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UVODNIK
Dober dan, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
V Sloveniji si še nismo dobro opomogli od poplav in žleda, ko je voda
»udarila« drugod – v pokrajinah naše nekdanje skupne države. Nam
ni bilo lahko, a, ko gledamo posnetke iz Bosne in Srbije, nam stiska
srce. Kaj počne voda!
Nedolgo nazaj sem bila po mnogih letih znova v Sarajevu. Močno so
še vidne posledice zadnje vojne na Balkanu, mnogo ljudi živi v velikem pomanjkanju – brez zaposlitve, torej brez denarja, da bi lahko vsaj
približno dostojno živeli. Mnogo stavb je le na pol, za silo urejenih, na
mnogih je videti posledice streljanja in bombardiranja, za ureditev infrastrukture bodo potrebovali še mnogo let. Zdaj pa še to: voda! Voda, ki mnogim odnaša še tisto malo, kar imajo…
Kljub vsej tehniki in tehnologiji današnjega časa vode ne moremo zadržati. Gre svojo pot in
za seboj pušča opustošenje. Zato je na nas, da pomagamo tam in tako, kot lahko. Mnogo organizacij je pripravilo zbirne centre in prav vsi imamo možnost izvedeti, kaj ljudje na prizadetih
območjih potrebujejo in vsi imamo možnost po svojih močeh pomagati.
Slovenci smo humani in smo solidarni. To smo pokazali že neštetokrat in prepričana sem, da se
bomo tudi tokrat izkazali.
Ob tem pa pomislim, da so naša dejanja vsak dan, ne le ob ekstremnih situacijah, tudi vzgled
našim otrokom. Sama sem mama devetošolke. Napol odraslega dekleta, ki se poleg šolskih in
interesnih obveznosti, ki jih je proti koncu šolskega leta res obilo, trudi sodelovati tudi pri pripravi zaključka osnovne šole – valeti.
In, ko se pogovarjava o tem, kaj bi in česa ne bi vnesli v zaključni program, kam bi ali ne bi šli
na zadnji osnovnošolski izlet, kako ali s čim bi se zahvalili svojim učiteljem, opažam, kako v
njeno življenje – in seveda tudi v življenja njenih sošolk in sošolcev – počasi, potiho in skoraj
neopazno prihaja realnost odraslega sveta. Sveta, ko se morajo tudi samostojno organizirati,
ko morajo – kljub sodelovanju odraslih – vendarle tudi sami sprejemati odločitve in zanje tudi
odgovarjati. Pa se tudi naučiti reševati spore in nesporazume. Zdaj bolj, kot kdajkoli prej vidijo,
da sodelovanje med ljudmi ni »linija najmanjšega napora«.
V vseh okoljih so ljudje, ki delajo in tisti, ki kritizirajo. Sama resnično verjamem, da se tisti, ki
delajo, trudijo po svojih najboljših močeh. Da želijo narediti dobro, prav in tako, da bo po godu
kar najširšemu krogu tistih, ki jim ji njihov trud namenjen. Z napakami se učijo, s padci rastejo,
zaradi neuspehov postajajo močnejši.
A tako je življenje – polno napak, padcev in neuspehov. Polno kritik in porazov.
A tudi polno veselja, pravilnih odločitev, odličnih priložnosti. Morda danes dežuje, a že jutri bo
posijalo sonce z vso svojo močjo!
Odrasli pokažimo svojim otrokom, da to drži in jim dajmo največ, kar zmoremo: imejmo jih
radi. In ostanimo pozitivni!

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 15. 8. 2014
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.

OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1500 izvodov • Uredniški odbor: Martina
Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena Ožbolt in Vera Jasna Lekan • Odgovorna
urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
• E-naslov: obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • Fotografije na naslovni strani:
Milena Ožbolt ob predstavitvi knjige »Oblačilna tradicija Loške doline in Babnega Polja«, foto: Miloš Toni • Lektoriranje:
Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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IZ OBČINSKE HIŠE

Andreja Porok

Janez Komidar, župan

Na kratko iz
občinskega
sveta – 24. seja

Prva polovica leta 2014
v luči dogodkov

N

iti še dobro nismo zakorakali v leto 2014, že nas je doletela poplava, kakršne ne pomnijo
tudi najstarejši občani občine Loška dolina. Gasilke in gasilci PGD Iga vas ter gasilci iz
ostalih društev so naredili več, kot je v njihovi moči, da so reševali nevsakdanje probleme prebivalcev naselji Šmarata in Kozarišče. Zaradi razsežnosti poplav smo zaprosili tudi za pomoč
Cerkniške gasilce, katerih naloga pa je bila izključno varovanje požiralnika Golobina in s tem
povezano odstranjevanje večjih kosov naplavin iz vode, tako da le te ne bi posrkalo v jamo.
In po desetih dneh se je voda le umaknila. Intervencija je bila zaključena in gasilke in gasilci
so se lahko posvetili vsakodnevnim obveznostim ter opravilom. Vendar ne za dolgo. Že čez
dva dni je narava udarila ponovno in še z večjo silo. ŽLED. Vpoklicani za pomoč, ponovno
gasilci in celo še v večjem številu moštva kot pri poplavi. Štirinajst dni naporov in dela je bilo
vloženih v odpravo posledic, ki nam jih je povzročil led. S pomočjo prostovoljnih gasilcev
iz raznih krajev v državi in tudi z angažiranostjo vseh pristojnih služb odgovornih za svoja
področja, nam je uspelo prebivalcem občine Loška dolina spet zagotoviti normalno življenje.
A glej ga zlomka. Ponovi se poplava. Vendar ne tako velika kot prva ter za krajše obdobje. Vsi
ti dogodki in vse, kar jih je spremljalo, nas je tudi marsičesa naučilo.
Pa vendar naše življenje mora teči naprej in z njim povezano delo ter aktivnosti, ki smo jih
načrtovali in nismo dopustili, da zastanejo. Nekateri ste mogoče že razmišljali, da se bo zgodba nedokončanja gradnje ceste v Iga vasi ponovila tudi v Starem trgu. Bračičeva ulica proti
Markovcu, je res nekaj časa dajala tak vtis. Vendar je razlika med njima očitna, čeprav sta oba
odseka cest v državni lasti. V Iga vasi projekt vodi in financira država oziroma naj bi ga, Bračičevo ulico pa smo v celoti izvedli z občinskim denarjem in z našimi zaposlenimi. Tudi na
dolgoletne želje prebivalcev ob navedeni ulici nismo pozabili. V sklopu obnove vodovodnega
omrežja in ureditve cestišča je uslišana tudi njihova želja po postavitvi javne razsvetljave. In
če bi čakali na finančno pomoč države, mi verjemite, da bi Bračičeva ulica še danes zrcalila
sliko ceste skozi Iga vas. To pa se ni zgodilo, čeprav je mogoče trajalo malo dlje, kot smo najprej načrtovali, saj nam jo je prav v zaključevanju te investicije zagodlo vreme.
In še lahko ostanemo v Starem trgu. Že pred leti smo na Občino prejeli pobudo predsednika
Društva upokojencev Loška dolina o ureditvi trškega jedra v Starem trgu. Kar nekaj predlogov je bilo podanih z njegove strani in s strani članov društva. Nekatere smo že realizirali.
Žal vseh ni bilo možno iz različnih razlogov. En tak predlog, ki je bil podan, je bil predlog o
obnovitvi oziroma odstranitvi Korletove štale. Lastništvo tega objekta ni bilo občinsko, zato
smo objekt morali najprej odkupiti in, kot danes lahko vidite, je tudi odstranjen. Na prostoru, kjer je do sedaj stal objekt, je začasno urejeno parkirišče v makadamski izvedbi (asfaltni
drobljenec). S tem posegom smo si odprli možnost obnove sosednjega objekta Pot na Ulako
7, v katerem trenutno stanuje en stanovalec. Sam objekt pa bi po obnovi obogatil občinski
stanovanjski fond še za najmanj tri oziroma štiri stanovanja.
Vse foto: Emil Mlakar

četrtek, 24. 4. 2014, so se občinski svetniki Občine Loška dolina
sestali na svoji 24. redni seji. Po potrditvi
zapisnika s pretekle seje ter pregledu
realizacije sklepov so obravnavali poročila javnih zavodov in javnega podjetja,
katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Loška dolina. Poročila za
preteklo leto morajo posredni uporabniki
občinskega proračuna predložiti županu
najkasneje do 28. 2. tekočega leta. Tako
so se svetniki na seji seznanili z letnimi
poročili JP Komunala Cerknica d. o. o.,
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, javnega zavoda
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
Stari trg in Javnega zavoda za kulturo in
turizem grad Snežnik. V skladu s statutom Občine Loška dolina mora župan
po preteku leta, za katero je bil sprejet
proračun, pripraviti predlog zaključnega
računa proračuna in ga predložiti občinskemu svetu v sprejem, zato so svetnice in
svetniki obravnavali in sprejeli zaključni
račun proračuna Občine Loška dolina za
leto 2013. Seznanili so se tudi s poročilom
o realizaciji letnega načrta razpolaganja
in pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Loška dolina za leto
2013. Pod točko »kadrovske zadeve« so
obravnavali soglasje k imenovanju g.
Saša Kavčiča za direktorja Zdravstvenega
doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.
Kljub temu da se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
svoji seji odločila, da ne poda soglasja
k imenovanju g. Kavčiča za direktorja
zdravstvenega doma, so svetniki na pobudo svetnika Zdenka Trudna glasovali za
nasproten sklep ter tako podali soglasje k
imenovanju. Brez razprave pa so svetniki
podali soglasje k imenovanju gospe Marije Hribar za direktorico Knjižnice Jožeta
Udoviča Cerknica. V naslednji točki so
svetniki soglašali s podpisom listine o
pobratenju Grada Lepoglava in Občine
Loška dolina. Nazadnje je občinski svet
obravnaval še Poročilo o opravljenem
nadzoru nad realizacijo priporočil in nad
odpravo nepravilnosti, ki jih je v poročilih o notranji reviziji v Občini Loška
dolina za leti 2011 in 2012 podal državni
notranji revizor. ■
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Neljubi dogodki v začetku meseca februarja (žled) in sprememba zakonodaje nam je
omogočila uslišanje še ene želje, tokrat Šmaračanov in Zavoda za gozdove. Pričeli smo z
gradnjo gozdne ceste od Podcerkve do Dan,
ki bo lastnikom zemljišč bistveno skrajšala
dostope do parcel ter jim tako posledično
znižala stroške spravila lesa iz njihovih gozdnih parcel, ki so utrpele škodo po žledu.
Istočasno pa bo predstavljala protipoplavno cestno povezavo za naselje Šmarata, saj
iz preteklih dogodkov vemo, da je bilo v
času poplav za Šmaračane edino prevozno
sredstvo čoln. Z dokončanjem te ceste, pa
bi v vas lahko prišlo vsako vozilo, predvsem
imam tu v mislih vozila, ki so namenjena za
reševanje ljudi in premoženja ter vozila za
zagotavljanje splošne varnosti. Mogoče pa še
eden pomembnejših vidikov, ki ga dosežemo z izgradnjo te povezave. Razbremeni se
gasilce in ostale vaščane, ki so morali skrbeti
za prevoze s čolnom, tako da se bodo vaščani
Šmarate lahko posvetili svojim vsakdanjim
opravilom.
Posebno dogajanje pa se odvija tudi v Podcerkvi in Nadlesku oziroma na njivah in
poljih okoli teh dveh vasi. Komasacijski postopek, ki so ga predlagali lastniki zemljišč
iz Podcerkve in sta ga podprla tudi vaška
odbora Podcerkev in Nadlesk, je v polnem
teku. Geodetska izmera oboda komasacijskega območja kot tudi izmera vseh cest in
poti ter potoka je zaključena. Vse to je bilo
potrebno postoriti, da bi lahko v drugi polovici letošnjega leta lastnikom zemljišč
predstavili predlog nove zaokrožitve parcel
na podlagi katerega, se bo po uskladitvah izvedla dokončna parcelacija. Ta naj bi bila za-
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ključena predvidoma v začetku naslednjega
leta pred pričetkom kmetijske sezone.
Na področju urejanja prostora v občini smo
letos pričeli z izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
(OPN), ki je bil sprejet v letu 2012. Zbiranje
predlogov in pobud občanov za spremembe
in dopolnitve OPN-ja se je zaključilo konec
meseca aprila. Po opravljeni analizi predlaganih sprememb in dopolnitev bo izdelani
osnutek OPN-ja poslan v pridobivanje prvih mnenj vsem
pristojnim nosilcem urejanja
prostora (Ministrstva, Zavodi
…). Gradivo se
bo po prejetih
mnenjih uskladilo in dopolnilo ter pripravilo
za javno razgrnitev in obravnavo. Občani
bodo s tem imeli ponovno možnost podajanja
mnenj na obravnavane predloge. Po pripravi stališč do pripomb iz javne razgrnitve in
obravnave bo izdelani predlog OPN ponovno poslan v drugo mnenje pristojnim nosilcem urejanja prostora. Po končnem usklajevanju predloga bo izdelani dopolnjenji OPN
posredovan v potrditev občinskemu svetu
občine. Zaradi zakonsko opredeljenih rokov
se sprejem dopolnjenega OPN pričakuje v
roku 18 mesecev od začetka priprave.
Na področju prostora občani lahko od leta
2011 koristijo tudi portal PISO (prostorski
informacijski sistem), kjer so združeni podatki iz različnih državnih virov in skupaj
z občinskimi vsebinami tvorijo kompaktno
celoto. V javnem delu nudi občanom in
podjetjem vpogled v prostorski plan, prometno infrastrukturo, območja kulturne
in naravne dediščine … Občani in podjetja lahko samostojno z vpogledom v portal
PISO pridobijo želene podatke, ki se periodično ažurirajo in so na voljo v trenutku, ko
je prišlo do sprememb.
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V Babnem Polju pa bo zaključek obnove
podružnične osnovne šole v mesecu juniju.
Tako bo Babno polje pridobilo večnamenski
objekt in dve neprofitni stanovanji, ki naj bi
bila vseljiva takoj po otvoritvi. Ureja pa se
tudi okolica objekta. S postavitvijo otroških
igral in ureditvijo igrišča bo na tem prostoru poskrbljeno tako za najmlajše, kot za tiste
manj mlade. Menim, da bodo Babnopoljci s
to pridobitvijo lahko še bolj popestrili dogajanje v svojem kraju, saj že sedaj dokazujejo,
da znajo pripraviti dogodke, ki v kraj pritegnejo tudi druge občane in obiskovalce iz
različnih koncev Slovenije. Ne smemo pa
pozabiti, da je za področje Babnega Polja
zelo pomembna kvalitetna vodooskrba. Načrt povezovanja vodovodnega sistema Loške
doline z Babnim Poljem je že bil omenjen in
izpostavljen. S povezovalnim vodovodom
Loška dolina-Babno Polje bi želeli predvsem
preprečiti pomanjkanje vode v Babnem Polju v sušnih mesecih ter kaljenje vode, ki se
pojavlja ob izdatnih padavinah kot tudi ob
nizkem vodostaju vrtine v Babnem P olju.
Projektna dokumentacija za izvedbo tega
projekta je v izdelavi in naredili bomo vse,
da do izvedbe pride čim prej, saj se zaveda-

mo, da bodo problemi s podnebnimi spremembami vedno večji.
Vrnimo se še malo v dolino. Tudi v dolini
bomo letos pričeli še z kar nekaj investicijami, ki pa bodo v izvedenem času umeščene
v drugo polovico leta 2014. Predvsem bi rad
posebej izpostavil obnovo upravne stavbe na
Gabru, ki bo po zaključku vseh obnovitvenih del služila potrebam medgeneracijskega
centra. Projekt bomo izpeljali s sofinanciranjem EU in državnih sredstev. Z lastnimi
sredstvi pa pričenjamo posodabljati čistilno
napravo Stari trg. Glede na načrt širitve kanalizacijskega omrežja za naselja Pudob, Iga
vas, Kozarišče, Šmarata in Viševek je posodobitev nujna, saj nameravamo celoten sistem navezati na čistilno napravo Stari trg. S
tem bi se izognili nepotrebnim stroškom postavitve nove čistilne naprave v Pudobu ter
omogočimo upravljalcu JP Komunali Cerknica lažji nadzor nad sistemom. Tudi za navedeni projekt je projektna dokumentacija
že v pripravi. Za projekt obvozne ceste Stari
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trg – Markovec pa je projektna dokumentacija že izdelana ter posredovana v pregled in
izdajo soglasij na državne inštitucije. Predvidevamo, da bi z deli pričeli nekje v drugi
polovici leta ter jih zaključili pred zimo. Navedena investicija bi se financirala izključno
iz občinskih sredstev, saj vemo, da od države nimamo kaj pričakovat. In če res želimo
z deli zaključiti še letos, moramo upoštevat
stari pregovor, ki pravi: »Pomagaj si sam in
Bog ti bo pomagal«. Še za eno cesto smo
oddali prijavni obrazec za sofinanciranje investicije. Gre sicer za obnovo vodovodnega
omrežja Lož – Podlož in z njim povezano
tudi ureditev celotne voziščne konstrukcije.
Kako uspešni bomo na razpisu, pa žal ne bi
želel ugibati, saj ste lahko iz drugih medijev
izvedeli, da v kolikor bo prijavljenih projektov preveč, bo državna komisija izvedla žreb.
Res žalostno.
Žalosten pa je tudi začetek zgodbe o gradnji večnamenske športne dvorane v Starem trgu. Občina se je prijavila na razpis za
sredstva Fundacije za šport. S strani Fundacije smo prejeli obvestilo o višini finančne
pomoči, ki nam jo je navedena inštitucija
odobrila. Odobren znesek za investicijo je
žal tako skromen, da me ga je sram navajat v
številkah. Vsekakor s projektom ne namera-

IZ OBČINSKE HIŠE

vamo pričeti, dokler ne zagotovimo vsaj pol
vseh potrebnih sredstev iz naslova drugih
finančnih virov.
Na koncu pa bi se rad dotaknil še poslovanja
občine v letu 2013. Občinskemu svetu je bil
na zadnji 24 redni seji predstavljen in dan v
potrditev Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina, ki so ga svetnice in svetniki
tudi potrdili. Celotna vsebina dokumenta je
dostopna na spletni strani Občine Loška dolina in je ne bi povzemal. Izpostavil pa bi rad
sledeče. Od ustanovitve Občine Loška dolina do leta 2013 je bilo prav leto 2013 poseb-

no, saj je občina prav v tem letu, v investicije
vložila najvišji znesek sredstev, zabeležen
od ustanovitve pa vse do danes. Prestopili
smo neko magično mejo in z veseljem ugotavljam, da zaradi velikih vloženih sredstev
ostali programi niso trpeli. Še bolj pa me
veseli, da se občina ne zadolžuje ter da vse
investicije pelje s pomočjo sredstev EU, državnimi in lastnimi sredstvi, brez najemanja
kreditov. In tako je prav. Čeprav čas za velike
investicije in velike projekte ni najprimernejši, je pa zadovoljstvo po vsakem uspešno
zaključenem projektu toliko večje. ■

LOKALNE VOLITVE 2014
Pogoji objave kandidatov in njihovih
programov za LOKALNE VOLITVE 2014
v glasilu OBRH bodo po razpisu volitev
objavljeni na spletni strani Občine Loška dolina

www.loskadolina.si

maj, 2014
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Jera Razdrih

Pomladno sanjarjenje na vrtu

K

o nas spomladi začnejo žgečkati prvi
sončni žarki, se v nas začne prebujati
močna želja po urejanju okolice pred našimi domovi. Tisti srečneži, ki imamo vsaj
najmanjši prostor za vrtiček, postanemo še
posebej nemirni, saj nam misel na okusne
domače vrtnine takoj pričara vonj slastnih,
doma pripravljenih zelenjavnih jedi. Intenzivno začnemo razmišljati o tem, kaj nam je
v prejšnjih letih na vrtu dobro uspevalo in
kakšne novosti bi lahko še preizkusili.
Sama sem imela lani zelo moderno urejen
vrt, tako imenovano »ustvarjalno goščavo«.
Samo veliki in nesebični pomoči sorodnikov
se lahko zahvalim, da smo imeli čez poletje
večkrat na mizi skledo domače solate in ne
sklede domačega plevela. Letos pa sem si
kljub lanski zadovoljivi letini zadala, da bom
naredila korak naprej in poskušala ustvariti
vrt, kjer se da ločiti zrnje od plev brez pomoči izkušenih forenzikov. Začela sem delati sezname semen in skice idealnih vrtov,
prebirala sem knjige na temo vzgoje zelenjave in dišavnic, proučevala dobre sosedske
odnose različnih vrst zelenjave in pozorno
gledala TV oddaje o uspešnih kmetovalcih

in vrtičkarjih. Mož je bil zadolžen za obiskovanje prireditev izmenjave semen, kjer so se
izmenjavale tudi številne praktične izkušnje
ljudi. Med tem svojim neformalnim študijem sem celo spoznala, da pikiranje ni samo
to, kar sem do sedaj mislila da je. Oborožena
z vsem na novo pridobljenim teoretičnim
znanjem in skicami sva se nato z možem lotila dela …
Pravzaprav je ta »nato« trajal precej dalj
časa, kot naj ponavadi bi. Dežurni krivec je
bilo seveda vreme. Kako prikladno! Bilo je
popolnoma neprimerno za delo na vrtu, kadar pa je bil kakšen dan le sončen in suh, sva
bila z možem skoraj praviloma prezaposlena
s kakšnimi drugimi neodložljivimi opravili.
Držala sva se tudi vseh mogočih starih modrosti, kot na primer: »Dokler ima Snežnik
belo kapo …«, »Sadike ne smejo v zemljo
pred dnevom Janeza Fižolarja«, in podobnih. Še vedno sicer ne vem, kdaj naj bi imel
ta svetnik svoj god, ampak mislim, da še ni
prišel na vrsto. Tolažila sva se tudi z mislijo,
da se pač ničesar ne da prehiteti in da pridelek ne bo nič slabše uspeval, če bo posejan
in posajen kasneje od pridelka najinih oko-

liških sosedov. Tako najine gredice še vedno
niso povsem zapolnjene s sadikami. Glede
na to, da nisva tekača na kratke proge je eno
najinih življenjskih vodil namreč tudi: »Počasi se daleč pride.« Tom in Nelson, mačja
člana naše družine, pa najino preudarnost
popolnoma odobravata, saj je zrahljana zemlja na praznih gredicah njun najljubši prostor, kadar se je treba odpraviti tja, kamor
gre še cesar peš. In najlepše je, če v njej ni
nadležnih sadik, ki se jim je treba na vsakem
koraku izogibati. Prepričana sta tudi, da s
temi svojimi pohodi na gredice prispevata
svoj delež k boljši rasti zelenjave. Kar se tega
tiče, bom morala očitno svoje vzgojne prijeme še precej izpopolniti.
Vsi štirje pa se že veselimo domačih ekoloških vrtnin, saj bodo slej ali prej del naših
vsakdanjih kosil. Tako bomo vsi zadovoljni. Midva, ker bodo jedi okusnejše in bolj
zdrave, mačkona pa, ker nama bo posledično ostajalo več finančnih sredstev za mačje
priboljške. Sta pač nepoboljšljiva optimista.
Tako kot njuna lastnika. ■

Justina Krajc, ravnateljica

Ž

e dolgo je, odkar sem na nekem obisku,
kjer je beseda nanesla tudi na to, da skoraj nihče več ne ve za Justino Krajc, dolgoletno ravnateljico šole in upravnico internata
v Starem trgu, čeprav je za ljudi naredila
toliko dobrega, na glas rekla: »Napisala bom
nekaj o njej!« in verjela, da bom to naredila nemudoma. Pa je minilo toliko časa, cela
dolga leta, da končno lahko natresem nekaj
spominov nanjo, nabranih tu in tam!
Najprej pa povzetek iz nekrologa, ki ga je ob
njeni smrti konec marca 1985 objavilo Glasilo Kovinoplastike Lož v maju istega leta:
Justina Krajc je bila leta 1908 rojeni dvanajsti otrok kmeta in obrtnika, krojača Florjana iz Starega trga. Po končani osnovni in
meščanski šoli ter učiteljišču v Ljubljani kot
napredna učiteljica ni dobila zaposlitve. V
tem času je študirala na Filozofski fakulteti v
Ljubljani kot izredni slušatelj ruskega in slovenskega jezika. Po dveh letih čakanja je dobila službo na Osnovni šoli Blanca, ki je bila
takrat znana kot kazensko mesto za učitelje.
Po štirih letih se je vrnila službovat v domači
Stari trg, da bi pomagala ostarelim staršem.
Ob začetku okupacije leta 1941 se je že v

mesecu maju vključila v NOB in aktivno delovala ves čas vojne - zbirala je material in
denarno pomoč, izvajala propagandno delo,
organizirala mitinge in proslave ter opravljala delo terenskega tajnika Rdečega križa.
Tudi najhujši okupatorski teror ni upognil
njenega zavednega slovenstva.
Ko je bilo ozemlje Loške doline leta 1943
osvobojeno, jo je Komisija za osvobojeno
ozemlje nastavila na Osnovni šoli Stari trg.
Zaradi pogostih vpadov Nemcev in domobrancev je bila šola za nekaj časa premeščena
v Kočo vas. Skupaj s kolegico Štefko Prešernovo sta organizirali odbor Rdečega križa, ki
je nudil veliko pomoč ranjencem in vojski.
V prvem Ljudskem odboru leta 1944 je bila
izvoljena v socialni in prosvetni odsek.
Na Nižji gimnaziji v Starem trgu, ki je bila
ustanovljena 5. 9. 1944, je poučevala, ko pa
je bil 4. 11. 1944 organiziran dijaški dom*,
je opravljala delo upravnika ves čas obstoja
ustanove, istočasno pa poučevala in bila od
leta 1947 tudi ravnateljica šole.
V času po osvoboditvi je bila tudi tajnica
Delavsko prosvetnega društva Svoboda Stari trg, dolgoletna odbornica Telovadnega
društva Partizan Loška dolina, predsednica

