Voda na Sveti Ani
Prebivalcem Svete Ane je že od nekdaj glavni vir pitne vode kapnica, ki se iz streh hiš in
drugih poslopij ob dežju steka v »štirne«. Od konca petdesetih let imajo vodo iz »štirn« kot
vodovod speljano v hiše, črpajo jo s pomočjo »hidroforja«.
Nekoč so vodo iz »štirne« zajemali s »šternakom« – na koncu približno tri metre dolgega
droga iz jelove sušice je bilo pritrjeno vedro. Z njim so zajeto vodo natočili v lesen škaf, ki ga
je gospodinja na glavi odnesla v hišo in vodo zlila v lesen čeber, ki je bil v veži na hladnem.
Za en dan je morala prinesti tri ali štiri škafe vode, ki so jo potrebovali predvsem za pitje,
kuhanje in ostale potrebe v gospodinjstvu. Vode v »štirnah« ni bilo dovolj, da bi z njo napajali
še živino in prali perilo.
Pri Kontelovih so zato »žehto« z voli vozili v kakšen kilometer oddaljen Podšteberk, kjer so
bili ob jezu postavljeni perilniki.
Živino so še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja napajali v lokvi, ki je bila med Kontelovo
hišo in nekdanjim Mežnarjevim hlevom. Dno lokve so zadelali z ilovico, da je držala vodo.
V lužo, kakor so rekli lokvi, so bili s ceste speljani kanali, da se je ob deževju vanjo nateklo
čim več vode. Pozimi, ko je lokev zamrznila, so v led naredili luknjo, skozi katero so zajemali vodo in jo nosili živini v hlev. Kadar je ob suši vode v lokvi zmanjkalo, so jo z vprego in
300-litrskim sodom hodili iskat predvsem v Podšteberk ali k studencu v Podlož.

Kontelova »štirna«

foto: Borut Kraševec
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Zadnji dan za oddajo člankov: ponedeljek, 9. februar 2009.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300 dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.

Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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na{a ob~ina
Janez Komidar

Izvajalci gradnje kanalizacijskega omrežja v Vrhniki so se morali spoprijeti z izredno zahtevnim,
kamnitim terenom.

začetku niso bila načrtovana, zato je zadovoljstvo nad uspešno zaključenim projektom še toliko večje.
Vrtec v Starem trgu je tudi dobil zaključno
podobo. Da pa bi lahko govorili o zaključku
gradnje, pa je vendarle potrebno še veliko
narediti. V mesecu decembru nameravamo
izpeljati še tehnični pregled objekta. Nadaljevali bomo (že v 2009) z razpisom za
dobavitelja opreme, ki naj bi bil zaključen
nekje v mesecu februarju. Predvidevamo,
da bi bila ob normalnem poteku vseh aktiv-

foto: Borut Kraševec

Letošnje leto se počasi, a vztrajno približuje
koncu. To je ponavadi tudi čas, da se ozremo nazaj in preletimo aktivnosti, ki smo jih
izvajali med letom. Poskušamo si zarisati
črto med uspešno izpeljanimi nalogami in
tistimi, ki so ostale nedokončane oz. jih v
tekočem letu nismo uspeli realizirati.
V letu 2008, ki se zaključuje, lahko ugotovimo, da je izpeljanih kar nekaj večjih
projektov. Uspešno so se zaključila dela
rekonstrukcije ceste Stari trg – Pudob in
izgradnja pločnika na tej relaciji. S to investicijo smo želeli povečati prometno varnost na tem odseku, pa ne samo za pešce,
ampak tudi za voznike, ki so opozarjali
na ta odsek že kar nekaj časa. Seveda
pa je to le ena od realiziranih aktivnosti
na področju urejanja cestnega prometa.
Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu (SPV) Loška dolina je
bilo rešenih kar nekaj nevarnih odsekov,
na katerih je bilo potrebno promet urediti
s prometno signalizacijo. Po nevihtah, ki
pa so nas prizadele v poletnem času, smo
morali pristopiti k sanaciji večjega števila
poškodovanih odsekov lokalnih cest in
javnih poti.
Zaključena je tudi investicija izgradnje kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave na Rožniku. Pri tem projektu je
potrebno pohvaliti tudi sodelovanje nekaterih stanovalcev, ki so s svojimi idejami in
tudi dejanji pripomogli, da se je investicija
celo razširila. Z Inatelom in Telekomom
smo našli skupni interes ter še pred polaganjem asfalta v zemljo položili cevi za
telefon in kabelsko televizijo. Ta dela v

foto: Borut Kraševec

Ob izteku leta

Prostorni in svetli prostori vrtca čakajo na novo opremo.
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nosti vselitev v nove prostore vrtca možna
nekje do meseca junija.
Največji projekt (tudi finančno) v občini
Loška dolina pa je vsekakor pričetek gradnje kanalizacijskega sistema in obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika pri
Ložu. Po uspešnem pričetku del in izredno
hitrem napredovanju polaganja omrežja
od ribogojnice proti Markovcu je izvajalec
naletel na izredno zahteven odsek od ribogojnice proti Kotu.
Kar precej so se namučili, da so izkopali
kanal, saj so prav na tem odseku globine
kanala največje, podlaga pa izredno kamnita. Poleg kanalizacijskega omrežja smo
tudi v Vrhniki predvideli položitev cevi za
javno razsvetljavo in kabelsko TV. Dogo vori o položitvi ostalih vodov (telefon in
elektrovod) pa potekajo. Glede na odziv
lahko pričakujemo, da bo Telekom pristopil
k položitvi zemeljskih vodov, za elektrovode pa je še vse odprto in je vprašanje,
ali bo do realizacije sploh prišlo. Občinska
uprava si seveda želi, da bi se v sklopu
ene investicije vse zračne linije vgradile v
zemljo, kar bi pomenilo dokončno ureditev
posameznega naselja.
Naj na koncu poudarim, da je opisanih le
nekaj največjih investicij, ki so se oziroma
se še izvajajo. Pri vsem tem pa seveda ne
smemo pozabiti manjših del in aktivnosti,
ki se izvajajo tekoče preko celega leta.
Največkrat se jih rešuje takoj, ko se ugotovi potreba. Na takšne probleme pa nas
večinoma opozorite občani sami ali pa
smo nanje opozorjeni s strani vaških odborov.
december, 2008

na{a ob~ina
V tem čarobnem času,
ko se umika preteklost in
prihaja prihodnost,
ko se menja leto in
se leti srečata med vrati,
se vznemirljivo zaiskrijo
najlepše želje.
Blagoslovljene božične praznike ter upanja, miru, zdravja in uspehov polno leto 2009
vam želi
župan Janez Sterle s sodelavci
ter članice in člani občinskega sveta Občine Loška dolina.
Sredstva bomo namesto za novoletna darila in voščilnice namenili
v humanitarne namene.

Matjaž Žnidaršič

Dan odprtih vrat ponudnikov s področja turizma

december, 2008

Podgori v letošnjem letu odprt nov muzej.
Gre za muzej starih predmetov in orožja, ki
ga je uredil zbiratelj Stanislav Pucelj. Tudi
gospod Pucelj se je na Dnevu odprtih vrat
predstavil navzočim. Nov turistični produkt
snujejo tudi v Lovski družini Stari trg - Lož.
Poskusno so že ponudili turistom možnost
opazovanja medveda v naravnem okolju.
Ugotavljajo, da je tovrsten turistični produkt
zanimiva in donosna storitev. Ta bi lahko nadomestila klasično obliko lovskega turizma,
ki temelji na odstrelu divjadi. Poleg naštetih
sta se delavnice udeležila še Čebelarsko
društvo Loška dolina in Marta Jozelj. Člani
čebelarskega društva ponujajo čebelje
pridelke, kot sta med in propolis, nekate-

ri med njimi pa tudi cvetni prah, matični
mleček in vosek. Gospa Marta Jozelj izdeluje
izdelke domače obrti, ki jih spretno poslika.
Ponuja jih pod imenom Maj.
Obisk javnosti na prireditvi sicer ni bil velik,
kljub temu pa smo ob zaključku ugotovili,
da je bil osnovni cilj dosežen. Udeleženci so
svojo ponudbo predstavili drug drugemu,
kar je za usmerjanje turista in nudenje informacij o ponudbi v Loški dolini nadvse
pomembno. Prav potreba po sodelovanju
med turističnimi ponudniki je bila tokrat
posebej izpostavljena. Veseli, da se tega
zavedamo prav vsi sodelujoči. Zavezali
smo se, da ga bomo v prihodnje poskušali
okrepiti.
foto: Borut Kraševec

Javni zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik je bil sicer ustanovljen z namenom upravljanja infrastrukture na
področju Gradu Snežnik, kljub temu pa
se bo v prihodnje posvečal tudi oblikovanju tiste turistične ponudbe v Loški
dolini, ki ni neposredno povezana z Gradom Snežnik.
Nekaj tovrstnih aktivnosti je bilo že izvedenih
v letu 2007 in v letošnjem letu. Tako je bila
pod okriljem zavoda izpeljana delavnica
turističnih ponudnikov. Povabljeni so bili vsi,
ki na območju Loške doline lahko ponudijo
kakršen koli turistu zanimiv izdelek, bodisi pravo turistično ali gostinsko ponudbo
ali pa le izdelke, ki jih je mogoče prodati
kot spominek. Zbralo se je kar štirinajst
udeležencev. Skupaj so oblikovali usmeritve
za oblikovanje turistične destinacije Loška
dolina. Prav te usmeritve bodo zavodu
služile kot vodilo pri odločanju o potrebnih
aktivnostih za obujanje turistične ponudbe.
Najpomembnejša ugotovitev delavnice je, da
je potrebno povečati prepoznavnost kraja in
ustrezno promovirati ponudnike turističnih
produktov.
V okviru prizadevanj za uresničitev zastavljenih ciljev je bila pod okriljem zavoda v
petek, 28. novembra izvedena prireditev z
naslovom »Dan odprtih vrat«. Namenjena
je bila predstavitvi turističnih ponudnikov
v sliki in besedi. Predstavilo se je devet
udeležencev. Vsak je poskušal v kratkem
nastopu s pomočjo slikovne projekcije pokazati svojo ponudbo. Med nastopajočimi so
bili že poznani akterji s področja turistične
ponudbe, kot so Gostišče Mlakar, Gostilna
Škriban, Društvo ljubiteljev Križne jame,
Domačija Kandare in Turistično društvo
Loška dolina. Verjamem, da celo marsikateri krajan Loške doline ne ve, da je bil v

