomodre, rumene in modre
barve. Te barve predstavljajo steg Jamskega
medveda, prve skavtske obljube pa v zgodovini skavtstva v Loški dolini predstavljajo tudi
uradni začetek.
Tako bi lahko na kratko zapisali zgodbo o
prvi prelomnici skavtstva v naših krajih.
Skavtom iz stega Jamskega medveda leto

1992 tako predstavlja začetek pisanih
20 let skavtske vzgoje, izobraževanja
mladih in skavtskega organiziranja v
Loški dolini. Z letošnjim letom skavti
iz stega Jamskega medveda praznujemo in v ta namen smo se odločili, da
tudi organiziramo krajši sestanek z
vsemi dosedanjimi stegovodji, ki so bili
nosilci skavtske vzgoje v naših krajih,
da nam pomagajo pri zbiranju in arhiviranju vse 20-letne zgodovine, ki jo letos obeležujemo. Dogodka so se udeležili vsi
dosedanji stegovodje: Rajmund Sterle - Leteči volk, Marko Gorše - Iznajdljivi medved,
Majda Šraj Mihelčič - Vztrajna levinja, Jakob
Levec - Igrivi j. leopard in Blaž Sterle - Nepredvidljivi jelen.
Verjetno ni potrebno razlagati, kako se počuti navaden smrtnik ob ljudeh, ki so delali
zgodovino in orali ledino enega izmed pomembnejših ter vidnejših društev v naših
krajih, ki se ukvarja s problematiko mladih

dolina 1 stega Loška levinja
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in njihovo vzgojo. Z njihovo pomočjo bomo
skavti tudi v prihodnosti lahko še naprej
gradili na naši skupni identiteti in ne bomo
pozabili na vrednote, ki kalijo znotraj društva že toliko let. V ta namen letos tudi organiziramo različne aktivnosti na temo naše
20-letnice, krona letošnjega dela ob jubileju
pa bo zaključek na skupnem delu poletnega
tabora »dvajst krampirju«, kjer bomo pobrali krompir, ki smo ga 20 let sadili. Kako bo
rodoviten pa boste lahko preverili tudi sami
na dnevu odprtih vrat ali v prihodnjih številkah Obrha.

Mala eko akcija

Presneti reklamni letaki!
»Še za spodkurit niso dobri!«
so nam govorili občani, nezadovoljni zaradi
obilice reklamnih letakov, ki jim jih pošiljajo razni oglaševalci.
»Prizadevamo si za boljše okolje …«
se rada pohvalijo različna proizvodna in
storitvena podjetja.
»Odpadke predelamo za vas,«
pa se promovirajo predelovalna podjetja.
Če vsem tem subjektom prisluhnemo, pa
lahko vidimo, da se tu ponuja priložnost,
kako ohraniti več drevesnih vrst, saj po mnenju strokovnjakov (po Thompson, 1992) za
1 tono visoko kakovostnega papirja (za
tiskanje revij in letakov) posekamo kar
15–17 odraslih dreves. Tako torej letaki
niso nič slabega, če jih pravilno predelamo.
V namen ohranjanja drevesnih vrst in ozaveščanja vseh rezidentov Loške doline smo
se skavti iz stega Jamski medved odločili, da
organiziramo že tradicionalno akcijo zbiranja papirja, ki se je odvijala od petka, 20.
aprila 2012, in se končala na simboličen dan
– dan zemlje, 22. aprila 2012.

Ob tej akciji smo v sodelovanje združili tako
skavte in občane, ki so zbirali papir doma,
podjetja na lokalnem nivoju, ki so nam donirala svoj odpadni papir ter predelovalca.
Na ta način pa smo pri življenju ohranili kar
nekaj drevesnih vrst.
Ob tem bi se radi skavti zahvalili vsem sodelujočim, saj so nam na ta način zelo pomagali, da si bomo v prihodnih mesecih z
zbranimi sredstvi od akcije lahko pokrili
stroške vseh aktivnosti ob 20-letnici skavtstva v Loški dolini.
Vašega sodelovanja pa se veselimo tudi prihodnje leto.
Za zanimivost pa še:
- Z recilkliranjem tone časopisnega papirja prihranimo približno 15 GJ električne
energije, 7000 litrov vode, 320 litrov nafte in zmanjšamo emisije nevarnih snovi
v zrak za 74 % (v primerjavi s pridelavo
papirja iz lesa)
- Papir je najbolj recikliran proizvod v
Evropi, povprečno recikliramo krepko
nad 60 % vsega proizvedenega papirja.
Ločeno zbiranje papirja v Evropi znaša
66 %, v Sloveniji 64, 6 % .

- Papir lahko recikliramo od 4- do 6-krat,
zaradi omejenega življenjskega cikla celuloznih vlaken.
- Povprečna letna poraba papirja na prebivalca v Sloveniji je leta 2010 znašala 185 kg.
VIRI:
1. THOMPSON, Claudia. 1992. Recycled Papers: The
Essential Guide. Cambridge: MA: MIT Press
2. Predelava papirja [online]. Zadnja posodobitev 31.
okt. 2011, [Citirano 22. 4. 2012; 18:13]. Dostopno
na spletnem naslovu: <http://sl.wikipedia.org/wiki/
Predelava_papirja>
3. Recycling [online]. [Citirano 22. 4. 2012; 18:25].
Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.cepi.
org/Content/Default.asp?PageID=53>
4. Pogosta vprašanja [online]. [Citirano 22. 4. 2012;
18:34]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://
www.alpepapir.si/si/eko/vprasanja/>
5. S starim papirjem lahko okrepimo okoljsko zavest
in združujemo človeška srca [online]. [Citirano 22.
4. 2012; 18:40]. Dostopno na spletnem naslovu:
<http://ebm.si/oj/novice/143-s-starim-papirjemlahko-okrepimo-okoljsko-zavest-in-zdruujemo-loveka-srca.html>
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Janja in Marko

Temeljni vikend seminar za zakonce v Celju
20 zakonskih parov naše župnije nas je bilo
v začetku marca deležnih posebnega PRIVILEGIJA, da smo se lahko na pobudo našega
dolgoletnega duhovnega vodje, župnika Janeza Kebeta in s finančno podporo »anten«
na Križni Gori udeležili Temeljnega vikend
seminarja za zakonce, ki ga vodita zakonski
par Vilma in Dani Sitar v okviru društva
Družina in Življenje. Njihov moto »Gradimo odnose, za katere je vredno živeti« pove
bistvo njihovega delovanja in poslanstvo
društva. Za to poslanstvo, pomagati zakoncem na njihovi skupni poti in njihovemu
stremljenju za boljšimi in pristnejšimi odnosi, sta bila Vilma in Dani pripravljena stopiti iz sveta finančne preskrbljenosti z redno
zaposlitvijo, na negotovo pot prostovoljnega
razdajanja v korist zakoncem. In bogato bo
njuno plačilo v nebesih.
V sodobni družbi smo možje in žene izpostavljeni mnogim, močnim negativnim vplivom,
ki konstantno pritiskajo na najino edinost.
Hitro in zahrbtno se priplazi v odnos med
možem in ženo odtujenost – sodobna bolezen družin, ki vse prevečkrat vodi v ločitev.
Tudi zato mnogi zakonci v gostilni ali na
kavici iščejo »serviserja za zakon«, iščejo recepte v raznih revijah, na internetu … Resda
tako najdejo tudi obilico odgovorov, največkrat v stilu: pa kaj boš z njim/njo, saj vidiš,
da nič ne dela; ne hodi domov, ti bo spet
težil/a; ženske, ne pustite se; najprej moraš
poskrbeti zase; skok čez plot lahko popestri
vajin zakon; če se ne razumeta, je bolje, da
se razideta … Se vprašate, komu taki nasveti
ZARES pomagajo?

V cerkvi Sv. Jožefa, zavetnika družine, pred glavnim oltarjem, kjer je kip, ki predstavlja poroko Jožefa in
Marije, smo zakonci obnovili zakonske obljube. (foto: Andrej Mihelčič)

val otroke … Ovir še pa še in kar velik zalogaj je bil, da sva vse uredila pred odhodom.
A sva uspela in naredila potreben korak, da
sva odšla na »servis« k »pooblaščenim serviserjem«. In ugotovila, da je bilo potrebno
in nujno. V treh dneh, namenjenim samo
nama, sva izvedla temeljit servis, ponovno
sva naravnala navigacijo najine skupne poti.
Samo nekaj misli, ki so se naju na seminarju
dotaknile:

Popolnoma jasno nam je, da je avto potrebno
redno servisirati in to na pooblaščenih servisih. Če gremo z avtom nekam »na črno«,
nam hitro podtaknejo nekaj slabe kvalitete.
Ko kupimo pomivalni stroj, nam takoj povedo, naj se popravil nikakor ne lotevamo
sami, ker potem garancija ne bo veljala. Za
vsako službo rabimo izobrazbo in še sprotno
dodatno izobraževanje. Navigacijske naprave je potrebno redno naravnati, da delujejo
pravilno. Kaj pa naredimo za zakon, za najin
odnos, za starševstvo? Mislite, da ne potrebujemo dobre, odlične izobrazbe, pooblaščenega servisa?