Portret Justine Krajc

(iz Glasila Kovinoplastike Lož)

Občinskega sveta za šolstvo, organizator dopolnilne šole za partizanske otroke in še kaj.
Čeprav ji lastno materinstvo ni bilo dano,
je bila mati mnogim sirotam, zapuščenim
otrokom in drugim, ki so bili zbrani v internatu. Žrtvovala jim je ves prosti čas, večere,
noči, sobote in nedelje.
»Svojim kolegom je znala pomagati in jih
bodriti pri delu, zato je njen lik pedagoga
vreden posnemanja«, so v Glasilu Kovinoplastike ob njeni smrti zapisali učitelji
Osnovne šole Stari trg pri Ložu.
Pokopana je bila 29. marca 1985 na pokopališču v Podcerkvi, stara 77 let.
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saj nista ničesar krivi …
Zelo si je prizadevala,
da bi pomagala, a žal ni
uspela.
•
Dobro se spominjam
tudi internata v Starem
trgu. Nameščen je bil v
nekdanji Schweigerjevi
hiši, ki so jo lastniki
brez potomcev zapustili nečakinji iz Babnega Polja, ta pa jo je v
oporoki namenila skrbi za revne otroke. Ko
Kolektiv starotrške šole leta 1957 na jesenskem
je bil čez čas, nekje okoli
zagrebškem velesejmu. Justa Krajc je druga z
desne. foto: zasebni arhiv Silva Šepec
leta 1964, internat razpuščen, je upravnica
Justa Krajčeva kar k sebi domov vzela nekaj
otrok, ki niso imeli kam iti in sama še naSovaščanka in njena učenka v
prej skrbela zanje.
Ljudski šoli med vojno, leta 1944, se
spominja:
Anekdota iz medvojnega časa o
Justini Krajc pripoveduje takole:
Bili smo sosedje in zelo dobro smo se razumeli. Florjanov oče je bil majhen mož, ki je
Ko je po napadu na Lož prišel v Stari trg
imel krojaško delavnico v »hiši«, osrednjem
italijanski poveljnik Grazzioli, so ga moraprostoru hiše.
li pozdraviti tudi vsi učitelji, in sicer se je
Iz tistega čas se spominjam pripovedi, da
je leta 1906 Stari trg pogorel in z njim tudi pričakovalo, da ga bodo pozdravili z dvignjeno roko, z rimskim oziroma fašističnim
Florjanova hiša. Pripovedovali so, da so brata Lojzeta, ki je pozneje ves čas živel doma s pozdravom. Vsi so tako tudi naredili, samo
sestro Justo, ob tisti nesreči – še dojenčka – Justa Krajčeva se je le nekoliko poklonila in
naglo zavili v rjuho in odnesli iz goreče hiše, s tem izrazila kljubovanje, ki pa bi jo lahko
veliko stalo ... Tedanji upravitelj šole Ivan
drugače bi umrl v njej. Pri nas je takrat poMercina jo je resno opomnil, naj nikar več
gorel skedenj ali hlev, ogenj pa je že počrnil
tudi tramove pri hiši, ki smo jih gledali še ne tvega česa takega.
dolgo potem …
Čisto na začetku delovanja Dijaškega doma
•
Stari trg so dečki bivali v Teličevi hiši na
Leta 1944 v novembru sem bila pri pouku v
Ljudski šoli v Starem trgu. Iznenada so v ra- Mandrgah, deklice pa v Schweigerjevi, pozred prišli vojaki in pripeljali učiteljico Šte- zneje pa vsi skupaj v Schweigerjevi hiši sredi
fko Prešernovo. Stopila je h katedru in nam Starega trga, nasproti Nižje gimnazije. Tam
so danes gostinski lokal in stanovanja. Inrekla nekaj besed kakor v slovo, nato so jo
takoj spet odpeljali. Nas otroke so poslali do- ternat je pokrival področje Cerknice, Blok
in Ilirskobistriškega predela in ob ustanomov in stekli smo čez »brčíco« – brv preko
Brežička proti smrečicam, ki so rasle tam in vitvi je bilo od 38 gojencev kar 23 vojnih
sirot. (Vir: prof. Tone Avsec, ustno)
nato čim prej domov. Vse okoli nas je pokalo
in bili smo na smrt prestrašeni. Spominjam
V internatu so konec petdesetih in v začetse, da sta bili z mano v gruči bežečih otrok še
ku šestdesetih let prejšnjega stoletja bivali
Rusova Majda in Andretova Nika, za druge
več ne vem ... Tistega dne so pri Sveti Ani otroci iz Babnega Polja, Novega in Starega
Kota, Juršč, Knežaka, Bača, Otav, Cajnarubili učiteljico Prešernovo. Na mrtvaškem
jev in še od kod. Ravnateljica Krajčeva se
odru je potem ležala v Kajžarjevi hiši poleg
je »internatarjem«, kot smo jih imenovali
šole in tudi jaz sem jo šla pokropit. Še vedno
»ta domači« učenci, razdajala dobesedno
imam pred očmi strelno rano na njenem ledo zadnjega diha in v tistih časih še vedno
vem licu …
hudega pomanjkanja dala zanje tudi skoraj
Prešernova je bila najprej pokopana na pokopališču v Podcerkvi v prvi vrsti, kjer so vse, kar je imela svojega.
pokopani duhovniki, čez nekaj let pa so jo Ob internatu je bil vrt, kjer so kuharice –
Rezka, Julka, Ivanka, Malka …, pridelovale
prekopali; ljudje so rekli, da v Ljubljano.
zelenjavo. Nekaj hrane so za svoje otroke
Pozneje sem slišala večkrat pripovedovati
prispevali nekateri starši, vendar je bilo
odrasle, kako je Justa Krajčeva, ko je izvedela, da so odpeljali učiteljici Benčinovo in življenje »internatarjev« vseeno zelo skromno in življenje ravnateljice prav tako ali
Prešernovo, ki ji je bila še posebno dobra
morda še bolj. Toda njihova mladost ni
prijateljica in se je veliko zadrževala pri Florpoznala jamranja. Otroci iz internata so se
janovih, nemudoma tekla v župnišče prosit,
učili in igrali kot vsi drugi.
naj vendar posredujejo, da bi ju izpustili,
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Nekdanji gojenec pripoveduje:
Med nadstropji v internatu se je razvila nekakšna vojna in neke noči tam v letih 1959
do 1961 smo se »internatarji« iz pritličja
odplazili z zavozlanimi brisačami v rokah v
jedilnico, ki je bila v zgornjem nadstropju,
da bi se spopadli s tistimi, ki so bivali tam
… tako za hec, za igro. Ko smo v jedilnici
prižgali luč, pa smo zagledali ravnateljico,
ki je naslonjena na roke spala za mizo. Ko
je posvetila luč, je dvignila glavo in na svoj
značilni način strogo vprašala: »Kaj pa je!?«
Osupli smo se brez besed razbežali ko dež v
svoje postelje; samo zašumelo je za nami …
Nismo vedeli, da je ravnateljica tudi ponoči
z nami.
Še ena nekdanja učenka se spominja:
Mislim, da sem jo prvič videla, ko je med poukom privedla v razred preplašenega dečka
M., ki je potem postal naš novi sošolec. Še
vidim pred sabo, kako ga je z desnico držala
čez ramo in nam naročala, naj ga lepo sprejmemo, potem pa ga rahlo potisnila proti učiteljici, ki ga je za roko odvedla do prostega
mesta v klopeh, se s svojimi svetlimi očmi še
enkrat ozrla po nas in odšla.
•
Naslednjič sem jo videla na začetku drugega
razreda, leta 1957, ko se je pouk začel z enomesečno zamudo, ker je zamujala tudi obnova šolske stavbe; to je bila Ljudska šola, kjer
je danes sedež občine. Sprejela nas je v obnovljeni avli, kjer je bilo novo betonsko korito s
pipami in tekočo vodo in – čudo – dve stranišči na izplakovanje, v razredih pa parket na
tleh, novo pohištvo in lepe bele luči! Vse je
še dišalo po beležu. Posebno ponosno nam
je pokazala sodobne luknjičave zračnike na
zgornjem delu okenskih okvirov, ki jih je
bilo mogoče zapreti in odpreti. Obnovljena
šola je bila res brez primere s prejšnjo, kjer
smo gulili stare zrezljane in spraskane klopi,
v blatnih čevljih ali bosi hodili po deskah, s
katerih so se cefrale iveri in uporabljali stranišče »na štrbunk«, ki je nepozabno smrdelo po lizolu, vodo za čiščenje table pa smo
hodili zajemat z umivalnikom v Brežiček, ki
je takrat še tekel tik ob cesti, ker ročaja na
bližnji »trumpi« še nismo dosegli …
•
Ob zaključku tretjega šolskega leta sem bila
med učenci, ki jim je ravnateljica izročila knjižne nagrade – knjigo o Robinzonu s
posvetilom, žigom šole in njenim odločnim
podpisom še danes hranim.
•
Bilo je v petem ali šestem razredu okoli novega leta. V kinodvorani je bila šolska proslava, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz, še
prej nas je nagovorila ravnateljica. Nisem
je poslušala, ker je vso mojo pozornost privlačil okrašeni oder in novoletna jelka na
njem ter velikansko pričakovanje, ki je pol-
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nilo prostor. Najbrž je spet enkrat naročala,
naj bomo pošteni, delavni, disciplinirani in
predvsem naj se pridno učimo.
Dedek Mraz – najbrž Pavletov Tone starejši - je potem prinesel darila: enega ali dva
para smuči – za vso šolo. Slovesno so jih
prevzeli predstavniki Pionirske organizacije.
Kako smo bili vsi veseli!! Zavidali smo svojim predstavnikom, da so se lahko dotikali
tistih lepih novih smuči, njihovega gladkega
rdečega laka in čisto pravih vezi. Glasno smo
ugibali, kdo in kdaj se bo smel smučati z njimi … Gotovo bodo to spet »internatarji« in
zavidali smo jim - ah, kako zavidali! ... Kako
pravljično je bilo videti, ko je dedek Mraz z
brado iz prediva, v gumijastih škornjih in v
kdo ve kakšnem plašču prišel na oder s tistimi smučmi v pletirju!
Potem so učenci višjih razredov zaigrali veličastno igro, v kateri je veter razpihal vso
moko iz koša in so se potem dogajale same junaške in čudežne reči, da so jo dobili nazaj …
•
Ko je šel osmi razred mojega osnovnega šolanja h koncu, se je bilo treba odločiti, kaj
naprej. Mnogo sošolcev in sošolk se je odločilo za tovarno, nekaj fantov za orodjarje
in kovinarje, dekleta za administratorke in
ekonomske tehnike – in jaz z njimi, ker je
bilo pač to slišati dobro in nekam najbolj
normalno … Seveda ni bilo potreb in tudi
ne štipendij za toliko ekonomskih tehnikov
in kazalo je že, da z mojim šolanjem ne bo
nič. Pa stopi nekega dne v razred ravnateljica
in pove, da bo Kovinoplastika dala štipendijo za eno medicinsko sestro. Če koga to zanima, je rekla, naj pride jutri povedat v zbornico … Naslednjega dne sem po zadnji šolski
uri tresoča in preznojena od treme in strahu obotavljaje potrkala na vrata zbornice, v
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kateri je sedela samo še ravnateljica. Komaj
sem izdavila, da bi se šla učit za medicinsko
sestro. »Prav, naj starši to podpišejo« je rekla
... In tako sem postala medicinska sestra …
•
Ne vem, ali je ravnateljica Justa Krajc v resnici
kdaj utegnila prebrati Makarenkovo Pedagoško pesnitev, toda ravnala je v nešteto primerih natanko tako, kot da bi se zgledovala po
tem velikem učitelju, ki je s trdim delom, izjemno predanostjo, vzorom, pronicljivostjo in
zdravo pametjo, ki ni vedno upoštevala direktiv, v dvajsetih letih 20. stoletja po oktobrski
revoluciji dosegel skoraj neverjetne rezultate
pri vzgoji in prevzgoji mladih prestopnikov,
klatežev in sirot, pobranih po cestah Ukrajine
od Harkova do Kijeva in Odese …

Imela pa je posebno metodo kaznovanja, ki
smo se je zelo bali. Če je kdo kaj ušpičil, ga je
poklicala k sebi in vprašala: »Zakaj si to naredil?« ali »Zakaj se ne učiš?« Ko si nekaj zmencal v odgovor, te je samo molče gledala v oči,
dolgo, neskončno dolgo – morda je bila ta čas
z mislimi kdo ve kje, ti, grešnik pa si stal tam
v strahu in negotovosti, potem pa te je odslovila, rekoč: »Ne delaj več tega!«. Zagovora pri
Ravnateljici smo se vsi strašno bali.
Krajčeva je bila prisotna povsod, skrbela je za
vse nas kot za svoje, zdelo se ji je, da mora rešiti
in urediti vse. Bila je bolj dobra kot bel kruh, dajala je življenje za svoje delo in izgorela v njem.

Eden od »internatarjev« pripoveduje:

Bila je komunistka z veliko začetnico v najboljšem možnem pomenu te besede, kajti vse njeno je bilo skupno in še več kot to,
poosebljala je najboljše v ideji komunizma.
Imela je sto in več otrok in vsi so bili njeni, z
njimi je delila vse, tudi revščino. Njeno pojmovanje komunizma je bila skrb za drugega,
razpoložljivost za skupno dobro.
•
Spominjam se, da je leta in leta, pozimi in
poleti nosila isti kostim. Ko pa smo jo videli
s torbico v obliki pisma v rokah in z rjavim
klobučkom na glavi, smo vedeli, tudi če ni
ničesar rekla, da gre na Okraj v Postojno, kamor je naša šola takrat spadala.
•
Ko smo imeli na urniku srbohrvaški jezik,
smo že vedeli, da bo odpadel, ker ravnateljica Justa, ki naj bi ga poučevala, ni imela
časa. Kdo ve, kje je »žicala« denar za internat, iskala obrtnika, ki bi popravil streho ali
izpraznil straniščno jamo, pripeljal in razrezal drva, sestankovala je kdo ve s kom … in
vse poti opravila peš.
Vodila je obnovo šole 1957, uvajala mlečno
kuhinjo in šolske malice, posodabljala učila, skrbela za štipendije in ko za šolo v Babnem Polju nikakor ni mogla najti učitelja, je
organizirala dnevni prevoz šolarjev v Stari
trg, kar je bil v tistih časih zelo trd oreh …
Nekoč je menda organizirala celo kuharski
tečaj, kajti bila je dobra kuharica in za eno
od tečajnic so bili krofi, ki jih je zamesila ona
edini, ki so ji sploh kdaj uspeli …
•
V tistih časih je bilo izredno veliko majskega
hrošča, ki je ogrožal pridelek, zato je morala
vsaka hiša nabrati predpisano količino hroščev, ki so jih potem uničili. Izjema ni bil niti
internat. Navadno so jih ljudje nabirali zjutraj, ko so bili hrošči še otrpli, tresli so veje
in s podstavljenih plaht ali odprtih dežnikov
pobirali hrošče v škafe. Uničili so jih tako,
da so jih poparili s kropom. »Internatarji« so
hrošča nabirali po Ulaki, ki je bila v prostem
času tudi njihovo igrišče, zavetje in vadbeni
poligon - in z njimi je hrošče nabirala tudi
ravnateljica!

»Zelo je skrbela za internat, v katerega sem
z drugimi malimi Babnopoljci prišel z dvanajstimi leti in v njem dve leti bival. Včasih
je vprašala, kdaj bodo starši kaj plačali za bivanje in hrano v internatu, pa nikoli nismo
imeli denarja. Učenci iz Novega Kota so včasih prinesli kak denar, menda je prispevala
občina - mi pa nismo imeli. Šele ko je šla
komaj petnajstletna sestra delat v Kovinoplastiko k sponkam na Babnem Polju, je prinesla domov prvo plačo in vsi smo se tako
zelo, prav neizmerno veselili, ker je bil denar
v hiši. Vsakemu od nas petih bratov in sester
je nekaj malega kupila in bili smo nepopisno
srečni zaradi tega.
Ravnateljica pa je vsa leta, kar se je spomnim, nosila eno samo sivorjavo debelo krilo in ustrezno jakno k njemu. Gotovo je ves
svoj denar dala za internat, za nas, da smo
jedli in bili oprani.

Justa Krajc med svojimi sodelavci na smučarskih tekmah v Starem trgu (v sredini z mufom na rokah).
Vir: Stare slike Cerknica
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Njena učenka in poznejša
sodelavka se spominja:
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Še en spomin iz druge roke:

Nekdanji sodelavec:

Večkrat sem slišala, kako se je pokojna ravnateljica zavzemala za svoje varovance, še
prav posebno za tiste iz okrnjenih družin ali
brez njih ter za šibke in bolne otroke.
Mnogo let so na dan mrtvih obiskovalci pokopališča v Podcerkvi videvali moškega, ki je
prinašal cvetje in sveče na ravnateljičin grob
– bil je eden od tistih dečkov iz internata, ki
po zaprtju ustanove niso imeli kam iti in je
bival pri ravnateljici doma. Ko so ga nekateri
prepoznali, jim je zaupal, da mu je pokojna
ravnateljica stala ob strani ne samo dokler je
bil pri njej v internatu, ampak tudi pozneje,
ko se je šolal naprej, si ustvaril družino in
uredil življenje, skratka da mu je bila neuradna nadomestna mati, ki ji dolguje veliko
dobrega v svojem življenju.

Bila je neverjetna dobričina, ki so jo nekateri
tudi izkoriščali. V svojo škodo je delala, zalagala svoj denar in ne vem, ali je sploh imela
plačo. Mladim učiteljem je nudila vso strokovno, moralno in socialno pomoč.
Kot učitelj začetnik sem stanoval in jedel v
internatu, kjer je tedaj začenjal delovati tudi
vrtec. Iz tistega časa se spominjam kuharic
Ivanke in Rezke … V kuhinji je bila ročna
črpalka za vodo – »trumpa«, stranišče je bilo
»na štrbunk« …
Ko sem ob koncu prvega meseca vprašal za
račun, mi je ravnateljica rekla, da bom že
plačal naslednji mesec, naj ne skrbim. Najbrž mi je privoščila neokrnjeno veselje ob
prvi plači, ampak to se je potem ponovilo
še naslednji mesec in kdo ve, če se ne bi še
naprej, tako da sem odločno zahteval račun,
saj sem želel takoj pošteno plačati svoje bivanje v internatu. Takrat je napisala račun,
ki pa je bil še vedno precej nizek in napisan
na listku, ki ji je ravno prišel pod roko. Zato
sem naprej ves čas bivanja v internatu vedno
sam pravočasno poskrbel, da sem redno in
pošteno poravnaval svoje stroške.
Tudi za druge mlade učitelje je vedno na razne načine skušala poskrbeti, da bi se dobro
počutili, uspešno delali in bili zadovoljni.
•
Ko je internat okoli leta 1964 prenehal delovati, sta ostala le dva dečka in dve deklici.
Dečka nista imela svojih družin, zato jima je
ravnateljica kupovala oblačila in obutev, plačala izlete in kdo ve, kaj še vse. Nekaj časa sta
bivala kar pri njej doma, deklici pa sta ostali
do konca šolskega leta in s tem do zaključka
osemletke.

Spominja se je tudi učenka iz
Nižje gimnazije Stari trg:
Bila je moja učiteljica v nižji gimnaziji. Ko
je bila upokojena, sem jo nekoč ob osmem
marcu obiskala in med drugim je beseda nanesla tudi na staro leseno hišo z ognjiščem,
ki je stala v Viševku blizu cerkve. Pripovedovala mi je, kako si je prizadevala, da bi hišo
kot pomemben del stavbne dediščine ohranili in obnovili. Pokazala mi je dokumente,
skice in risbe, ki jih je zbrala v ta namen,
vendar na občini žal ni uspela s svojo zamislijo in staro hišo so podrli …
Takrat je tudi omenila, kako vesela je, da je
njeni nekdanji učenci in varovanci niso pozabili in jo kdaj pa kdaj obiščejo.
Ob tem sem se spomnila, da je nekaterim najbolj potrebnim otrokom v času, ko je bila upravnica internata, iz svojega celo kupovala oblačila.
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Še ena nekdanja učenka in
poznejša sodelavka:
Bila mi je v mnogih ozirih kot mati, obzirna
in razumevajoča, sploh ne stroga in včasih
malce raztresena, kar sploh ni bilo čudno
spričo neštetih težkih obveznosti, ki jih je
imela. Zelo sem jo spoštovala tudi zato, ker
nikoli ni delala razlike med »našimi« in »ne-našimi« učenci in ljudmi nasploh – bila je
neizmerno strpna in širokega duha, pa tudi
radodarna.
•
Svojega denarja najbrž skoraj ni imela, saj
je kar naprej delila drugim. Spominjam se
dogodka, ko jo je celo nek bivši gojenec iz
internata prosil za nekakšno posojilo, ona pa
je takoj naročila, naj mu kar od njene plače
nakažejo zaprošeni znesek. Svojo odločitev
je mirno pospremila s pripombo: »Veš, saj
tega ne bom dobila nazaj!«
•
V spominu imam tudi prigodo z razpelom,
ki je viselo v kotu njene domače hiše. Nekdo
je najbrž moral nekaj pripomniti glede tega,
saj je bilo v tistem času to za osebo na položaju, kakršen je bil njen, nekoliko spotikljivo, pa je odgovorila: »Križ je tja dal moj oče
in tam bo ostal!« In je res, vse do njene smrti.
•
Če kateri od učencev starotrške šole ni bil
sprejet na nadaljnje šolanje, kamor se je prijavil, je pogosto posredovala in dosegla, da
so otroka vseeno nekako sprejeli. Sodelavec
je ob nekem koncu šolskega leta hudomušno
pripomnil: »Zdaj bo ravnateljica spet vzela
torbo, obula salonarje, pokrila klobuk in šla
v akcijo!« …
Večinoma smo jo vsi imenovali samo ravnateljica ali tovarišica ravnateljica, malokdaj Krajčeva. Ravnateljica je bilo kot osebno
ime.
Sodelovala je v mnogih društvih in organizacijah, zlasti kulturnih in človekoljubnih.
Vse življenje je bila zelo zdrava ali pa se za
morebitne bolezni ni zmenila, vendar pa je
že priletna in upokojena preživela težjo operacijo in komplikacije po njej, od česar si ni
več opomogla. Vedno pa se je zelo razveselila obiska nekdanjih učencev in sodelavcev.
Nekdanja učenka in gojenka v
internatu Tilka Klepac je zapisala tele
UTRINKE SPOMINOV:

Justa Krajc z učenci na dvorišču TVD Partizan. Sedi v prvi vrsti v temnem plašču.
Vir: Stare slike Cerknica