Ponudniki turističnih storitev so se predstavili v kratkem nastopu s pomočjo slikovne projekcije.
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ljudje in kraji
tekst in fotografije: Borut Kraševec

Sveta Ana pri Ložu
Krajev, ki nosijo ime po Marijini materi Ani, je
v Sloveniji kar nekaj. Med njimi tudi Sveta Ana,
ki leži na prevalu med Podložem in Šteberkom
oziroma med Loško in Cerkniško dolino.
V kraju stoji po svojih freskah in v glagolici
podpisanih romarjev zanimiva 1999. leta
obnovljena cerkvica, ki je posvečena sv. Ani.
Od tu tudi izvor poimenovanja vasice, ki ima
danes v lasti štiri hišne številke. Ime Sveta
Ana pri Ložu nosijo od leta 2003, do takrat pa
je na njih pisalo Podlož, kamor so spadali kot
zaselek.

Danes sta s skupno sedmimi prebivalci stalno
naseljeni le dve domačiji. Najstarejša Kontelova, ki je bila leta 1784 iz treh ograd razglašena
za polovično kmetijo, in mlajša Bajtarjeva.
Nekoč je skozi ta kraj potekala pomembna
furmanska pot, danes pa je Sveta Ana odmaknjena od glavnih prometnih cest. Kljub temu
je tu živahno, saj imajo na Sveti Ani kar dve
balinišči. Eno izmed njih je pri Kontelovih,
kjer se vsako nedeljsko popoldne, če le vreme
dopušča, v balinanju poleg gospodarja pomeri
družba iz Podloža, Loža in še od kod. Tudi za

Sveta Ana, marec 2008

mnoge sprehajalce oz. pohodnike iz doline
je Sveta Ana zaradi svoje lege priljubljen cilj
ali pa le vmesna točka do 857 m visoke romarske Križne gore s cerkvijo sv. Križa, do
katere so ob poti od Svete Ane razporejene
kapelice postaj križevega pota. Na Križni gori
so arheologi v drugi polovici prejšnjega stoletja pri izkopavanjih odkril veliko grobov in
v njih mnogo predmetov, po katerih sklepajo,
da segajo začetki naselitve tega prostora že
v najstarejše obdobje železne dobe, tj. v čas
8. stoletja pred Kristusom.

Sveta Ana, december 2008

»Njega dni pri Sveti Ani«
mentov, ki jih hranijo. Prvi, ki so prišli k tej
hiši, so se pisali Kordiš in so bili iz Viševka. Priimek Levec je prišel kasneje iz Dolnjih Poljan.
Z ženo Ivanko, ki je doma iz Kozarišč, imata tri
otroke. Hčeri sta se pred leti poročili in tako
odšli od doma. Sin pa je s tamlado ostal doma.
Čeprav pri hiši nimajo več živine kot nekoč, jim
družbo še vedno dela nekaj živali, med njimi
tudi dva konjička ponija.
Kako je bilo na Sveti Ani nekoč, ve Matevž
Levec povedati iz pripovedovanja prednikov,
veliko pa je doživel tudi sam. Mnogo let je
delal v gozdu, od koder, ker zna dobro opazovati, marsikdaj prinese kakšno zanimivo grčo
ali korenino, iz katere ob manjši dodelavi izvabi nenavadno skulpturo v obliki kače, merjasca, polha … Pred leti, ko so bili otroci še
majhni, se je lotil celo rezljanja raznih majhnih figuric iz lipovega lesa, ki so jim služile
tudi kot igračke, sedaj pa krasijo predprostor
v hiši …

Matevž Levec

Kontelova domačija je najstarejša na Sveti Ani.
Gospodar Matevž Levec, ki jih šteje nekaj čez
sedemdeset, je povedal, da njihova hiša stoji
vsaj tristo let, kar je razvidno iz starih doku-
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Kako se spominjate svojih otroških let?
Rojen sem bil na Sveti Ani 1935. leta. Med
drugo svetovno vojno smo bili za 13 mesecev
preseljeni v Nadlesk, kamor so nas pregnali
Italijani. Tisti čas smo živeli v Kržičevi hiši.
Živino smo imeli pri Matazinu, vsak večer pa
smo jo morali gnati v Stari trg, da je bila na
varnem pred partizani.

Vsem trem gospodarjem na Sveti Ani je bilo
ime Janez: Mežnarjev, Bajtarjev in naš oče.
Mežnarjev je bil med drugo svetovno vojno tu
gori ubit, Bajtarjev je umrl na Rabu, naš je vojno preživel.
Na Sveti Ani nas je bilo 18 otrok, v vsaki hiši
po šest. Pokojni učitelj Mercina je rekel, da
nas je 18 in pol. Ena je bila takrat noseča in je
tistega štel za pol. V šolo smo hodili v Stari trg,
tja, kjer je sedaj Občina. Hodili smo peš. Pozimi pa s smučkami do Starega trga. Če smo
prišli dovolj zgodaj, smo se spustili enkrat še z
Ulake.
Ko sem prišel iz šole domov, me je ponavadi
čakalo delo. Bilo je tudi tako, da sem dobil
listek: »Pridi z voli za nami! Listje grabimo.« Pa
sem moral vole vkleniti in iti z njimi po listje.
Pri hiši smo imeli nekoč tudi pastirja. Tega
se jaz ne spomnim, bilo je še prej. Oče je šel
vsako pomlad v Loški Potok in od tam pripeljal
enega fantička, ki je potem do jeseni pasel
krave. Jeseni pa mu je za plačilo kupil eno oblekico in ga peljal domov.
Otroci smo se poleti skrivali, lovili, se šli »kozo
bit« ali pa za »praščarje«. Pozimi smo se smučali
in sankali. Kdor je imel sanke in obutev. Ko je
lokev zamrznila, smo se drsali. Notri smo se šli
pa fižolkat, dominat ali kartat s kartami, ki so
bile narejene iz kakšne škatle. Šli smo se tudi
slepe miši, da se je kar hiša tresla.
december, 2008

ljudje in kraji
Poleti s »tajslni« pozimi s sankami. Tudi pošto
so iz Rakeka v Lož vozili čez Sveto Ano.
Moji predniki so imeli vedno dva para volov. Dogovorjeni so bili, ko so šli furmani na
primer na Kovačevo naložit les, da je šel nekdo iz Svete Ane ob določeni uri doli in z voli
»pošlepal« z lesom naložen voz po klancu do
Svete Ane. Les so peljali na Rakek. Nekateri so
tam za trgovine naložili poln voz moke in drugih stvari. Ko so se polni vračali, so od Svetega
Štefana spet naši z voli »pošlepali« tri, štiri in
tudi pet furmanov do Svete Ane.
Ko so furmani s pomočjo volov pripeljali na
vrh, so se ustavili v gostilni, malo oddahnili in
še hlapec je dobil za en »štuc«. Naprej je bilo
pa navzdol.
Nekoč se je nek furman ob stari cesti za
Žerovnico, kakšen kilometer od Svete Ane
smrtno ponesrečil. Na bukvi je bilo znamenje
in vsak furman, ki je šel tam mimo, je v spomin
na njega vrgel kamen na tisto mesto. Nabralo
se ga je za en velik kup. Sedaj ni o tem več
sledi.
arhiv: Borut Kraševec

Gostilna
Pri naši hiši je bila gostilna. Imel jo je že stari
oče. Vino je kupoval v Grahovem v sodih po
300 litrov, ki pa so v resnici držali 280 litrov.
Vsakič je plačal 20 litrov vina več, kot ga je v
resnici dobil. Zaradi tega se je skozi leta nabralo veliko »pufov«. Več kot je bilo vse Kontelovo vredno. Bilo je tako, kot je dejal Hace
Tone - Ravbar: »Sod doni, dnarja ni.« Ko je bil
moj oče star 17 let, je nekoč, ko sta z njegovim
očetom kopala in delala laz, kjer naj bi nakosili
za dva voza sena, očetu rekel: »Ata, jaz bom
šel v Ameriko.« Njegov oče pa: »Kaj si zmešan,
jaz sem vse nate dal, vse nate računam, ti
boš pa šel.« On pa je rekel: »Ata, jaz grem. Pa
veste zakaj? Da se bo še pri Kontelu reklo. Da
bom toliko zaslužil, da bom ta »puf« poravnal,
da ne bomo propadli. Saj vidiš kje smo.« Moj
stari oče je nekaj časa molčal: »No, če pa tako
misliš, pa pojdi.« To mi je oče sam pripovedoval. En stric mu je dal za »cirengo«, da je
šel v Ameriko. Takrat je imel je prvo in edino
obleko, tako »cajhasto« iz navadnega blaga.