> Zakonci smo pozvani, da se nenehno učimo veščin in vrlin poklica moža in žene,
očeta in matere …
> Komunikacija med zakoncema je umetnost, ki se je morava nenehno učiti.
> Za dober zakon je treba trdo delati.
> Spori so v zakonu normalen pojav. Ko pride med nama do nesporazuma, je dobro,
da se takoj skupaj lotiva reševanja.
> V sporu se je potrebno zavedati svojega
deleža krivde in ga priznati.
> Vsi smo povabljeni, da vsak po svojih močeh gradimo obzidje naše družine, s tem
tudi gradimo družbo in prispevamo k
graditvi naše skupne domovine.
> Moj sozakonec je zame popolno darilo. Če
ga tako sprejmem, ne bo težav sprejeti tudi
njegovih manj priljubljenih lastnosti.
> Ne kritiziraj. Bodi prijazen …
> Drugih ne morem spreminjati, sebe lahko.

Kljub velikodušnemu povabili sva se le s težavo odločila. Koliko ovir sva občutila: vedno prisotna časovna stiska, sto in en opravek, kdo bo postoril nujne zadeve doma, kdo
bo nadomestna oseba na kmetiji, kdo bo ču-

Veliko, res veliko smo slišali. Veliko tega se
naju je osebno dotaknilo, saj so predavatelji podajali misli skozi svoje lastne izkušnje.
Časa sva imela tudi samo zase, za najin pogovor. LEPO NAMA JE BILO.

Obogateni s prenekatero dobro mislijo, oboroženi z novim znanjem in spoznanji, smo
veseli odhajali domov z vedenjem, da je tak
seminar obvezen servis poročenim, prav
tako kot je obvezen servis avtomobila ali
pralnega stroja.
Skupina jasličarjev,
Babno Polje

Jaslice Babno Polje

Vsem, ki ste si v letošnjem letu ogledali jaslice v cerkvi na Babnem Polju, se
iskreno zahvaljujemo za Vaše prejete
prostovoljne prispevke ter tudi za tiste
prispevke, ki jih nismo prejeli, saj je
neznanec iz škatle, namenjene prostovoljnim prispevkom, odtujil vse bankovce (ostali so le kovanci ter 10 Hrk).
Zahvaljujem se vsem, ki ste kakor koli
pripomogli k postavitvi le teh, prav
tako pa tudi g. župniku Janezu Kebetu
in g. kaplanu Bojanu Travnu.
Skupina jasličarjev, Babno Polje
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Alenka Veber

Soba naših prababic –

pridih starožitnosti in sodobni
utrip 21. stoletja

MINJONI
2 jajci
1 lonček sladkorja
(z vanilijevim sladkorjem)
1/2 lončka mleka
1/2 lončka olja
1 lonček moke
1/2 pecilnega praška

Na pobudo Babnopoljke Fanike Vesel je v
prostorih Podružnične osnovne šole Babno
Polje na materinski dan (25. marec) odprla
svoja vrata etnološka razstava Soba naših prababic. Prvi obiskovalci so si jo lahko ogledali
po dobrodelnem koncertu za Lenarta Skuka v
župnijski cerkvi sv. Nikolaja. Razstavo, odprta
je bila vse do konca meseca aprila, so si poleg
občanov občine Loška dolina ogledali številni obiskovalci: med njimi pohodniki velikonočnega pohoda Iz Babnega Polja na Babno
Polico ter skupini izletnikov iz Šmartna pod
Šmarno goro in Vrhnike. Med obiskovalci je
bil tudi vidno zadovoljen župan občine Loška
dolina Janez Komidar.

Po želji:
2 žlici kakava, čokolade v prahu,
kokosa, mandljev, orehov ....
Krema po želji
(npr. nutella, marmelada, marcipan ...)
sok in likerji za preliv
čokolada ali drugo
za obliv in dekoracijo
Postopek:
Jajca in sladkor penasto vmešamo,
postopoma dodamo olje in mleko,
na koncu v maso presejemo moko s
pecilnim praškom in kakav. Na tanko
namažemo s peki papirjem obložen
pekač (kot za rulado) in pečemo
15–20 minut na 170 °C. Ohlajeno
napojimo s pomarančnim sokom,
rumom, mandljevim likerjem ali
drugim in premažemo s kremo ali
marmelado, obložimo z marcipanom
ali naredimo kako drugo kremo ...
odvisno, kakšne minjone želimo.
Zložimo v tri plasti, obtežimo in čez
noč pustimo v hladilniku. Naslednji
dan oblijemo po želji in narežemo na
majhne grižljaje ter okrasimo.

Razstavo si je ogledal tudi župan Janez Komidar.
foto: Alenka Veber

Za posebno kulturno prireditev je poskrbela
učiteljica razrednega pouka in Babnopoljka
Anita Bajec. Skupaj s svojimi učenci 5. b razreda je za njihove starše pripravila program
in ogled razstave.
Složnost in medsebojna povezanost krajanov Babnega Polja se izkazuje v številnih prireditvah, ki so se zvrstile v zadnjih mesecih,
nekaj jih je še pred njimi. Skorajda za slehernega izmed krajanov se najde priložnost,
kjer se lahko izkaže: bodisi s svojo ustvarjalnostjo, raziskovanjem krajevne zgodovine,
vodenjem turistov po regiji ipd.

Fanika Vesel
foto: Alenka Veber

Svoj vrh je utrip kraja zagotovo doživel z
odločitvijo Fanike Vesel, da pripravi razstavo starih predmetov. Ideja o njej je zorela že
dalj časa. Fanika je v prostorih Zadružnega
doma v preteklosti že razstavljala božične in
novoletne aranžmaje, dve desetletji je v župnijski cerkvi postavljala jaslice, še vedno pa
skrbi za praznično krašenje domače cerkve.
Fanika s pridom izkorišča naravne talente
za oblikovanje raznih aranžmajev, izdelavo
drobnih predmetov (vse od ogrlic, zapestnic
itd.). Posebno ljubezen goji tudi do starih
predmetov, kot so jih v vsakdanu življenja
uporabljale naše prababice. Ob tem ji ob
strani stoji vsa družina, še posebej mama
Pepca Sterle, ki je prava zakladnica zgodovinskih drobtinic.
Tako je podružnična šola Babno Polje, s
prvim septembrom v letu 2010 je zaradi
premajhnega vpisa učencev zaprla vrata,
ponovno zaživela. Gornje prostore šole so
razstavljavci spremenili v pravi podeželski
muzej. V treh prostorih so ponovno zaživeli stari predmeti z naših podstrešij. Za
poseben pridih starožitnosti so postavljavci
razstave poskrbeli z beljenjem dveh sob s
starimi vzorci. V vseh treh sobah so se tako
vrstili predmet za predmetom. Vsak s svojo
zgodbo, nekateri izmed njih so pred stoletjem pripluli celo iz Severne Amerike. Tudi
obiskovalci so ob ogledu pripovedovali svoje
zgodbe in se spominjali časov, ki so nekoč
bili. Časi, ko so naši predniki uporabljali gašperček, kolovrat, gradaše, mentrgo ipd. V
zadnji od treh sob so svoj prostor našli tudi
velikonočni jerbasi, ki so jih nekoč nosili k
blagoslovu na glavi.
V četrtem prostoru so v prazničnem vzdušju
zaživeli sodobni aranžmaji: vse od velikonočnih pirhov, sodobnih aranžmajev do izdelkov domače obrti (koški, košarice, gajbice, slike na lesu itd.). Razni deklci, vezenine,
namizni prti so bili razstavljeni tudi po stopnišču, po katerem so se v dobrem mesecu
vzpenjali obiskovalci.
Razstavo s skupnim naslovom Soba naših prababic je oblikovalo šestintrideset razstavljavcev, med njimi večinoma domačini. Fanika
je s svojo ekipo ne samo občini Loška dolina,
temveč širši Sloveniji tudi tokrat dokazala,
kjer je volja, je tudi pot. In kot je sama dejala:
»Največje plačilo je zadovoljstvo.« In tega ob
številnih obiskovalcih ni bilo malo. Prav tako
ne dobrih mislih in želja, ki so jih izražali. Zato,
draga Fanika, le pogumno naprej. Z veseljem
pričakujemo novih idej in nove razstave.
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pričevanje Stanka Zigmunda - Nika, zapisala Ladica
Štritof - Petričeva iz Markovca, zdaj živi v Kopru