Prvič sem se srečala z upravnico in ravnateljico osnovne šole Justo Krajc v šolskem
letu 1958/59. Dopolnila sem enajst let in v
Novem kotu končala peti razred. Iz Binkla
nisem prišla sama v Loško dolino, sem smo
prišli vsi, ki smo končali peti ali šesti razred,
da bi tu končali osemletko. Ker je avtobus
takrat vozil v Loško dolino samo zgodaj zjutraj in se vračal nazaj zvečer, smo stanovali
v internatu v Starem trgu. Tu smo se srečali s Krajčevo. Nad nami ni bdela samo kot
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upravnica, za nas je bila kot druga mama.
Imela je lep pristop do nas otrok, zaupali
smo ji, jo spoštovali in ubogali. Z njo smo
se srečevali od jutra do večera – in internatu
in v šoli. Večkrat nas je imela tudi pri učnih
urah.
»Internatarji« smo večkrat kaj ušpičili. Takrat nas je poklicala k sebi in nas poučila,
kako se moramo vesti, da bomo zgled drugim, predvsem pa, da se izognemo očitkom,
da so »internatarji« vsega krivi. Radi smo jo
imeli in vedeli, da nas ima tudi ona rada.
•
Razsajala je gripa. Vedno več nas je obležalo v
postelji za več dni. Tudi jaz sem zbolela. Kuhala me je vročina, bruhala sem, hrano sem
odvračala. Bile so me same velike žalostne
oči. Ni me toliko zdelala bolezen kot občutek,
da sem od vseh pozabljena. Mame ni bilo, da
bi me potolažila in mi prinesla topel čaj.
Takrat pa je prišla upravnica. Sedla je k meni,
me pobožala in se pogovarjala z mano. Prinesla mi je čaj, tablete proti glavobolu in tri
pomaranče. Imela sem polne oči solz. Že naslednji dan sem se počutila bolje in kmalu
okrevala.
•
Bila je zelo lepa jesen. Kadar nismo imeli v
internatu učnih ur, smo se igrali »med dvema ognjema« ali pa se potepali po Ulaki.
Ta je bila za nas kot pogrnjena miza. Vedeli
smo, kje zorijo dobra jabolka, kje se lahko
najemo sliv in kje se na tleh mehčajo hruške,
tepke.
Nekega dne smo pod Ulako izvohali mlad
oreh. Šibil se je pod težo zelenih plodov. Trgali smo jih in jih razbijali s kamni, da smo
prišli do jedrc. Roke so bile v začetku rumene, nato rjave, na koncu pa skoraj črne.
V internatu smo dolgo drgnili roke z milom
in jih umivali, ampak barva ni šla vstran. Ko
je prišla upravnica, smo skrivali roke. Kmalu pa je ugotovila, kaj se je zgodilo. Bili smo
zelo kregani in nekaj časa nas je imela zelo
pod kontrolo. Kakor pa je zbledela barva na
rokah, se je tudi Justa omehčala in nas je spet
pustila na potep po Ulaki.
•
Za ozimnico je upravnica naročila jabolka –
zlati delišes in jonatan.
Nekega večera se je pred internatom ustavil
kombi – unimog. Jabolka niso bila v zabojčkih, ampak so jih kar stresli v keson unimoga. Tako lepih, debelih jabolk do takrat še
nisem videla.
Upravnica je stopila k nam deklicam in nas
prosila, naj gremo k njej na dom, da bomo
razložile jabolka. Zdelo se nam je zelo imenitno, da nam je zaupala tako nalogo. Preden smo začele z raztovarjanjem, je rekla,
naj se jih najemo. Dve debeli jabolki sta bili
dovolj. Delale smo kot mravljice. Nekaj deklic je dajalo jabolka v vedra, druge pa so jih
nosile v klet. Po končanem delu smo dobile
še nekaj jabolk za s sabo …
V internatu smo se greli s pečmi na drva. Ko
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so bila drva razžagana in razcepljena, je bila
naša naloga, da smo jih speljali in zložili v
drvarnico. Da se pri delu nismo kregali in
da je delo potekalo nemoteno, smo naredili
tekoči trak. Tako so polena potovala iz rok v
roke od kupa razcepljenih polen do drvarnice. V nekaj dneh so bila drva pospravljena.
•
Takrat je pouk potekal tudi v soboto. Sobota
pa je bila tudi dan, ko smo šli Novokotarji
domov, če nam je upravnica dovolila. Kmalu
po kosilu so skupinice odhajale k upravnici
s prošnjo, če gremo lahko z avtobusom domov. Vsakokrat je bil odgovor negativen.
Avtobus je odpeljal v smeri proti Prezidu
brez nas. Mi pa smo bili vztrajni in smo jo šli
tudi po odhodu avtobusa spet prosit za dovoljenje. Najbrž je upala, da bomo odnehali,
ker prevoza ni bilo več in je rekla: »Pojdite!«
Bili smo vsi srečni. Vzeli smo v roke vsak
svoj leseni kovček in šli do Pudoba. Tam
smo zavili na vrtove in jo mahnili proti Šici
in na glavno makadamsko cesto proti Babnemu Polju. Pred temo smo bili že doma.
Upravnici je bilo žal, da nam je dovolila, ampak držala je besedo.
•
Internat in Kulturni dom je ločeval le zelenjavni vrt, kjer je naša kuharica Rezka Šraj
gojila zelenjavo za dijaško kuhinjo.
V Kulturnem domu so redno predvajali celovečerne filme, občasno pa igre. Gostovale
so tudi druge amaterske igralske skupine,
novinarji in ansambli z domačo zabavno
glasbo. Prebivalci Loške doline so si radi
ogledali domače predstave in filme, pri tujih
pa je bila dvorana včasih na pol prazna. Takrat smo prišli na svoj račun »internatarji«.
Zasedli smo zadnje vrste in pridno poslušali
– seveda brezplačno. Navadno se je to zgodilo malo z zamudo in sicer šele takrat, ko
so bili organizatorji prepričani, da nikogar
več ne bo … To nam je omogočila upravnica
Justa Krajc. Po njeni zaslugi sem prvič videla
marsikateri film, spoznala novinarja Draga
Košmrlja, in njegove potopise ter poslušala
Avsenike in ansambel Borisa Kovačiča.
•
Tega, kar sem opisala, se najbolj spomnim.
Večinoma pa so spomini zbledeli, saj je od tedaj minilo 66 let. Upravnica in ravnateljica Justa Krajc pa mi je ostala v lepem spominu. V
drugem dijaškem domu sem po Starem trgu
živela še pet let, vendar se tako lepo nisem počutila nikjer več. Bili smo kot velika družina
in se med seboj poznali v dobrem in slabem.
Z Justino Krajc sem se srečala, ko sem tudi
sama poučevala v Starem trgu. Takrat je bila že
upokojena in radi sva poklepetali o tistih časih.
Ravnateljice Justine Krajc smo se z
govorjeno in pisano besedo spominjali:
Tilka Klepac , Janez Kocjančič,
Slavko Ožbolt, Kristina Strle, Silva Šepec,
Fani Truden, Pepca Zabukovec,
Blažena Zigmund in Milena Ožbolt
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1914 –2014

stoletnica rojstva
Maričke Žnidaršič
TRI POMLADNE
IZ LITERARNE ZAPUŠČINE
MARIČKE ŽNIDARŠIČ
Predahni me, pomlad
Na Ulaki prepevajo si kosi,
škrjanček se je vzdignil nad ozare
in spet navija svoje viže stare,
kot da za letino bogato prosi.
Prek lok so se zagnali dečki bosi,
nastavili so soncu polna lica,
neutrudno brusi žago si sinica
in skoz pomlad nam sonce radost trosi.
Vsakdo odpira dlan, da ujame srečo,
ki ga v življenju doletela ni še,
zdaj so odprta vrata slednje hiše
in vse prekrito z lučjo je slepečo.
Naj jasni, topli žar pomladne luči
iz doma mojega prežene zimo.
Predahni me, pomlad, ne hodi mimo!
O, žalost, umakni se in me ne muči.

Pomladna
Poslednji sneg zdaj dež izpira
s streh, poljan, pobočij loških,
skoz okna vabi smeh otroški
kakor mehko zveneča lira.
V zemljo dobro, mehko, toplo
je kmet globoko plug zasadil
in zdi se, da se je pomladil,
ko za živino gre zasoplo.
V gozdovih veter je potišal,
čez noč je zaživel macesen,
ti, ki si mrk, puščoben, resen,
prisluhni, da pomlad boš slišal.

Pesem
Bel oblak skoz veter jezdi
v dalje sinje,
drobna ptica prvič gnezdi
se v česminje.
Vse je zdaj rahlo odeto
v rožne halje,
sonce na nebo pripeto
sveti v dalje.
Z njim mehko na Kamnem hribu
dehti jêsen,
v vsakem rahlem vetra zgibu
čutiš pesem.
izbrala Anđelka Pogorilić
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Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina
Alenka Veber, članica društva Ostrnice

e in Babnega Polja
ija Loške dolin
Oblačilna tradic

Eno izmed pomembnejših področij društvenega delovanje je priprava delavnic in razstav
ročnih del (rešilje, kvačkanje, papirnate rože).
Enega izmed pomembnih mejnikov našega
dela tako predstavlja izid knjige Oblačilna
tradicija Loške doline in Babnega Polja: zapisi o delu delavnic Društva žena in deklet
na podeželju Ostrnice, Loška dolina 2011–
2013. Poleg glavnega peresa, vodila ga je Milena Ožbolt, so svojo kapljico črnila dodale
tudi soavtorice zapisov: Magda Avsec, Ana Nuša Hace, Dragica Lipovac, Anita Manfreda, Jožica Novak, Ivana Orel, Francka Seljak,
Marica Šoba, Janja Urbiha in Ana Zakrajšek.
S fotografijami so sodelovali Borut Kraševec
– knjigi je nadel tudi »obleko«, Javni zavod
za kulturo in turizem grad Snežnik, Anita
Manfreda, Jožica Novak, Anđelka Pogorilić,
Francka Seljak, Josip Šega, Ana Zakrajšek in
Mario Žnidaršič. Za pravilen slovenski jezik
je skrbela Martina Kočevar, uredniško taktirko pa je v rokah držala Alenka Veber.

Loške

Milena Ožbolt

Trajen zapis o oblačilni tradiciji
Loške doline in Babnega Polja

Milena Ožbolt

ija
Oblačilna tradic
a Polja
doline in Babneg

1281 2
9 78961 28

Milena Ožbolt v pogovoru z Alenko Veber
foto: Miloš Toni
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oročna dvorana v enem izmed najlepših
in privlačnejših gradov na Slovenskem
– gradu Snežnik – je bila v večernih urah na
tretji petek v mesecu marcu dodobra polna. Tokrat članice Društva žena in deklet na
podeželju Ostrnice, Loška dolina sicer niso
pripravljale poročne gostije, a mirno bi prireditev, ki so jo s skrbnostjo in odgovornostjo
pripravile ter oblikovale članice društva Ostrnice, poimenovali tudi tako. Prireditev je bila
namenjena izidu knjige Oblačilna tradicija
Loške doline in Babnega Polja.
Sleherni izid knjige v slovenskem kulturnem
prostoru – še posebej na občinski ravni – ki
pričuje o naši dediščini, je vredno pospremiti
najprej z zadovoljstvom in ponosom. Četudi knjige Oblačilna tradicija Loške doline in
Babnega Polja ne boste takoj vzeli v rokè in
jo prebrali čez noč ter znali prepoznati njene
vrednosti, za vse, ki so soustvarjali njen izid,
knjiga pomeni trajen zapis nekega časa ter
nenazadnje tudi neizbrisno sled o življenju
in delu neke skupnosti ljudi, posameznikov
in nenazadnje društva Ostrnic. Takó pisanje
kot urejanje knjige in končno njen izid je obogaten s prostovoljnim delom vseh, ki so vanj
vtkali svoje niti. Tisk knjige je omogočil Javni
zavod za kulturo in turizem grad Snežnik.
Ko je nekaj več kot štirideset žena in deklet
jeseni leta 2008 ustanovilo društvo Ostrnice,
verjetno niso niti pomislile, da bodo s svojo
dejavnostjo posegle tudi na področje založništva. S svojim delovanjem in pestrim programom članice danes posegajo na različna
področja, kot so izobraževanje, družabne,
kulturne in dobrodelne prireditve.
Med številnimi nalogami, ki so si jih zadale,
posvečajo posebno pozornost izobraževanju
in prenašanju znanja iz teorije v prakso ter
spodbujanju individualnih aktivnosti žena
in deklet.

V razdelku Uvodna beseda Milena Ožbolt
oriše zamisel o nastanku knjižice: »Z mislijo
o nastanku te knjižice smo se članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice,
Loška dolina pod predsedstvom Ane Zakrajšek začele ukvarjati šele potem, ko nas je
na peti delavnici o oblačilni tradiciji v Loški
dolini in Babnem Polju, ki jo je društvo priredilo 23. novembra 2012, obiskala cenjena
in priljubljena etnologinja dr. Marija Makarovič in nam predlagala, naj svoja dosedanja
dognanja objavimo v knjižni obliki. Dotlej
smo namreč delo delavnic dokumentirale

le z zapiski, fotografijami in članki v Obrhu,
glasilu Občine Loška dolina.«
Knjiga prinaša vse, kar mora knjiga vsebovati. Predstavljenih je vseh pet delavnic o
oblačilni tradiciji, dodani so še opisi o delavnici in razstavi papirnatih rož po starem,
delavnici kvačkanja in razstavi kvačkanih in
vezenih ročnih del, delavnici in razstavi »rešilje« vezenin, dragocen zapis o tem, Kako
so včasih reciklirali … Razdelek Priloge prinaša časovni pregled delavnic in razstav. V
nadaljevanju se bomo seznanili z udeleženci
delavnic ter prebrali povzetke nekaterih pričevanj o oblačilni tradiciji Loške doline in
Babnega Polja.
Posebna pozornost velja razdelku Jezikovni
vidik oblačilne tradicije. Med drugim bomo
tu našli tudi stara domača rekla, šaljivke in
zbadljivke, povezane z oblačili in obutvijo.
Knjigo zaključujeta seznam virov in literature ter predstavitev društva Ostrnice.
Veselje ob izidu knjige je društvo Ostrnice
želelo deliti z vsemi občani Loške doline,
zato se je odločilo, da knjigo tudi slovesno
predstavi. To, da so prireditev v celoti izpeljale same članice društva, priča o njihovi
harmoniji ter o medsebojnem dopolnjevanju, okronal pa jo je simpatičen nastop

Ženski pevski zbor K'rsnice pod vodstvom Anemarije Štefančič
foto: Miloš Toni
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Simona Truden

Kr'snice vstopile v novo pevsko
– delovno leto s pripravami na letni
koncert in območno revijo
Članice društva Ostrnice so združile tudi
pevske moči (foto: Miloš Toni)

ženskega pevskega zbora K'rsnice pod vodstvom Anemarije Štefančič ter male Nine
Turk, ki ji poguma pred javnim nastopom ni
vzela niti skoraj 100-glava množica. Za posebno presenečenje tega večera so poskrbele
Jožica Novak, Vida Ožbolt in Tilka Klepac,
ki smo jim ob tej priložnosti nadeli ime Trio
Ostrnice.
V želji, da bi na predstavitvi knjige zbrani ne
izvedeli vsega o njej, temveč jo sami prebrali,
je voditeljica večera Alenka Veber pogovor
z Mileno Ožbolt zasukala malo drugače, kot
bi morebiti pričakovali, ter skušala iz dobre
poznavalke in marljive zbirateljice nesnovne
(nematerialne) dediščine izvabiti še kaj, česar do tistega trenutka nismo vedeli. A vendarle sta se dotaknili tudi glavne neveste tega
večera – knjige.
Kakor so bila oblačila nekdaj, in so še vedno,
barvita ter pisana, a tudi hudomušna, tako je
minila tudi naša predstavitev. In da ne pozabim – seveda se je naše druženje končalo
s »selitvijo« iz poročne dvorane v nekdanjo
»pedentarsko« sobo. Tega, kar nas je tam čakalo, bi se razveselila še tako zahtevna nevesta v belem.
Med številnimi gosti velja še posebej omeniti
predstavnice pobratenega društva Aktiva
žena 4-letni časi iz Hrvatinov, med nas je
prišla tudi Barbara Remec, novinarka Kmečkega glasu, ki je reportažo s prireditve tudi
objavil. Tudi na ta način se širi prepoznavnost in pomembnost dela društva Ostrnice
ter naše občine.
Knjiga vam je na voljo na sedežu društva
Ostrnice, Ograde 15, 1386 Stari trg pri Ložu.
»Na belih listih bo za vedno ostal zapis o
delčku našega delovanja, z željo, da bi pritegnil zanimanje sorodnih društev, etnologov
ipd. Z izdajo knjige je tudi naše društvo postavilo pomemben mejnik pisanja krajevne
zgodovine Loške doline in Babnega Polja.
Društvo Ostrnice se v imenu vseh članic zahvaljuje vsem, ki so s svojimi »vbodi« vdahnili življenje pričujoči knjigi. Nenazadnje
gre zahvala Javnemu zavodu za kulturo in
turizem grad Snežnik, ki je omogočil izid
knjige.« (Ana Zakrajšek) ■

Nastop v gradu Snežnik ob predstavitvi knjige Milene Ožbolt (foto: Mario Žnidaršič)

P

o uspešno zaključenem božičnem
koncertu decembra 2013, ki smo ga
Kr'snice imele v župnijski cerkvi sv. Jurija
Stari trg pri Ložu, smo z veliko dobre volje
vstopile tudi v letošnje delovno leto. Začele
smo z občnim zborom in načrtom dela za
leto 2014, v katerem pripravljamo dva večja
koncerta, in sicer letni ter božični koncert.
Že kmalu smo tudi prvič letos javno nastopile, in sicer v gradu Snežnik na predstavitvi
knjige Milene Ožbolt »Oblačilna tradicija
Loške doline in Babnega Polja«. Nato smo
bile povabljene v Bistro, da ob svetovnem
dnevu voda na dogodku »Moja reka praznuje z razstavo fotografij Jožeta Pristavca«,
ki ga je organiziral HUD Karel Barjanski,
zapojemo nekaj pesmi.

V maju, točneje 17. maja, nas med drugim čaka tudi območna revija v Novi vasi.
Konec junija načrtujemo in se aktivno
pripravljamo na že 3. letni koncert, na katerem se nam bo tokrat pridružil moški oktet
Jurij Dalmatin iz Boštanja, pod vodstvom
mladega skladatelja in pianista Tineta Beca.
Z njimi pripravljamo tudi nekaj pesmi v
mešani zasedbi, kar bo zagotovo presenečenje letošnjega letnega koncerta. Že sedaj vas
lepo vabimo, da si konec junija rezervirate
in se nam pridružite na koncertu.
Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič, ki skrbi, da se naši glasovi razvijajo v
pravi smeri, prav lepo vabimo vsa dekleta
in žene, ki rade prepevajo, da se nam
pridružijo pri petju in druženju. ■

Nastop v Bistri ob svetovnem dnevu voda. (foto: Jože Pristavec)
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Barbara Lah

Že 140 let odmev godbene glasbe

P

ihalni orkester Kovinoplastika Lož letos praznuje enega najvišjih jubilejev
med pihalnimi orkestri. Ob tej priložnosti
godbenike čaka veliko nastopov, končujejo
pa tudi snemanje njihove zgoščenke. Kljub
številnim nastopom, pa v mesecu juniju pripravljajo nekaj posebnega za glasbene sladokusce. Da godba praznuje tako visok jubilej,
pa se mora predvsem zahvaliti glasbenikom,
ki so »krivi« za njihovo združitev moči ter
prvih skupnih zaigranih not.
Po zapisih so prvi v Ložu nastali Meistni
godci. Ti godci, ki naj bi jih vodil organist
Filip Jakob Repež, naj bi delovali okoli leta
1733. V zadnjih desetletjih 19. stoletja je delovala mala godba pod imenom Koledniki.
Po pričevanju so Koledniki prvič igrali na
slavju ob 400-letnici mesta Lož, kar bi bilo
lahko leta 1877. Nedvomno so Koledniki začeli delovati že prej. Tako so godli do
okoli leta 1910. Do prve svetovne vojne so
bili v godbo vključeni samo Ložani. Po prvi
svetovni vojni leta 1928 so Ložani tradicijo godbe oživeli. Pobudniki za ustanovitev
godbe so bili: France Mlakar, Janez Frank in
Jože Kočevar. Leta 1929 se je tako ustanovila
Mestna godba Lož, ki je začela delovati pod
strokovnim vodstvom organista Edvarda

Turka. Javno je godba prvič nastopila 1. decembra 1929, Edvard Turk pa je godbo vodil
do konca leta 1930.
Od leta 1931 do 1932 je kot kapelnik godbo
vodil Viljem Zabukovec, izdelovalec in vzdrževalec harmonik, ki je že leta 1928 h godbi
pristopil kot godbenik. Vilko je bil nadarjen
glasbeni samouk in ljubiteljski muzikant.
Od leta 1932 do 1941 pa je bil kapelnik Ivan
Mercina, doma iz Goč nad Vipavsko dolino.
V Loški dolini je nato od januarja leta 1925
služboval kot nadučitelj in glasbeni pedagog
v tedanji Ljudski šoli v Starem trgu, bil pa je
tudi priljubljen pevovodja moškega pevskega zbora v Starem trgu.
Večji del dokumentacije in notnega arhiva
iz obdobja med vojnama se je porazgubilo
ali zgorelo ob požigu Loža med okupacijo
leta 1942. Ohranjena je ostala le knjiga zapisnikov od leta 1930 do 1940 in nekaj fotografij. Po 2. svetovni vojni je od predvojnih
23 inštrumentov Ložanom uspelo ohraniti
le približno tretjino in to eno krilnico, dve
ES trobenti, dva horna, en tenor in B bas.
Pozimi leta 1947/48 je bila godba spet v
ustanavljanju, tokrat v okviru Gasilskega
društva Lož. Nosilci pobude za ustanovitev

Prva skupinska slika "Mestne godbe Lož" iz leta 1930 po vodstvom Edvarda Turka

Gasilske godbe v povojnih letih so bili večinoma veterani, nekdanji člani Mestne godbe, predvsem Vilijem Zabukovec - Vilko in
tako je med letoma 1948-1950 godbo tvorila
skupina predvojnih godbenikov, ki pa jih
je bilo malo tako kot tudi inštrumentov. V
letu 1948 je godba v maloštevilni zasedbi,
s skromnim znanjem in omejenim programom začela nastopati. Leta 1951 je godba
še vedno štela približno dvanajst mož. Vilko in maloštevilni muzikantje so vztrajali
in v začetku šestdesetih let ugotovili, da je
za rast godbe potrebno vključiti mladino iz
okoliških krajev. Tako so številni Podložani v
začetku šestdesetih let zasedali kar polovico
godbe. To je bil najbrž odločujoč razlog, da
je pozno spomladi leta 1953 godba priredila
priložnostni nedeljski koncert sredi Podloža.
Ob slabih materialnih možnostih in splošno
težkih povojnih razmerah je takratni kolektiv muzikantov vztrajal do leta 1958, ko je
gasilska godba v Ložu spet zamrla.
Leta 1964 je pobudo za ponovno ustanovitev prevzela tedanja sindikalna podružnica
v Kovinoplastiki Lož. Zbiranje članov, veteranov in novincev, kakor tudi strokovno vodenje je ponovno prevzel Viljem Zabukovec.
Že spomladi leta 1965 pa je hudo zbolel in
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za posledicami bolezni leta 1966 umrl. K sodelovanju so bili spet vabljeni tudi fantje iz
vse doline, kar je bilo smiselno, saj je Kovinoplastika Lož takrat intenzivno zaposlovala
in tako tudi povezovala krajane doline. Da se
začeto delo ne bi ustavilo, je mesto kapelnika
za skoraj tri leta prevzel priučeni godbenik
France Žnidaršič, ki je godbo ob pomoči
Ivana Mercine vodil do konca leta 1967. Za
prvega predsednika je bil leta 1964 izvoljen
Janez Kočevar-Matjon. Pred koncem leta
1967 je mesto kapelnika prevzel Ivan Klaus,
član vojaške godbe in mojster za vzdrževanje
in popravilo instrumentov ter za izdelovanje
harmonik. Klaus je godbo vodil do leta 1970.
V tem obdobju je Kovinoplastika Lož godbi
v upravni stavbi uredila ustrezen prostor, do
takrat pa so vaje potekale v jedilnici, med
mizami, v tovarniški menzi ...

Mestna godba Lož, leta 1935, ko jo je vodil Ivan Mercina

Za Ivanom Klausom je sredi leta 1970 mesto kapelnika prevzel Janez Lavrič, glasbenik
vojaške godbe v pokoju, doma sicer iz Loške
doline, a živeč v Cerknici, kamor se je priselil iz Maribora. Lavrič je prva leta prizadevno in uspešno vodil godbo, ki je pridobivala
na znanju, predvsem pa na številu godbenikov, posebno mladih.
Mesto kapelnika je leta 1973 ponovno začasno prevzel France Žnidaršič. Da ne bi bil
ogrožen obstoj in razvoj godbe, se je vodstvo tesneje povezalo z glasbeno šolo Frana
Gerbiča s sedežem na Rakeku, ki je delovala
v prostoru Občine Cerknica. Oddelek nižje
glasbene šole za pihala in trobila je pričel
delovati v Starem trgu leta 1975. To je bil že
resnejši pristop h glasbeni vzgoji naraščaja,
toda zadovoljstvo ni trajalo dolgo. Oddelek
se je obdržal samo eno leto.