Kartica s Križne gore, pogled od Svete Ane, pred letom 1926

Lipe
Ob cesti od hiš na Sveti Ani proti gozdu so nekoč rasle lipe. Enoletne mladike so klestili, jih
zložili v butare in z njimi krmili ovce. Te lipe sem posekal in izkopal korenine.
Oče je bil potem tri leta v Ameriki. Delal je v
Rudniku in dobro zaslužil. Tam so mu parne
lopate strle roko. Potem je prišel domov in poravnal dolg.
Ko je bil v gostilni že oče, se je s tistim vinom
še kar nadaljevalo. Sod je bil še vedno prej
prazen, kot bi moral biti. Zato je nekega dne
sod postavil k »štirni« in vodo s »šternakom«
v liter, od tam v sod in vsakič naredil piko.
280 liter in sod je bil poln.
Ko je Krajc izvedel, da namerava oče s tem
sodom v Postojno, ga je prepričal, da ni šel,
in mu odpisal ves dolg. Oče je zaprl gostilno
1944. leta. Iz gostilne imamo še vedno shranjeno knjižico dolžnikov.
Kdo in ob kakšnih priložnostih
so obiskovali gostilno?
Ta gostilna je bila na dobri lokaciji. V njej so
se ustavljali furmani. Čez Sveto Ano je bila
svoje čase glavna furmanska pot. Ves les prav
iz Čabra so zvozili na Rakek čez Sveto Ano.
december, 2008

V gostilni so se ustavljali tudi romarji. Za
binkošti je bil glavni romarski shod na Križno
goro. Ta hudi romarji iz Pivke, Palčjega, Trnja,
Juršč in vse tja iz Bistrice so prišli že dan
prej. Bili so na Križni gori v romarski hiši. V
njej so bili trije prostori spodaj in trije v nadstropju. Ob binkoštih je bilo v naši gostilni
toliko ljudi, da so morali sneti vrata, da se je
lažje hodilo.
Ali je tu kdaj zaigral tudi kakšen
godec?
Pri Svetem Štefanu v Mežnarjevi hiši je bil
doma en godec, ki je bil slep. Nič ni videl,
»špilal« je pa tako. Ko je prišla ob večerih
kakšna družba, je oče Ivančka poslal: »Pojdi po
Jožeta.« Šel je k Štefanu in ga pripeljal za roko.
Tu je igral harmoniko. Potem ga je pa nazaj
domov peljal.
Bil je tudi Gričar iz Žerovnice. Kadar se je
zjutraj peš vračal iz Loža, kjer je igral, je čez
Podlož eno polko »urezal«. Ko je prišel do

Svete Ane, si je pa zopet nadel harmoniko in
igral čez celo vas. Vsakič, ko je šel čez vas, je
»zašpilal«. Ko je umrl, je bil star že precej čez
devetdeset let.
Na vrtu je balinišče. Je bilo tudi takrat,
ko ste imeli gostilno?
»Kugle« so pri hiši od zmerom. Nekdaj se je
balinalo po cesti pred hišo ali pa tja po poti
do gozda in še v gozd. Eno partijo tja, drugo
nazaj. Nikoli ni bilo »balinplaca«. Veliko smo
balinali na dvorišču pred hišo. Ko sem položil
tlakovce, je bilo pa takoj: »Kje bomo pa balinali?« No, potem sem naredil »balinplac« na
mojem. In sedaj se dobimo vsako nedeljo v
šestih ali včasih v osmih in je »lušno«. Pridejo
iz Podloža in iz Loža.
Pred hišo imate kamnito mizo
z vklesano letnico 1869.
Je bila postavljena tistega leta?
Nekaj sto metrov pod Sveto Ano so kamnoseki, ki so bili menda iz Kastva, kopali kamen
za obzidje okrog starotrške cerkve. Spali so
pri nas na senu. Ko so končali, so se z mojim starim očetom zmenili: »Lej, Janez, mi ti
bomo eno mizo postavili, ti nam boš pa »janca« spekel za »likof«. Bilo je veselo. Popili so,
pojedli, odšli in ostali dolžni več, kot je bila
tista miza vredna. Na podstavku mize so vklesali rojstno letnico moje stare mame. Bila je
Piškurjeva iz Žerovnice. Moj oče je bil rojen
1892., mama pa 1902.
Hišne številke
Do druge svetovne vojne smo bili Sveta Ana,
po njej smo imeli na hišnih številkah Podlož,
od leta 2003 smo pa zopet Sveta Ana.
Pred vojno je imela Mežnarjeva hiša številko
28, Bajtarjeva 25, naša 19, Križna gora pa 24.
Po vojni so bile tu številke 21, 22, 23, na Križni
gori 24.
Sedaj so pa 1, 2, 3 in pri nas 4.
Pri Mežnarjevih sta dve hišni številki. Tu, kjer
je sedaj vikend, je bil prej hlev.
Voda
Na Sveti Ani ni nobenega izvirka. Tu je le
kapnica iz »štirn«. Prej so bile strehe krite s
slamo.
Pri nas je bila gostilna pa pride nekdo enega
jutra vasovat. Naš oče mu pravi: »Veš kaj,
jaz moram iti krompir osipat, nimam časa,
da bi tu pri tebi sedel.« Vzel je »tuplar« (dvolitrska steklenica op. a.) in vanj natočil vodo iz
čebrička, ki je bil v veži pod stopnicami, in šel
v ogrado. Potem je pa ta vasovalec kričal tod
okoli: »Lahka Konteli, ki je »tuplar« vina sabo
vzel.« Bila je pa čisto navadna kapnica, ki je
bila od slame tako rumene barve.
Vodo smo iz »štirne« zajemali s »šternakom« in
jo zlili v škaf, ki ga je mama na glavi odnesla v
vežo in zlila v čeber, ki je bil na hladnem pod
stopnicami. Prinesla je tri, štiri škafe in je bilo
dovolj za cel dan.
»Žehto« so najprej skuhali doma na štedilniku,
oče je napregel vole in sta žehto z mamo
odpeljala v Podšteberk, od koder je doma. Tam
je »žehto« oprala ob jezu, kjer so bili narejeni
perilniki.
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Ko sem prišel 1959. od vojakov domov, je oče
kopal na vrtu za novo »štirno«. Jaz sem pa s
konjički vozil pesek s Klanc. Do takrat smo
imeli vedno vole. Za konje sem jih zamenjal
z Ravšlom iz Markovca. Nova »štirna« drži 32
kubikov. Voda je napeljana v hišo pod pritiskom, oče je že takrat kupil hidrofor.
Stara »štirna«, v katero se je nekoč stekala
voda iz skednja po lesenem žlebu, ni več v
uporabi, čeprav razmišljam, da bi jo usposobili. Zunaj smo jo že obnovili.
Tam, kjer stoji spomenik, je bila lokev, rekli
smo luža. Dno je bilo zabito z ilovico. V
lužo so bili s ceste speljani kanali, da se
je ob dežju vsa voda stekala vanjo. V lokvi
se je napajala živina. Iz Podloža se je tukaj pasla čreda. Opoldan se je čreda zbrala
in se v lokvi napila. Ob tem času so sem
gori prinesli pastirjem kosilo. Tudi pozimi je
bilo še toliko vode. Ko je zamrznila, smo na
sredi naredili luknjo, skozi katero smo zajemali vodo in jo nosili v hlev, kjer je stal
čeber.
V lokvi je ob suši vode tudi zmanjkalo.
Takrat smo hodili po vodo v Podlož ali v
Podšteberk.
Sadje
Rastejo orehi. Uspevajo jabolka, hruške osenke, ki so jih sadili še pod francozi. Takrat je
morala menda vsaka hiša eno drevo zasaditi.
Iz sadja smo kuhali »šnops«, stiskali mošt.
Veliko sadja smo tudi nasušili. Sušilnico za
sadje smo imeli na vrtu. Bila je zidana. Ko
smo hišo popravljali, sem jo podrl.
Lan
Vse tu gori smo imeli nekoč njive. Sejali smo
lan, proso, ajdo, ječmen, pšenico, oves in tudi
eno njivico rži. Ponavadi so jo sejali kar po
travi, čez pa napeljali gnoj, da je bilo dobro
pognojeno in je rž zrasla visoko. Dolgo slamo
rži so rabili, da so pokrili vrhove slamnatih
streh.
Na njivi nad prvo kapelico, se še spomnim,
je bil lan.
Lan se je najprej populil, potem so ga s
posebnim glavnikom »orfnali«, da je seme
ostalo za živino. Nato so lan pa kar po ledini,
ki je bila lepo pokošena, razravnali. Pustli so
ga dolgo na dežju in soncu, da se je že kar
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lomilo. Ko je bilo že dobro posušeno, so ga
sušili še nad ognjem in ga nato pretrli. Za
sušiti lan smo imeli »jamco«. Bila je nasproti
sedanjega vikenda.
Čez »jamco« so bili položeni močnejši natki,
po katerih se je razravnal lan, da se je dobro
posušil. Nato se je lan z vlečenjem med trlicami trl in je ostala preja. Prejo so spredli
in jo navili z motovilom. Štrene so prej
prekuhali v pepelu in oprali, nato pa navili
v klobčiče.
Spomnim se, da je moja mama odnesla
klobčiče na Kremenco pri Cajnarjih, kjer so
stkali rjuhe. Kakor da bi na ježu spal, tako so
bile grobe.
Žito
Žito smo poželi na roke, nato pa smo ga obdeli v ostrnice. Ko je bilo dovolj suho, smo ga
v skednju mlatili. Ali v štirih ali v dveh. V dveh
sem velikokrat mlatil tudi jaz.
Potem se je vsak snop posebej osnažil na
glavnik. Snope smo postavili v kot in zvezali v
»škupnik«, da je bilo za streho kriti. Omlateno
žito se je z velikim lesenim rešetom »rajtalo«
v kotu skednja. Žito je padlo skozi rešeto, slama je pa ostala v njem. Žito je bilo potrebno z
»vajvenco« še premetati iz enega v drugi kot.
Seme je letelo v kot, pleve so pa padale na
sredino. Stara mama je na koncu vedno šla
še žito »uravnat«. So ga dali v navadno rešeto
in iz njega pobrali vse, da je v njem ostalo le
čisto žito. Tako očiščeno so dali v žaklje, ki
so jih odnesli v skrinje na izbo. Mlet so po
mernik žita nosili z nahrbtniki ali v žakljih na
»opartih«.
Mleti so nosili v Podšteberk v mlin, od koder
je bila doma moja mama. Mlinar je za plačilo
pri vsakem merniku vzel določeno merico.
Delo v gozdu
Veliko let sem delal v gozdu. Najprej sem
največ pripravljal drva. Potem, ko sem prišel
od »sovdatov«, sem pa že več sekal. Še z
enim iz Podloža sva skupaj sekala šestnajst
let. Največ sem vozil s konji. S traktorjem
nisem dosti.
Takrat smo žagali še z ročno žago. Bila sva
dva, vsak z ene strani, pa skregana sva morala biti, da sva vsak k sebi vlekla.