Tako se je začelo
»Okrog 20. avgusta, na začetku ofenzive,
sva se z Ivanom razšla ob Iški. Tam smo bili
pod neko kamnito steno v podzemni jami.
Vsi smo bili tam, imeli smo tudi zakopane
konzerve. Bila je gosja pašteta v kilogramskih škatlah z Madžarske. Te konzerve so
nas kasneje reševale pred lakoto. Hribar jih
je naročil odkopati in dobil je dve, tudi Ivan
Petrič - Božo. Kasneje, med ofenzivo, smo
pet dni jedli samo maline in druge gozdne
sadeže. Ivana potem nisem več videl. Torej
sva bila skupaj od vstopa v partizane do 20.
avgusta 1942, ko se je začela velika italijanska ofenziva.
Pred vstopom v partizane sva skupaj delala
pri Žagarju v skladišču lesa, v isti mali pisarnici. Ivanu je Franc Plos, ki je bil delavec na
Žagi, nosil v branje Slovenskega poročevalca. Meni ga Plos sprva ni dajal brati, ker me
ni tako dobro poznal kot Ivana. Tam sem bil
namreč malo časa, Ivan pa je bil domačin.
Ker pa me je Ivan poznal in mi zaupal, je dal
Poročevalca tudi meni in potem sva se o prebranem pogovarjala. Ivan je o meni povedal
tudi Plosu in potem mi je tudi on zaupal.
Sestanke smo imeli v Lukovi hiši v Markovcu.
Od tam sem se spominjal Florjana. Doma sem
imel pod podom skrito puško. Plos me je opozoril, naj jo odnesem iz stanovanja in skrijem

zunaj, ker Italijani lahko naredijo preiskavo in
jo najdejo. Zato sem jo – zavito v šotorsko krilo stare jugoslovanske vojske, od koder sem jo
ob razpadu tudi prinesel – skril pod Žagarjev
kozolec. En zaboj bomb pa sem imel skrit v
skladišču desk.
Puško in bombe sem kasneje odnesel k Lohnetovim na Knežjo Njivo in prav te bombe so
partizani kasneje uporabili v boju pri Majerjih.
Eno puško mitraljez je imel skrit Lešnjakov mlajši sin Ljubo, in sicer v smrekcah
pri Špetnaku, zavit in pokrit je bil visoko na
smreki. Kasneje sem jaz tudi to puško mitraljez odnesel k Lohnetovim.
Spominjam se, da je na Žagarjevo žago prihajal tudi Janez Hribar. S Plosom se je sestajal v brusilnici, kjer mu je Plos predajal
prispevke v denarju, mene pa je vsakokrat
poklical za pričo (potrdil zaradi konspiracije
namreč niso pisali).
10. maja sva šla z Ivanom in drugimi Markulani nad Knežjo Njivo na Markov hrib,
kjer smo imeli v neki jami skrito vse zbrano
orožje. Spominjam se, da so mene, ko smo
ga skrili, po vrvi spustili v jamo. Tam sem
naredil iz desk malo dvignjen pod in nanj
položil orožje.
Navedenega dne smo torej orožje potegnili
iz jame in ga preizkusili. Nato smo se vrni-
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li domov in 16. maja 1942 popoldan odšli
na Racno goro. Vodil nas je France Plos. Od
tam jih je nekaj odšlo v Petelinjek, nekaj pa
v 4. četo v Smrekovce, kjer je bil komandir
Tone Korenčič - Tarzan, komisar pa Dimač.
V Smrekovcah, v Tarzanovi četi smo bili
partizani iz Markovca, Vrhnike, Knežje Njive, Starega trga, Loža in nekaj Goranov (z
Milanovega vrha se spominjam garterista
Mohoriča).
Iz Smrekovcev smo hodili na opazovalnico
k neki obraščeni skalnati steni v Racni gori
in imeli tako pregled nad dogajanjem v dolini. Videli smo Italijane in njihovo nasilje.
Na primer, kako so ujeli Angelco in Francko
Mlakarjevo iz Viševka, jima naredili silo in
ju potem ustrelili.
Midva z Ivanom sva bila navadna borca. Oba
sva bila oborožena z »mavzercami«. Spomnim
se, da sem jaz vsak večer pred zborom tudi na
roke pisal raport, kot mi je naročil Dimač.
Takoj ko smo prišli v Smrekovce, smo si tudi
dali ilegalna imena. Z Ivanom sva si nadela
imena po otrocih, ki so ostali doma – Ivan
po sinu Božu, jaz pa po hčeri Niki.
Tam v glavnem nismo kuhali, ampak so nam
hrano in vodo vozili iz Vrhnike (Joškov jo
je vozil).
Junija je prišel Janez Hribar in takoj odpeljal
Ivana Petriča s seboj v Mačkovec, čez teden
dni pa je prišel še pome.
V Mačkovcu smo bili v logarski hiši Turjaških
grofov, potem pa smo se preselili v barake, ki
so jih zgradili nad hišo. Te barake so nekajkrat
bombardirali Italijani. V barakah smo bili do
Roške ofenzive, ko smo se umaknili v dolino
Iške in se razdelili. Jaz sem bil dodeljen v Langijevo četo, Ivan pa s Hribarjem.
Ko sva bila z Ivanom skupaj v Notranjskokrimskem odredu, sva oba delala v štabu.
Ivan je reševal tekočo pošto, jaz pa sem prepisoval literaturo, kot so takrat rekli.
Dva dni pred ofenzivo je tja prišel tudi Žagarjev Line, pa so ga takoj »po zvezi« odpeljali v glavni štab.

Del borcev Notranjskega odreda junija 1942, prvi z leve Stane Zigmund-Niko (pričevalec), drugi
(drži mitraljez) Ivan Petrič-Božo, četrti Slavko Kovač-Smeli, poleg Vinko Šumrada-Radoš,zadnji Franc Plos.
fotografijo poslala Ladica Štritof

Ko sva se z Ivanom v Iški ločila, ga nisem več
videl. 4. oktobra 1942 sem prišel na Mokrc
(k »stari bukvi«) in Ivana ni bilo več tam.
V Slivniški bataljon je odšel pred formiranjem Šercerjeve brigade. Tako je uredil
Janez Hribar, ki je bil pred tem nad Sokoli,
kjer sem bil jaz proti koncu septembra 1942
intendant. Takrat je Hribar odločil, da grem
jaz z njim na Mokrc, v zameno pa pride tja
Ivan, da bo v pomoč svoji družini, ki je bila
v gozdu. Tako sva se z Ivanom zamenjala, ne
da bi se videla. Jaz sem bil potem v Šercerjevi brigade, on pa v Slivniškem bataljonu do
svoje smrti, 11. aprila 1943, na Cinkovcu.«
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Janja Urbiha

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

1938 Kozarišče – Trkanje in ceglanje
Na Trudnovem dvorišču mladina trka – to je velikonočni običaj, s katerim so in še imamo
veliko veselja vsi, tako mladi kot stari.

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.
Kraj: Kozarišče, datum: 17. 4. 1938, avtor: Franc Lavrič, Stari trg 17,
zbirka: Janez Truden, skenirano in obdelano: Miloš Toni, 2011

O

tem običaju v Loški dolini na velikonočno nedeljo sem pred časom že podrobno pisala.
Zato bom tokrat raje predstavila drug običaj, ki je bil prav tako značilen za velikonočno
nedeljo, a je že izumrl. Igra se imenuje cajglajne. Tast se še dobro spomni te igre, ki so jo
podgurski fantje z velikim žarom igrali na ta dan po dvoriščih povsod po Podgori.
Cajglalә so samo fantje in možje. To je neke vrste dvoriščna igra na srečo.
Pripravo, imenovano babca, so si lahko izdelali iz materiala, ki je bil na voljo skoraj v vsaki
drvarnici. Potrebovali so en klinček in eno deščíco. Na tla so ju položili prekrižano, tako kot
prikazuje slika.

Dogovorili so se, kdo bo pri igri sodeloval. Ti so najprej iz določene razdalje metali kovanec
proti babci. Tisti, katerega met je bil najbližji, je bil banka. Ta je pobral stave. Ostali so stavili
tako, da so bankovec položili na tla poleg babce in na vsak bankovec posebej položili manjši
kamenček, da ga veter ni odnesel. Hkrati so na daljši konec deščice položili vsak svoj kovanec. Po številu kovancev se je vedelo, koliko oseb je stavilo. Po zaključku pobranih stav je
banka z rokami malce potegnil hlačnico navzgor, da se je bolje videl čevelj, s katerim je tolkel.
To je pomenilo, da je stopil na krajši konec deščice (glej projekcijo). Kovanci so poleteli po
dvorišču. Če je bil rezultat v korist mož, je bil denar od banke, če pa je bilo več cifer, je banka
plačal iz svojega.
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Slovarček:
• cajglajne – dvoriščna igra na srečo
• babca – prekrižani deščici kot kaže
slika
• banka: pobiralec stav
• uadnes: napušč

Ivanka in neprepoznan mladenič.
Pri iskanju podatkov in imen za osebe
na predvojnih slikah večkrat naletim
na težave. Veliko postavnih in čednih
mladeničev danes žal ne prepoznamo več.
Veliko teh je umrlo v drugi vojni in danes
živeči jih le s težavo prepoznajo. Škoda.
Ta fant je prisoten na več fotografijah v
družbi s Trudnovimi dekleti. Je bil njihov
sorodnik, prijatelj, sosed?

Micka in neprepoznan mladenič.
Zanj velja isto kot za mladeniča zgoraj.