Koncert v delno porušenem Ložu, leta 1951

Godba igra na gasilski veselici na vrtu pred gostilno Mlakar, leta 1956

Poleti 1976 je kolektiv godbe v svoje vrste z
veseljem sprejel Miroslava Matiča, saj je za
poučevalni in dirigentski pult v Ložu končno stopil glasbenik, ki je vedel "vse" o glasbi,
celo preveč za strukturo godbenikov in takratne potrebe godbe v Ložu. Ker oddelek
glasbene šole za pihala in trobila ni zaživel,
je bila s prihodom Miroslava Matiča odprta
možnost poučevanja naraščaja v interni organizaciji in režiji godbe. Godba je to možnost uporabila, a prizadevanja za uveljavitev in delovanje redne nižje glasbene šole
so tekla naprej. S tako kvalitetno kadrovsko
obogatitvijo in novimi pogledi na glasbo, je
kolektiv godbe spet zadihal bolj vedro ter se
z novo zagnanostjo pričel pripravljati na slovesnost ob 100-letnem jubileju, katerega je
bila godba sposobna proslaviti šele leta 1977
v okviru proslav 500-letnice Loža.
V počastitev stoletnice godbe je bil julija v
kinodvorani v Starem trgu izveden samostojen koncert pod vodstvom Miroslava
Matiča, kamor so bili vabljeni godbeniki ali
družinski člani pokojnih veteranov, katerim
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so bila podeljena spominska priznanja s priloženimi značkami z grbom mesta Lož.
Na osnovi pričevanj je odbor godbe v sedemdesetih letih opredelil leto 1874 kot letnico ustanovitve z upravičeno domnevo, da
je skupina morala začeti z delom nekaj let
prej, preden je nastopila na jubilejni svečanosti.
Jeseni, leta 1978 je vodstvu godbe spet uspelo v Starem trgu oživiti oddelek pihal in trobil pri glasbeni šoli za potrebe godbe.
Miroslav Matič je imel v letu 1980 možnost
poučevati naraščaj le znotraj godbe. Tedaj je
prostor za vaje začel kazati znake majhnosti.
V letu 1981 se je število godbenikov povzpelo proti zadostni zasedbi in tako se je v premajhnih prostorih začelo drenjati 28 članov.
V takih razmerah res ni bilo mogoče ustvarjalno delovati. V letih 1982 – 1983 je godba
prvič v svoji zgodovini štela 35 članov, prostori pa so še naprej ostali nerešen problem.
Tako je investicijska služba resneje pristopila
k projektu obnove Ljudske šole. Na pomlad
leta 1988 so bila končno zaključena dela na
adaptaciji "Ljudske šole"in godba se je na
jesen lahko preselila v večje prostore, godbeniki pa so dobili tudi nove uniforme. Leto
kasneje pa je bil med godbo in Kovinoplastiko Lož oblikovan in podpisan sporazum
o sponzorstvu.
10. maja 1992 je godba sodelovala na trinajstem tekmovanju ZPOS, ki je potekalo
v Narodnem domu v Logatcu. To je bil za
godbo prvi nastop take vrste. Godba se je
prizadevno pripravljala, a dosegla le priznanje za sodelovanje. Je pa bilo bolje leta 2002,
ko je godba na 22. tekmovanju slovenskih
godb v Ilirski Bistrici osvojila zlato plaketo
v 2. težavnostni stopnji. Leta 2003 je prišlo
do zamenjave dirigenta, in sicer mesto Mi-

Pogreb, leta 1971

Godba vodi parado ob 90. obletnici GD Stari trg

Nastop na koncertu "Revolucionarna pesem" v Cerknici, leta 1979

maj, 2014

17

KULTURA

maj, 2014

Godba na Slivnici, leta 1986

roslava Matiča je za dve leti prevzel Alojz Lopič. Od septembra 2005 pa pod umetniškim
vodstvom deluje dirigent Tadej Jerman. Orkester danes šteje že blizu 50 aktivnih članov.
Raven kakovosti izvajanja izbranega programa se nenehno izboljšuje, kar želijo godbeniki še posebno dokazati letos ob njihovi 140.

Pihalni orkester Kovinoplastika Lož leta 2012.

obletnici. Do slavnostnega koncerta jih čakajo nastopi v Škofji Loki, pri Svetemu Vidu nad
Cerknico, v Grahovem ter dvakrat v Cerknici.
9. maja pa so že imeli koncert v Grahovem,
ki je nadomeščal odpovedani koncert zaradi žledoloma ob kulturnem dnevu v mesecu
februarja. Toda vsi ti našteti nastopi so le del
vseh nastopov, ki letos čakajo godbo.

Ne pozabite pa si rezervirati 25. junija ob
20.00, ko bo Pihalni orkester Kovinoplastike Lož pod dirigentskim vodstvom Tadejem Jermanom izvedel slavnostni koncert
ob 140. obletnici s posebnimi gosti. Glasbeniki za vas pripravljajo vrhunski večer, zato
vljudno vabljeni! ■
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Janja URBIHA

Dogajanje v kulturno
izobraževalnem društvu
Plesonoga

D

ekleta so pod vodstvom
mentorice Jelene
Milovanovič tudi letošnje leto
dodobra izkoristile. Pridno
vadijo, medtem pa veliko in
predvsem uspešno nastopajo. Če
samo navedem imena nastopov
in tekmovanj ter nastopajoče
točke bo seznam kar dolg. Če
pa pomislimo, koliko truda je za
tem, pa kaj hitro ugotovimo, da so
izredno pridne:
▶ 15. marec - ponovitev predstave
Čudežno popotovanje po deželah
plesa v KD Cerknica
▶ 10. april - nastop na prireditvi Športnik leta v KD Cerknica
nastopile so: Divja noga, Tinkara
in Pikonoge

maj, 2014

Dragan Ignjić

SNEŽNIK
Kako čudovit je
v tej svoji lepoti
ta zimski Snežnik,
ki dviga se nam
pred očmi.
Mogočen
in skrivnosten
si ti, moj dragi
in lepi Snežnik.
Upodobil sem te
na slikarskem platnu
in v pesmih opeval
to tvojo lepoto,
ko občudoval sem te,
moj prelepi Snežnik.
V soncu si obsijan
in pozimi s snegom obdan,
tako čudovit,
da včasih pred teboj
skrivam svoje oči.
O, preljubi Snežnik,
ki si me navdihoval,
da pesmi sem pisal
in tvojo lepoto opisoval.

Dragan Ignjić

mec
men Bru
foto: Kle

DEŽELA ONKRAJ
JEZERA
Tako tiho izgine ter
v stare kamnine ponikne
in ob jesenskem dežju
spet na plano pride
voda v jezero.
Razteza se onkraj jezera
dežela kraška
in čisto tiho v jeseni
svojo čudovito,
ob soncu razigrano
naravo pospravlja.
Dežela onkraj jezera,
kjer stoji moja
rojstna hiša stara
in več nihče ne odpira
njena vrata.
▶ 12. april - OPUS 1 (državno tekmovanje mladih plesalcev)
v Stari mestni elektrarni v Ljubljani
Rezultat: eno zlato in eno srebrno priznanje
▶ 13. april - OPUS 1 (državno tekmovanje mladih plesalcev) v Centru kulture
Španski borci v Ljubljani. Rezultat: 2 bronasti priznanji
▶ 16. april - Območno srečanje plesnih skupin v KD Cerknica
(Območna revija plesnih skupin)
In šolsko leto še zdaleč ni pri koncu. Dekleta pridno delajo naprej.

Onkraj te dežele
sem svojo mladost preživel
in čudovito naravo spremljal
ter se ob Cerkniškem jezeru
sprehajal ter prisluhnil
zvoku čudovite narave.
Dežela onkraj jezera
se je danes spremenila,
a spomine je še vedno
na moja mladostna leta ohranila.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Deževen pohod, a prežet z zadovoljstvom

Z

avod Rihtarjeva domačija iz Babnega Polja
je na velikonočni ponedeljek, 21. aprila 2014,
pripravil tretji velikonočni dobrodelni pohod iz Babnega Polja na
Babno Polico. Že drugo leto zapored organizatorju vreme ni bilo ravno
naklonjeno. A dobra volja in nesebična pomoč, tako članov Zavoda kot
vaščanov Babne Police, organizatorju ni vzela volje in poguma.
Pohod v lanskem letu je bil snežen, letošnjemu sta najprej botrovala žledolom
in nato, na dan pohoda, deževno vreme.
A marljivi Poličani so poskrbeli, da je bila gozdna cesta čez t. i. Javor prehodna in
varna, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Res da smo ubrali drugo pot,
a ta po svoji razglednosti celo prekaša prvotno zamišljeno traso čez t. i. Bәč.
Pohodniki so se tako lahko na velikonočni ponedeljek v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v
Babnem Polju udeležili svete maše za pokojne izseljence, ki jo je daroval župnik Boštjan
Modic. Sledile so prijave na Rihtarjevi domačiji, pohodniki – zbralo se nas je okrog
90 – pa so ob spremljanju nadarjenega harmonikarja Domna Šraja iz Kozarišč hitro
pozabili, da se pravzaprav odpravljajo naproti dežju.
Če je ostala še kakšna trohica nejevolje zaradi dežja, se je ta nedvomno razblinila ob
prihodu na Babno Polico. Tu nas je, kot na vseh pohodih, gostoljubno sprejela družina
Mihelčič z drugimi sovaščani, meh diatonične harmonike pa je raztegnila domačinka
Magda Mlakar. Pohodniki so si lahko ogledali tudi podružnično cerkev sv. Antona
Puščavnika, kjer jim je pobudnica pohoda Alenka Veber predstavila zgodovino kraja,
cerkvice in natrosila še celo vrsto zanimivosti o domačem okolju. Pohodniki so ob
prijavi prejeli zloženko Babna Polica, se pogreli s čajem in kavo ter s seboj odnesli tudi
spominek. Zbrane prispevke bo Zavod Rihtarjeva domačija namenil prenovi rojstne
domačije izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega.
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Pri izvedbi tretjega velikonočnega dobrodelnega pohoda so nam pomagali:
Berta Janež s. p., Babno Polje • Čelhar d. o. o, Neverke • Dejan Poje s. p., Babno Polje •
Občina Loška dolina • Tomaž Franko s. p., Ljubljana • Plastika mozaik d. o. o., Babno
Polje • Združenje Slovenska izseljenska matica • Valentina Troha s. p., Babno Polje, člani
Zavoda Rihtarjeva domačija ter vaščani Babne Police.
Za redarsko službo so poskrbeli člani PGD Babno Polje.
Vsem se za pomoč iskreno zahvaljujemo. ■

Moških pogovorov ne moti dež

Prijava pohodnikov na Rihtarjevi domačiji (foto: Alenka Veber)

foto: Alenka Veber
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Domen Kordiš

Najboljši biatlonski klub za delo z mladimi

Smučarski klub Loška dolina je v skupnem seštevku Pokala Comita v biatlonu za sezono 2013/2014
osvojil drugo mesto, v posebnem seštevku mladinskih in deških kategorij pa so tekmovalci s svojimi
rezultati priborili klubu naziv najboljšega biatlonskega kluba za delo z mladimi v Sloveniji.
V prejšnji številki Obrha ste lahko prebrali, da so trije mladinci SK Loška dolina nastopili na svetovnem
prvenstvu mladincev in mlajših članov v biatlonu v
ZDA. Urška Poje, Tina Mlakar in Žan Petrinčič so
tekmovali v konkurenci mladincev. Z 9. mestom
se je, v disciplini zasledovalno, najbolje odrezala
Urška Poje, ki ji je slabše izhodišče po sprintu (23.
mesto) preprečilo boj za kolajne. V disciplini posamično je osvojila 21. mesto. Prav v tej disciplini
pa je z 11. mestom zablestel Žan Petrinčič. Slabše
mu je šlo v sprintu, kjer je osvojil 44. mesto, vendar
je nato v zasledovanju uspel napredovati na 27.
mesto. V zahtevnih vremenskih razmerah (nizke
temperature in precej močan veter) tako visoko žal
ni zmogla Tina Mlakar, ki je dosegla 32. (sprint),
36. (zasledovalno) in 44. mesto (posamično).
Dekleti sta skupaj z Antheo Grum v štafeti osvojili
11., fantje v postavi Luka Plahuta, Žan Petrinčič in

Mitja Drinovec pa so Sloveniji pritekli in pristreljali
8. mesto.
Šest tekmovalcev sekcije
za biatlon in sm. tek SK
Loška dolina je na štirih
prizoriščih nastopilo na
osmih tekmovanjih v okviru Regionalnega alpskega
pokala v biatlonu. S kar
petimi zmagami in prvim
mestom v skupnem seštevku pokala se je najbolj
izkazala Urška Poje v kategoriji ml. mladink. V kategoriji st. mladink je Tina Mlakar osvojila skupno 19.
mesto, 9. mesto pa je bila njena najboljša uvrstitev
na posamezni tekmi. V kategoriji ml. mladincev je
z dvema zmagama, tretjim mestom in 4. mestom v
skupnem seštevku pokala odlično tekmoval Nace
Žnidaršič. V kategoriji st. mladincev je bil z dvema
četrtima in 7. mestom v skupnem seštevku najboljši Žan Petrinčič. Jure Ožbolt je z dvema uvrstitvama
med deseterico osvojil skupno 13. mesto, Primož
Vampelj pa je z najboljšo posamezno uvrstitvijo na
16. mesto osvojil skupno 39. mesto.
V okviru treh različnih mednarodnih tekmovanj je
nastopal tudi Simon Kočevar. Nastopil je na treh
svetovnih pokalih v sprintu in kar dvakrat (61. oz. 62.
mesto) za malenkost ostal brez zasledovalne preizkušnje. Prav tako dvakrat je nastopil tudi v slovenski
štafeti, s katero je osvojil 11. in 14. mesto. V okviru
IBU pokala je s 23. mestom najboljšo uvrstitev dosegel v švedskem Idreju. Na odprtem evropskem
prvenstvu na Češkem je v individualni preizkušnji
osvojil 29. mesto.
Kljub letošnji muhasti zimi, ki nam ni namenila prav
veliko snega, so ostali mlajši tekmovalci skupaj z že
vsemi naštetimi starejšimi kolegi tekmovali v okviru

domačih tekmovanj. Kot ste prebrali že v uvodu, so
na devetih tekmovanjih (zaradi vremenskih razmer
je bilo eno odpovedano) v štirih mesecih dosegli
dovolj dobre rezultate, da so klubu priborili naziv
najboljšega biatlonskega kluba za delo z mladimi
in drugo mesto v skupnem seštevku pokala Comita.
V skupnem seštevku navedenega pokala so prvo
mesto osvojili Žan Petrinčič (st. mladinci), Nace
Žnidaršič (ml. mladinci) in Urška Poje (mladinke).
Navedeni trije tekmovalci so v minuli zimski sezoni
osvojili tudi naslove državnih prvakov. Med najboljše tri v skupnem seštevku sta se s tretjim mestom
uvrstila še Jure Ožbolt (st. mladinci) in Tina Mlakar
(mladinke). V kategoriji st. dečkov je skupno 8.
mesto osvojil Klemen Vampelj, med st. deklicami
je bila Maja Mlakar četrta, Maja Sterle peta, Karin
Antončič sedma in Nika Mahne trinajsta. V kategoriji
ml. dečkov je Rok Truden osvojil skupno 11. mesto,
Žan Poje se je uvrstil mesto za njim, Jan Truden pa je
bil štirinajsti. Poleg Roka in Jana je v letošnji sezoni
z organizirano vadbo in treningi teka na smučeh ter
biatlona začela skupina še mlajših dečkov in deklic,
ki pa na biatlonskih tekmovanjih še niso imeli pravice nastopa in so se tako udeležili nekaj tekmovanj
pokala Geoplin v teku na smučeh in si v kategoriji
cicibanov za spodbudo pritekli nekaj medalj in praktičnih nagrad.
V začetku februarja in konec marca je sekcija za
biatlon in sm. tek SK Loška dolina organizirala
dve tekmovanji za državno prvenstvo in pokal Comita v biatlonu na Pokljuki. Sezono smo zaključili
z odprtim klubskim prvenstvom v letnem biatlonu
in druženjem zaključili v sredini aprila. Prehod v
novo sezono pa bomo obeležili z rednim volilnim
občnim zborom, kjer bodo člani Smučarskega
kluba Loška dolina podelili mandat organom kluba za vodenje društva v prihodnjem štiriletnem
olimpijskem ciklusu. ■

Igor Jadrič

Dogajanje v karate klubu

V

športni dvorani v Grahovem je v soboto, 5. 4. 2014, potekalo 3.
medklubsko tekmovanje v karateju, kjer so se med seboj pomerili
trije klubi, in sicer, Karate klub Sochin Loška Dolina, Karate klub Cerknica in Karate klub Sochin Ilirska Bistrica.
Tekmovali so v več disciplinah: prikaz tehnik, kate ter enokoračni in prosti
boj. Pomerilo se je preko 50 tekmovalcev. Tudi tokrat se je pokazalo, da
so otroci Karate kluba Sochin Loška dolina čez zimo kljub nekajtedenski
pavzi zaradi žleda, pridno trenirali. Kakovost svojih nastopov iz prejšnje
medklubske tekme so zelo izboljšali. To dokazuje tudi to, da so na tekmovanju prejeli kar 21 različnih odličij, dva izmed njih (Špela Turšič in Nejc
Ožbolt), pa sta svojo dobro formo z medaljami potrdila tudi v nastopih na
dveh večjih tekmovanjih v Ljubljani (19. in 25. 4. 2014).
Pokali za najboljši skupni rezultat na vseh treh tekmovanjih bodo ob za-

ključku sezone podeljeni Maju Miheliču iz Karate klub Cerknica, Erni Muhić iz Karate kluba Sochin Ilirska Bistrica ter
Erazmu Urbihi iz Karate kluba Sochin Loška Dolina.
Vsem dobitnikom medalj in še posebno dobitnikom pokalov iskreno čestitamo, donatorjem pa se za nagrade lepo
zahvaljujemo. ■
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Mateja Peček

foto: Lili Šantelj

Zgodbe v turizmu

V

sak od nas je kdaj v vlogi turista. Odpravimo se v neznane kraje, kjer si
ogledamo naravne in kulturne znamenitosti
in izvemo, kako tam ljudje živijo, kakšne so
njihove navade, poizkusimo njihove značilne jedi, slišimo njihovo narečje. Če je vse
skupaj prepleteno z zanimivimi zgodbami,
je to recept za uspešen dan, ki nam bo dolgo
ostal v spominu.
Na pobudo mentorice Janje Urbiha in v organizaciji Zavoda Znanje Postojna, smo se
lokalni turistični vodniki za območje Zelenega krasa v okviru študijskega krožka z
naslovom »Zgodbe zelenega krasa« dva meseca srečevali na različnih koncih in se preizkušali v vodenju. Študijski krožki so oblika
izobraževanja, ki jih delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. So
za udeležence brezplačni, predhodno znanje
ni potrebno. Delujejo po načelu »več daš, več
dobiš«. Poudarek naših srečanj je bil v iskanju zgodb, ki so turistom zanimive in so del
naših krajev. Ker pa k nam prihajajo tudi tuji
turisti, ki slovensko ne razumejo, sta se nam
pridružila še dva angleško govoreča člana, ki
živita in na področju turizma delata v Sloveniji. Izziv je bil zaradi tega še večji, vendar
se nas je večina pogumno spoprijela z njim.
Glavni cilj krožka je bil dvig kvalitete lokalnega turističnega vodenja, hkrati pa tudi
mreženje, povezovanje turističnih ponudnikov v regiji. Oboje nam je – vsaj po mojem
mnenju – v kratkem času 20 ur, ki smo jih
imeli na razpolago, odlično uspelo.
Na terenu smo se srečali petkrat. Pri prvem srečanju smo se sprehodili po Postojni,
predvsem po njenem starem delu Majlontu.
Že tu smo začutili, zakaj je lokalni vodnik
pomemben člen v turistični ponudbi – pozna zgodbe, ki jih poznajo le domačini in se
jih ne da prebrati v nobenem vodiču. Isti dan

smo se zapeljali še do
kozolca toplarja, ki ga
ima v oskrbi Turistično društvo Podgura in
si ogledali etnološko
zbirko starih kmečkih
orodij. Naslednje srečanje nas je odpeljalo
bližje Nanosu – obiskali smo vasi Šmihel pod Nanosom in
Landol. V Landolu sta nas naša »Angleža«
popeljala po njunem penzionu Lipizzaner
lodge. Lahko smo se prepričali, da s turizmom mislita resno in njun penzion predstavlja primer dobre prakse. To srečanje nas je
potrdilo v prepričanju, da turizem v naših
krajih niso le grad Snežnik, Postojnska jama
in ostale, velikim turističnim agencijam dobro znane turistične destinacije. Dobili smo
dokaz, da ob dobrem vodenju lahko prav
vsaka vas turistu ponudi veliko zanimivega.
Še vedno se premalo zavedamo, da turisti pri
nas ne iščejo velikih turističnih kompleksov,
ampak je prav naša pristnost, prijaznost in
narava tisto, kar jih navdušuje. Naše srečevanje na »oni« strani Javornikov smo zaključili
še z ogledom posestva in gradu Prestranek.
Zadnja dva srečanja pa smo namenili »naši«
strani Javornikov. Začeli smo z opazovanjem
ptic na Cerkniškem jezeru, zaključili pa v
prostorih Društva Lovrenc. Najboljše vedno
pride na koncu. In tudi tokrat je bilo tako.
Naše zadnje srečanje je imelo pridih skrivnostnega, saj smo bili povabljeni na izlet v
neznano po Loški dolini. Zbrali smo se v
prostorih Zavoda Ars viva, katerega direktor
Benjamin Žnidaršič nam je razkazal prostore zavoda in predstavil mnogotere dejavnosti. Naše navdušenje nad videnim in slišanim se še ni poleglo, ko nas je za ovinkom
že presenetil lojtrnik s senom. Kočijaž Janez
in dve prekrasni črni konjski lepotici so nas
prijazno sprejel na voz. Pot nikakor ni bila
dolgočasna, saj smo kar tako mimogrede v
Kozariščah dobili še glasbeno spremljavo.
Vesela družba se je zaustavila pri Mihovih,
kjer nam je Aljaževo znanje o živalih zaprlo
sapo. Ob prijazni pogostitvi, glasbi in topotu
konjskih kopit smo zleknjeni v mehko seno
še prehitro prišli do gostišča Mlakar v Markovcu. Zaključek ob odličnem ocvirkovem

kruhu in gobovi juhici je bil balzam za naše
želodčke. Dan je bil z eno besedo popoln,
za kar se na tem mestu v imenu vseh udeležencev zahvaljujem naši mentorici Janji in
njeni družini, Zavodu Ars viva iz Podcerkve,
Gostišču Mlakar iz Markovca, glasbeniku
Matiju in njegovim prijateljem ter kočijažu Janezu. Doživetje nas nikakor ni pustilo
ravnodušnih. Ali mislite, da za zadovoljnega
turista potrebujemo kaj več? ■

Nov urnik
Polharskega
muzeja in
lovske zbirke
Z veseljem vas obveščamo,
da Turistično društvo Loška dolina s
26. aprilom 2014 spet začenja z
rednimi vodenji v edinstvenem muzeju
na Slovenskem, Polharskem muzeju
v pristavi gradu Snežnik.
URNIK OGLEDOV
od torka do sobote
11.00 – 17.00
ob nedeljah in praznikih
10.00 – 13.00 in 15.00 – 18.00
Po predhodnem dogovoru so ogledi za
večje skupine možni tudi izven urnika
ogledov. Obisk Polharskega muzeja in
lovske zbirke lahko združite tudi z ogledom gradu Snežnik in okoliškega parka.
Turistično društvo Loška dolina
T: +386 (0)1 70 57 516
M: +386 (0)31 288 470

Prijazno vabljeni!
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Matjaž Žnidaršič

Čez sedem let

Z

avod grad Snežnik je bil ustanovljen leta 2007. Prvo leto delovanja, ko je bilo potrebno izpeljati vse formalne postopke za
vzpostavitev delovanja, je kot vršilec dolžnosti direktorja zavod vodil Matej Kržič. Po izvedenih postopkih izbire za petletno mandatno
obdobje sem vlogo direktorja prevzel Matjaž Žnidaršič in po izteku
mandata zaradi zapletov pri izbiranju kandidata za novo mandatno
obdobje, delo kot vršilec dolžnosti nadaljeval še šesto leto.
Verjamem, da je veliko krajanov, pa tudi (so)delavcev na področju
kulture in turizma v bližnji in širši okolici Loške doline opazilo prisotnost zavoda in njegovo delovanje na obeh področjih, za katera je
bil ustanovljen. Kljub temu naj ob zaključku svojega dela v zavodu
ponovno osvetlim, kakšnim aktivnostim se je zavod posvečal in kaj
so bili njegovi vidnejši dosežki.
Na področju kulture je zavod v gradu Snežnik prirejal koncerte,
razstave in literarne večere. Prvi tak dogodek je bil literarni večer z
Vando Šega, februarja 2009. Od tedaj dalje se je v nizu odvilo še 42
dogodkov. V prvem letu izvajanja kulturnih prireditev, to je v letu
2009, je bilo teh nekaj manj, v naslednjih dveh letih pa okrog 10
prireditev na leto. Na njih so se predstavili domači ustvarjalci, gostili
pa smo tudi številne eminentne slovenske kulturne ustvarjalce. Med
njimi so Vanda Šega, Galina Malahova, Marko Kobal, Boris Kobal,
Marko Hatlak, Oktet deseti brat, Stanislava S. Pudobska, Manca
Košir, Neža Maurer, Slovenski oktet, Vanja Strle, Goran Vojnovič,
Andreja Peklaj, Gojmir Lešnjak Gojc, Klavdij Tutta, Marin Berovič,
Bogdana Herman, Andrej Rozman Roza, Desa Muck, Mojca Partljič, Juan Vasle in Ciril Zlobec. Omeniti velja tudi izvedbo razstave
ročnih del v kulturnem domu v Starem trgu, kjer so se predstavile
domače izdelovalke vezenih in kvačkanih izdelkov in dobrodelni
koncert za pomoč kulturni ustvarjalki Aleksandri Turšič. Prepričani smo, da tovrstne kulturne prireditve pomembno prispevajo h
kakovosti kulturnega življenja v Loški dolini in so bile hkrati njen
promotor.
Na področju turizma je zavod izvajal aktivnosti, ki so povezale lokalne turistične ponudnike. Ob ugotovitvi, da je ena največjih pomanjkljivosti obstoječe lokalne ponudbe promocija, smo v okviru
svojih zmožnosti pristopili k oblikovanju enotnih promocijskih aktivnosti.
▶ Oblikovali in registrirali smo kolektivno blagovno znamko »Dežela ostrnic«. Blagovna znamka povzema enega izmed najznačilnejših kulturno-etnoloških pojavov Loške doline in ga uveljavlja
kot razpoznavni element kraja. Pravico uporabe lahko pridobijo
zainteresirane pravne in fizične osebe na podlagi posebej v ta
namen pripravljenega pravilnika. Do danes je bila podeljena
pravica uporabe enajstim vlagateljem s področja Loške doline,
kar kaže, da je interes za uporabo enotne blagovne znamke v
lokalnem okolju velik.
▶ V letu 2009 smo prvič zbrali in oblikovali gradivo ter natisnili
brošuro s turistično in drugo ponudbo Loške doline in Babnega
Polja. Naklada prve izdaje je bila majhna, a smo kasneje pripravljali nove, dopolnjene izdaje. Tako je spomladi leta 2013 izšla
že tretja različica te publikacije. Pripravili smo tudi prevode v
tuje jezike. Tako lahko danes tuji gostje berejo vsebino brošure v
angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.
▶ Izdelali smo turistične karte v obliki trganke z vrisanimi pešpotmi, ki vodijo skozi Loško dolino.