Cesta
Ko je bila cesta še makadamska, je ob nalivih
vse razdrlo. »Njega dni«, ko je bil sneg, so še z
lopato na roke kidali do Podloža. Naprej so pa
Podložanje čez Grič kapelico do Loža. Včasih
je oče vola napregel in en zglavnik vlekel h
Kajžarju v Podlož, da je bila gaz.
Jaz sem naredil prvi plug, ki je bil širok 2 m
ali še manj. Pa sem vlekel tja do podloške poti
ali do Loža z voli. Kasneje je bil plug, da sta
vlekla po dva para konj.
Šuštar
Pred drugo svetovno vojno smo vsako jesen
v hišo dobili šuštarja. Pri nas je bil, kolikor je
bilo potrebno, da je vso obutev popravil, pošil
in tudi kakšen nov čevelj naredil. Tudi Križki
na Križni gori je bil šuštar.
Delo pozimi
Od jeseni do spomladi se je v hiši delalo
vse. Stara mama je predla, druge ženske so
»štrikale«, pri hiši je bila »mojškra«. Iz hiše so
dali čez zimo ven dve mizi, ko ni bilo oštarije.
Notri pa »virštat« in drugo orodje, da je stric
tišlaril. Naredil je kakšna vrata ali okno.
Podelali so kakšno kolo. Oče je naredil grablje
in vse orodje, ki se je rabilo pri hiši in kar se
je čez leto polomilo.
To se spomnim še jaz. Otroci smo bili na peči
in poslušali. Stric Lojze nam je pripovedoval,
kako je bilo v Galiciji, ko je bil kot vojak v prvi
svetovni vojni. Takrat ni bilo televizije, ni bilo
radia, samo petrolejka je svetila.
Špine in metle
Sedaj v zimskem času delam »špine« za klobase. Naredim jih iz jelovega lesa. Mora biti
krajnik, mužlar, pravimo, brez grče in ravno
prav gost les, da se lepo naredi. Če mi gre
hitro, jih naredim petdeset v eni uri. Seveda,
prej si moram pa še priskrbeti les, pa razrezati, nacepiti s sekiro, potem pa jih še »naklat« na kvadratke.
Delam tudi brezove metle. Lansko leto sem
jih precej naredil za coprnice na Slivnici, tudi
letos jih imam že nekaj narejenih za pusta.
Tudi za pometati se jih še rabi. Pripravljenih
imam že petdeset ročajev, ki so iz leske, metla pa je iz brezovih vej.
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ljudje in kraji
Pri Bajtarjevih
Marija Kočevar, ki se je k Bajtarjevim
iz Studenega na Blokah primožila v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, živi s
sinovoma Jenezom in Jožetom, ki je pred
osmimi leti po smrti očeta Franceta prevzel
gospodarjenje. Hči Nataša se je poročila na
Dolenje Poljane k Mežnarjevim.
Stari oče Janez Kočevar je bil zidarski
mojster in je imel zaposlenih nekaj delavcev. Na hiši je imel izobešen napis,
ki je pričal o njegovi zidarski obrti. Med
drugo svetovno vojno je leta 1942 umrl
v taborišču na Rabu. Njegov vnuk, ki mu
je ravno tako ime Janez, na nek način

nadaljuje njegovo tradicijo, saj ima mojstrski izpit iz slikopleskarstva, čeprav
je bil zaradi bolezni po skoraj 18 letih
obrtništva letos prisiljen opustiti to dejavnost. Jože Kočevar je ravno tako kot
brat Janez zaposlen v Kovinoplastiki Lož,
ob delu pa obiskuje še šolo in za cilj si
je zadal, da nekoč naredi premoženjsko
akademijo. Pred leti so se pri njih ukvarjali tudi s kmetijstvom. Redili so živino
ter imeli v dolini v najemu nekaj njiv. Iz
mleka so delali sir, skuto … Mama Marija
je določeno obdobje v Lož peš nosila nekaj
litrov mleka v oddajo gredoč ko je šla v

Brata Janez in Jože Kočevar

službo v Kovinoplastiko Lož. Sedaj je že
skoraj 19 let upokojena.
Ker jim zdravje ne dopušča, živine že nekaj
časa nimajo več, čeprav laze, ki jih imajo,
še kosijo, seno pa prodajo.
Janez se spominja, kako je do petega
razreda hodil v šolo peš s Svete Ane, kasneje pa je bila pot nekoliko krajša, saj je
bilo treba peš le do Podloža, od tam pa jih
je v šolo peljal kombi. Domov pa je bilo še
vedno treba peš prav iz Starega trga.
Živo se spominjajo tudi dogodka, ko se je
leta 1977 takrat štiriletni Jože igral v skednju in ga zakuril. Gasilci so vodo za gašenje
črpali iz Kontelove in njihove »štirne« in celo
gnojnico iz greznice. Hišo so pred požarom
obvarovali, skedenj pa je pogorel, tako da
so kasneje morali narediti novo poslopje.
Pri tem so jim takrat mnogi pomagali, za
kar so jim še vedno hvaležni.
Povedali so, da se je med vojno,13. januarja 1945 pri njih v krušni peči skril partizan
Milan Malavašič in si s tem rešil življenje.
Več partizanov in enega domačina so tisti
dan na Sveti Ani ubili domobranci. V spomin
na ubite je v vasi postavljeno obeležje.
Posledice vojne je na svoji koži celo življenje
nosil tudi njihov oče France. Ko je bil star
sedem let, sta s tri leta mlajšim bratom
Jožetom nekoč na paši zakurila ogenj. Nekje
sta našla naboje in ročno bombo. Najprej
sta na ogenj za zabavo metala naboje, nato
pa sta razstavila ročno bombo in na ogenj
vrgla vžigalni del. Eksplozija je sedemletnemu Francetu odtrgala roko in močno
poškodovala trebuh. Življenje so mu k sreči
rešili, roke pa mu žal niso mogli.

Voda na Križni gori
Na Križni gori je bila do druge svetovne vojne
romarska hiša in župnjišče, kjer so stanovali in
imeli tudi živino. Oskrbovali so se z vodo iz globokega vodnjaka, ki je bil pokrit. V vodnjak se
je voda s cerkvene strehe stekala po kamnitih
žlebovih, ki so še vidni.
Vodnjak je bil skopan 1757. leta. Po drugi svetovni vojni pa je bil zasut s kamenjem.
O vodi na Križni gori je pisal tudi kurat Bevk, ki je
tam služboval od 1850. do 1860. leta.
»Znamenito je, de na večerni strani poleg
duhovnega stanovanja na Križni gori, ki ni na
nobeno stran s kakim višim hribom v zvezi
studenec vedno izvira. Letos v hudi suši, ko
so dolinarjem studenci potekli, se je res noč
in dan komaj dva do tri bokale hladne in čiste
vode nastreglo, vendar ta vir, kaj velika dobrota neutrudljive in čudovite narave, nikdar ne
presahne; dasiravno se tudi s cerkvene strehe
zdrava voda v vodnjak steka.«

UGANKA
Ta vasica ni velika,
hiše tri le v sebi ima,
vse pohodnike zamika,
Bajtarji so tam doma.
Jasna Lekan

vir:
Janez Kebe, Križna gora nad Ložem, ŽU Stari trg,
Družina, Ljubljana 1987, str. 69.
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tekst in fotografije: Janja Urbiha

V cerkvi svete Ane
Sveta Ana je upodobljena na glavnem
oltarju cerkve na Sveti Ani iz 17. stoletja,
ki je tipično preprosto ljudsko delo. Slika
predstavlja sv. Ano z deklico Marijo, avtorja Ludvika Grilc, leto 1906.
Ana in Joahim sta bila Marijina starša in
tako tudi Jezusova stara starša. Po legendi je Ana rodila Marijo šele po dvajsetih
letih zakona, po Joahimovi smrti je imela
Ana še dva moža.
Oba svetnika, tako Ana kot Joahim, sta
bila kraljevega, Davidovega rodu, iz katerega naj bi izšel obljubljeni Mesija. Kmalu
po poroki sta, tako pripoveduje legenda,
razdelila svoje premoženje na tri dele:
enega za svetišče, drugega za ubožce in
tretjega za njuno preživnino. Živela sta
bogaboječe in pravično, nista pa imela
otrok, ki sta si jih zelo želela. Zaradi tega
sta bila zelo žalostna, zakaj v Izraelu je bilo
sramotno za družino, če ni imela otrok.
Zato sta oba, predvsem Ana, vztrajno
molila in prosila Boga, naj blagoslovi njun
zakon z otrokom. Takrat je vsaka judovska
žena živela v pričakovanju, da bo morebiti