Tast Jože je povedal, da so cajglalә vsi moški, kot najbolj zagrizeni pa so mu ostali v spominu
Janez Drabun, Urbanetovi bratje in Kraščov – Ivan Sterle. Najbolj vnete igre so v Podgori
potekale prav na Kraščevem in Bavčevem dvorišču.
Moj oče pa se spomni, da so to igro igrali v Kozariščah bolj pogosto oz. takrat, ko jim je čas
to dopuščal. To je bilo skoraj vsakič, ko je deževalo. V dežju so cajglalә pod uodnjәsam.

Štorov Vilče in Gregorjeva Rezka – tudi
oba iz Kozarišč.

Tone in Rezka, brat in sestra.

Fotograf je pustil svoj pečat: FRANC LAVRIČ, STARI TRG 17.
Z veščo pisavo je s tinto zapisano: Kozarišče 17. 4. '38. Nekdo z bolj okorno pa je zapisal
še dogodek oz. dan Velika noč in datum 14. 4. '38. Datum sem preverila z našim prejšnjim
kaplanom Alešem in potrdil je, da je bila velika noč tisto leto res 17. aprila.
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Marko:
Nadleščani so tudi radi cajglali. To
je bilo prepovedano. Menda zaradi
tega, ker se ni smelo kralja, ki je bil
uporabljen na kovancih, metati po
tleh. Zato so jih žandarji pri tem početju zasledovali in lovili. Nekoč so
nekaj Nadleščanov pri tem ujeli in
odpeljali k sodniku v Lož. Ta je odredil pripor, zato so jih zaprli v ječo
v mestni hiši. Zjutraj, ko je sodni
sluga prišel pogledat ujetnike, je videl, da je ves strop od celice potacan
od čevljev. Poklical je sodnika, ki je
hotel vedeti, kaj se je zgodilo. Fantje
so trdili, da se je celica ponoči obrnila okrog in strop je postal pod in
so pač hodili po stropu. Sodnik jim
seveda ni verjel, fantje pa so vztrajali
pri zgodbi. Na koncu jim je sodnik
obljubil, da jih spusti domov, če po
pravici povedo, kako so to naredili.
Fantje so povedali, da so enemu čevlje po podplatih namazali z globinom, potem pa sta ga druga dva prijela, obrnila na glavo in dvignila, da
je lahko hodil po stropu.
Sodnik je držal besedo in jih izpustil
domov …
Zgodbo je povedal soudeleženec Jože
Gorše st.
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Priprava, imenovana babca

Stave so pobrane

Zdaj gre pa zares

DODATEK K članku iz prejšnje številke Obrha

962 Podgora – Kovač kuje
(Pomotoma se nam je v prejšnji številki pričujoči del teksta »izgubil«, za kar se
avtorici Janji Urbiha iskreno opravičujem. Urednica)

Miloš:
Moj stari oče je zaporu v Ložu vedno
rekel »kejha«, tast pa ga omenja kot
»zatvor«.

Doma imamo konje. Kadar naši konji potrebujejo kovanje ali spodrezovanje, na
pomoč pokličemo zadnjega delujočega kovača stare šole v naši okolici; obišče nas
Škrbe – Anton Škrbec iz Podgore. Ob zadnjem takem obisku sem izkoristila priliko
in poleg kovanja spotoma zapisala še njegov komentar na slike, ki smo jih dobili iz
Slovenskega etnografskega muzeja.
»A, da je to slikano v Podgori, praviš?« me je nejeverno vprašal. »Kdaj je to bilo,
praviš?« Leta 62,« mu odgovorim. Na začetku je nekoliko nejeveren. Potoži celo, da
nima nobenega starega posnetka kovanja. Po krajšem premisleku pa ugotovi:
»Zagotovo je to slikano v Podgori, pri majstru, ki je tudi mene izučil kovanja.« Povem
mu še, da je na sliki konj Janeza Šoštariča iz Babnega Polja. »Potem je Šoštarič ta, ki
drži, kuje pa Andrjaž (Ivan Grl z Vrha). Leta 1962 je bil vajenec ali pa mogoče že
pomočnik pri Túmažu. Na ta način se je izučil kovaške obrti. Po uku je odšel na delo
v Nemčijo. Tam je nadaljeval in nadgrajeval z naučeno obrtjo – umetnostno kovanje.
L. 67 sem ga sam nasledil kot zadnji vajenec te obrti pri Túmažu. Moj uk je trajal
natanko 3 leta in 4 dni. Po tem sem dobil status priučenega kovača.«
Takrat so vsi kovali v kovačiji v Podgori. Iz Loške doline, Babnega Polja, celo iz Prezida in Blok so pripeljali konje na kovanje. Kovačija je bila v hiši, kjer se danes nahaja
trgovina Armobil. Kovač je bil Anton Ule – Túmaž po domače. Predvsem so kovali
konje, pa tudi vole s Knežje Njive, krav pa je bilo takrat že bolj malo.
Kovač Túmaž je bil tudi živinozdravnik (duohtar). Tega se je priučil v šoli istočasno
kot kovaštva. Poleg tega, da je koval, je tudi žrebce kastriral (rezal), prav tako bike.
Poklicali so ga na dom, ko se je krava telila (bravila), ali so imeli druge težave z živino
v hlevu (u štalә).
V kovačiji smo vsak dan podkovali 5 do 6 parov konj. Furmanske konje smo kovali
na vsakih 6 tednov. Danes to počnemo na 2 meseca. Pozimi je bilo s tem še več dela,
ker smo morali grife ošpičiti (grifalu se je na uroče). S tem je bilo veliko dodatnega
dela, smo pa dosegli, da konjem na poledenelih cestah ni drselo.
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Ars Viva – Zavod za kulturno integracijo
in socializacijo družbenih skupin Benjamin Žnidaršič

Spomini
Na zadnji razstavi
županu smo obljubili,
da razstavo starih predmetov
bomo naredili.
Ekipa najprej
valčke v roke je vzela,
stenam novo podobo nadela.
Vaščane k prinašanju predmetov pozvala
in tako razstava je nastala.
Vsak predmet svojo zgodovino ima,
nekoč bil je vrednost neprecenljiva,
danes na razstavi ponosno stoji
in svojo lepoto z vsemi nami deli.
Prostor energije je poln,
razstava vredna ogleda,
naj vsak domov ponese spomin
na pretekle čase in minula leta.
Dobro delo smo naredili,
stare spomine obudili,
»puncam in fantu« pa velika hvala,
ker brez njih
razstava ne bi stala.
Če pa kdo mislil je,
da danes nič od rok nam ne gre,
razstava tudi drugi del ima,
kjer izdelki vredni so čudenja.
Anita Bajec

Ars viva, izjava za javnost

Podpis razvojnega partnerstva
Markovec v Loški dolini, 16. marec 2012 –
Zavod ARS VIVA, Fundacija Valmi Puntin
in Slovin Unique – Rastoke d. o. o. so bili
pobudniki za podpis partnerskega sodelovanja na področju kulture, izobraževanja,
turizma, sociale, zdravja, mladine, prostovoljstva, okolja, energije in arhitekture.
Partnerstvo na osi Oglej, Notranjska, Gorski
kotor, Plitvička jezera so v gostišču Mlakar
podpisali Občina Postojna (SLO), Občina
Loška dolina (SLO), Grad Čabar (HR), Fondazione Istituto Civico Aquileiese “Valmi
Puntin” (I), ARS VIVA, Zavod za kulturno
integracijo in socializacijo družbenih skupin (SLO), SLOVIN UNIQUE – RASTOKE
d. o. o. (HR), VITRA, Center za uravnotežen razvoj Cerknica (SLO), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SLO), Center
za socialno delo Postojna (SLO), Mladinski
center Postojna, BOREO, regijsko stičišče
nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije (SLO), Udruga građana “MOST” (HR)
in Zavod Grad Snežnik (SLO).
Pobuda podpisnikov je namenjena zbliževanju narodov sosednjih držav na področjih,
ki jih združujejo in povezujejo v želji, da bi
poglobili in razširili medsebojno sodelovanje in na ta način omogočili lažje reševanje
posameznih in skupnih razvojnih problemov. S tem, ko vstopamo v ustanovitev razvojnega partnerstva, s seboj prinašamo tudi
naše vrednote in razvojno priložnost, ki naj
našim deželam omogoča bolj kakovostno
življenje. Iniciativni odbor ugotavlja, da

oblikovanje razvojnega partnerstva temelji
na realnosti, ki jo sestavljajo geografski, kulturni, zgodovinski, družbeno ekonomski in
drugi razlogi ter značaj ljudi.
Osnovni cilji delovanja na projektih, ki so
opredeljeni s pismom o nameri:
› razviti razvojni model stalnega in učinkovitega medsosedskega sodelovanja,
› izboljšati komunikacijo in aktivno sodelovanje socialno šibkejših skupin v vseh
procesih družbenega delovanja,
› priprava partnerjev na aktivno in samostojno osvajanje znanja in pridobivanja
informacij za učinkovito rabo naravnih in
človeških virov,
› dvig strokovne rasti in usposobljenosti partnerjev za razvoj novih strategij, ki so ključnega pomena za obstoj človeka in narave,
› izboljšanje poslovnega uspeha partnerskih organizacij in dvig samopodobe ter
pozitivnega vrednotenja sodelujočih v
projektih,
› vlaganje v znanje, inovacije in razvoj človeških virov, ki temeljijo na vseživljenjskem
učenju in neformalnem izobraževanju,
› razvijanje pozitivnih vrednot v gospodarstvu na podlagi etičnih načel in univerzalne odgovornosti,
› ohranjanje naravnih procesov življenjskega okolja ter varstvo kulturne krajine s
spodbujanjem obstoječih oblik gospodarjenja v prostoru ter v trajnostnem razvoju
vseh človekovih pridobitnih dejavnosti in
urbanizacije.