▶ Organizirali smo skupinsko promocijo turističnih ponudnikov
na sejmih in predstavitvah v Sloveniji. Nekaterim ponudnikom
smo tako omogočili, da se predstavijo potencialnim obiskovalcem, saj se samostojno ne bi odločili za nastop na sejmu ali predstavitvi. V okviru teh aktivnosti smo organizirali udeležbo na
sejmu Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, udeležbo na prvomajskih tržniciah v Rakovem Škocjanu
oziroma Dolenjem Jezeru, ter na priložnostnih predstavitvah
destinacije v trgovskih centrih po Sloveniji.
▶ Decembra 2010 smo začeli z izvajanjem božično-novoletnega,
ter velikonočnega sejma v Starem trgu. Ti dve obliki sejmov sta
se do danes ponovili že šestkrat. Želimo, da ti prirediti postaneta
tradicionalni.
▶ Že od leta 2008 zavod sodeluje pri pridobivanju sredstev iz programa LEADER. V projekte, s katerimi je kandidiral v program,
je povabil tudi druge ponudnike z območja občine Loška dolina
in sestavil konzorcij partnerjev, kjer je sam prevzemal vlogo koordinatorja in nosilnega partnerja. V letnih izvedbenih načrtih
LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe za leta 2008, 2009
in 2011 je bil projekt konzorcija edini projekt z območja občine
Loška dolina, kar kaže, da je zavod uspel združiti vse zainteresirane partnerje v občini. S tem je partnerjem omogočil, da so za
svojo dejavnost pridobili del sredstev iz strukturnih skladov EU,
za katera sicer ne bi kandidirali.
▶ Novembra 2010 je zavod objavil natečaj za izbor Spominka občine Loška dolina za leto 2011. Neposredno po objavi razpisa
je izvedel tudi delavnico o spominkih, kjer so sodelovali ugledni strokovnjaki s tega področja. Predavali so etnolog dr. Janez
Bogataj ter predstavnika Združenja spominkarjev Slovenije pri
Turistični zvezi Slovenije g. Majan Starc in ga. Vilina Hauser, ki
so po zaključku natečaja tudi ocenili prispele izdelke in avtorjem
dodelili nagrade, razpisane v natečaju. Ugotovili so, da je kakovostna raven prispelih spominkov razmeroma visoka ter da se s
tako kakovostnimi rezultati natečaja lahko ponaša le redko katera slovenska občina. Nadaljnje širjenje ponudbe spominkov za
področje Loške doline in Babnega Polja je zavod razvijal skupaj
z domačimi izdelovalci izdelkov domače obrti.
▶ Od maja 2011 deluje pod okriljem zavoda Turistično informacijski center (TIC) v Ložu. Za odprtje takšnega centra si je zavod
prizadeval več časa in ga načrtoval tudi v projektu prijavljenem v
LIN 2010 programa LEADER. Kasneje se je ponudila priložnost,
da del opreme pridobimo tudi iz programa Zeleni Kras, ki ga
vodi RRA Notranjsko-kraške regije. S tem smo pridobili razmeroma dobro opremljen informacijski center. V turistični sezoni
2014 smo v pristavi gradu Snežnik v sodelovanju s Turističnim
društvom Loška dolina organizirali še en informacijski center, ki
bo zagotavljal tudi obsežnejši urnik vodenja po Lovski zbirki in
Polharskem muzeju.
▶ V prostorih TIC-a so se odvila številna srečanja, delavnice in
predavanja, ki jih je organiziral zavod ali drugi prireditelji.
▶ Vzpostavili smo spletne strani http://www.loskadolina.info,
ki zagotavlja informacije o turistični ponudbi v občini. Tu so
predstavljene tudi nekatere druge vsebine, pomembna vloga portala pa je tudi v obveščanju javnosti o lastni dejavnosti
zavoda. Spletne strani si je mogoče ogledati tudi v angleškem
jeziku. Svojo dejavnost smo predstavljali tudi na Facebooku in
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TURIZEM

vnašali podatke o prireditvah in turistični ponudbi na številnih spletnih straneh
drugih upravljalcev.
Zavod je od Občine Loška dolina prevzel izvajanje prireditve »V deželi ostrnic« in jo
več let zapovrstjo, glede na dane vremenske razmere, uspešno izpeljal.
Zavod aktivno sodeluje s turističnimi ponudniki z območja občine Loška dolina in
jim v okviru svojih možnosti nudi pomoč pri izvajanju njihove dejavnosti.
Pomembna vloga zavoda se kaže tudi v sodelovanju s ponudniki, društvi in drugimi
organizacijami sosednjih občin, ki delujejo na področju turizma. Prav tako aktivno
sodelujemo z regijskimi organizacijami, kot so RRA Notranjsko-kraške regije, Turistična zveza Brkini-Kras-Notranjska in RC Kočevje-Ribnica. Sodelovanje obsega
predvsem vzdrževanje stikov, vključevanje v njihove projekte in nudenje informacij
lokalnega značaja, ki jih ti potrebujejo ob izvajanju svojih projektov.
Pohod okrog Loške doline je bil izveden trikrat, v letih 2011, 2012 in 2013. Po uspešnih izvedbah prvih treh, naj bi postal tradicionalna vsakoletna prireditev v oktobru,
ko občina praznuje občinski praznik.
Zavod je v letu 2012 pričel tudi s prodajo izletov organiziranim skupinam po Notranjski in občini Loška dolina. V ta namen je pripravil tematske programe za enodnevne izlete, ki jih vedno prilagaja tudi potrebi obiskovalcev. S tem je v preteklih
dveh letih že ustvaril nekaj lastnih dohodkov.
Spodbujali in sodelovali smo pri izobraževanju lokalnih turističnih vodnikov, njihov
vpis v register in izdajo izkaznic

Vse naštete dejavnosti zahtevajo nenehno aktivnost, saj so periodične narave, ali pa potrebujejo neprestano vzdrževanje. Dejavnost zavoda se je v preteklem obdobju nenehno
širila.
Podobno kot v preteklih letih je zavod deloval tudi v začetku letošnjega leta. Januarja je
tako organiziral predstavitev turistične ponudbe območja Loške doline na sejmu Turizem in prosti čas. Pripravljal se je tudi na izvedbo osrednje občinske prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, ki pa je zaradi izrednih razmer odpadla. Konec marca je
zavod načrtoval izvedbo gledališke predstave Passion de Presshern. Ta je odpadla zaradi
bolezni igralca v predstavi. Zavod se je intenzivno posvečal pripravi gradiva za postavitev angleške različice spletne strani zavoda, ki je bila objavljena 1. 4. 2014, in dokončevanju projekta Pot dediščine Loške doline. Z Ministrstvom za kulturo je podpisal pogodbo
o uporabi zagradnih njiv in pripravil dogovor s Turističnim društvo Loška dolina. S tem
korakom je lokalna skupnost ohranila možnosti uporabe tega prostora za različne vrste
prireditev. V Tic-u v Ložu sta bili izvedeni predstavitvi dveh knjig, ki govorita o kulturni
dediščini obmejnega območja na sosednjem hrvaškem, Življenje v preteklosti – Život
u prošlosti Slavka Malnarja, ter Stavbna dediščina v dolini zgornje Kolpe in Čabranke
Marka Smoleta.
Načrtujemo tudi izvedbo prireditve »V deželi ostrnic«, ki se bo letos odvijala od 29.
maja do 8. junija. Dogajanje v tem času bo pestro, saj prireditev vključuje različne
dogodke. Program prireditve je naslednji:
četrtek, 29. maj
18.00
Odprtje razstave likovnih in tehničnih del učencev Osnovne šole
Stari trg pri Ložu
Razstava bo na ogled do 15. junija 2014.
nedelja, 1. junij
14.00
Srednjeveški dan
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Stanko Grl

GRAD SNEŽNIK VABI
Jelen je kralj snežniških gozdov,
želimo, da glas bo še v ruku odmeval,
da ne ostane kot grad, hladen in pust,
ker gozd brez jelenov bi jokal, sameval.
Videl rogovja sem krasna na steni,
še v ruku je jelen nosil okras,
ni lep kot v naravi pogled na trofejo
in nova je guba prišla na obraz.
Videl sem tudi znane obraze,
kje vse se prekrižajo naše poti,
minilo bo vse, a ostal bo spomin,
na grad in na dan, ki enkrat zbledi.
Nekdo bo rogovje pobožal vsak dan,
a druge bo kmalu prekrival že prah,
so kakor stezice, se vračaš al' ne,
ene so čiste, a na drugih je mah.
Lovčevo sobo krasi naj rogovje,
odkrij se pred njo in nemo postoj,
vzemi si čas za spomin, ki je mimo,
ker večno živel bo v srcu s teboj.

Stanko Grl

DEŽELA OSTRNIC
Si ena redkih dežel, kjer ostrnice poznajo
in kostanji ob gradu Snežnik šepetajo,
Obrh tvoj umira in se rojeva,
a konjička rezget pa tu še odmeva.
Na jezeru tvojem se ptica odžeja,
pot pa življenja tu tanka je meja,
lahko se utapljaš ali prosiš za vodo,
za tabo, Dolina, še jokali bodo.
Ostrnica je tvoja dragulj in spomin,
naj še dolgo stoji tam kot opomin,
če enkrat izgine, bo pusta dolina,
bo jokalo srce kot mati za sina.

petek, 6. junij
19.00
Odprtje razstave ročnih del v 'rešilje' tehniki
Društva OSTRNICE Loška dolina
Razstava bo na ogled tudi 7. in 8. junija 2014.
20.00
Kulturni večer Loška dolina na filmskem platnu

O, ti, ostrnica, tam v polju stojiš,
po detelji snopov ti spet hrepeniš,
pomaham v pozdrav ti, ko pridem v Dolino,
veš, trepetam tudi jaz za to domovino.

nedelja, 8. junij
13.00
Igre med ostrnicami z državnim prvenstvom v ročni 			
košnji trave ter zabavo ob domači glasbi

Ostrnica, poznava se dolgo midva, ti in jaz,
nekoč bosopet sem ob tebe pritisnil obraz,
takrat nisem vedel, da boš v srcu ostala
in dala spomin mi, za njega ti hvala.
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Resni človek (spis)

POUSTVARJANJE OB SLIKANICI
Lojzeta Kovačiča:

Možiček med dimniki
Jaz sem možiček
med dimniki
Sem možiček, ki živi med dimniki. Ime mi je Hitri, zato ker sem tako
hiter. Vas zanima, kaj se mi je zgodilo? Poklicala me je tetka. Ko sem
prišel k njej, so ona in prijatelji zavpili: »Presenečenje!« Imel sem
rojstni dan. Dobil sem čokoladno torto. Igrali smo se različne igre, in
pravljice je konec, ker je počil lonec.
Teo Baraga 3. r. PŠ Iga vas
Sem možiček, ki živi med dimniki. Ime mi je Dimek. Rad pomagam
drugim ljudem. Ne boste verjeli, kaj se mi je pripetilo.
Nekoč je k meni prišla drobcena deklica po imenu Bina. Prosila me je,
naj ji pomagam. Povedala mi je, da ji je zjutraj pobegnil muc. Takoj
sem vedel, da me čaka veliko dela. Iskanje mačka ni mačji kašelj.
Preletel sem vse strehe, a mačka nisem našel. Nenadoma pa sem zaslišal čudne zvoke. Počasi sem se spustil v dimnik. In glej, nenavadni
zvok je povzročal muc, črn kot noč. Mucka sem rešil iz dimnika in
ga odložil na pločnik. Poklical sem deklico Bino. Razočarano mi je
povedala,da je njen muc bel. Medtem pa se je muc pričel umivati in
prikazala se je njegova bela dlaka. Ko je Bina to videla, me je vsa
srečna objela.
Tako sem razrešil še en zapleten primer. Ves srečen sem se vrnil na
svojo streho.
Ana Baraga, 3.r., PŠ Iga vas
Sem možiček med dimniki, ker živim med dimniki. Ime mi je Urica.
Vsi me imajo radi. Urica mi je ime, ker sem vedno točen. Če ne bi bil
točen, me ne bi nihče imel rad. Včasih me kdo pokliče tudi palček,
pa tega ne maram. Rad hodim med dimniki in pomagam ljudem v
mestu. Ko pa pride čas za spanje, zaspim v starem žlebu. Pokrijem pa
se s toplim mahom.
Anja Antončič, 3. r

Ajda Ponuda

Električni mrk
Namesto snega,
-ega,
nas je v februarju 2014
a.
ujm
va
pra
tila
presene
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Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel resni človek.
Resnemu človeku je bilo ime Resko. Ni se znal smejati. Zaradi tega
je bil tudi sam žalosten. Hodil je po svetu in iskal nekoga, ki bi ga
naučil smejati. Nekoč je srečal škrata, ki je bil do ušes nasmejan.
Resko ga je prosil, naj ga nauči smejati. Škrat Smejalko ga je povabil,
naj stopi z njim v njegovo hišico. Tam mu je ponudil napoj, ki je iz
Reskota pregnal vso resnost. Kar naenkrat se je začel na glas smejati. Resko ni mogel verjeti svojim ušesom. Zahvalil se je škratu in se
takoj odpravil domov. Na poti je srečal veselo dekle, ki jo je povabil
s seboj domov. Ob prihodu sta se poročila in veselo živela do konca
svojih dni.
Ana Baraga, 3. r.
Nekoč pred davnimi časi za devetimi gorami je živel resni človek.
Ime mu je bilo Janez. Pisal se je Jajček. Po poklicu je bil jajčar. Živel
je v deželi Jajčarije. Janez Jajček je našel svojo ljubezen. Jajček se je
poročil in zdaj živita poročena že tisoč let.
Nik Razdrih, 3. r.
Nekoč, pred davnimi časi, je za devetimi gorami in devetimi vodami
živel en resen človek. To je bila deklica po imenu Resna Resnič. Živela je v resni dolini, v naselju Resnik 11. Zaposlena je bila na občini
kot tajnica resnega župana. Po telefonu se je pogovarjala sila resno.
Včasih je bila tako resna, da je pozabila, da mora biti resna. Nekoč
jo je obiskal dvorni norček. Tako jo je nasmejal, da ni bila več resna,
ampak se je redno smehljala. Ljudje so ji rekli, da je izgnana iz Resne
doline. Od takrat živi v deželi Smejalki. Spremenila si je tudi ime.
Ime ji je Smejalna Smejalnik iz Smejalne ulice 11. Ali jo poznate?
Hana Obreza 3. r., Iga Vas
Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel resen človek.
Pravzaprav je bila ženska. Ime ji je bilo Rubi. Mislila je, da ima najlepše ime. Pisala se je Resnikar. Živela pa je v resnem mestu, ki se je
imenovalo Resnično resen kraj. Po poklicu pa je resničarka. Ta poklic
ji je zelo všeč, saj ji ni treba nič delati. Ker je mislila le sama nase, ni
imela nobenega prijatelja več. A ji je bilo življenje tudi brez drugih
vseeno resno. Ko pa je nekega dne srečala zelo smešnega človeka in
se je bala, da jo bodo zaradi smeha izgnali, je sama odšla. Hodila je
več ur. Čez tri dni je prišla v deželo Indijo Koromandijo. Po tistem ni
bila več resna, ampak kot vsakdanji človek.
Karin Špeh, 3. razred

Vrnili v stare čase smo se,
kot pred sto leti bilo je vse.
Ob večerih zgodbe si pripovedov
ali,
malo ob sveči igric se igrali.

Dež je padal z neba,
lo je bila,
temperatura pa pod nu
stala.
ob
je
u
led
zato narava v

Ko elektrika prišla je,
očka televizijo prižgal je.
Rekla sem: Raje zgodbo mi pov
ej,
da bo tako kot prej.

s,
Veje so padale z dreve
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in vse
čez.
še elektrika ni mogla

Spoznala sem, kako včasih je bilo
,
a vseeno vesela sem,
ker elektriko dobili zopet smo.

Člani PGD Babno Polje so bili v času
žledoloma nepogrešljiva pomoč
krajanom Babnega Polja.
foto: Srečko Jozelj
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LOŠKA DOLINA

Loška dolina je krasna dežela,
sedaj že raste trava zelena.
H gradu Snežniku se radi odpravimo,
tam tudi Diano,
boginjo lova, pozdravimo.
Če družba je prava,
še na "Lojzen štajn" pohitimo,
tam si pri grofičinem kamnu,
lahko tudi piknik priredimo.
Seveda bi se lahko
proti Ložu obrnili,
pa bomo raje skozi gozd
proti Babnem Polju krenili.
Karmen Troha, 5. a

LOŠKA DOLINA

Dolina moja z vseh strani zaprta,
a lepa, sijoča, za vse ljudi odprta.
Obdajajo te višje kraške planote,
tudi Snežnik je naš, da ne bi bilo zmote.
Kar nekaj znanih tu se je rodilo
in za seboj močan pečat pustilo.
Na Ulaki so vidni ostanki rimske dobe,
ker je veliko gozda, imamo tudi gobe.
Žiga Zabukovec, 5. a

GOLOBINA

Temna se noč je nad dolino spustila,
ko prva mi kaplja na nos je kanila.
V daljavi se slišalo je
močno bobnenje,
ki k nam prineslo je
obilno deževje.
Naša dolina je morje postala,
vsa Slovenija nas je spoznala.
Zakaj le ta voda v Dane hiti?
Zakaj za njo smo zanimivi mi?
Seveda. Pri nas so
velika usta,
ki so večja od vsakega hrusta.
Je ime Golobina dobila,
ker vso vodo je popila.
Ko naša dolina je z vodo zalita,
pogosto se sliši:
»Ali je čista Golobina?«
Potem pa,
ko voda se je v strugo vrnila,
njena se želja je izpolnila.
Sedaj se v njej ne bo
več slišalo samo bobnenje,
ampak tudi jamarjevo govorjenje.
Maša Antončič, 5. a

VRTEC & ŠOLA

KRIŽNA JAMA
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Obrh

Pred leti Križna gora je popustila,
in veliko luknjo naredila.

Obrh izvira v Vrhniki,
to prav preveč daleč ni.

Kraški vodi apnenec je ušel,
zato prvi kapnik na plano je prišel.

Poleti se grem kopat vanj,
pozimi pa drsat nanj.

Jamski medvedi na obisk so prišli,
da bi ribarili.
Pa so se izgubili,
in njihovo okostje smo odkrili.

Kadar pa Obrh poplavi,
vsi komaj čakamo,
da se dol spravi.

Voda nabirala se je,
zato jama v globine izgubljala se je.
Jamski človek v luknjo ni zahajal,
saj ni vedel, kako naj bi tam notri plaval.
Voda čez nekaj let odtekla je,
za sabo več jezer pustila nam je.
Zaradi pluskanja vode strop ni vzdržal,
padel je na tla in vse je zmečkal.
Jamo z železnimi vrati so zapri,
da vanjo ne bi vdrli.
Vrata odprla le nekajkrat bo,
ker počivati mora dolgo.
Le tako si bo Križna jama, čudo narave,
le opomogla od velike poplave.
Maruša Srpan, 5. a

Obrh

V dolini naši izvir Obrh imamo,
ob lepem vremenu radi ga opazujemo
in se ob njem tudi igramo.
Kadar sonce skrije se
za oblake in padati začnejo
dežne kaplje, vsi trepetamo.
Vprašanje po glavi nam roji,
kaj lahko se zdaj zgodi.
Obrh počasi preliva se, zaliva
ceste, ki vidi se jih več ne,
za velika polja mislimo,
da morje je.
In ko sonce ponovno pokuka,
ko črnih oblakov več ni,
Obrh naš počasi postaja
tak, kot moral bi biti.
Maja Ristivojević, 5. a

Obrh

V zeleni dišeči dolini
na obrobju snežniških gozdov
pride na plan potoček srebrni
malo se skrije, malo zaspi,
združi se z bratom za vse dni.
Mati narava podari jim lepo ime,
potujeta veselo po poljih in jamah,
potem pa kot blisk priplujeta v belo
Ljubljano.
Blaž Turk, 5. a

S čolnom vozimo se vsi,
to za odrasle prav preveč zabavno ni.
Otroci pa vzklikamo:
Obrh zabavno je jezero!
Ema Bebar, 5.a

LOŠKA DOLINA

V Loški dolini smo Notranjci doma,
a mnogi izmed njih raztepli so se
na razne konce sveta.
Pa vendar vsi domov se radi vračajo,
saj le tu jih notranjske lepote čakajo.
Po polju se med ostrnicami
potoček Obrh vije,
ki pa nam ob obilnem deževju
marsikdaj tudi strahu vlije.
Iz mirnega potočka
jezero nastane
in takrat o naši Dolini
govorijo vse do Ljubljane.
Krasi jo krona hribov in gora,
vsaka vas pa cerkvico
kot svoj diamant ima.
Snežnik je naš ponos.
A pazi! Dokler bel je, ne hodi zunaj bos.
Snežnik pa je lahko tudi usoden za dva,
saj marsikateri par med njegovimi zidovi
dahne svoj DA.
A to ni naš edini grad,
saj nad »mestom« Lož je nekoč
mogočen stal in meščane pred Turki varoval
Pusti grad.
Pri nas je jeseni še posebno zanimivo,
saj gobe in polhi za zabavo
med mladimi in starimi poskrbijo.
Kdor pa ceni lepote podzemnega sveta,
ta se z vodiči v Križno jamo poda.
Za konec pa povem naj, da
o notranjskih lepotah je
slišal tudi že britanski dvor,
saj je o njih v Slavi vojvodine Kranjske
pisal Janez Vajkard Valvasor.
Zala Mohar, 5. a
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Sabina Breznik, šolska svetovalna delavka

Kdo so nadarjeni otroci in kako lahko razvijajo
svojo nadarjenost?
Wolfgang Amadeus Mozart, France Prešeren, Maryl Streep, Tina Maze, Slavoj Žižek in še mnogi drugi. Najbrž se sprašujete,
kaj imajo ti ljudje skupnega. To, da so izjemno nadarjeni, vsak na svojem področju. Svojo nadarjenost pa so spretno razvijali
oz. jo razvijajo.