prav ona rodila pričakovanega Mesija. A
vse prošnje in molitve so bile zaman, prav
tako vse njune daritve v templju. Naposled
sta se Ana in njen mož zaobljubila, če bo
Bog uslišal njuno prošnjo in jima dal sina,
da ga bosta posvetila v njegovo službo.
Kako hudo je moralo biti Ani, ko je veliki
duhovnik odklonil daritveni dar njenega
moža, ker je bila ona nerodovitna in ni
pomnožila božjega ljudstva. Joahima je to
tako potrlo, da je osramočen in žalosten
šel k svoji čredi v puščavo.
Ana pomeni v hebrejščini »milost, ljubezen, molitev«. Sveto pismo veliko govori
o Samuelovi materi Ani v stari zavezi, o
Marijini materi Ani pa molči. Kljub temu
da vemo o Ani malo, jo kristjani častimo
z velikim zaupanjem, saj vemo, da jo je
večni Bog izbral za mater Mariji, ki je
bila mati našega Odrešenika. Lahko si
mislimo, kako sta si Joahim in Ana želela
otrok in koliko sta premolila, da bi ju Bog
uslišal. Leta in leta so minevala, onadva
sta vztrajala v molitvi doma in na polju,
med delom in počitkom. V tej vztrajnosti

je njuno svetništvo, v tej vztrajnosti je tudi
poroštvo, da Bog molitev usliši.
Svojega otroka, ki sta ga dobila na stara
leta, nista vzgojila zase, marveč za Boga.
Tri leta sta smela imeti deklico Marijo
pri sebi, potem pa, ker sta jo zaobljubila
Bogu, sta jo izročila varstvu duhovnikov.
Ko so se vrata svetišča za njo zaprla,
je padla zavesa tudi nad njeno mater in
očeta. Njuno zemeljsko življenje je bilo
dopolnjeno. Cerkev in verniki pa so njuno
ime povzdignili v nesmrtnost.
Ana je postala simbol materinstva. V
Carigradu so sv. Ani v čast že v letu 550
postavili cerkev. Ana je tudi zavetnica (patrona) proti nevihti. Ravno okrog Aninega
praznika – 26. julija – so velike vročine
in je mnogo neviht. Ano upodabljajo kot
matrono s pokrivalom na glavi, ko razlaga Mariji Sveto pismo; zelo veliko podob
in kipov jo kaže, ko objema svojo hčer Marijo, Mater božjo, in Dete Jezusa, poredko,
kako uči Marijo pisati, kar je za takratne
razmere velika redkost (v Cerknici na
levem stranskem oltarju). Matere in nero-

Desni stranski oltar sv. Urha, na krilih Sv. Anton Puščavnik in sv. Janez Krstnik.
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Kako je Ana priljubljena svetnica, dokazujejo tudi številna krstna imena po vsem
svetu. Tudi število žensk z imenom ANA v
Sloveniji je še vedno visoko, to ime danes
nosi še 29.946 žensk, kar predstavlja
2,9 % vseh žensk v državi.
Med vsemi ženskimi imeni je zato ANA po
pogostnosti uvrščeno na 2. mesto.
Druge oblike imena Ana so še Anka, Anica, Ančka, Hana, Nana …
Joahima pa je postal simbol očetovstva.
Upodabljajo ga kot starejšega moža s knjigo ali s svitkom, včasih s košaro z dvema
goloboma, ki ju je prinesel v svetišče, in
s palico; kot starčka z Marijo v naročju.
Časte ga tudi kot zavetnika zakoncev
in mizarjev. Joahimu je na slovenskem
posvečena samo ena podružnica v Ilirski
Bistrici.
Viri:
– Svetniki in godovni zavetniki za vsak
dan v letu, V. Schauber, H. M. Schindler,
V sredini : Sv. Ana razlaga deklici Mariji Sveto pismo; levo: sv. Marija; desno: sv. Janez Evangelist
Založbo MK, Ljubljana, 1995.
– Loška dolina z Babnim Poljem, J. Kebe,
dovitne žene so se že od nekdaj zatekale za srečno zadnjo uro, zato so ji posvečali
Ljubljana 1996.
k njej po celem svetu, se ji priporočajo za pokopališke cerkve in kapele. Na Sloven- – Wikipedija, Prosta enciklopedija, 24. 4.
srečno poroko in srečen zakon, za svojo skem je njej posvečenih kar 58 farnih in
2008.
zavetnico jo imajo matere in vdove, de- podružničnih cerkva, imamo pa tudi več – Statistični urad Republike Slovenije, prebilavke, gospodinje … žene se ji še posebno božjih poti sv. Ane. Cerkev Sv. Ane se navalstvo RS, 30. 6. 2006.
priporočajo za blagoslov otrok, za srečen haja še v Ribnici, Slovenskih Konjicah, v – družina.si (10. 4. 2008)
– zupnije.rkc.si
porod, pri nas je sv. Ana tudi priprošnjica Podpeči, v Višnji Gori …

Levi stranski oltar sv. Lenarta, ob strani sta sv. Peter in sv. Pavel,
v atiki pa sv. Mihael, ki tehta duše.
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Borut Kraševec

Zlato podiranje kegljev
Mladi upi

12

Maruša in Patrik s svojim trenerjem Gregorjem Pokleka
foto: Borut Kraševec

Maruša Forjanič, ki obiskuje šesti razred osnovne šole, se je s kegljanjem začela ukvarjati
povsem slučajno. Nekoč je v Cerknico spremljala starša, ki sta sodelovala v kegljanju na
Športnih igrah Kovinoplastike Lož. Nad tem
športom se je takoj navdušila in že kmalu se
je bilo potrebno dogovoriti o možnostih za treninge.
Patrik Drobnič je sedmar in je veselje do
kegljanja najbrž podedoval od svojega že
pokojnega starega očeta Franca Urbasa. Na
kegljaške steze pa ga je popeljal in za ta šport
navdušil stric Tadej.
Prvo najbližje kegljišče je v Cerknici. Tja ju
starši dvakrat tedensko vozijo na treninge. Ker
sta soseda in stanujeta celo v istem bloku ter
imata trening ob isti uri, se starši s prevozi izmenjujejo. Če ne gre drugače, vzamejo tudi dopust. Na treninge ju vozijo takoj po pouku, kar
je za oba precej naporno, saj ju kasneje čakajo
še domače naloge in učenje. Maruša gre po
kegljanju velikokrat tudi še na trening biatlona.
Kljub naporom, treninge rada obiskujeta.
Njun trener v kegljanju je Gregor Pokleka iz Cerknice, s katerim se dobro razumeta, čeprav je
včasih menda nekoliko strog, kar pa se gotovo
kaže v njunih dobrih rezultatih, ki jih vsak v
svoji disciplini dosegata za ekipo Brest iz Cerknice na mnogih tekmovanjih, ki so organizirani
preko vikendov v različnih slovenskih krajih.
Včasih se na treningih pomerita tudi med seboj,
tako je bilo tudi pred kratkim, ko je moral Patrik
za šest kegljev priznati Marušino premoč.
Maruša Forjanič tudi sicer dosega odlične rezultate. V letu 2007 je v skupni uvrstitvi državnega
prvenstva osvojila srebro. Na državnem prvenstvu v parih je bila leta 2007 skupaj s Tino Hren
iz Cerknice tretja, letošnjo sezono pa sta osvojili
prvo mesto. Letošnja sezona 2008 je za Marušo
v celoti zlata, saj je osvojila tudi prvo mesto na
regijskem tekmovanju v Postojni, prvo mesto
na tekmovanju za pokal Postojne, prvo mesto
za pokal Pivke. Osvojila je zlato na vseh tekmovanjih, ki štejejo za državno prvenstvo, in
tako v skupni razvrstitvi prepričljivo osvojila
državni pokal v letu 2008.

Arhiv: Forjanič

V Loški dolini je kar nekaj nadarjenih športnikov,
ki se na tekmovanjih v svojih disciplinah uspešno
spopadajo s konkurenco. Med njimi je nekaj že
uveljavljenih pa tudi takih, ki so na športno pot
stopili pred kratkim, pa kljub temu že dosegajo
lepe rezultate. Prav je, da za njihovo delo in uspehe izvejo tudi drugi, zato vabim vsa društva
in klube pa tudi posameznike, da na straneh
Obrha sami predstavijo svoje uspešne športnike,
ki imajo za seboj že nekaj kilometrine, in tudi
tiste, ki kljub kratkemu športnemu stažu s svojimi rezultati mnogo obetajo.
Tokrat predstavljam enajstletno Marušo Forjanič in leto dni starejšega Patrika Drobnič iz
Loža, ki se s športom ukvarjata šele dve sezoni
in že uspešno osvajata najvišja mesta tudi na
državnih prvenstvih.