Marko Golik inž.kom.

OKOLJSKA AKCIJA –
URA ZA ZEMLJO
Milijoni Zemljanov po vsem svetu so v okviru globalne pobude »Ura za Zemljo« ali Earth
Hour proti podnebnim spremembam organizacije World Wildlife Fund (WWF) v soboto,
31. 3. 2012, ob 20.30 po krajevnem času ugasnili luči.
Na pobudo Osnovne šole Frankolovo in Poslovno komercialne šole iz Celja, ki so bili
organizatorji ter vodje projekta »Ura za Zemljo« v Sloveniji, smo se skupaj z Občino Loška
dolina pridružili in podprli omenjeni skupinski okoljski projekt s sloganom »Bom, če boš ti«.
V soboto smo v znak solidarnosti in naravovarstvene osveščenosti ob 20.30 za eno uro
ugasnili svetilke javne razsvetljave ob glavni cesti v Starem trgu, Iga vasi in Pudobu ter s tem
dejanjem simbolično prihranili nekaj električne energije.
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Dipl. varstvoslovka, Erika Lekšan

V skupnost usmerjeno
policijsko delo v Loški dolini

V skupnost usmerjeno policijsko delo, ki ga
s tujko imenujemo »comunnity policing«,
predstavlja nov pristop delovanja policije,
ki temelji na preventivnem delovanju in
hkrati ponuja možnost, da se delovanje policije s skupnostjo vnovič razvije do te mere,
da bomo lahko zopet dejali, da sta policija
in skupnost eno pri zatiranju kriminalitete
ter prispevanju k boljšemu življenju v skupnosti. Sodobni izzivi v družbi od policije
zahtevajo popoln reaktivni in proaktivni
policijski servis, pri čemer za slednjega velja, da v svoje delovanju vključuje lokalno
skupnost kot partnerico. Uspeh policije
v skupnosti je odvisen od tega, ali je sposobna sodelovanja z različnimi skupinami
v skupnosti z namenom, da rešijo določene
probleme v skupnosti na področju kriminalitete in nereda.
Med študijem na Fakulteti za varnostne
vede smo se študentje seznanili s teorijo
v skupnost usmerjenega policijskega dela.
Zaradi zelo obetavne teorije me je zanimalo dejansko delovanje policije v naši
občini. Ker mi raziskovalna žilica ni dala
miru, sem v ta namen izvedla raziskavo v
letu 2010, ki sem jo uporabila tudi v diplomskem delu. V raziskavo sem vključila 25 občanov Blok in 25 občanov Loške
doline. Rezultati so pokazali, da se prebivalci Loške doline zavedajo, da je temeljni
element policijskega dela sodelovanje policije z občani, vendar pa ne občutijo prisotnosti policije na cestah kot preventivo
ampak kurativno. Stopnja strahu pred
kriminaliteto v naši občini je nizka, zainteresiranost za sodelovanje s policijo na
področju mladih kršiteljev reda in miru
pa visoka, kar je zelo spodbuden podatek.

Preventivno delovanje policije so anketirani ocenili kot pozitiven vpliv na povečanje reda in miru v občini. Rezultat štejem
kot uspešno opravljeno vlogo policije in
vodje policijskega okoliša Lidije Jurkovič,
ki pravi, da preventive ni nikoli dovolj, ob
tem pa svetuje, naj se občani obnašamo
samozaščitno, saj tako lahko preprečimo
marsikatero neprijetno izkušnjo. Nova
miselnost v policiji daje poudarek na dostopnosti policije državljanom, zato so
se z decentralizacijo med drugim razvile
tudi policijske pisarne. Po ukinitvi Policijskega oddelka Loška dolina je v letih
1994/95 začela z obratovanjem policijska
pisarna, preko katere lahko policija uspešno sodeluje s skupnostjo in skupnost s
policijo. Delovanje policije, usmerjene v
skupnost, lahko v Loški dolini spoznamo,
med drugim tudi preko delovanja policijske pisarne v Starem trgu, ki je obiskana
kar v lepem številu, saj jo na leto obišče
okoli 120 obiskovalcev. Obiščete jo lahko
vsako sredo od 9. do 11. ure dopoldan v
prostorih Občine Loška dolina, kjer vam
je na voljo policistka Lidija Jurkovič. Naloge, ki jih kot vodja policijskega okoliša
opravi v policijski pisarni, večinoma niso
vezane na takojšnje ukrepanje policije.
Občanom ob težavah svetuje, če ne zadeva policijskega ukrepanja, jih napoti na
ustrezno institucijo, zbira informacije,
sprejema obvestila in prijave prireditev,
katere lahko občani prijavijo v policijski pisarni 5 dni pred samo prireditvijo,
opravlja pa tudi ostala opravila, ki niso
vezana na interventno ukrepanje policije.
V policijski pisarni Loška dolina se lahko
zglasi vsak občan, ki potrebuje pomoč, saj
mu je le-ta tudi nudena.
Ga. Jurkovič pravi, da se razne aktivnosti,
ki jih opravlja, ne da izmerit, vendar je vesela, da se uspeh le-teh odraža na varnosti
v cestnem prometu ali preko stika z ljudmi,
ki so dragocen vir povratnih informacij
njenega delovanja v občini. Sodelovanje
policije s skupnostjo lahko opazimo tudi
v akciji, ki se je v mesecu marcu odvijala
tudi v Loški dolini, »Očistimo Slovenijo«,
kjer policija sodeluje z gasilci, lokalno skupnostjo in posamezniki v smislu odkrivanja
črnih odlagališč in onesnaževanja okolja.
Poleg policijske pisarne pa se za sodelovanje s skupnostjo policija prizadeva vstopiti
v stik z ljudmi tudi preko preventivnih akcij, saj tako ljudi spoznava in jih izobražuje.

Paleta preventive je zelo pestra. Otroci in
starejši predstavljajo eno najbolj ranljivih
oziroma ogroženih skupin prebivalstva,
zato je največ preventivnih projektov namenjenih prav njim, vendar pa ga. Jurkovič
ne pozabi preostalih prebivalcev, še posebno ne žrtve kaznivih dejanj, s katerimi je v
stalnem stiku. V začetku šolskega leta se po
Sloveniji vsako leto odvija preventivni projekt »Varna pot v šolo in domov«, kjer vodja policijskega okoliša s sodelavci voznike
opozarja, da cesto delijo z otroki, otrokom,
ki prvič sedajo v šolske klopi, pa pokaže
pravilno vedenje v cestnem prometu. Prav
tako je obisk vodje policijskega okoliša na
šoli namenjen splošnemu poznavanju cestnih predpisov med otroci, kjer osvojeno
teorijo praktično ponazorijo tudi na cesti.
Tekom šolskega leta se v petem razredu odvijajo ure z vodjo policijskega okoliša, kjer
preko delovnega zvezka »Policist Leon svetuje« otroci spoznavajo različne nevarnosti,
ki jim kot otrokom pretijo, hkrati pa jim
daje zgled pravilnega ravnanja. Ena izmed
preventive je tudi akcija »Otrok policist za
en dan« in pa »Varnostni pas – pripni svoje
življenje!«, kjer se lahko otroci naučijo pravilnega privezovanja z varnostnim pasom
na avtosedežu, ki služi kot učni pripomoček. V kolikor se na šoli pojavi nek varnostno zanimiv dogodek (tatvine, nasilje med
vrstniki ipd.), pa se ob sodelovanju z vodstvom šole in učitelji ga. Jurkovič dogovori
za predstavitev problematike ob pogovoru z
učenci. Nedavno nazaj je bilo organizirano
predavanje »Ne pozabite na varnost« namenjeno starejšim občanom v Loški dolini, ki
se ga je udeležilo lepo število starejših oseb.
Preventiva v Loški dolini živi in se razvija,
prav tako sodelovanje policije s skupnostjo
in skupnosti s policijo. Pomembno je, da se
lahko ljudje obrnejo po pomoč ali nasvet k
vodji policijskega okoliša, saj preko njega
zaživi policija v skupnosti v pravem pomenu. Moto dela Lidije Jurkovič je več kot
zgovoren, saj pravi, da živi v službi za ljudi
in z ljudmi. Upam, da je podobna miselnost
prisotna tudi pri drugih policistih in vodjih
policijskih okolišev po Sloveniji.
Za zaključek bi se rada zahvalila vsem občanom in občankam Blok in Loške doline
za sodelovanje pri anketiranju za potrebe
diplomskega dela in vodji 3. policijskega
okoliša Lidiji Jurkovič, ki mi je nudila praktičen vpogled v delovanje vodje policijskega
okoliša.
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Zoja Levec, 8 let