Z

nake nadarjenosti lahko opazimo že
pri majhnih otrocih. Nadarjeni otroci
na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji
šoli dosegajo visoke dosežke ali potenciale
na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično
akademskem, vodstvenem ali umetniškem
področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo tudi posebej prilagojene
programe in aktivnosti. Nadarjeni otroci
imajo lahko izražene sledeče lastnosti: dobra
domišljija, smisel za humor, dober spomin,
radovednost. Lahko so široko razgledani in
imajo bogato besedišče, hitro berejo, lahko
so spretni v umetniških dejavnostih ali na
motoričnem področju. Veliko nadarjenih
otrok ima visoke cilje in uživa v dosežkih.
Za nadarjene otroke je značilno še, da razmišljajo s svojo glavo, večinoma ponujajo
ustvarjalne in raznolike rešitve problemov,
so samostojni. Nekateri imajo tudi dobre
vodstvene sposobnosti. Niso pa vse naštete
lastnosti opazne pri vseh nadarjenih otrocih.
Ne smemo pozabiti, da so tudi otroci s posebnimi potrebami lahko nadarjeni.
V Sloveniji je okrog 25 % otrok identificiranih kot nadarjenih. V OŠ v Starem trgu
pri Ložu imamo 22 % učencev identificiranih kot nadarjene. Ti otroci imajo raznolike

sposobnosti oz. področja nadarjenosti, ki jih
lahko ob primerni spodbudi v šoli in doma
primerno razvijajo.
Prepoznavanje nadarjenih otrok je v Sloveniji
poenoteno in poteka v več stopnjah. Prvi korak je evidentiranje nadarjenih učencev, ki ga
izvajamo v 3. razredu, lahko pa tudi kasneje.
Učitelji na podlagi dosežkov učenca, ocen,
njegovih interesov oblikujejo evidenco potencialno nadarjenih otrok. Šolski psihologi
pa s soglasjem staršev te otroke testiramo z
dvema psihološkima testoma: testom ustvarjalnosti in testom sposobnosti. Upoštevamo
pa še ocenjevalne lestvice, ki jih izpolnijo
učitelji. Otroci, ki dosežejo zgornjih 10 % najboljših rezultatov, so identificirani kot nadarjeni učenci. S soglasjem staršev se za te otroke
pripravi individualizirani program, kjer se
navedejo cilji, ki naj bi jih dosegel otrok, prilagoditve v okviru pouka, dodatne dejavnosti
izven rednega pouka. Napredek otroka pa je
potrebno redno spremljati in beležiti v individualiziranem programu.
Z nadarjenimi otroki je potrebno delati na
prilagojen način, da lahko kar najbolje izkoristijo svoje potenciale. Diferencira se jim
pouk – učitelj na bi jim ponudil zahtevnejše
naloge, hitreje lahko napredujejo v učni sno-

Prvošolci z učiteljicama Nevenko in Heleno

Ustvarjalni prvošolci

Čas hitro beži. Tako beži, da nas bodo
kmalu pozdravile poletne počitnice. V 1.
razredu v Starem trgu se še pridno učimo.
Pišemo velike tiskane črke, računamo,
poznamo števila do 20, pojemo, plešemo,
telovadimo in spoznavamo različne učne
vsebine. Vsaka nova učna vsebina nas
motivira za delo. Radi hodimo na poučne
sprehode, kjer spoznavamo okolico šole in
naravo v vseh letnih časih.
Pri pouku pa smo tudi zelo ustvarjalni.
Naši mali spretni prsti ustvarjajo zanimive
likovne izdelke. Zelo radi slikamo in
rišemo. Z zanimanjem pa se lotimo kakšne
prav posebne likovne naloge. S svojimi
izdelki smo zelo zadovoljni. Vsak izdelek
razstavimo v razredu. V tako urejenem
razredu se vsi dobro počutimo. ■

vi. Zavzemajo lahko vodstvene funkcije pri
sodelovalnem učenju oz. skupinskem delu.
Vključijo se lahko v dodatni pouk in se udeležijo različnih tekmovanj. Pišejo lahko raziskovalne naloge. Imajo možnost obiskovanja raznolikih interesnih dejavnosti znotraj
in izven šole. Aktivno sodelujejo na dnevih
dejavnosti. Po želji se lahko udeležijo tudi
raznih raziskovalnih taborov, delavnic ipd.
Ključno za uspeh nadarjenega otroka je, da
je motiviran za delo. Želeti si mora dosežkov in biti vedoželjen. Pomembno vlogo v
procesu dela z nadarjenimi učenci poleg
šole igrajo tudi starši. Ti naj bi nadarjenega
otroka spodbujali, spremljali njegovo delo,
se zanimali za njegove dosežke ter ga učili
vztrajnosti in odgovornosti.
18. marca 2014 smo na OŠ heroja Janeza Hribarja za starše nadarjenih učencev pripravili
predstavitev dela z nadarjenimi učenci na
naši šoli. Povabilu se je odzvala ena tretjina
vseh povabljenih staršev, kar nas je nekoliko
presenetilo. Pričakovali smo večjo udeležbo. Ker se zavedamo tudi pomena domačih
spodbud za razvoj potencialov nadarjenega
otroka, si na OŠ heroja Janeza Hribarja želimo dobrega sodelovanja s starši in vzajemne
skrbi za napredek nadarjenega otroka. ■
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foto: Helena Novak Obreza

Barbara Brus

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja

Spoštovani!
V imenu učencev in zaposlenih se
zahvaljujem občinskemu SPV-ju in
Občini Loška dolina za nakup koles in
plačilo programa Jumicar.
Veseli smo, da podpirate potrebe, ki se
navezujejo na prometne vsebine.
Prometna varnost je ena od temeljnih
kakovosti prometnega sistema.
Zagotavljanje večje varnosti je mogoče
s spodbujanjem udeležencev v
prometu k odgovornejšemu vedenju,
spoštovanju predpisov in oblikovanju
zavesti o pomenu prometne varnosti.
Veselimo se tudi prihodnjega
sodelovanja.
Mentorica kolesarskega krožka
Anita Bajec

Zbor članov
MDI
Cerknica
Loška dolina
Bloke
MDI Cerknica - Loška dolina - Bloke je
imelo svoj zbor članov 15. marca v Brestovi
menzi. Zaradi že čisto pomladnega vremena in veliko dela po žledolomu se je zbora
udeležilo manj članov kot običajno. Ker pa
je bilo to le teden po 8. marcu, se je MDI
spomnilo tudi vseh žensk in jim za praznik
podarilo nagelj. Po uvodni izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske
komisije, je zbor najprej pozdravila predsednica MDI gospa Olga Otoničar. Med svojim govorom je izpostavila problematiko
odcepitve MDI Ilirska Bistrica k Obalno-kraški regiji. Navkljub veliko odprtim vprašanjem, ki se porajajo po odcepitvi MDI
Ilirska Bistrica in posledično z zmanjšanjem
MDI v Notranjski regiji, je dobila podporo
podpredsednika ZDIS Rajka Žagarja, prav
tako je župan Občine Cerknica gospod
Marko Rupar v svojem govoru predlagal, da
MDI ostane v Notranjski regiji. Škoda je, da
je bil gospod Rupar tudi edini župan, ki se je
udeležil zbora članov.
Direktorica CSD Cerknica gospa Anica

Lončar je v svojem nagovoru predstavila nekaj novosti in hkrati poudarila, da so vrata
CSD Cerknica vedno in za vsakega odprta.
V planu, ki je bil predstavljen, ima MDI
tudi v tem letu veliko načrtov. Enodnevna
kopanja, eno- in večdnevni izleti, letovanje
na morju, enodnevni izlet s težjimi invalidi
in še veliko, veliko aktivnosti. Po koncu uradnega dela, so se nekateri naši člani zavrteli
ob zvokih žive glasbe. Imeli smo tudi srečelov, kjer smo preizkušali srečo.
Na koncu bi vse povabila, da se pridružite
MDI. Ni potrebno, da si invalid, dovolj je, da
znaš sočustvovati, prisluhniti, sprejeti drugačnega, se iskreno veseliti. Če vam te vrline
niso tuje, potem le vstopite v MDI Cerknica
- Loška dolina - Bloke.
Zaključila bom z mislijo Bryana Robinsona:
Dobrih del ne delamo zato, da nam bodo
povrnjena, podarjamo jih iz srca, ker je to
naravno in dobro. ■

Darko Ožbolt, Vodja športe sekcije

Upokojenci smo aktivni
Športna sekcija Društva upokojencev Loška dolina skupaj s športniki
je zelo aktivna tudi v letu 2014. Sezona se začne že v januarju s treningi
in tekmovanji v pikadu in traja do meseca maja, ko se začne sezona
balinanja.
V tem času smo organizirali in realizirali naslednja tekmovanja:

 občinsko prvenstvo v pikadu za moške in ženske posamezno
 občinsko prvenstvo za moške in ženske ekipno
 srečanje ekip društev upokojencev Notranjske in prijateljskih društev

upokojencev

 prvenstvo društev upokojencev Notranjske v pikadu
 prvenstvo osrednje slovenske pokrajine društev upokojencev in se

udeležili tudi tekmovanj pri drugih društvih, ki so nas povabili.

Posebno odmevno je bilo prvenstvo v pikadu osrednje slovenske
pokrajine, ki smo ga organizirali prvič. Prostore nam je dal na razpolago
lastnik ARS-Vive iz Podcerkve. Na tem prvenstvu je nastopilo 9 ženskih
in 10 moških ekip iz celotne ljubljanske pokrajine.
Vsi tekmovalci so bili z izvedbo tekmovanja zelo zadovoljni, kakor tudi
mi kot organizatorji, saj je ženska ekipa dosegla 2. mesto, moška pa je
premočno zmagala ter se uvrstila na državno prvenstvo. ■
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Jože AVSEC, Predsednik DU Loška dolina

Delovanja društva upokojencev Loška dolina v letu 2013

V

soboto dne, 1. 3. 2014, smo se člani
DU Loška dolina zbrali na rednem
letnem občne zboru. Zbor je potekal v jedilnici Kovinoplastike Lož. Poleg članic
in članov društva so občnem zboru prisostvovali tudi župan Občine Loška dolina g.
Komidar Janez, predsednik zveze društev
upokojencev osrednjeslovenske pokrajine
g. Marjan Sedmak in predsedniki društev
upokojencev Notranjske regije.
Po pozdravu vseh navzočih so članice bralnega krožka in pevke ženskega zbora »Jasna« izvedle kulturni program. Program je
vodila oziroma povezovala ga. Milena Ožbolt, za kar se ji v imenu društva najlepše
zahvaljujem.
V januarju 2014 je bilo v društvu včlanjenih 746 upokojencev, in sicer 477 žensk in
269 moških, povprečna starost žensk je 72
let, moških pa 71 let. V društvu je 9 članov
starejših od 90 let. Najstarejša članica našega društva pa je v lanskem letu dopolnila
99 let. Članov, ki plačujejo vzajemno samopomoč, je 185, od tega 130 žensk in 55
moških. V društvu je včlanjenih 68 % vseh
upokojencev v naši občini.
Kar precej različnih dogodkov se je zvrstilo
v našem društvu po občnem zboru v preteklem letu, kjer smo sprejeli program dela
za leto 2013. Nadaljevali smo z delom po
posameznih sekcijah, kar je praksa v delovanju društva že vrsto let. V delovanju
v različnih sekcijah, so lahko posamezniki
našli svojo interesno dejavnost, ki se ji v
času službovanja v mlajših letih morda niso
mogli posvetiti.
Sekcija za organizacijo in izobraževanje je
organizirala tri izlete in martinovanje, ki je

bilo prav tako povezano z izletom. Na žalost je bil izlet, na katerem smo si nameravali ogledati in preizkusiti splavarjenje na
Dravi, zaradi premalo prijavljenih odpovedan. Je bila pa udeležba na ostalih dveh
izletih in martinovanju zelo dobra.
Sekcija za izobraževanje je organizirala tudi
tri predavanja o različnih tematikah, ki se
dotikajo nas starejših, vendar je bila udeležba nekoliko skromnejša, kot smo pričakovali.
V novembru smo organizirali neke vrste
okroglo mizo, na katero smo povabili poslanca državljanske liste g. Branislja, kjer
nam je podrobno obrazložil in nas na nek
način pomiril, saj smo konec lanskega leta
dnevno poslušali, kako namerava vlada
zmanjšati pokojnine in ostale socialne prejemke.
V zelo razgibano športno rekreativno dejavnost sodijo balinanje, pikado, šah, stre-

ljanje z zračno puško in namizni tenis. Naši
upokojenci, ki tekmujejo v različnih športnih dejavnostih, so bili zelo uspešni in so
barve društva dobro zastopali, saj so osvojili kar nekaj pokalov in medalj. Posebno
uspešna je bila moška ekipa v igranju pikada, saj je na prvenstvu ljubljanske pokrajine
osvojila prvo mesto, zato smo v aprilu organizirali prvenstvo ljubljanske pokrajine v
igranju pikada na našem območju oziroma
v Loški dolini.
Zanimanje za pohodništvo sicer nekoliko
upada, se pa skupina, ki že vrsto let predstavlja jedro pohodništva, še vedno, redno
vsak četrtek odpravlja na pohode. Žal nam
je tudi to, da se je kot dolgoletni vodja pohodnikov ga. Glažarjeva odločila, da preneha z vodenjem pohodnikov. Zato bi se ji rad
najlepše zahvalil za dolgoletno vodenje in
mislim, da bodo pohodniki tudi pod vodstvom njenega sina uspešno nadaljevali s
pohodi.
Julija smo si ogledali predstavo v letnem
gledališču na Muljavi. Obisk tega gledališča
postaja že tradicionalen za naše društvo, saj
ga obiskujemo že nekaj let.
Udeležili smo se tudi vseslovenskega projekta »Simbioza«, kjer so naše upokojence učenci OŠ Heroja Janeza Hribarja učili
uporabljati računalnik, internet in mobilni
telefon oziroma pošiljanje SMS sporočil.
Organizirali smo pohod na Snežnik. Najvišji vrh na Notranjskem smo osvojili z
dveh strani, nekateri z malo več kondicije
smo šli po malo težji in daljši poti z Gašperjevega hriba, ostali pa iz smeri Svinščakov.
Dejavna je bila tudi sekcija za izvajanje kulturno umetniških dejavnosti, v kateri deluje
ženski pevski zbor »Jasna« in bralni krožek.
Ženski pevski zbor »Jasna« je imel v decembru božično-novoletni koncert, nastopajo
pa tudi na vseh prireditvah in proslavah na
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območju naše občine, kakor tudi izven nje.
Redno enkrat mesečno se dobivajo tudi članice bralnega krožka.
6. 8. 2013 je bilo srečanje oziroma piknik
članov našega društva. Srečanja se je udeležilo 220 upokojencev, kar je dokaj veliko,
zato bomo srečanje organizirali tudi letos,
ki pa bo po vsej verjetnosti v Vrhniki pri
izviru Obrha.
Po svojem ustaljenem programu deluje tudi
sekcija za humanitarne in dobrodelne dejavnosti, ki obiskuje in simbolično obdari
upokojence, člane društva, ki dopolnijo
okrogle obletnice. V prednovoletnem času
obiščejo tudi naše člane, ki so v domovih
za ostarele.
Program »starejši za starejše« deluje zelo
dobro in uspešno, za kar gre pohvala vodji
oziroma nosilki tega programa in prostovoljkam, ki delujejo na tem področju.
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Stanovanjska komisija, ki deluje v okviru
društva, je sodelovala pri dodelitvi dveh
stanovanj. V komisiji opažamo, da je interes za najem stanovanj s strani upokojencev vedno manjši, zato prosta stanovanja v
sodelovanju z Nepremičninskim skladom,
dodeljujemo mlajšim občanom in s tem rešujemo njihov stanovanjski problem.
Starejši upokojenci se verjetno spomnite,
da je bilo pred leti naše društvo pobrateno
z društvoma upokojencev Lesce in Litija
(tako imenovano 3 x L). Vendar je po smrti
takratnega predsednika društva upokojencev Lesce to sodelovanje zamrlo. V lanskem
oktobru pa je prišla pobuda DU Lesce, da
bi to sodelovanje obnovili. V novembru
2013 smo se srečali predstavniki vseh treh
društev v Lescah, kjer smo se dogovorili o
našem ponovnem sodelovanju. Za začetek
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bomo sodelovali le na športnem rekreativnem področju in na ravni sodelovanja
upravnih odborov.
Na koncu bi se rad zahvalil Občini Loška
dolina, ki je z donacijami pripomogla, da
smo lahko realizirali program v celoti, prav
tako bi se zahvalil podjetju Lestrans za donirana sredstva, namenjena za delovanje
ženskega pevskega zbora »JASNA«. Zahvalil bi se tudi Kovinoplastiki Lož – Družbi
Pooblaščenki, ki nam je tudi letos omogočila, da smo lahko zbor organizirali oziroma izvedli v njenih prostorih.
Zahvalil bi se tudi vsem poverjenicam in
prostovoljkam za zavzeto in dobro opravljeno delo. Enako tudi vodjem sekcij in
ostalim, ki ste zadolženi za izvajanje programa našega društva. ■

Jože Globokar

Občni zbor DP ljubljanske pokrajine

Č

lani Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine so se 26. marca v prostorih gostišča Kongo v Grosupljem sestali
na rednem občnem zboru. Po formalnem
uvodnem delu in pozdravnem nagovoru
predsednika društva Gregorja Gračnerja
so prisluhnili poročilom in jih po razpravi
sprejeli.
V nadaljevanju je predsednik članom predstavil obsežen program dela za leto 2014.
Omenil je tudi težave, ki se obetajo v letošnjem letu in bodo neugodno vplivale pri
realizaciji zastavljenih ciljev. Mednje v prvi
vrsti sodi že predviden manjši priliv denarja, ki ga društvo dobi od loterijskih sredstev.
Zato bo društvo moralo vložiti vse napore,
da bo vsaj del tega denarja dobilo iz drugih

Društvo združuje člane 38-ih občin.
foto: Jože Globokar

virov. Ker so izpadla tudi
loterijska sredstva za nakup
novega kombija, so v humanitarni akciji že začeli zbirati
denar za nakup. Po razpravi
so člani tudi program dela
potrdili.
Na občnem zboru največjega
od devetih društev Zveze paraplegikov Slovenije je bil prisoten tudi predsednik Zveze
Dane Kastelic s sodelavci. Na
kratko je predstavil celostno
poslanstvo Zveze, hkrati pa nanizal tudi smernice za leto za leto 2014.
Tudi on je opozoril na varčevalne ukrepe, ki
so v teh kriznih časih neobhodno potrebni.
Tako pri društvih kot pri zvezi bo treba v ta

namen združiti nekatere socialne programe.
Sledila je predstavitev projekta Invalid za
invalida in nove sedežne blazine Amovida
ter predstavitev medicinsko tehničnih pripomočkov SOČA - OPREMA.
Po zaključku uradnega dela so se člani zadržali še na prijetnem družabnem srečanju in
doživeli nekaj prav lepih in veselih trenutkov. Najprej jih je navdušil nastop vokalne
skupine CANTEMUS s slovenskim in angleškim izborom nepozabnih pesmi. Povemo naj, da je ta res odlična skupina nastop
pripravila brezplačno, prav tako pa v naslednjem presenečenju tudi znana klovnesa
Eva Škofic Maurer in Miha Dolamič, ki sta
uprizorila enkraten Striptiz by Miha. Ob
obeh nastopih je bilo navdušenje res veliko.
S tem je društvo članom ob občnem zboru
pripravili še lepo in pestro druženje. Pa saj
so ga potrebni, ker velika večina članov bolj
poredko zapusti svoje domove. Člane so na
občni zbor pripeljali s svojimi kombiji in
kombiji sorodnih invalidskih organizacij. ■
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Alenka Veber

Pridi, Sveti duh
Birmovalec msgr. Franci Petrič, mag.
Foto Alenka Veber

Babnopoljski birmanci in birmanke z botri
Foto Alenka Veber

Na praznik Jožefa Delavca in praznik dela, 1. maja 2014, je bilo tako v župniji Stari trg pri Ložu kot župniji
Babno Polje še posebej slovesno. Zakrament sv. birme je iz obeh župnij prejelo 68 birmancev (64 iz
župnije Stari trg pri Ložu in 4 iz župnije Babno Polje).
Beseda bírma je eden od krščanskih zakramentov. Slovensko ime zakramenta izvira iz besede konfirmacija (latinsko: confirmatio) in pomeni potrditev.
V Rimskokatoliški Cerkvi je to zakrament potrditve v veri, ki v prejemniku še dopolni in utrdi milosti, ki
jih je že prej prejel pri krstu. Podelitev zakramenta birme naj bi sovpadala z duhovno zrelostjo, zato se
birmo pogosto podeljuje ob prehodu iz otroštva v odraslost, npr. ob koncu osnovne šole. Birmanca pri
obredu birme po navadi spremlja boter, ki naj bi pozneje v življenju prevzel vlogo duhovnega vodnika
birmanca. Ta trajna naloga botrov se v praksi precej zanemarja.
Birmo redno podeljuje škof (le izjemoma in samo z izrecno škofovo odobritvijo lahko tudi duhovnik –
mašnik). Tako je letos med nas na obe župniji prišel odgovorni urednik katoliškega tednika Družina in
arhidiakon msgr. Franci Petrič, mag.
Babnopoljska župnija je tako birmovalca kot birmance lepo sprejela. Birmovalca sta pozdravila mlaja
z napisom Pozdravljen, gospod birmovalec, birmance pa lepo okrašena cerkev sv. Nikolaja z napisom
Pridi, Sveti Duh.
Za arhidiakona msgr. Francija Petriča je bilo to birmovanje sploh prvo birmovanje na njegovi duhovniški
poti, na kar smo lahko tako Babnopoljci kot župljani starotrške župnije izjemno ponosni. Tudi birmovalec je bil ob svoji službi vidno vesel, kar je izražala tudi njegova homilija, ki jo deloma povzemamo:
»S posebnim veseljem sem danes med vami, ker vaša župnijska skupnost pod varstvom sv. Nikolaja
praznuje poseben praznik: svoje binkošti, ko bodo štirje mladi, ki so se dalj časa pripravljali na ta dogodek, prejeli darove Svetega Duha in bodo potrjeni v veri povabljeni in poklicani, da pričajo za Kristusa
sredi današnjega sveta. Babno Polje je v mnogočem za Slovenijo in našo nadškofijo poseben kraj: zaradi svoje oddaljenosti od velikih središč, zaradi naravnih in klimatskih posebnosti (ko pogosto slišimo,
da je tu najnižja temperatura), zaradi bližnje meje in tudi znanih mož in žena, ki so bili ali ste tu doma.
Obrobnost ali zapostavljenost, ki bi jo kdo rad ob teh posebnostih občutil, je lahko tudi prednost, ker
zvesto ohranjate svoje navade, običaje, krajevno izročilo in utrjujete identiteto, ki je tako pomembna za
to, da ljudje vemo, kdo smo, kam gremo in kaj hočemo v življenju. Prav vera ima tu pomembno vlogo in
poslanstvo in želim, da bi tudi današnja slovesnost pomagala k utrditvi Vaše ljubezni do Boga, zvestobe
do domačega kraja, tukajšnjih naravnih lepot in vseh tistih vrednot, ki delajo danes naše življenje lepo,
kakor je to bilo tudi v preteklosti. Mladi pa naj ob tej slovesnosti začutijo, kako lepo je živeti in delovati v
Babnem Polju, kjer se ljudje nesebično povezujete v prizadevanju za napredek in razvoj kraja.
Dragi birmanci, dragi starši in botri in vsi župljani! Apostol Pavel je zapisal Rimljanom in danes vam:
»Kateri koli se dajo voditi božjemu Duhu ti so božji otroci.« Bodite božji otroci vedno in povsod. To je vaše
največje dostojanstvo. Noben drug naslov ni tako imeniten. Današnji dan naj v vas utrdi v veri in ljubezni
do Cerkve, vas opogumi v pričevanju za evangelij, vas navduši pri delu za skupni blagor vašega kraja
in naše domovine. Sedmeri darovi Svetega Duha so zagotovilo, da delate prav. Zato se varujte verske
mlačnosti, zavzeto skrbite za redno vsakdanjo molitev, obisk nedeljske in praznične maše in prejemanje
zakramentov in imeli boste zagotovilo božje pomoči in varstva. Vaš zavetnik, sv. Nikolaj pa naj posreduje
pri Bogu za vas. Amen.«
Mislim, da se lahko v imenu vseh župljanov župnije Babno Polje zahvalim g. župniku Boštjanu Modici, da
smo navkljub preobsežnosti njegovega dela imeli podelitev zakramenta sv. birme v domači cerkvi. Veselje
in zadovoljstvo nad tem je izražalo celotno cerkveno občestvo, ki se je tega dne udeležilo slovesnosti. ■

PIŠKOTKI
PRESENEČENJA
TESTO:

150 g ostre moke
150 g gladke moke
125 g masla
70 g sladkorja v prahu
1 vanilin sladkor
2 rumenjaka
30 g čokolade v prahu
3 žlice mleka
Vse sestavine po vrsti dajte v posodo in
zamesite testo. V hladilniku naj počiva
pol ure. Testo razvaljajte in izrežite okrogle piškotke ter jih specite.

KREMA:

125 ml mleka
30 g moke
1 vanilin sladkor
150 g masla
100 g sladkorja v prahu
1 žlica kakava
2 žlici ruma
Zmešajte mleko, moko in vanilin sladkor
in vse zakuhajte. Zmešajte maslo, sladkor v prahu, kakav in rum ter v to maso
po žlicah zamešajte hladno kremo. Dajte
jo v dresirno vrečko in jo nabrizgajte na
spodnji piškotek v obliki kroga. Sredino
napolnite z marmelado.

GLAZURA:

150 g bele čokoladne glazure
4 žlice olja
Glazuro raztopite, dodajte olje in vanjo
pomakajte zgornje piškotke. Ko se posušijo, oba piškotka zlepite skupaj. Če
hočete, okrasite s sladkornimi rožicami.
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Franc Bavec

Ob 70. letnici zgodovinskega odhoda
XIV. divizije na Štajersko
Letos praznujemo eno najslavnejših epopej slovenske partizanske vojske iz časov druge svetovne vojne:
sedemdesetletnico pohoda XIV. divizije na Štajersko!

T

a partizanska enota je bila ustanovljena
13. julija 1943 na osvobojenem ozemlju
ter ob ustanovitvi imela štiri brigade (Tomšičeva, Šercerjeva, Gradnikova in Prešernova) z okrog 2000 borkami in borci. Tik pred
pohodom na Štajersko je bila ustanovljena še
Bračičeva brigada in na pot iz Suhorja v Beli
krajini je 7. januarja 1944 krenilo 1112 bork
in borcev v treh brigadah: Tomšičevi, Šercerjevi in Bračičevi. Za zaslepitev sovražnika je
enota izbrala pot preko tedanje Nezavisne
države Hrvaške in je po petsto kilometrov
dolgem in razvejanem pohodu od Suhorja
preko Vivodine, Prokuplja, Turopolja, Mislavine, Kalnika in Zagorja 6. februarja 1944
na območju Sedlarjevega kot prva zavezniška divizija na svetu stopila na območje rajha (Hitler je področje Štajerske smatral za
neločljivi del Nemčije – reicha!).
Sama pot je bila težka, boji na okupiranem
območju pa še veliko težji. Divizija se je
skoraj vsak dan prebijala iz nemškega obroča v nov obroč. Bolj ko je divizija prodirala
na Štajersko, bolj so bili Nemci zagrizeni v
nameri, da jo uničijo. Najtežji so bili preboji
na Paškem Kozjaku, ko je bila divizija prisiljena, da se razdvoji in sta se dva bataljona
prebila na Pohorje. Z nadčloveškimi napori so se borci prebili iz zadnjega obroča in
Graški gori – gori jurišev. Kljub nekajkratni
premoči, redni oskrbi in močni ognjeni podpori topništva so Nemci odnehali.