Patrik, Maruša ter Tina Mlakar in Urška Poje, ki biatlon trenirata prvo leto

Tudi Patrik Drobnič, ki ga poleg kegljanja veseli še nogomet, dosega lepe uvrstitve. V sezoni 2006/07 je skupaj z Dušanom Pavlovičem
iz Cerknice osvojil prvo mesto na državnem
prvenstvu v dvojicah. Ta uspeh sta ponovila tudi v sezoni 2007/08. Lansko sezono je
zaključil s skupno četrtim mestom na tekmah
državnega pokala. V letošnjem letu pa je bil
drugi na tekmi za pokal Pivke in drugi na regijskem prvenstvu Notranjske. Svoje uspehe
želi v prihodnje še izboljšati, zato vestno
obiskuje treninge.
Maruša Forjanič poleg kegljaških uspehov osvaja medalje tudi v biatlonu, ki ga drugo sezono
trenira pri biatlonski sekciji Smučarskega klu-

ba Kovinoplastika Lož. Njen trener je Domen
Kordiš, občasno tudi Dare Ožbolt.
Začetki v biatlonu so bili nekoliko previdni, saj
je imela astmo, ki pa jo je na srečo premagala
in sedaj teče brez problemov in uspešno tekmuje. Na državnem prvenstvu v biatlonu na
Pokljuki je bila trikrat tretja, dvakrat druga, v
skupnem seštevku pa je četrta. Tudi v biatlonu
želi Maruša še naprej dosegati dobre rezultate
in jih še izboljšati, zato do sedaj ni zamudila še
nobenega treninga.
Seveda pa vseh teh uspehov tako pri Maruši
kot tudi pri Patriku ne bi bilo brez vzpodbude
in pomoči staršev, ki ju velikokrat spremljajo in
zanju navijajo tudi na tekmovanjih.
december, 2008

ljudje in kraji
Franc Nelec

Moji spomini na manenje prosa
V Obrhu vedno rad preberem rubriko Ljudje
in kraji, kjer se vsakič predstavi posamezna
vas s svojimi posebnostmi in zanimivimi
vaščani. Tako se bodo zanamcem ohranile
navade, običaji in dogodivščine, ki so bile
nekdaj sestavni del kmečkih opravil. Tako
opravilo, ki je imelo tudi pridih družabnosti,
je bilo manenje prosa.
Moji spomini na prosno manenje segajo v
petdeseta leta. Že proti koncu petdesetih
let pa se je setev prosa opustila. Moja
generacija otrok je verjetno zadnja, ki je še
doživljala družabnosti, ki so bile sestavni
del tega opravila. Kako so to videle otroške
oči, bom skušal opisati v tem članku.
Čeprav prištevamo proso med žita, ga ne
mlatimo tako kot npr. pšenico ali ječmen,
ampak ga manemo. Pri ostalih žitih je potrebno požete snope pred mlatenjem najprej
posušiti, bodisi v razstavah, velikih kopicah
ali na ostrnicah. Prosene snope se mane
sveže, čez dan požeto, zvečer omaneno.
Proseno zrnje je drobno, zato pod, na katerem se je melo, ni smel imeti špranj, skozi
katere bi uhajalo proso. Tak pod je bil v
Štorovem skednju v Iga vasi. Bil je kot nalašč
za manenje. Narejen je bil iz debelih bukovih desk, ki so se tesno prilegale, površina
je bila gladka kot lakiran parket. Pod je bil
ograjen z 1,5 m visoko leseno steno, narejeno iz prežaganih smrekovih debel, levo in
desno sta bila »pridevka«, desni za slamo,
levi za seno. Na steni, nasproti vhoda je bil
pritrjen lesen drog, kjer so se pri manenju
držale manice. Za to steno je bil še ozek
prostor, šupa za pleve.
Pred večerom so prosene snope iz voza
znesli na pod in v kotu iz njih naredili lep
kup, ki smo mu rekli vršaj.
Z mrakom so se začele zbirati najprej manice. Moški prosa niso meli, to je bila domena žensk, mladih in malo manj mladih.
Fantje so se pridružili kasneje, ko je bilo
manenje že v teku.
Za otroke je bila vse to le igra, razposajeno
smo zganjali vragolije, ker se je dogajalo v
okviru noči, je vse delovalo še bolj čarobno.
Otroci smo se namestili na odru, to je bila
etaža nad sozom1, ležali smo na trebuhu, s
stisnjenimi pestmi smo si podprli glave in
kot iz galerije opazovali dogajanje na podu.
Pri manenju so se manice prijele za lesen
drog, ki je bil pritrjen na steni, položile
predse snop, stopile nanj, ena na latovje,
druga na ritovje, in ga začele z nogami vrteti
proč od stene. Ko so postale roke prekratke,
so stopile s snopa, ga z nogami potisnile v
izhodiščni položaj in stvar se je ponovila.
Ko sta presodili, da je snop omanen, sta
ga odnesli na kontrolo. Kontrolni pult je
december, 2008

bil pokončno postavljen koš za listje, na katerega je bil z obodom navzdol poveznjen
rajtar, na katerega je manica položila snop.
Za pultom sta dve osebi, obrnjeni ena k drugi, opravljali kontrolo. Eni smo rekli suha
baba, druga je bila pomočnica. Suha baba
je s tipanjem preverjala, ali je v latju še kaj
zrnja. Če zrnja ni bilo, sta snop s pomočnico
razprostrli in z rokami pretresli slamo tako,
da je proso padlo skozi mrežo. Pretreseno
slamo je možakar2 z vilami še malo pretresel in jo vrgel s poda na voz.
V primeru, da je suha baba v latju otipala
zrnje, ga je vrnila. Vrnjen snope manice niso
sprejemale z navdušenjem, vendar tu ni
bilo pomoči, nekoliko v zadregi so odšle na
svoje mesto, ga še malo obdelale in čez čas
ponovno poskušale srečo.
Otrokom, ki smo vse to opazovali z galerije,
nikakor ni šlo v glavo, zakaj se kontrolorki
reče suha baba. Kar smo jih videli pri tem
delu, so bile vse bolj zoprne, kar spada k
delu, ki so ga opravljale, vendar prav suha
ni bila nobena. Šele mnogo let kasneje se mi
je posvetilo, v čem je bistvo. Spoznal sem,
da stari ljudje pri poimenovanju stvari niso
bili le praktični, ampak so bili tudi humorni.
Pravi pomen so nekoliko skrili in zapletli
in ga je bilo potrebno izluščiti iz samega
opravila. Če je tako, potem mora biti vsakomur jasno, da baba, ki išče prosena zrna
v večinoma prazni slami, res ne more biti
debela.
Po nov snop je morala manica iti k vršaju.
Ta del je bil za mularijo na odru najbolj zanimiv.
Kot sem že omenil, je bilo manenje prosa
tudi družabni dogodek. Srečala so se dekleta in fantje in normalno je, da so se spletale tudi simpatije. Fantje so simpatijo do
dekleta izkazovali na ta način, da so jo v
trenutku, ko je jemala snop, vrgli na vršaj.
Pri tem je bilo smeha, vreščanja in otepanja
z rokami in nogami na pretek, za mularijo
na odru pa je bilo najbolj pomembno, koliko gole kože se je pri tem pokazalo. Najbolj smo bili navdušeni, če so se pokazala
stegna ali celo spodnje hlačke.
Dekleta so hotela pretentati fante in so hotela
na hitro in iznenada potegniti snop z vršaja,
vendar jim ni uspelo. Fantje so poznali te
trike, zato se je tista, ki je bila namenjena za
vršaj, tam zanesljivo tudi znašla. Čeprav so
dekleta vreščala in se otepala, smo opazili,
da to početje fantom ne zamerijo kaj dosti.
Kakšna je bila kar razočarana, ker kljub
pričakovanju ni končala na vršaju.
Z odra smo gledali manice v njihove tazadne
in prav zanimivo je bilo gledati, kako so
mrdale in jih sukale vsaka v svojem stilu, ko
so z nogami vrtele in mencale ubogi proseni

snop. Mojstru besede bi pogled na paleto
mrdajočih in zvijajočih zadnjic vseh dimenzij
dal navdih, da bi o tem napisal celo stran.
Ko smo takole z odra opazovali dogajanje na
podu, se je kateri od nas spomnil in rekel:
»Grjmo plajt.« In že smo poskakali na slamo
v pridevku, od tu pa smo smuknili v prostor
med steno in manicami. V tem ozkem prostoru smo se po kolenih podili gor in dol ter
zbirali prosene bilke, ki so izpadle iz snopa
in se neomanene nabirale v kotu med steno
in podom. Te bilke smo zbirali v snopke in
jih spravljali pod noge manicam, da so jih
dokončno omele. Ko smo s pletvijo končali,
smo za lastno in splošno popestritev izbrali eno ali dve manici, taki, za katere smo
vedeli, da ne bo zamere, in jima hkrati vrgli
pest prosa pod kiklo. Vik presenečenja, ki
je sledil, smo izkoristili, da smo smuknili iz
tesnega prostora.
Nato je sledilo obvezno rabutanje. Na
konsumni3 vrt smo hodili rabutat jabolka, tu
so bila najboljša, najboljša hruška pa je bila
na Levčkovem vrtu.
Po rabutanju smo se ponovno spravili na
oder opazovat dogajanje na podu. Vršaj se
je med tem že močno znižal in ko je bilo
tam le še nekaj snopov, je pred skednjem
zapela harmonika. Glas harmonike je dvignil manicam adrenalin, dejavnost so dale v
višjo prestavo in kot bi mignil, ni bilo v kotu
nobenega snopa več.
Po omanenem zadnjem snopu se je začelo
pospravljanje poda. Takrat smo tudi otroci
zlezli z odra, se vneto vključili v pometanje
in pospravljanje, kajti vedeli smo, da se bliža
povečirek, kajti tisto tašco, na katero smo
računali, je bilo potrebno nekako opravičiti.
Ko je bilo vse pospravljeno, je bil na vrsti
prigrizek – povečirek. Gospodinja je na
sredino poda položila jedačo in pijačo, okoli
so se posedli udeleženci pri manenju. Podrobnosti, kaj se je jedlo in pilo, se ne spomnim. Po povečirku se je začel družabni del.
Medtem so prišli še fantje iz sosednjih vasi,
harmonikar je zaigral poskočno vižo in začel
se je ples. Spomnim se tudi svojega prvega
plesa, za katerega se imam zahvaliti Veselovi
Mimi, kot se je takrat pisala, ko me je enkrat
na Lekšanovem podu popokala in sva se
zavrtela. Kot se spomnim, so na manenjih
igrali: Krapenčev Janez iz Iga vasi, Jager iz
Kozarišč in Mlakarjev Marjan iz Iga vasi.
Tako so manenje prosa videle otroške oči.
Verjetno bi bilo še kaj dodati. To pa naj dodajo tisti, ki so v tistem času metali punce
na vršaj.
1

Prostor v skednju pred podom.
Mislim, da je imel celo ime.
3
Sedaj vrt za trgovino Mercator.
2