Živalske dogodivščine:

Dogodivščine malega miška
Nekoč je živela miš in ta miš je bila vdova.
Nekega dne je skotila enega samcatega miška. Čez nekaj let mu je rekla: »Star si že štiri
leta, tudi ti moraš pokukati v svet in doživeti
pustolovščine, kot sem jih jaz.«
»Že, ampak bojim se zveri,« je rekel mišek.
»Čisto podoben si moji sestri Maji, ki se je
vedno bala.«
Mišek je pograbil culico, pogoltnil slino,
pokukal iz luknje in hitro stekel na travnik.
»Ooo, kako so ti metulji lepi in cvetlice! Škoda, da nisem že prej takole odkorakal v svet.«
Ko je hodil in hodil, je nekaj zavohal. Rekel
je: »Mama vedno pravi, da moraš svojemu
nosu slediti.«
Mišek mu je sledil ter prišel do sira. Ko ga je
ravno hotel pojesti, je priletel hrošč. Rekel je:
»Ali si lahko deliva hrano?«
Ker je bil mišek dobrega srca, ni potreboval
veliko časa, da bi premislil in je odločno rekel: »Seveda!«
»Hvala ti!« je rekel hrošč in začel jesti sir. Ko
je bil sir že v njunih želodčkih, sta se poslovila in odšla vsak v svojo smer.
Mišek je bil čisto tiho. A, ker vemo, da mačka dobro voha ga je tudi zavohala in rekla:
»Tukaj pa diši po miški«. Mišek je iz culice

Martina Kočevar

vzel mačjo sladico in jo močno vrgel. Ko jo
je mačka zavohala, je hitro stekla k njej. Mišek si je culico hitro poveznil na ramo in ušel
mački. »O še sreča, da sem ji ušel,« je rekel
in odšel naprej. Ko je hodil, si je prepeval
pesem: »Jaz sem mali mišek, ki od doma sem
odšel, da bi pustolovščine doživel«. Ker je
prepeval ni ugotovil, da se je izgubil.
»Kje pa sem, mogoče v žabji vasi?
Seveda … Ali pa tudi ne.
Ojoj, kje pa sem, izgubil sem se«.
Mišek je obupan sedel na tla.
Kar na enkrat pa prileze gosenica in ga vpraša: »Kaj te muči?«
»Izgubil sem se, ali veš kje sem?«
»Seveda travnik poznam, kot svoj lastni žep«
»Ali mi potem lahko pomagaš?«
»Seveda«, mišek je gosenici povedal, da želi
na središče travnika. Gosenica mu je razložila, po kateri poti mora, da bo prišel tja. Mišek
je ni razumel, zato je iz culice potegnil listek,
na katerega je gosenica narisala pot. Mišek je
navodilu sledil ter prišel do središča travnika.
»Ooo, kakšna razprodaja knjig in zvezkov«.
Mišku je bilo najbolj všeč, ker so bile tam
same miši. »Ooo, kako lepa miška, dal ji
bom torto in se ji predstavil«. Mišek je res

Junaki našega časa
Meseca marca je potekal v osnovni šili v
Novi vasi šolski parlament. Tema letošnjih
parlamentov po šolah je Junaki našega časa.
Učenci so predstavili, kdo so zanje junaki in
zakaj. Izbrali so različne ljudi. Nekateri znane osebnosti, drugi pa junake iz domačega
okolja. Vsi junaki pa se pogumno spopadajo z življenjem ali pa so napravili
nekaj, kar je vredno posnemanja. Povabili so
gosta, ki živi blizu, je
aktiven športnik,
preprost in
prijazen človek,
Simona Kočevarja. Predstavil jim je svojo
športno pot
in dejavnosti,
ki mu zapolnjujejo življenje.
Navdušil je učence
in zaposlene.

odšel k slaščičarki in kupil najlepšo torto,
zdraven je naročil še škatlico za torte. Torto
je je dal v škatlico, vzel list in svinčnik in na
list napisal svojo predstavitev: »Jaz sem mišek, hotel sem te vprašati, ali bi postala moje
dekle?« In miš mu je odgovorila: »Seveda!«
Oba sta se objela in se čez nekaj dni poročila
ter dobila dva otroka - miško in miška.
Mišek je miški povedal, da je njegova mama
morda še živa in da bo lahko pazila na njuna
otroka. Miška se je te novice zelo razveselila. To sta povedala tudi otrokoma, spakirali
so kovčke in odšli. Mišek je otrokoma pripovedoval, kako je doživljal pustolovščine,
posebej pa poudaril, da pozna travnik kot
svoj lastni žep. Ko so prispeli, je bila miškova mama zelo vesela, da ni pozabil nanjo.
Rekla je, da je miška zelo lepa in da bo z
veseljem pazila na njuni mali miški. Miška
pa je bila nanjo zelo ponosna. In skoraj nikoli se niso prepirali.
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Športno društvo Planjava Babno Polje in Zavod Rihtarjeva domačija Vas vljudno vabita na

4. pohod Iz Babnega Polja do Goričic

V krošnjah dreves
duša šepeče, se plazi po deblu
vse tja h koreninam.
V brezdaljo kipečo
glavo vzdiguje
in končno med množico trav
telo ji omaga.
Zdaj je le še bolj nema,
bolj trpka,
bolj tiha!
Utrujena čaka zaprtih oči,
da boj svoj konča
in veke zapre
ter več ne dočaka
današnje noči.
V travah šumečih
odgovor je zame.
Zato korak moj se večkrat poda,
po shojeni stezi
med njive zorane,
na obronke gozdov,
na bregove voda.

po poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega,

sobota, 19. maj 2012
Nezahtevna, 18 km dolga pot večinoma vodi po obstoječih kolovozih in gozdnih poteh.
Obvezne predhodne prijave do 17. maja 2012 do 18.00 ure
na 031/429-092 (Nevenka Poje) ali 041/260-985 (Alenka Veber).
Kontakt: ŠD Planjava Babno Polje, 041 260 985, sd.planjava.bp@gmail.com
Spletna stran: www.rihtarjeva-domacija.si
Okvirni program:
› ob 7.30 sveta maša v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju za vse notranjske izseljence v Severni Ameriki
› od 8.00 do 8.30 prijava pohodnikov in jutranja pogostitev s kavo, čajem in domačimi
dobrotami
› 8.30 do 9.00 kulturni program
› ob 9.00 začetek pohoda
› okrog 15. ure predviden prihod pohodnikov
na Goričice, ogled domačije pri Češnjevcu,
postanek pri družini Mahne, nato vračanje z
avtobusom na izhodišče poti v Babno Polje.

Pohod bo ob vsakem vremenu. Prispevek
8 EUR (za otroke do 15 let 4 EUR) vsebuje
organizacijo in vodenje, zloženke, zemljevid
poti, jutranjo kavo, čaj ter pecivo, avtobusni
prevoz na izhodišče poti ter nezgodno
zavarovanje. Malica iz nahrbtnika. Organizator
si pridržuje pravico do spremembe programa.
Organizatorji pohoda niso odgovorni za
morebitno nesrečo ali škodo, ki bi jo utrpel
pohodnik na poti.
Zaradi sklenitve nezgodnega zavarovanje je
potrebno ob prijavi sporočiti poleg imena in
priimka tudi rojstno letnico.

Ne maram, ne maram
množice hrupne,
ne maram, ne maram potnih gostiln …
Srce in duša hlepita po miru,
ki ga le čista narava mi da.
Bernarda Kandare

Cerknica - Loška dolina - Bloke

Spoštovani občani in občanke,
lani nam je z vašo pomočjo akcija ZBIRANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN uspela. Tisti, ki so
prejeli vaše podarjene stvari, pa so bili zelo veseli in jim je prišlo prav v tem šolskem letu. Zato
smo pomislili, da bomo z akcijo nadaljevali.
Ali imate ŠE kje na podstrešju spravljeno kakšno šolsko torbo ali pa peresnico, ki je
še uporabna in čista, ali pa vam leži v omari? Mogoče imate tudi še kaj uporabnih barvic,
flomastrov, vodenk ali pa tempera barv, nepopisane in lepe zvezke ?
Vse to bi potrebovali otroci, ki jim starši težje kupijo šolske potrebščine.
Mi pa smo zainteresirani, da bi zbrali nekaj takega materiala in ga ponudili staršem
šoloobveznih otrok, ko pri nas prosijo za pomoč.
Tudi če se najde kakšno OHRANJENO KOLO (za odrasle ali otroško), potrebno manjšega
popravila ga bomo z veseljem sprejeli.