In po krvavih bojih, bolečinah, omrzlinah in
padlih je na koncu pohoda – po 49 dneh –
ostalo le še 450 bork in borcev treh brigad.
Padel je tudi priljubljeni pesnik, vodja divizijske kulturniške skupine Karel Destovnik
Kajuh. Pesnik prelepih verzov svobode, nežnosti in upora. Spomnimo se:
Zakaj ne nosite v dlaneh
svojih src, ljudje?
Zakaj vam niso vpisane v očeh
vaše misli in želje?
Kajti prav v teh dneh,
ko je vsaka slutnja greh,
ko si vsak želi uteh
in skriva vsak po svojih se poteh,
prav v teh, prav v teh usodnih dneh
bi morali nositi vsi srca v dlaneh ...
In takrat bi se zavedeli,
kaj naš up velja,
kaj velja naš težki boj,
da ni malo naših,
da nas je nebroj!
XIV. divizija je zmagala in s pomočjo domačih štajerskih ljudi in tam delujočih partizanskih enot povzdignila iskro upora na Štajerskem, jo razširila in v veliki meri pripomogla
h krepitvi in razvoju narodnoosvobodilnega
gibanja in ustvarjanju osvobojenega ozemlja
v Zgornjesavski dolini in drugod.

S pohodom je divizija pokazala, da se slovenski uporniški duh ne bo nikoli pokoril.
Tudi zato je ta pohod legendaren in tudi zato
je v letošnjem letu organiziran niz slovesnosti v njegov spomin.
Slovesnosti se redno udeležujejo tudi člani Krajevne organizacije ZZB za vrednote
NOV Loška dolina, saj se je v XIV. diviziji
borilo – in tudi padlo – veliko Notranjcev,
veliko prebivalcev Loške doline. Praporščaka Franc Bavec in Branko Kovač sva se udeležila tudi slovesnosti v Ravnah pri Velenju,
kjer smo v spomin padlim borcem iz Loške
doline tudi položili venec in spregovorili nekaj besed. Med nagovorom pa smo predstavili tudi odlomek iz Komisarjevih zapiskov
Matevža Haceta:
*ZADNJI VELIKI PREBOJ
Ugibali smo, kateri bataljon bi poslali v močan jurišni sunek? Odločili smo se za Mihovo četo z Notranjci. Ko sva jim pokazala vrh
grebena, smo zagledali Nemce, kako so prav
počasi lezli proti grebenu.
»Ali jih vidite?« je zamrmral Miha in pokazal
s prstom na Nemce.
»Da«, so zamrmrali borci. Nekateri so legli
v sneg, drugi pa so držali puške v rokah in
stopili za drevesa. Iznad tistega laza se je
dvignila megla. V bližini se je zasvetila zavodenjska cerkvica. Nemci so se približevali
prav počasi in v redki vrsti.
Še enkrat sva pogledala vseh 16 borcev, hrabrih Notranjcev. Rad bi jim še nekaj rekel,
pa me je stisnilo v grlu. Žal mi je bilo tako
mirnih fantov. Neizgovorjena beseda mi je
obtičala v grlu. Pomislil sem, koliko nas še
utegne za vedno ostati v teh grapah. Samo
s pogledi smo se poslovili od borcev, ki jih
potem nisem nikoli več videl. Krili so umik
cele divizije. Vzdržali so do konca in padli.
Dokler bom živel, se bom spominjal tistega
meglenega, mrzlega jutra in šestnajstih borcev z otožnimi, suhimi, zaraščenimi obrazi,
kako so molče, brez besed zasedli položaj na
tistem obraslem grebenu in do konca branili
celo divizijo in ranjence.«

Praporščaka Franc Bavec in Branko Kovač.

V borbo, Štirinajsta, juriš!
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!
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Janja Urbiha

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

1965 Pudob – SAP-ov avtobus
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
Šofer SAPovega avtobusa
Janez Mlakar
iz Pudoba,
vsem bolj znan
z domačim
imenom
Štancar, je
avtobus ustavil
kar na cesti pred
domačo hišo
in pobral nove
potnike skupaj z
njihovo prtljago.

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.

Slavka Nelc – Lekšanova pogleduje proti
otrokoma. Najbrž jima daje navodila,
kako varno vstopiti. Deklič je Mojca
Preušek, poleg pa je tudi njen bratec
Darko.

Fantič na avtobusu, ki skozi okno z
zanimanjem opazuje dogajanje zunaj, je
Vojko Mlakar, šoferjev sin.
Je to osebna prtljaga? Kufri izgledajo
kot škatle za filme, ki so jih vrteli v
kinu? Voziček pa je bil izdelan v bližnji
Kovinoplastiki kot vzorčni model, ki
kljub Peruškovim prizadevanjem nikoli ni
prišel v redni proizvodni proces.
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http://cerknica.org/stareslike
Pred SAP-ovim avtobusom pa je Štancar
vozil tole vozilo. Predvidevamo, da gre za
avtobus znamke Saurer Ikarus, narejen v
Jugoslaviji nekje v letih 1954.
In kako ga je obrnil na glavo? V letu 1964,
ko se je s praznim avtobusom, na katerem
je bil poleg samega voznika le še sprevodnik
Petrič, vračal proti domu, se je nad Ložem,
po klancu navzdol, srečal z vojaškim kamionom. Veliko vozilo je bilo vzrok, da je šofer avtobusa zapeljal povsem na rob bankine, ki pa ni zdržala teže avtobusa in nesreča
je bila tu. Udrlo se je, ko je avtobus že povsem miroval, zato rezultat nepredvidenega
dogodka, ki je zabeležen na tej fotografiji, ni
imel prehudih posledic. Voznik jo je odnesel z nekaj buškami, sprevodnik pa je utrpel
poškodbo kolena.
Na upravi so ju potolažili, da ne bo posebnih sankcij, saj se je to zgodilo samo en dan
pred predvidenim razrezom dotrajanega
avtobusa. Edina sankcija, ki sta je bila oba
deležna, je bil enotedenski počitek.
Ugotovili smo, da današnja mladina več ne pozna poklica sprevodnik na avtobusu. Ja, res
je, včasih je bil na avtobusu poleg šoferja obvezno tudi sprevodnik. Delo je opravljal tako, da
se je med vožnjo (danes se zdi to nezaslišano) sprehajal po avtobusu gor in dol ter preverjal
vozovnice, predvsem pa zaračunaval prevoz. Meni je bilo vedno nerazumljivo, kako je vedno
vedel vse cene na pamet. Vsaka razdalja je imela namreč svojo ceno, glede na prevožene
kilometre. Šele kasneje, ko je inflacija narekovala nenehne spremembe cenikov, so si začeli
sprevodniki pomagati s cenikom na papirju. Za izdajo računov je v roki prenašal posebno
napravo, na kateri je ročno naštimal ceno in s pritiskom na ročko tudi stiskal vozovnico. Ta je
bila na tankem, belem papirčku, kvadratne oblike. Približno tako velikem, kot so bile škatlice
za vžigalice. Tisk pa se je včasih le težko razbral. Čez ramo je vedno nosil usnjeno črno torbico, kjer je hranil bankovce in velike količine kovancev. Majhne razdalje smo seveda plačevali
s kovanci. Včasih celo samo s parami. Ponekod so ga klicali tudi kondukter. Zadolžen je bil
tudi za red in varnosti med vožnjo in je bil, poleg šoferja, tudi sprevodnik soodgovoren za
potnike.

SAP Viator in INTEGRAL

Upokojeni sprevodnik Jože Petrič iz Cerknice

Začetki družbe KORATUR, Avtobusni promet in turizem d. d. Prevalje, segajo v leto 1947,
ko je Rudnika Mežica prevzel tudi organizacijo in izvajanje prevoza delavcev na delo. Leta
1960 se je obrat avtobusnega prevoza Rudnika Mežica priključil k transportnemu podjetju
Ljubljana transport. V nadaljevanju lahko v zgodovini družbe zasledimo tudi naziva SAP
Viator in INTEGRAL, pri čemer je družba vedno predstavljala različne oblike temeljne
organizacije združenega dela (TOZD). Po številnih reorganizacijah je leta 1988 prišlo do
osamosvojitve in nastalo je podjetje pod nazivom Avtobusno turistično podjetje KORATUR d. o. o. v družbeni lasti (“koroški avtobusni promet in turizem”).

Slovarček:

Viri:

• bankina: utrjen ali neutrjen vzdolžni del
cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki
zagotavlja bočno stabilnost vozišča in
brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme.
• kufri: kovčki
• naštimal: nastavil

•
•
•
•

Marija, Vojko in Zlata Mlakar
Denis Medved
http://www.koratur.si
http://sl.wikipedia.org

Kraj: Pudob (Slika 1), Lož (Slika 2),
Rakek (Slika 3)
Datum: 1965 ali 1966
Avtor črno-belih fotografij: neznan
Skeniranje in obdelava
črno-belih fotografij: Miloš Toni, 2014
Avtor barvne fotografije: Jože Žnidaršič
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Alenka Veber

Začetki Prostovoljnega gasilskega društva Babno Polje
Iz zgodovine Prostovoljnega gasilskega društva Babno Polje, I. del

Visok jubilej Prostovoljnega gasilskega društva Babno Polje

Najstarejša znana fotografija PGD Babno
Polje. Krst (blagoslovitev) prve gasilske
brigade leta 1925. Brizgalno je podarila
občina Loška dolina.
foto: Arhiv PGD Babno Polje

M

arsikdo kdaj pomisli, da v enem izmed
večjih naselij v občini Loška dolina –
Babno Polje – življenje izumira. Zagotovo je
enega izmed pomembnejših sledi življenja
v kraju predstavljala podružnična osnovna
šola, ustanovljena leta 1888 kot enorazrednica, leta 1919 je začela delovati kot dvo-

razrednica ter bila leta 1963 priključena kot
podružnična šola k Osnovni šoli Stari trg pri
Ložu. Žal je šola v šolskem letu 2010/2011
zaprla svoja vrata, v letošnjem letu pa dobiva
novo podobo in upajmo tudi novo vsebino.
Ogromni delež pri kulturnem in gospodarskem razvoju krajev konec 19. in dobršen del
20. stoletja so prispevale prav podobne šole,
kot je bila v Babnem Polju. Šole niso bile
samo hrami učenosti za šoloobvezne, temveč tudi prostor, kjer so se rojevale pogumne
ideje in dogajale številne dejavnosti različnih društev. Njihovo delovanje so velikokrat
vzpodbujali ravno učitelji.
Tako je bilo tudi pri ustanavljanju Prostovoljnega gasilskega društva Babno Polje (PGD
Babno Polje). Iz osebnega dnevnika enega
izmed vidnejših Babnopoljcev Jožeta Janeža
lahko razberemo pomembne drobce iz zgodovine razvoja gasilstva v Babnem Polju.
»Na požrtvovalno prizadevanje šolskega upravitelja Milana Groma, je bilo 19. julija 1924
ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo v
Babnem Polju (PGD Babno Polje). Ljudstvo
je, razen par nasprotnikov šole, z navdušenjem
pozdravilo to koristno ustanovo.
Prva gasilska četa je štela 21 članov. Vsako
nedeljo so se dobivali in izvajali gasilske vaje,
vsako leto pa so priredili vrtno veselico. Prvi
upravni odbor so sestavljali Milan Grom, Janez Konc, Peter Poje in Alojz Maršič.«
(Jože Janež)

PGD Babno Polje z vsemi padci in vzponi
v letošnjem letu praznuje 90 let delovanja.
Težko, ali pa tudi ne, je potegniti vzporednice ob pogledu fotografije prve gasilske
čete in fotografije današnjih članov. Vmes je
preteklo dolgih devet desetletij, in zgodovina našemu kraju ni bila vedno naklonjena.
Nemara ravno zaradi številnih preizkušenj,
s katerimi so se soočali naši predniki, celotna zgodovina kraja kot tudi devetdesetletna
zgodovina PGD Babno Polje še ni zbrana
oziroma v celoti objavljena. A to ne pomeni, da je v celoti izgubljena ali pozabljena.
Čeprav so bili mnogi dokumenti med drugo
svetovno vojno uničeni, tako npr. Arhiv Republike Slovenije hrani le dokument iz leta
1929 s podatki o društvenem odboru, se je
ustna zgodovina vendarle prenašala iz roda
v rod. Ohranjene so številne fotografije iz življenja in dela društva, živečih je pa tudi še
nekaj veteranov, ki bi zagotovo znali odstreti
še kakšen pomemben drobec iz zgodovine
društva.
Zanimiv je tudi podatek člana upravnega
odbora Antona Jozlja z dne 24. 2. 1974, da
je PGD Babno Polje postalo član Gasilskega
muzeja (danes Slovenski gasilski muzej dr.
Branka Božiča), ki je bil ustanovljen leta 1969.
Mogoče bi kakšen drobec našli tudi v njem.
Prezreti pa ne smemo dejstva, da so v zadnjih dveh desetletjih o zgodovini kraja in
tukajšnjih ljudeh izšle pomembne strokovne
monografije. V njih je na več mestih omenjen tudi razvoj babnopoljskega gasilstva.
Ob 70-letnici (1994) delovanja PGD Babno
Polje je izšla drobna brošura, ki danes lahko predstavlja izhodišče za temeljit pregled
in oceno delovanja društva ter morebitno
obširnejšo monografijo ob 100-letnici, ki bo
kar hitro sledila letošnjemu jubileju.
Namen tokratnega prispevka je bralca opozoriti na pomembne mejnike, ki so zaznamovali razvoj in delovanje društva. Zagotovo
bo ob letošnjem jubileju še dovolj priložnosti za društveno celovitejšo predstavitev.
Delovanje društva v zadnjih dvajsetih letih
bomo bralcem Obrha predstavili posebej.

Članstvo v društvu

Skupna vaja gasilcev iz Loške doline in Babnega Polja leta 1939
Fotografija je bila posneta v Babnem Polju.
foto: Arhiv PGD Babno Polje

Dotaknimo se še članstva v društvu. Žal so
ti podatki do leta 1952, takrat je bil izveden
tudi prvi uradni vpis, pomanjkljivi ali pa jih
sploh ni ali pa jih še ne poznamo. Iz obstoječih seznamov lahko razberemo podatek, da
se pripadnost gasilskim vrstam nadaljuje oz.
prenaša iz generacije v generacijo.
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da
foto: Arhiv Zavo
ačija
Rihtarjeva dom

Zavod Rihtarjeva domačija
Obvestilo ljubiteljem pohodništva

PGD Babno Polje pred gasilskim domom
foto: Alenka Veber

Danes je v PGD Babno Polje vključenih 110
članov, kar pomeni skoraj 1/3 vseh prebivalcev Babnega Polja.
Od tega kot prostovoljni gasilec deluje 43
članov, 6 članov je veteranov, 31 podpornih članov. Enajst članov je pripravnikov, 6
mladincev, 7 pionirjev, ostalih članov 4 ter 2
simpatizerja.

PGD Babno Polje je vključeno v Gasilsko
zvezo Loške doline in Gasilsko zvezo Slovenije, s slednjima tudi aktivno sodeluje.
Pomembno pa je tudi sodelovanje z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom (DVD) iz
Prezida (Hrvaška), kar se še posebej dokazuje pri medsebojni pomoči v primerih nesreč
in požarov.

Današnji Upravni odbor društva

PGD Babno Polje se zgledno vključuje tudi v
življenje ostalih nevladnih organizacij (društva, zavodi, vaški odbor) ter sodeluje pri
vseh večjih delovnih akcijah v kraju.
In ne nazadnje: PGD Babno Polje je društvo
z najdaljšo tradicijo v našem kraju, za kar
si ob tej priložnosti zasluži še posebno priznanje in pozornost, ne samo Babnopoljcev
temveč tudi širše.
Svoj visok jubilej bo društvo praznovalo zadnjo soboto v mesecu juniju, 28. junija 2014,
v Babnem Polju. Vljudno vabljeni, da se jim
pridružite.
NA POMOČ!

Na občnem zboru 26. januarja 2013 je bilo
izvoljeno novo vodstvo.
Upravni odbor PGD Babno Polje sestavljajo:
Denis Žagar, predsednik
Peter Troha, namestnik predsednika
Anton Janež, poveljnik
Janez Ožbolt in Simon Troha, podpoveljnika
Peter Urbiha, predstavnik mladine
Berta Janež, blagajnik
Jelka Ožbolt, tajnik
Ivan Janeš, namestnik tajnika

Del današnjega PGD Babno Polje v paradnih uniformah
foto: Alenka Veber

6. pohod
Iz Babnega Polja do
Goričic - Po poteh
izseljenca Franka Trohe
Rihtarjevega
Zavod Rihtarjeva domačija obvešča
vse pohodnike, da bodo šesti pohod
Iz Babnega Polja do Goričic - Po poteh
izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega
zaradi žledoloma v letu 2014 izvedli
na prvo soboto v mesecu septembru,
6. 9. 2014.
V petih letih ste ljubitelji pohodništva
lahko dodobra spoznali kraje, ki jih je
notranjski izseljenski pisatelj opisal v
literarnem delu Spomin na Veliko noč
in domače kraje v domovini (pripovedno delo je objavljeno tudi v Trohovi
knjigi Božični in velikonočni spomini
(Zavod Rihtarjeva domačija, Babno
Polje 2013).
Troha je v svojih številnih pripovednih
delih opisoval tudi druge kraje širše
Notranjske ter opisom dodal številne
anekdote iz življenja gozdnih delavcev
in snežniških lovcev. Letošnji žledolom
je organizatorja vzpodbudil, da je začel
razmišljati o spremembi prvotne trase,
hkrati pa bo pohodnikom predstavil tudi
Trohove gozdarske in lovske zgodbe.
Izhodišče poti tako še vedno ostaja
v Babnem Polju in končni cilj - rojstni
kraj Trohove mame Goričice pri Cerkniškem jezeru. Vmes pa boste lahko
spoznavali nove kraje in nove zgodbe.
O šestem pohodu Po poteh izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega vas bomo
pravočasno obvestili.
Dodatne informacije:
Zavod Rihtarjeva domačija
Babno Polje 67
1386 Stari trg pri Ložu
info@rihtarjeva-domacija.si
gsm 041 260 985
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Franc Hace

Bil sem priča dveh vizij prihodnosti

K

ot osnovnošolec sem bil prisoten pri
odkritju spomenika padlim borcem
v Ložu leta 1951. Na slavnost smo bili vabljeni višji razredi Osnovne šole Stari trg.
Glavni govornik je bil takratni minister za
kmetijstvo Janez Hribar. Bil je legenda narodno osvobodilnega boja, komandant 18.
partizanske brigade in narodni heroj. Takrat
je ravno prišel s prijateljskega obiska v Ameriki.
V svojem nagovoru je povedal, da je spomenik postavljen spominu na vse padle vaščane
Loža, ki so žrtvovali svoja življenja v boju
proti fašizmu, in s tem dali vse za našo svobodo in lepšo prihodnost.
Potem nam je govoril o tem, kako bomo gradili socializem. Napovedal je trdo garanje v
zameno za to, da nam ne bo treba hoditi s trebuhom za kruhom v tujino, kajti imeli bomo
svoj, domač kruh – zgradili bomo tovarno.
Bil je domačin iz Loža in kar v domačem narečju nam je govoril o prihodnosti. Dejal je:
»Konje bomo imeli samo še za jahanje, vozili
pa bomo s traktorji in na vsakem dvorišču bo
čez čas stal avtomobil«. Presenečen in osupel
sem s sošolci stal v vrsti nasproti spomenika
pod lipami ob vaškem vodnjaku in razmišljal. Zdelo se mi je, da ima ta naš minister
prehude sanje – govori o industriji in zapostavlja konjsko vprego, na kateri sloni ne
samo naš notranji transport po dolini, med
vasmi in iz gozda, ampak kar vse življenje;
govori o avtomobilih, mi pa hodimo peš, saj
še koles nimamo! Mislil sem si: »Še dolgo,
dolgo bomo uporabljali konje, preden jih
bomo nadomestili s traktorji!«
Toda po kakih 40 letih se je Hribarjeva vizija o socializmu več
kakor uresničila. Z mnogo
udarniškega dela in osebnega
odrekanja vsakega posameznika je bila zgrajena tovarna,
ki je lahko dala kruh čez tisoč dvesto delavcem! Svoje
obrate je imela na Blokah,
Babnem Polju in v Plešcih.
Zaposlovali so se delavci
iz sosednih občin, ki so
se vsak dan vozili v Lož.
Vzporedno so se začele
graditi številne delavske

stanovanjske hiše. Takih delavskih posojil, ki
smo jih imeli v socializmu, ne bomo imeli
nikoli več. O brezposelnosti se nam še sanjalo ni. Vsi smo imeli delo in redne plače,
mlajši pa štipendije. Takrat nihče ni govoril
o privilegiranih delovnih mestih.
Po Loški dolini so križem kražem vozili
traktorji in kultivatorji, na dvoriščih so nam
v napoto stali osebni avtomobili in konji so
se samo še pasli na ograjenih površinah.
Hleve smo preurejali v garaže in kopalnice,
ki jih prej nismo imeli.
Prepričan sem, da je Janez Hribar že od
doma v Ameriko odšel z vizijo tovarne v Loški dolini ter se tam razgledoval in odločal le
še, kolikšno in kakšno tovarno potrebujejo
prebivalci Loške doline, ki jim je med vojno
obljubljal lepšo in boljšo prihodnost. Tisti, ki
so nasprotovali Hribarjevemu socializmu, so
v pogovorih z zaničevanjem zatrjevali: »Ja,
veš, saj Hribar je bil v Ameriki, tam je vse
videl, nič novega ni pogruntal«. Da, vizijo o
boljši prihodnosti je do konca izoblikoval po
zgledih iz Amerike – ne iz Rusije.
Štirideset let po odkritju spomenika NOB v
Ložu nas je DEMOS vabil v Kulturni dom
v Starem trgu. Vabljeni smo bili vsi simpatizerji demokracije iz takratne cerkniške občine. Tam sem bil ponovno priča vizije o boljši
prihodnosti.
Dvorana je bila nabito polna, tudi ob straneh
po hodniku so stali poslušalci. Pred nami na
gledališkem odru je bila daljša miza, na sredini je obrnjen proti nam sedel gospod Pučnik, na desni ga je spremljal veterinar Hribar
iz Cerknice in tudi na levi je nekdo sedel.
Gospod Pučnik nam je govoril o demokraciji, ki nam bo prinesla še vse tisto, za kar nas
je prikrajšal socializem. Pred štiridesetimi
leti pri odkritju spomenika nisem razumel,
kako bomo gradili in kaj je socializem. Vedel sem, da bomo morali zaupati vleki konj,
dokler ne dobimo traktorjev. Živeli smo še v
sestavu Jugoslavije in čutili, da so spremembe nujne, nismo pa vedeli, kaj nam prinaša
demokracija. Občani smo gospoda Pučnika
tiho poslušali, nekdo iz ozadja dvorane pa se
je dvignil s stola in vprašal govornika: »Kaj
bomo pa z našo tovarno? V času njene izgradnje in razvoja smo se marsičemu odrekli,« in
še zatrdil: »TOVARNA JE NAŠA!«

»Saj ni res!« se je oglasil gospod Pučnik in
povedal: »Štirideset let sem bil v Nemčiji in
sem dobil plačilo za svoje delo, tako ste dobili
plačilo za delo tudi vi«.
»Ja, tako pa ne bo šlo, tako pa ne«, se je
oglasil in protestiral edini oporečnik Buhov
Janez in se za dva ali tri korake prerinil naprej, ker je imel stojišče. Janeza, upravnika
Kmetijske zadruge, smo vedno videvali delavniškega, v gumijastih škornjih, površniku, neobritega in z zelenim klobukom. Prav
tak je bil, ko ga je glasno opozoril Pučnikov
spremljevalec, veterinar Hribar: »Janez, Janez, umiri se! Umiri se, Janez!« Gost, gospod
Pučnik se je medtem z rokama oprijel obeh
robov mize in se nizko sklonil nadnjo.
Ko danes premišljujem o tem, se mi zdi, kakor da nam je gospod Pučnik takrat, po štiridesetih letih življenja v zahodni demokraciji, prišel povedat, da v demokraciji tudi mi
ne bomo imeli z našo tovarno ničesar več, da
sploh ne bo več naša, pa ga nismo razumeli,
ostali smo mirni. Nihče, razen Buhovega Janeza se ni vznemiril.
Takrat nismo, zdaj pa vemo, da takšna demokracija pomeni lopovščino. Pokradli so
nam tovarne, banke, pod ceno prodajajo
našo državno lastnino.
Ponosni naj bi bili, da živimo z lopovsko
demokracijo v državi revščine ob miloščini
Rdečega križa in Karitasa, ki tudi že kličeta
na pomoč. Tajkunstvo, ki je to državo osiromašilo, ostaja še naprej pogoltno v varnem
zavetju anonimnosti.
V novodobnem času imamo vse polno uradnih in službenih potovanj v Ameriko, a
nihče od teh potnikov iz tujine ne prinese vizije o prihodnosti, kakršna je
bila Hribarjeva, vsi pa zapravljajo naš
denar. No pač, delajo študije, kako bi
okradli pokojninski zavod in osiromašili še tisto, kar je ostalo Hribarjevim upokojencem. Na to krajo nas
že dolgo pripravljajo.
Po Janezu Hribarju smo poimenovali šolo v Starem trgu, po Jožetu
Pučniku kar letališče. Oba sta nam
govorila o lepši bodočnosti in najbrž verjela v svoje vizije, kako so se
uresničili, pa čutimo vsak dan vsak
na svoji koži.
Kam si zabredla, Slovenija?! ■