13

ljudje in kraji

Pot v porodnišnico
Resnična zgodba
Bilo je v januarju leta 1972, ko se je še gradila avtocesta proti
Postojni.
Žena se je pripravljala na rojstvo četrtega otroka. Že ponoči
sem zaslišal vzdihe in vzdihovanje. Vprašal sem jo: »A je kaj
narobe?« Ona: »Ni mi ravno prav, pa bo že šlo.« Še nekajkrat
ponoči sem ob slabem spanju zaslišal te posebne vzdihe. Proti
jutru 18. januarja sva vstala in se odpravila proti Postojni.
Pogledal sem skozi okno, tja do deset centimetrov snega je
nametlo, pa še so se spuščale snežinke. Zimske gume, zadnji
pogon pri fičku je kar nekaj pomenilo, saj bo šlo. Takoj po četrti
uri sva krenila proti Cerknici. Spomnim se, na Bloški Polici ni
še bilo kake gazi, samo divjad je bilo slediti čez cesto.
Prideva v Cerknico v zdravstveni dom. Dežurna sestra nekaj
piše in dremlje pa lepo vpraša: »Kaj je gospod, kaj ste prišli, je
kaj narobe?« Lepo ji razložim, da peljem ženo v Postojno, pa da
bi rajši videl, da bi jo odpeljal rešilec. Ona posluša, nato reče:
»Pred pol ure je eno gospo iz Begunj peljal v Postojno. Boste
počakali?« Pravim: »Seveda, rajši, kot da grem v tem vremenu
sam.« Žena mirno čaka v pritličju zdravstvenega doma, vse ji
razložim, kar sem izvedel. Še malo počakava in že zaslišim
rešilni avto, ki obrača zunaj. Grem ven in vprašam: »Ste bili vi
v Postojni?« Pa mi skoraj zareži: »Ja, kaj pa je?« »Žena mora
v porodnišnico.« Takrat pa ta reševalec vzroji: »Kje ste bili pa
do sedaj, ali niste mogli prej priti, kaj si domišljate, ravno sem
prišel od tam.« Nekaj časa ga gledam in poslušam to renčanje,
medtem ko je čistil avto za v garažo.
Potem pa sem se odločil, odšel po ženo v dom. Usedla sva se
v našega fičota. Vžgal sem motor in odpeljal. Slišal sem še
godrnjanje, ko sem spustil šipo pri obračanju, in krenil proti
Postojni. Rekel sem še reševalcu: »Kar pojdi spat.«
Vozila sva čez Rakek, Planino, presekal sem Ride in ko sem
imel priti v tisti ovinek, sem zagledal pred mano kombi, ki ni
mogel ne naprej ne nazaj. »Pridite pomagat, koliko vas je?«
pride šofer celjske registracije. Odgovoril sem: »Samo eden.«
In grem na pomoč. Pa nič. Nekaj časa sem mu še pomagal, a
ko sem uvidel, da ne bo nič, sem šel vzvratno do peskokopa
in nazaj na Planino in po Ridah naprej v Postojno. Ob svitu,
ko sva prišla na kraj, kjer so se v stari porodnišnici rojevali
otroci, je še vedno naletaval sneg. Oddahnil sem si, krenil proti
domu, kjer so me čakali že trije otroci, mama in živina v hlevu.
Žena pa je rodila četrtega otroka, punčko, ki ima sedaj tudi že
tri šoloobvezne otroke.
Janez Kvaternik, po toliko letih v živo zapisal 26. 12. 2007

Ženski pevski zbor JASNA
pri DU Loška dolina
vabi na božično-novoletni koncert, ki bo v nedeljo,
28. 12. 2008 ob 17. uri
v Kulturnem domu v Starem trgu.
GOSTJE:
Tamburaški orkester Sodražica
Predprodaja vstopnic:
po 5 EUR Galerija Ložanka Stari trg in
eno uro pred koncertom
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DOLINA NAŠA PA BO ŠE NAPREJ ŽIVELA
Le kdo bo drugo leto jokal
točil solze, grozno stokal,
vse počez obtoževal, grdo gledal in nergal.
Kdo se z novinarji bo kregal,
z očmi nemirno po poslancih begal?
Nihče, ker končno bomo zaživeli,
tapravo vodstvo bomo imeli,
dolina se bo razcvetela,
ljudska množica pa končno
bo veselo in srečno zaživela!
Tako se lani je moja pesmica končala,
zato letos bom samo dodala,
da tisti, ki je jokal,
točil solze, grozno stokal,
vse počez obtoževal,
grdo gledal in nergal,
se odpravlja v tujino
in zapušča domovino.
Dolina naša pa bo še naprej živela,
kmalu nov vrtec bo imela,
v njem pa naša bodočnost bo žarela,
ki tako prijazne hiške
še nikoli ni imela.
Šport bo kar se da gojila,
z igrami in tekom, hojo
bo krajane pridobila,
da se bodo na pohod podali,
se v Deželi ostrnic in srednjeveškem dnevu
brez izjem, vsi izkazali.
Seveda pa občestvo iz doline upa,
da se kdaj na polhariji
skuhala bo tudi kakšna mesna »župa«.
Da dolina res bo urejena,
treba v EKO šolo nekatere gospodarstvenike bo poslati,
kjer jih otroci bodo naučili
kam njih delavci
bi morali smeti metati. (ne pa vso pot nastlati)
Grad Snežnik turiste bo ponovno vabil,
čeprav tako kot letos tudi drugo leto bo pozabil,
da turist, ki ogled je skozi dal,
bi se z veseljem rad kje okrepčal,
kakšno pijačko v miru spil, si spominek podaril.
Gasilci bodo še naprej gasili,
lovci medvede bodo pohajkovat pustili,
čebelarji bodo čebelice zdravili,
če bodo še kaj zdravil dobili,
pevci in pevke bodo večkrat vsem zapeli,
če priložnost bodo le imeli,
saj proslave, kjer nič petja ni,
so kot juha brez soli.
Tako dolina bo živela,
vasica vsaka red in mir imela,
se rešilo krizne bo probleme naše,
saj imamo v dolini največje slovenske bogataše,
ki nam skočili bodo na pomoč
nas rešili recesije kar čez noč.
SREČNO LETO 2009

Jasna Lekan
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Dr. Hinko Dolenec (1838–1908)
170-letnica rojstva
Za naše kraje dragoceno delo je tudi leta 1903
objavljena pripoved O gozdu in nekaterih
njegovih ljudeh, pred katerega je postavil
moto: »Gozd vedno govori, pozimi in kadar
zeleni!« V njem živo opisuje lovce na kune,
gobarje, polharje … (odlomek v nadaljevanju). Njegovo znano delo so tudi Črtice o burji, objavljene leta 1906 v Ljubljanskem zvonu.
Pod psevdonimom H. Krikec je v Ljubljanskem zvonu objavil tudi zgodbe in spomine iz
dijaških let. Njegovo delo je našlo mesto celo
v Slovenski čitanki za državne obrtne šole, ki
je izšla leta 1915.
Poleg poklicnega dela in pripovedništva se
je ukvarjal tudi s politiko in pisal politične

članke v Slovenski narod in Edinost. Skupaj
z Miroslavom Vilharjem, očetom svoje žene
Dragotinke je sodeloval pri narodnem preporodu na Notranjskem in bil leta 1883 v
Postojnskem okraju izvoljen za poslanca. Kot
politik se je med drugim zavzemal za pomoč
ljudem ob povodnih, ki so pogosto prizadele
kraje ob Cerkniškem jezeru.
Po ljubljanskem potresu leta 1895 se je
preselil v Novo mesto, kjer je deloval predvsem kot fotograf. Fotografsko znanje si
je pridobil v ateljeju Pokorny na Dunaju in
ga kasneje prenesel na sina Guida, ki je v
Novem mestu nadaljeval njegovo fotografsko delo.

Dr. Hinko Dolenec je umrl 10. decembra 1908. Ob njegovi smrti so v Ljubljanskem zvonu
zapisali:
(dobeseden prepis brez popravkov)
»Dr. Hinko Dolenec

V začetku meseca decembra je minilo 100
let od smrti pisatelja in pripovednika, ki ga
je poleg ostalih okolij tudi njegovo desetletno
službovanje in bivanje v Ložu, ljubezen do
narave in druženje s tukajšnjimi domačini,
vzpodbudilo, da je v svojih pripovednih delih med drugim zapustil neprecenljive zapise
tudi o naših gozdovih ter z njimi povezanih
nekaterih prebivalcih in njihovih prednikih.
Dr. Hinko Dolenec (ponekod je njegov priimek zapisan tudi kod Dolenc) se je rodil 1.
maja 1838 v Razdrtem pri Postojni. Leta 1864
je na Dunaju zaključil študij prava. Kot sodni
pripravnik je najprej služboval v Ljubljani.
Poklicno pot je nato nadaljeval v Škofji Loki,
od koder je leta 1868 prišel na okrajno sodnijo v Lož. Tu je služboval do leta 1878, ko je
bil imenovan za »adjunkta« k deželni sodniji
v Ljubljano.
Tudi njegovo bivanje v Ložu, tukajšnja narava
in gozdovi ter nekateri ljudje so ga pritegnili
k pisateljskemu in pripovedniškemu ustvarjanju. Bil je velik ljubitelj narave in dober
opazovalec, kar je slikovito dokazal v delih,
ki jih je objavljal v Ljubljanskem zvonu. Leta
1881 so bili objavljeni Spomini o Cerkniškem
jezeru. Bil je tudi lovec, zato se je veliko
družil z domačimi lovci ter z njimi hodil na
lov in tudi od tod črpal pristne zgodbe, ki jih
je v Ljubljanskem zvonu leta 1882 objavil pod
naslovom Izza mladih dni. Za naše kraje je še
posebej zanimiva zgodba, v kateri opisuje lov
na medveda, ki ga je skupaj s podcerkevskimi in danskimi lovci ustrelil pri Ostrem vrhu
nad Danami.
december, 2008