Akcijo zbiranja potrebnega materiala bomo imeli

od 20. maja do 30. junija 2012

in bomo sprejemali vsak delovni dan od 8. do 14. ure v poslovnih prostorih RK Cerknica (skladišče).
Lahko pa stvar tudi pustite pred skladiščem v škatli.

slike so simbolne

Območno združenje Rdečega križa

foto: Alenka Veber
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Sodelavcem v slovo!

Zavod ORON s partnerji uspešno zaključil evropski projekt

Prostovoljstvo –
izraz aktivnega državljanstva
V okviru evropskega leta prostovoljstva 2011 je Evropska komisija objavila razpis za organizacije javnega sektorja in nevladne organizacije civilne družbe s ciljem sofinanciranja vodilnih projektov držav članic Evropske unije, ki razvijajo in krepijo nove sheme in pristope za
sodelovanje na področju prostovoljstva. Zavod ORON je skupaj z lokalnimi partnerji – Občino Loška dolina, Zvezo kulturnih društev Loška dolina, Športno zvezo Loška dolina, Gasilsko
zvezo Loška dolina in Turističnim društvom Loška dolina kot edini v Sloveniji uspešno kandidiral na ta razpis s projektom »Prostovoljstvo – izraz aktivnega državljanstva«.
V sklopu projekta smo izvedli več aktivnosti. Pripravili smo 25 izobraževalno-informativnih
televizijskih oddaj o različnih področjih prostovoljnega dela. Enourne oddaje so bile sestavljene iz pogovorov s predstavniki prostovoljskih organizacij in drugih gostov in iz terenskih
prispevkov ter reportaž o prostovoljstvu. Predstavili smo različna društva, zavode in inštitucije v regiji, ki se pri svojem delu srečujejo s prostovoljstvom. Organizirali smo 8 konferenc
o prostovoljstvu v Notranjsko-kraški regiji. Z zanimivimi gosti smo se pogovarjali o njihovem delu in o izkušnjah, ki so jih pridobili z dolgoletnim prostovoljnim delom. Postavili
smo spletno stran www.prostovoljstvonkr.si, kjer si med drugim lahko pogledate ves video
material, ki smo ga posneli v sklopu projekta. Obiskali smo tudi Karavano prostovoljstva v
Postojni in Ljubljani ter se pogovarjali s sodelujočimi. Pri Gradu Snežnik smo organizirali 1.
sejem prostovoljstva, na katerem so si obiskovalci lahko na stojnicah ogledali, s čim vse se
ukvarjajo prostovoljci in kako široka je paleta barv, s katero nam slikajo lepše življenje. Na
koncu pa smo ustanovili še mrežo prostovoljskih organizacij, ki združuje društva, ki delujejo
na različnih področjih prostovoljnega dela in s tem dajejo širino tej povezavi. Upamo, da bo
tudi ta oblika pripomogla k boljšemu sodelovanju in medsebojni pomoči med društvi in tako
k lažjemu in odmevnejšemu delu na področju, ki se iz dneva v dan širi. S projektom smo
dosegli zastavljene cilje in dobili pohvale od sodelujočih, obiskovalcev in gledalcev. Številni
so šele z našim projektom spoznali mnoga društva, ki se ukvarjajo z zelo strokovnimi, ozkimi
področji in jih zato večkrat prezremo. Z novimi znanji in povezavami so vzklili novi projekti,
v katerih skupaj sodelujejo društva, ki so se povezala prav preko našega projekta.
V projektu so sodelovali ljudje, ki predstavljajo različna področja dela in življenja posameznika, civilne družbe in naroda kot celote. Pokazali smo, kaj vse znamo in kaj vse smo. Prepričani
smo, da so se gledalci in obiskovalci prireditev mnogokrat lahko poistovetili, saj sami počno
prav to, a morda sploh ne opazijo, da je njihovo delo pomembno in cenjeno. Tak odnos lahko
bistveno pripomore k dvigu samozavesti posameznikov. Enako, kot k temu pripomore spoznanje, da smo prostovoljci v Notranjsko-kraški regiji res le delček velikega sveta, a v vseh
pogledih in na vseh nivojih enakovredni, enako cenjeni in obravnavani ter da se ukvarjamo s
podobnimi težavami in iščemo podobne rešitve.
Kljub težkim časom, v katerih živimo, je zanimanja za prostovoljno delo iz dneva v dan več.
Projekt je pokazal, da se za obstoj prostovoljstva pri nas ni treba bati. Nasprotno – lahko smo
optimistični in vse tiste, ki še niso člani kakšne prostovoljske organizacije, povabimo, da se
nam pridružijo in na lastni koži spoznajo, da s pomočjo drugim najbolj pomagamo prav sebi.
Miha Razdrih,
ORON Zavod za obveščanje,
raziskovanje, organiziranje in načrtovanje
tel.: 01 7058 816, fax: 01 7058 817
E-mail: info@prostovoljstvonkr.si

Nisem več tisto, kar b'la sem nekoč,
mal EMŠO, mal služba sta vzela mi moč,
le kam izginil ves moj je elan,
kar bolj počasen postal je vsakdan.
Počutje mi je kot v oklepu,
saj škripa že na vsakem sklepu,
in zdaj, ko čas moj izgublja svojo moč,
mi le še penzija je v pomoč.
Dovolj mi je te fabrške sivine,
odšla na zrak bom, tud' v planine,
nihče mi več utiral ne bo steze,
hodila bom po svoje, tja brez veze.
Vzela vajeti bom v svoje roke,
uživala, pazila bom otroke,
po južni malo zadremala,
še v sanjah več ne bom se šefa bala.
Ko urca zjutraj bi zvonila,
le pod kouter se bom bolj zarila,
lahko si umislim tud' erotične noči,
saj dneve v penziji se kar prespi.
Zdaj možu stalno bom na razpolago,
pa tud več časa bo za kako »zgago«,
a če uslišal me bo Bog,
povandrava kaj več okrog.
Bo cunca moja le trenirka,
se v penziji na linijo več ne mirka,
zagrnila bom vsa ogledala,
da slaba vest ne bo mi nagajala.
A treba se bo v roke vzeti,
pa ne sam v bajti bit ujeti,
spustit pa tudi kak obrok,
da lažje flirtala bom na okrog.
Bi zdravo blo pokazat kakšno kost,
pa večkrat it' k frizerju po mladost,
da bi vrnila se mi še norost,
moža poprosim za prostost.
Odslej ostala bom le vaša znanka,
a poleg še »zunanja svetovalka«,
poročala bom, kako zunaj se živi,
dokler, seveda, ne pridružite se mi.
Za pesmi zdaj bolj malo bo navdiha,
doma se bolj na škrge diha.
Le kdo mi zdaj bo še zavriskal?
Me kdo od vas še kaj obiskal?
Toda tesnoba v srcu me obdaja,
v firmi naši kuga zdaj razsaja,
zato v mislih bom veliko z vami,
da tudi vi prebrodite ta fabrški cunami.
Pa vendar vsa boljša leta sem tu preživela,
se z vami potila in dobro imela,
a vem, zagotovo ne bo me nazaj,
naslednja postaja, »MATILDIN« JE RAJ!
... se vidimo!
Ana Avsec
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Sporočilo za javnost

Natečaj
»Zdrava prehrana«
Ljubljana, 16. 4. 2012 – Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje je v sodelovanju z družbo Mercator, d. d. zasnovalo
natečaj »Zdrava prehrana«. Z izvedbo
projekta se želi spodbuditi razmišljanje
in aktivnost odgovornih v vrtcih in šolah
ter otrok in odraslih o zdravi prehrani.
V Mercatorju ima odgovornost do kakovostne hrane zelo pomembno vlogo. Proces distribucije varne hrane nenehno izboljšujejo
in plemenitijo s stalnim spremljanjem obvezujoče zakonodaje, državnega in notranjega
nadzora, s področnimi novostmi, z lastnim
razvojem in smernicami s področja varne
hrane. Lastnemu notranjemu nadzoru pripisujejo pomembno preventivno vlogo, zato
se vrši stalen nadzor nad izdelki tudi lastne
znamke Mercator kot denimo Bio, Premium
in Lumpi izdelki.
Pravilna in predvsem zdrava prehrana je ena
od temeljev za zdrav razvoj otrok in zdravega življenja družbe. S tem namenom je Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj v sodelovanju z družbo Mercator d. d. zasnovalo
projekt »Zdrava prehrana«.

Poletno prostovoljno delo v Braziliji
Smo skupina osmih mladih prostovoljcev, ki
smo se povezali preko programa POTA, ki
deluje znotraj Mladinskega informacijskega
centra v Ljubljani. Julija se odpravljamo na
mednarodno prostovoljno delo v Brazilijo
v mesto Corumba, ki leži na meji z Bolivijo.
Smo mladi študenti, dijaki, zaposleni, različnih smeri študija in iz različnih koncev Slovenije. Center, na katerega odhajamo, je ustanovil slovenski misijonar pater Ernest Saksida,
ki prihaja iz Dornberka. Tam deluje že vse
svoje življenje. Naša skupina je že šesta odprava mladih iz Slovenije. Na različnih centrih se bomo vključili v redno vsakodnevno
delo, pomagali bomo v sirotišnicah, centru
za otroke s posebnimi potrebami in pri delu
s podhranjenimi otroci. Sodelovali bomo pri
delavnicah, ki potekajo vse dni, in priskočili
na pomoč pri konkretnem delu na terenu.