37

AKTUALNO

maj, 2014

Učenje za življenje

Nasveti policije za večjo varnost
motoristov v cestnem prometu
Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo
predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo
razmeram na cesti!
To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna
površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od
zimskega posipa. Motoristi naj se poleg tega tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na
ravni tistih iz prejšnjega leta.
Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil (osebnih in tovornih avtomobilov), naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste.
Voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujemo:
▷ Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.
▷ Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado.
Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost.
▷ Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
▷ Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni
udeleženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna
okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.
▷ Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni
brezrokavnik.
▷ Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozišču za nasprotni promet.
▷ Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v
prvih minutah deževja.
▷ Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na
spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah.
▷ Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek,
razlito olje ali podobno (predvsem v ovinku).
▷ Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6– 0,8 sekunde, v cestnem
prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.
▷ Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.
▷ Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila
ali ste utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.
PREDVIDEVANJE
V vožnji sta predvidevanje in stalna pripravljenost na hitro reakcijo
nepogrešljiva. Kazalec in sredinec naj bosta vedno položena na ročico sprednje zavore, tudi med vožnjo, saj bosta tako vedno pripravljena na zaviranje v sili. Naš način vožnje mora biti za ostale udeležence
jasen in razpoznaven. Premike, prehitevanja in vse druge manevre
moramo pravočasno in jasno nakazati. Ne smemo sunkovito pospeševati, se zaganjati od križišča do križišča, ne smemo »slalomirati«
med vozili. Upoštevati moramo t. i. mrtve kote drugih udeležencev,
biti posebej pozorni do otrok, pešcev, starejših in kolesarjev.
(Vir: www.policija.si)

Grški pregovor pravi: Najtežje se naučimo tisto, kar je dobro vedeti. S 1. majem 2014 so se zopet odprla vrata TVU (teden vseživljenjskega učenja) po celotni Sloveniji. Koordinatorji projekta
smo vpisali 11.219 prireditev in 1417 izvajalcev. Skupaj z Zavodom
Znanje Postojna smo kot regionalna koordinatorja za Notranjsko-kraško regijo povabili k sodelovanju 78 izvajalcev, kar predstavlja
5,5 % vseh izvajalcev iz Slovenije. Skupaj smo pripravili 278 prireditev, ki predstavlja 2,7 % vseh prireditev. Grafična podoba TVU
- modri plakati z belimi marjeticami in pisani baloni - nas vedno
pripeljejo na pravi cilj. Le na pot vseživljenjskega učenja moramo
stopiti. Vabljeni, da se nam pridružite. Svoj dogodek poiščite na
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ in si privoščite bogastvo narave, tradicije in znanja naših sosedov. Projekt sofinancira Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Mavrica prireditev

Letošnja paleta je zelo bogata v vseh občinah Notranjsko-kraške
regije. Pripravljenost izvajalcev za sodelovanje in izjemno velika
številka prireditev potrjuje, da postajamo »Učeča se regija«. Na
povabilo k sodelovanju so se odzvale osnovne šole, vrtci, knjižnice, kulturna, športna in turistična društva, okoljske organizacije,
zdravstveni domovi, turistične kmetije, zavodi za ohranjaje kulturne in naravne dediščine, taborniki, glasbene šole in pihalni orkestri, podjetja, območne obrtne zbornice, uradi za delo … Prav tako
kot je pisana »druščina« izvajalcev, je bogat tudi mozaik prireditev.
Glavnina teh je vezana na glavni slogan letošnjega TVU Učenje za
življenje. Ker smo tudi eko regija, je veliko prireditev namenjenih
varovanju okolja, tradiciji ter medgeneracijskemu sodelovanju.

Narava je velik učitelj

Dvomesečno dogajanje omogoča izvajalcem da od 1. maja do 30.
junija organizirajo prireditve tudi v naravi. Teh bo veliko, vse bodo
vodene in prilagojene vsem starostnim skupinam. Izbiramo med
igrami, pohodi, ogledi … Tako je, poleg učenja, pomemben del
tudi druženje in socialni stiki.
Ko primerjamo začetke TVU od leta 1996 naprej z današnjimi prireditvami opazimo velik napredek v pestrosti izvedb in vsebin. Če so
v začetku prevladovali dnevi odprtih vrat in odprti telefoni, lahko
danes izbiramo med razstavami, predavanji, različnimi delavnicami, veliko je individualnega svetovanja (podjetništvo, nega telesa,
učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, mednarodnega sodelovanja …). Veliko je učenja praktičnih spretnosti (praktični preizkus v klekljanju, izdelki iz naravnih materialov, priprava
čajev, biodnamični preparati, kreativne delavnice za najmlajše …),
pa tudi gledališke igre ter aktivne športne prireditve, kot so pohodi, kolesarjenje, igre brez meja, druženje generacij …

Praznik prijetnih oblik učenja

Letos poteka 19. festival TVU, nacionalna otvoritev je bila 8. maja
v Slovenj Gradcu. V teh letih se iz enega tedna razširil na dva meseca, še vedno pa je to najbolj prijetna in brezplačna oblika učenja.
Na http://tvu.acs.si/koledar/iskanje lahko poiščete sebi primerno
prireditev po vsebini, kraju, regiji, organizaciji … V TVU je mogoče
najti točno to, kar iščete. Za naslednje leto pa vas vabimo, da se
veliki družini priključite kot izvajalec.
Učenje poteka v vseh življenjskih obdobjih, okoliščinah in vlogah.
Da bi omogočili vsem sodelovanje na prireditvah, so vse prireditve
brezplačne. Vaši prijatelji, znanci, društva, izobraževalne ustanove, podjetja … so jih pripravili za Vas. Vljudno vabljeni.
Tatjana Gostiša, VITRA Cerknica
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Združenje borcev
za vrednote NOB vabi na

SLOVESNOT
OB 70-LETNICI

PARTIZANSKEGA
LETALIŠČA NADLESK,
ki bo v nedeljo,
20. julija 2014, ob 11. uri
na prostoru nekdanjega
letališča v Nadlesku.

Tretje leto pilates vadbe je hitro minilo,
različnih vaj, prave energije, smeha …
bilo je spet obilo.
Za vse to skupaj smo se (po)trudile
in zato kar nekaj mišic,
zdravja in fit forme pridobile.
Včasih lažje, včasih težje
vaje smo izvajale,
a zato vse
– takšne in drugačne
- napore lažje premagale.
Večkrat spodbudne besede
od vaditeljice slišale smo,
ob tem pri srcu postalo
nam je prijetno toplo.
Tudi druga drugi smo se prisrčno
nasmejale,ko ob postavitvi in
izvajanju nove vaje,
v »čudnih pozah smo pristale«,
ob tem pa še uteži v rokah držale.
Ko ravno zazdelo se nam je,
da neka vaja dobro in lahko nam gre,
kmalu od »šefice« slišale smo,
da vajo še (vsaj) 5x ponoviti treba bo.
Nekaj pa še vedno, res velja …
Pilates vadba upanje, moč,
smeh, energijo in optimizem ti da,
saj vsaka ura se z (na)smehom konča.
Jana Mlakar

Z namenom vračanja dobrega v
lokalno okolje, v katerem deluje,
je Mercator v mesecu aprilu v
izbranih stotih lokalnih, sosedskih
trgovinah po vsej Sloveniji izvajal projekt Radi delamo dobro.
V okviru projekta je Mercator ob pomoči svojih kupcev med sto
zmagovalnih lokalnih društev razdelil donacijo v skupni vrednosti 100.000 EUR.
Nagrajeni pa sta tudi ostali dve udeleženi društvi.
Podelitev donacije je minuli ponedeljek potekala tudi v Mercatorju Stari trg pri
Ložu. Kupci so največ glasov namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stari
trg, na drugo mesto se je uvrstil Vrtec Polhek, na tretje pa Kulturno društvo
Svoboda Loška dolina.

A Z GORNJEGA JEZERA
DVA VREMENSKA PREGOVOR
Če je majnika lepo,
je dobro za kruh in seno.

Majnik moker, rožnik mlačen:
kmet bo žejen in lačen.

Anica Telič
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Franc Nelec

Nastanek kmetij in graščin

N

aši predniki, ki so v prvi polovici 7. stoletja n. št. prišli v te kraje, so bili poljedelci in živinorejci. Staroselci so se pred tem
večinoma umaknili v Italijo. Živeli so na stopnji rodovno-plemenske ureditve, kjer so bili
vsi posamezniki enakopravni člani skupnosti.
Naseljujoča skupina, ki je bila rodovno ali
kako drugače povezana, si je naselitveno zemljišče razdelila na tri dele: na samo vas, na
polje, na katerem je veljal skupno določen
režim obdelave in skupno zemljišče gmajno – pašnik iz hleva. Gospodarske interese
so usklajevali v okviru soseske, ki so jim načelovali župani. Zemljo so obdelovale velike
družine, v katero so spadali starši in otroci
ter vnuki ter žene sinov in vnukov, ki so imele pravico do pridelka, lastninske pravice na
zemljišču niso poznali, v zemljišču so videli
le njene donose. Poznali so pašno poljedelstvo, pri tem se je zemljišče uporabljalo več
let kot njiva in nato je bila več let v prahi, kjer
se je pasla živina. Uporabljali so leseno ralo
(drvu), ki je travno rušo le razpraskal, da je
seme dobilo dober stik z zemljo, da je lahko
vzklilo. Za korenje, kolerabo repo, vrtnine pa
so zemljo prekopavali, zato njive niso ustaljene in niso imele pravilnih oblik. Kasneje,
ko so se z intenzivnejšo rabo rala in pluga
njive ustalile, se je sčasoma razvila zavest,
da obdelani svet pripada posamezni veliki
družini ali celo morda že gospodarju male
družine (zametki kmetij, ognjišča, hiša).
Lastnina se je nanašala le na stvari osebne
rabe, npr. orodje, živina. Najpomembnejša
zgodnja oblika zasebne lastnine je lastnina
na živini (blagu), ki je obenem vprežna žival in pridelek. Blago je pomenilo tudi dobro
življenje, iz tega izhaja beseda blagor. Ko je
bila orna zemlja pod posevkom, je bila v rabi
ene družine, po opravljeni žetvi je kot praha
služila za skupno pašo.
Pred prevlado zemljiških gospostev – graščin je bila slovenska družba organizirana
v župah. Župan je imel določeno avtoriteto,
vendar ta podrejenost ni ustvarjala nesvobode v smislu suženjstva ali odvisnosti v smislu
fevdalne družbe. Starešinski položaj župana
pa je že imel zametke za socialen dvig v neko
vrsto malih zemljiških gospodov.
Po izgubljenih vojnah s Franki* so Slovenci leta 828 dokončno izgubili samostojnost.
Frankovski kralj je osvojena ozemlja smatral
kot svojo last. Oblast je izvajal preko svojih
zastopnikov, ki se v notranjo organiziranost
Slovencev niso spuščali.

Franki so za kraljevo lastnino (danes bi rekli
državno) smatrali vso tisto, ki ni bila v lasti
plemičev in redkih svobodnjakov. Take lastnine pa so pri Slovencih imeli le dvori. Teh
pa je bilo malo, tako je imel kralj razpolagalno pravico na večini ozemlja, na katerem so
bili naseljeni Slovenci.
Kralj od pridobljenih zemljišč, ki jih je
upravljal preko zastopnikov, ni imel veliko
koristi, zato jih je za primerno protiuslugo
(udeležba v vojni) z darovnicami podeljeval
posameznim visokim posvetnim in cerkvenim fevdalcem – škofijam, ki so bili večinoma frankovskega in bavarskega rodu, ter
samostanom. Zemljiško gospostvo Lož je
nastalo na podlagi darovnice leta 1040, ko
je Frankovski kralj podelil oglejskemu patriarhu (nadškofija) v trajno last (alod) veliko
ozemlje skupaj s prebivalci od Logatca do
Loža, iz katerega je nastalo tudi loško teritorialno gospostvo, v velikosti predvojnega
sodnega okraja Lož, ki je leta 1910 štel 8.395
prebivalcev, cerkniški sodni okraj pa 8.289.
Gospodje iz visokega plemstva so zemljo na
zasedenih ozemljih večinoma pridobivali v
trajno last, ki so jo lahko oddajali v najem
(fevd) drugim plemičem. Končal se je brezrazredni družbeni sistem in se začel nov
družbeni red – fevdalizem.
Za fevdalizem je značilno uvajanje zemljiških
gospostev – graščin. Zemljiško gospostvo je
zaključena enota, v kateri se opravljajo gospodarska in pravna razmerja med fevdalcem in
od fevdalca odvisnimi obdelovalci. Gospoščino sestavlja: 1. sedež gospoščine grad, v našem primeru grad nad Ložem, 2. pridvorna
zemlja (dominikalna), ki jo je obdeloval sam
zemljiški gospod z lastnimi delavci in tlačani,
to so zemljišča med Starim trgom in Pudobom, zemljišča v Koči vasi in Snežniku in 3.
ostala obdelovalna zemlja (rustikalna), na
kateri je zemljiški gospod oblikoval manjše
družinske gospodarske enote hube (prvotne
kmetije), ki jih je za odškodnino, (tlaka in dajatve) dal v obdelavo podložnikom. Podložnik
– obdelovalec zemlje je tako postal odvisen
od lastnika zemljišč – zemljiškega gospoda, ki
ima nad njim tudi sodno oblast. Ostali manj
donosen nerazdeljeni svet, pašniki in gozdovi so sicer pripadali zemljiškemu gospodu, ki
pa tedaj zanj niso imeli posebnega pomena,
zato so soseske z njimi v veliki meri še naprej
same razpolagale. Ko je v 16. stoletju začel
na veljavi pridobivati les, je začela zemljiška
gospoda na gozdnih in pašnih površinah na
razne načine omejevati stare pravice in jih

začela opredeljevati kot servitute. S servituti
so podložnikom dodeljevali v skupno rabo le
določene gozdove in točneje predpisovali vrste lesa in količine. Na pašnikih pa so kmetje
začeli pašne pravice urejali s pašnimi redi.
Fevdalizem je bil naprednejši sistem od starega. Na področju gospodarstva je odpravil
staro zadružno – rodovno gospodarstvo in
ga nadomestil z novim hubnim sistemom,
kjer je na dodeljenem zemljišču gospodarila mala družina. Zaradi uvajanje rala z
železnim lemežem je bilo potrebno njive
preurediti v pravilne podolgovate oblike.
Preurejanje vasi, uvajanje natriletnega kolobarja, oblikovanje malih družinskih kmetij
in novih medsebojnih razmerji je bil velik
organizacijski in miselni projekt. Zato je fevdalec – tujec iskal pomoč pri obstoječih vaških starešinah ali županih, ki jih je prostovoljno izvolila vaška skupnost. Za pomoč pri
izvajanju gospodarskega preoblikovanja ga
je gospod nagradil z dvojno neobremenjeno
hubo,1 s čemer mu je potrdil privilegiran
položaj tudi v novi hubni ureditvi. Dvojna
huba je bila v Iga vasi Štorova in Palščeva, ki
imajo njive, kar jih je tekom stoletij še ostalo,
še sedaj dvojno širino.
Natriletni kolobar s praho je v temeljih spremenil način obdelave zemlje. Pri tem so polje ene vasi razdelili na tri približno enake
dele. Prvo tretjino so zasejali z ozimnim žitom, drugo z jarim žitom in drugimi neprezimnimi poljščinami gomoljnice, stročnice,
korenovke idr., tretja ostane v prahi (neobdelana), na kateri se pase soseska živina. Po
spravilu ozimnega žita soseska pase tudi po
strnišču. Naslednje leto se kolobar pomakne
za eno mesto naprej. Katera poljščina bo rasla na posamezni tretjini in kako bo potekala
paša na nerazdeljenem gmajnskem svetu so
odločali gospodarji kmetij. Posamezne obdelovalne enote so bile ločene z živo mejo.
Pri oblikovanju hub so na tretjinah odmerili
njive v enaki izmeri in jih navadno z žrebom
razdelili med upravičence, zato so njive še
sedaj na različnih delih polja. ■
Dalje prihodnjič.

Zgodovinski vir za članek je Zgodovina agrarnih
panog II. in I. knjiga in
1
Sergij Vilfan, Soseske in druge
podeželske skupnosti
2
Notranjski listi I
* Franki: Germansko ljudstvo
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Mednarodni fotografski natečaj Adriatic
privabil tudi 15 slovenskih fotografov
Med nagrajenimi navdušila fotografija rjavega medveda domačinke Marjete Marinčič
V italijanskem mestu Comacchio se je minulo
nedeljo (4. maja) zaključil mednarodni fotografski natečaj »Adriatic Fotocontest 2014«,
ki je potekal od 20. januarja do 10. aprila v
okviru mednarodnega projekta Jadranskega
čezmejnega programa IPA z naslovom Museumcultour. Med 1870 prispelimi fotografijami, s katerimi je na natečaju sodelovalo več
kot 300 ljubiteljskih in poklicnih fotografov iz
Italije, Hrvaške, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Srbije, Madžarske, Bangladeša in Slovenije, je prvo nagrado občinstva prejela domačinka Marjeta Marinčič iz Zagorja ob Pivki.
V izjemni konkurenci je občinstvo navdušila s
fotografijo rjavega medveda, ki ga je v objektiv
ujela v snežniških gozdovih.
Razpisanih je bilo pet tem natečaja, in sicer
favna, flora, kultura, pokrajina in podvodna
fotografija ter posebni kategoriji: nagrada
»Moja zgodba« in nagrada občinstva. Namen
natečaja je bil skozi fotografski objektiv ovrednotiti bogato kulturno in naravno dedišči-

no območja Jadrana, še posebej območij, ki
so vključena v projekt MUSEUMCULTOUR: Italija (Park Delta del Po in provinca Ascoli Piceno), Slovenija (Postojna), Hrvaška
(Rijeka), Črna gora (Podgorica), Albanija
(Berat). Cilj projekta MUSEUMCULTOUR,
ki ga financira program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007-2013, je krepitev
kulturnega turizma s pomočjo tržno usmerjenih programov in pobud.
V projektu sodelujeta kar dva partnerja iz
Postojne, in sicer Zavod Znanje Postojna in
Postojnska jama d. d.. Prvi v postojnskem
Notranjskem muzeju postavlja novo stalno
razstavo Muzej krasa, ki bo tej kulturni instituciji ponovno prinesla pomemben status,
drugi pa v obnovljenem razstavnem paviljonu nekdanjega bazenskega kompleksa v
parku Postojnske jame razstavo o Postojnski
jami. Z obema razstavama mesto Postojna
uresničuje svoj dolgo zastavljeni cilj - postati
središče svetovnega krasoslovja.

Slovesna podelitev nagrad je bila poseben
dogodek v sklopu sedmega mednarodnega
sejma opazovanja ptic »VII International
Po Delta Birdwatching Fair 2014«, ki je od
1. do 4. maja potekal v Comacchiu. Nagrade
fotografom so prispevali turistični ponudniki omenjenih območij, med njimi tudi turistični kmetiji Hudičevec pri Razdrtem in
Mihevšč iz Malega Otoka pri Postojni. Lokaciji ponujata obilo naravnih biserov, zato gostom fotografom v njuni okolici prav gotovo
ne bo težko ujeti dobrih motivov. ■

Več informacij:
Tina Poljšak,
Notranjski muzej Postojna,
tina.poljsak@notranjski-muzej.si in
na www.deltaphotocontest.eu,
www.podeltabirdfair.it.

Rjavi medved - nagrajena fotografija občinstva, avtorice Marjete Marinčič
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Krožkarice

O študijskem krožku: ŠPARGLJI pridelava in uporaba

U

vodno srečanje v začetku aprila smo
namenili za skupno določitev vsebine,
ki jo želimo v sklopu 20-urnega neformalnega izobraževanja odrastlih osvojiti ali nadgraditi. Uvodno srečanje je bilo namenjeno
tudi medsebojnemu spoznavanju udeleženk
in ugotavljanja posameznikovega predznanja obravnavane tematike. Kot zaključno
dejanje uvodnega srečanja pa smo izvedli
sprehod do njive s šparglji, ki letos ponuja
svoj prvi pridelek.
Na drugo srečanje smo med svoje vrste povabile zunanjega strokovnjaka. Tomaž Ileršič nam je iz svojih bogatih izkušenj natresel
odgovore na številna vprašanja in dileme, ki
so nas pestile o sajenju in gojenju te pomladne zelenjave. Za poslastico pa nas je seznanil še z eno pri nas dokaj neznano gojeno
rastlino – konopljo – in nam orisal njeno
vsestransko možnost uporabe in poudaril
koristnost in vsestranskost tega živila, če ga
vključimo v vsakdanjo prehrano.

foto: Tomaž Penko

Naše naslednje skupno druženje smo začeli
s primorskimi ritmi, ki jih je v živo izvabil iz
svoje harmonike vsestranski umetnik Matija
Solce. Glasba nam je pričarala pridih primorske – prvotne domovine špargljev. Dobro razpoložene smo v nadaljevanju sestavile kar dva menija s po 4 jedmi iz špargljev,
ki jih bomo pripravile v naslednjih srečanjih
za degustacijo. Ob zaključku nam je sprehod
do njive razkril posledice, ki jih je na špargljih naredil slana- nebodigatreba sicer prijetnih pomladnih dni.

Mnenje udeleženk o tovrstnem
izobraževanju:

Za nami je tudi že prva kuharska dogodivščina in degustacija. Šparglje smo najprej
nabrale, očistile in pripravile za uporabo.
In v kuhinji z veliko smeha in brez večjega
napora zmešale zdrav in ne preveč okusen
špargljev napitek, spekle okusen špargljev
narastek, pripravile hranljivo špargljevo
omleto ter se na koncu lotile tudi priprave
solate iz špargljev in jagod. Dokaj nenavadna in presenetljivo okusna jed, ni kaj.
Vse skupaj smo v dobri družbi našega gostitelja Bena použile in zalili s kapljico rujnega
in ljudska pesem je povsem spontano prišla
iz naših grl ter poskrbela za prijeten, pozni
zaključek dneva. Drugi gost večera, Tomaž,
pa je poskrbel, da je vse naše delo in trud
zabeleženo tudi na fotografijah. Priznajte,
da se tudi vam pocedijo sline ob pogledu na
njegove fotografije.
Pred nami so vsaj še tri srečanja. O teh vam
bomo pa poročale v naslednji številki. Skratka še bo veselo in zanimivo.
V študijski krožek »ŠPARGLJI pridelava
in uporaba« je vključeno 12 udeleženk,
večinoma iz domače občine, pridružila pa
se nam je tudi udeleženka iz sosednjega
Rakeka. Pogrešamo moško družbo, zato
si na vsako srečanje povabimo kakšnega
gosta nasprotnega spola.
Krožek se izvaja v organizaciji in v
prostorih zavoda ARS VIVA v Podcerkvi
pod mentorstvom Janje Urbiha.

Študijski krožek je zelo zanimiva oblika
izobraževanja. Znanje vseh udeležencev se
združi v celoto. Na krožku o špargljih smo
kuhali zanimive jedi. Najbolj mi je bila
všeč solata iz špargljev in jagod. Lahko jo
ponudimo kot predjed ali tudi k mesnim
jedem. Najbolj zdrava je seveda, če jo
pojemo kot samostojni obrok.
***
Krožek je super, ker imaš v krožku zajeto
vse od gojenja, do kuhanja, vse je na voljo
(omogočeno) in delo lahko tudi praktično
preizkusiš – na krožku smo šparglje
okopavali, rezali, čistili, pripravljali.
Lahko se res naučiš, tudi če predhodno nič
ne veš o temi.

Recept

SOLATA IZ ŠPARGLJEV
IN JAGOD
Potrebujemo:
500 g jagod
1,2 kg špargljev
sok 1 limone
olivno olje
Priprava:
V soljeni vreli vodi skuhamo šparglje
(cca 5 min) in jih na hitro ohladimo
z mrzlo vodo. Jagode prerežemo na
polovico. Jagode in narezane šparglje
damo v skledo, pokapljemo z olivnim
oljem in dodamo sok limone.

Pa dober tek!
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NAGRADNI SKLAD:

Ime in priimek:

NAGRADNI KUPON

Naslov:

Telefon:

1.-3. nagrada: knjiga ali CD

Križanko in kupon izrežite in izpolnjeno pošljite
do 1. 8. 2014 na dopisnici ali v kuverti na naslov:
Nova komunikacija d.o.o.,
Stegne 7, 1000 Ljubljana

E-mail:

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke: Fanika Trajkovska, Vrhnika 8, 1386 Stari trg pri Ložu,
Cvetko Remec, Cesta notranjskega odreda 38, 1386 Stari trg pri Ložu, Tatjanca Kočevar, Ograde 25, 1386 Stari trg pri Ložu