S skupino se na različne načine trudimo, da
bi zbrali nekaj sredstev za center v Corumba.
Zbrane prispevke bomo izročili misijonu,
kjer bodo darove namenili za gradnjo nove
sirotišnice za zlorabljene in zapuščene otroke. Z zbranimi darovi bomo tako prispevali
naš skupni delež pri gradnji lepšega in pravičnejšega sveta.
Če se boste odločili za podporo delovanja
centra oz. misijona v Braziliji, kamor odhajamo, lahko svojo donacijo nakažete na
TRR Mladinsko informacijskega centra,
Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana,
odprt pri Novi Ljubljanski banki d. d. Kot
namen navedite: donacija za program POTA
– Brazilija. Izmed spodnjih sklicev pa izberite tistega, za katerega želite nameniti svojo
donacijo:

00 616-12 (donacija za center v Braziliji)
00 616-02 (kritje stroškov projekta v Braziliji)
Spletna stran, na kateri si lahko kaj več preberete o skupini in kjer lahko kasneje spremljate
celoten projekt, je: http://pota.si/projekti/2012/brazilija
Hvala vsem, ki se boste velikodušno odzvali temu vabilu.

Projekt »Zdrava prehrana« je zasnovan kot
natečaj za vrtce in šole, pri katerem bodo
otroci pod mentorstvom učiteljev in vzgojiteljev prek slik in tekstovnih izdelkov izrazili
svoj pogled na zdravo prehrano, pomen, ki
ji ga pripisujejo … Ob zaključku projekta pa
bodo najboljša tri dela v vsaki kategoriji (vrtci, šole) nagrajena.
Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je
zasnovalo program Šola sobivanja, ki preko različnih projektov celostno obravnava
področje trajnostnega razvoja, družba Mercator d. d. pa se s svojima linijama izdelkov
Mercator Bio in Lumpi prav tako zaveda pomena vzgoje in izobraževanja o zdravi prehrani že pri najmlajših.
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Jaka Matičič

Loška dolina – moja »domovina«
Mraz, dә b te kar
klofnu

Loška dolina. Prelepa občina v južnem delu
države, ki se lahko pohvali s pestrimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Občina,
v kateri živimo in v kateri ne manjka ljudi, ki
so pripravljeni uživati v prečudoviti naravi
in delu, ki ga je tu do nedavnega vedno bilo
dovolj za skoraj vsakega, ki je bil pripravljen
delati in si služiti svoj vsakdanji kruh.
Slabih 4.000 občanov, kolikor jih šteje Loška dolina, je na svoj kraj močno navezanih, saj se velika večina zaposluje v večjemu
domačem industrijskemu podjetju, ki so ga
ustanovili na pobudo človeka s partizanskim imenom Tone Pogačnik ali nam bolje
poznan kot politik in narodni heroj Janez
Hribar. Tisti, ki so ga poznali, zanj pravijo,
da je bil človek z vizijo, človek, ki je Loški
dolini dal točno tisto, kar je potrebovala –
delovna mesta. Nek starejši občan, s katerim
sem nekaj časa nazaj govoril, mi je rekel, da
so se Hribarju posmehovali, ko je rekel, da
bo nekoč pred tem podjetjem parkiranih sto
avtomobilov. Danes pa jih tam – ironično –
stoji bistveno več. Pa bo dolgo tako?
Notranjsko-kraška statistična regija namreč že tako spada med slabše razvite regije
(SURS), katerih regionalni BDP na prebivalca
je med najslabšimi v državi. Kaj to pomeni?
Pomeni, da imamo premalo delovnih mest,
s katerimi bi lahko prebivalci ustvarili več.
Pomeni, da bi ob izgubi večjih podjetij, ki jih
ni veliko, tudi večina prebivalstva ostala brez
sredstev, s katerimi bi si zagotovila osnovne
eksistencialne dobrine. Pomeni, da bi ob pomanjkanju finančnih sredstev ne bilo dovolj
dobrega pretoka le-teh od potrošnikov k ponudnikom. To pa pomeni, da bi brez kroženja
sredstev vsa gospodarska dejavnost v naših
koncih ostala v krču. To je konec manjših
podjetij in samostojnih podjetnikov, ki jih v
občini ni malo. Če ne bomo imeli sredstev, ne
bomo mogli kupovati proizvodov ter storitev
in podjetja ne bodo ustvarjala prihodkov. Če
podjetja nimajo prihodkov se bodo zaprla.
Ko pa se ustavi gospodarska panoga, nimamo
nič. Nimamo sredstev, s katerimi bi kupovali,

in nimamo dobrin, ki bi jih ponudili. Najhuje pa je to, da naj bi bila po nekaterih ocenah
gospodarska rast na nacionalnem nivoju v
prihodnosti še nižja.
In kaj naredimo mi za to? Kaj naredimo mi
kot gospodinjstvo in kaj mi kot podjetje? Kaj
lahko naredi kdor koli? Kot opažam, gledam
in spremljam, smo pripravljeni v naši občini
narediti zelo malo. Že sedaj le nemo gledamo
in upamo na boljše čase, kljub temu da teh še
dolgo ali nikoli več ne bo na vidiku. Nihče pa
se ne potrudi, da bi se zavzel za spremembe.
Ljudje se nadejajo, da bo že socialna država
poskrbela za njih. Podjetja opravljajo Sizifovo delo in iščejo zunanje partnerje, katerim
gre prav tako slabo. Društva živijo predvsem
od sredstev občine, namenjenih za njihovo
dejavnost, čeprav se ta vsakič bolj krčijo zaradi nacionalnega varčevanja kot posledice
krize. Nihče od nas pa se ni pripravljen spopasti z izzivi, se tržiti, iskati nove rešitve, poiskati alternative, ki bi mu omogočale boljše
življenje. Apatični smo pri svojemu pogledu
na tok dogodkov, ki nam kroji življenje. Bo
že nekdo poskrbel za nas, mislimo … NE,
zase moramo poskrbeti sami.
Zato bi se v zadnji misli rad obrnil na vas,
prebivalce Loške doline, da nad dano situacijo ne obupate. Tudi če ste se že vdali v
usodo in vam je vseeno, kaj se zgodi, ne izgubite samozavesti! Če ste ostali brez dela ali
boste v prihodnosti, uprite vse moči v to, da
si povrnete svojo voljo do življenja in vložite
ves trud v svojo osebno rast ter dopolnjujte svoje kompetence in znanja! Posvetite se
svoji družini bolj, kot ste se ji v preteklosti.
Gradite na osebnih odnosih s svojimi družinskimi člani, saj se boste le tako še naprej
počutili srečne v njihovem krogu! Predvsem
pa ne izgubite svoje osebne vere v vrednote,
ki jih zagovarjate, saj vas bodo le te držale
pokonci. Kapitalizem kot ureditev ima namreč pravila, po katerih deluje, ljudje pa o
svojih življenjih lahko odločamo sami. Kakšne odločitve boste izbrali, je odvisno od
vas. Naj bodo premišljene in dobre.

Varh jzera sm biu.
Pr Hrblanә sm se šnopca nalizou
pa dva pira sm spil.
Pol sm šu pa pejš čez Dane,
de b se mau strejznu.
Pa se nejsm.
Mraz je blu, luna je sijala.
Ti s pa doma, pr pječә, sedejla
pa jokala.
K s vejdla,
dә te buom spjet nabutou!
Toni Frbežar

Dokler najә smrt ne
luočә
En lejp polejtn dan je bil.
Ostrnice sva zdejvala.
Pol s pa kar od enkrat rjekla,
dә b rada šla,
dә ne muoreš več,
de maš dost tga gnoja in garajna.
Čist tihu sm biu.
Sam obrnu sm se biu
pa t zapiču vile v vamp!
No, pa pejdә! Sm djal.
Hudičә u rt!
Toni Frbežar
***
Predstavljamo dve pesmi Tonija Frbežarja, ki sta na prvi pogled mogoče
malo čudni, a gre za vse večjo prepoznavnost in odmevnost t. i. "naivne
poezije" - najbolj znan avtor v tem
žanru neopoezije je prav gotovo Janez
Ramoveš. Ta zvrst ima mnogo občudovalcev in je bila letos uvrščena tudi v
Dneve poezije in vina v Medani.
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Vabljeni!

Delovni čas:
Elanda d.o.o.
Plosovo 2
1315 Velike Lašče

• od ponedeljka do sobote
(tudi na praznični dan),
od 8. do 19. ure
• v nedeljo od 8. do 13. ure

Gsm: 041/753 031 • e-mail: danica.rojc@siol.net

V Ribnici,
Knafljev trg,
v bližini TC Spar,
2. nadstropje.
Informacije na telefon

031 449 565