+Dne 10. dec. je na svojem domu v Razdrtem pri Postojni po kratki bolezni preminil
čitateljem »Ljubljanskega zvona« dobro znani pisatelj dr. Hinko Dolenc. Rajnik je bil kremenit
značaj, a nekaj kremenitega imajo tudi njegovi spisi na sebi. Njegova spisa o Cerkniškem
jezeru, o gozdu in nekaterih njegovih ljudeh in njegove črtice o burji se bodo s slastjo čitali
še dolgo dolgo. Pokojni Dolenec je bil rojen pripovednik in le škoda, da se ni bolj posvetil
pisateljevanju. Malokateri pisatelj zna pogoditi tako dobro ljudsko govorico, kakor je znal
to on, a znal se je poglobiti tudi v mišljenje in čustvovanje preprostega naroda. Način njegovega pripovedovanja je bil originalen in značaji, ki nam jih je risal, so prave kabinetne slike.
Dasi je živel dolga leta v mestu, je ostal vse svoje življenje pristen Kraševec. Obetal nam je
še mnogo, zlasti črtice izza francoskih časov, žal, da svoje obljube ni mogel izpolniti! Blag
spomin vrlemu možu in darovitemu pisatelju!«
13 let po njegovi smrti, leta 1921 je Zveza kulturnih društev izdala izbor njegovih del v knjigi z
naslovom Izbrani spisi. Ivan Zorec je v Književnih poročilih Ljubljanskega zvona o izdani knjigi
med drugim zapisal:
(dobeseden prepis brez popravkov)
»To je tretji snopič zbirke »Povesti in zabavi«, ki jo izdaja v tem oziru zaslužna »Tiskovna zadruga«, in mislim, da je v tej knjižnici to prva izdaja, vredna svojega imena in namena. – Ko sem
knjigo prebral, sem mirno šel in sem se je lotil še enkrat. Iz vse knjige veje neki zdravi mir, neki
blagodejni pokoj. Zdi se ti, kakor bi hodil po globoki hosti, posedal po zelenih tratah samotnih jas
ali lazov, ali pa kakor bi stal vrh visokega hriba, gledal v široki svet in bi radosten in srečen ukal
v zdravju in miru božjem! Urednik je imel s tem snopičem res srečno roko, da nam je še enkrat
dal, kar je tako iskreno naše po vsebini in zlasti po jeziku. Kajti v tem snopiču so prirodoslovni in
narodopisni članki rajnkega Hinka Dolenca, katerega smo pred leti zmerom željno čakali in prebirali v »Ljubljanskem zvonu«. Pisani so čudovito: mirno, domače, lepo preprosto, brez lažnivega
pretiravanja in tistega hlinjenega opisovanja prirode in njenih pojavov, ki pravzaprav nikjer ni.
Človek bere in bere in ne ve, ali bi bolj občudoval Dolenčev prenežni dar opazovanja v naravi ali
bi strmel nad sočnim, pristno našim jezikovnim zakladom besedi in redkih izrazov …
… Če bi imel jaz odločati, ta knjiga ne bi morala biti samo v vsaki knjižnici meščanskih in srednjih
šol, marveč bi bila naravnost učna knjiga. Kajti izvrstno bi jo potrebovali učitelj slovenščine, ker
bi lahko učil o lepoti in bogastvu našega jezika in o krepkem slogu domačega pripovedovanja;
prirodoslovni učitelj bi jo razdelil na primerne odstavke in bi obnje nabiral svoja predavanja;
celo učitelj verstva bi našel v njej krasen vir velikega nauka o premodrem stvarstvu božjem in
o pravem krščanstvu; tudi kandidatje ljudskega tribunstva bi mogoče spoznali, kaj je prava
demokratičnost.
Knjiga, ki krasno govori o Cerkniškem jezeru, zanimivo pripoveduje o notranjskih gozdovih in
ljudeh, ki živijo od njih, ter čudovito nazorno opisuje strahovito kraško burjo, kar prekipeva od
silne in pristne poezije v vsakem letnem času zanimive in poučne prirode.
Blagor mu, kdor jo še razume.«
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Dela:
– »Fi donc, maman, le baron«, dogodbica
iz dijaških let. 1881, Ljubljanski zvon,
(H., Krikec).
– Spomini o cirkniškem jezeru. Ljubljanski zvon, 1881.
– Izza mladih let. Ljubljanski zvon,
1882.
– Spomin na maturo. Ljubljanski zvon,
1883, (H., Krikec).
– O gozdu in nekaterih njegovih ljudeh.
Ljubljanski zvon 1903.
– Črtice o burji. Ljubljanski zvon, 1906.
– Izbrani spisi. Tiskovna zadruga,
Ljubljana 1921.
viri:
– Kmetijske in rokodelske novice, letnik 36, št. 24
(1878), str. 189.
– Pungerčar, Majda, Novo mesto na razglednicah:
1897–1950, Dolenjski muzej Novo mesto, 1998.
– Pregledna razstava portretnih fotografij krajevno razvrščenih ateljejskih fotografov …, NUK,
Ljubljana, 2006.
– Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek (Ce/Ed), Mladinska knjiga, Ljubljana 1988.
– Dom in svet, letnik 29, 1916, št. 5–6, str. 160.
– Hinko Dolenc, Izbrani spisi, Tiskovna zadruga,
Ljubljana 1921.
– Ivan Zorec, Hinko Dolenc, Izbrani spisi, »Zveza
kulturnih društev«. Tiskovna zadruga, 1921,
Ljubljanski zvon.

ODLOMEK O GOBARJIH
… Ko se gobarji na večer vrnejo k bajti in
se okoristijo vsak s svojo borno večerjico,
pride na vrsto obrezovanje nabrane gobe.
V to služi oster nožiček, s katerim se odrezuje od gobe lesovina, takozvani obrunki.
In teh obrunkov se v teku let, kakor sem
že prej omenil, toliko nabere, da je na
sežnje okrog bajte le obrunek in strhlina.
Pri tem delu pridejo na vrsto vse bolj zanimive dogodbe, ki jih podaje gozdna narava. Ko sem bil jaz gost gobarjev, se je
razgovor podaljšal tudi črez obrezovanje;
pušil se je tobak iz malih pipic, kakršne
služijo gobarjem, in kar sem imel s seboj
za priboljšek, se je vrstilo v krogu. Skoro
največ sta vedela povedati stari Pirec in pa
stari Storšek, ki sta bila tudi lovca ob svojem času. Pirec ni nikdar pozabil povedati,
kako je v Pogači nad Ložem ustrelil jelena:
»Še mlad in krepak sem bil in imeli so me
bolj za poganjača. Nekega dne pa, ko se je
zanesla vest v mesto, da je jelena slediti
v Pogači, smo se naglo zbrali, kar nas je
bilo za to, in tudi jaz sem dobil staro enocevko, ki se je še na kamen prožila. Menili
so, da bom jaz kar tako za strah in da ne
znam nič pomeriti, ker niso vedeli, da sem
semtertja izmaknil očetovo puško in ž njo
pohajal in streljal po Pogači in Sredi. Pustili
so me na robu, kjer se vežeta Pogača in
Sreda, in ko je bilo proti vrhu zastavljeno,
so se oglasili poganjači. Komaj se to zgodi,
že zagledam jelena, ki ni zavil po strani in
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proti vrhu, kakor se je ukrepalo, ampak nesel se je naravnost proti meni. Privzdignem
puško, in ko je prišel kakih trideset korakov
vštric mene, sem mu nameril naravnost na
pleče in stisnil. Velik skok je naredil in zavil
levo. Le malo sem obstal, in ko je izginil,
sem šel pogledat na strel in že po prvem
skoku sem zapazil krvav sled na snegu.
Zaklical sem tovarišem, šli smo za sledom
in v hrastju nad Mavrovo dolino je že ležal
jelen.« – »Res je bilo tako,« je pristavil stari
Storšek; »jaz sem bil takrat za pogoniča in
ta, ki je nad menoj poganjal, se je prehitro
oglasil in zato se je jelen pomaknil navzdol,
a ne proti vrhu, kjer so stali stari, izurjeni
lovci.« – »Saj je prav prišel,« smo rekli mi
poslušalci v zadoščenje Pirčevi nekoliko
užaljeni zaslugi in v pomirjenje Storškove
vidne pikrosti. Pirec in Storšek sta si bila
oba kot tihotapska lovca drug drugemu
dostikrat na poti.
Razgovor o jelenih je bil posebno zame zanimiv in kar po malem sem dihal, ko je jel
praviti Iskra, kaj se je njemu pripetilo s to
živaljo: »Prehajal sem pod Tivro v žlebu;
nad menoj proti vrhu je bil drug gobar. Kar
začujem šum, kakor bi bil ves Snežnik proti
meni dihnil, in obenem sem bil sredi ubeglih
košut in jelenov. Že sem mislil, da sem vse
prestal, kar se pridrevi naravnost do mene
jelen s strašanskimi rogovi. Šele tik pred
menoj me zapazi, in ne da bi se bil pristavil,
je planil kvišku in črezme, da sem kar vsega
nad seboj videl.« – »Jelena se vendar nisi
bal,« omeni Pirec proti pripovedovalcu,
ki mu je še spomin obudil znake prestane
osuplosti, in vsak se je nekoliko namuzal
skoraj da oprovrgljivi opazki Pirčevi in zavestni obrambi Iskre, ki je omenil, da ga ni
človeka, ki ne bi se nekoliko prestrašil take
kar nepričakovane prikazni v gozdu. – »Res
je, res,« je pristavil Opek; »čudno je videti
jelena, ko se spusti navzdol in po kakem
šibju z rogovi po hrbtu, da mladovje kar vihra, in čudno je, da se žival ne zaplete. Proti
meni sta se nekoč podila dva taka rogača po
Lepem dolu in že precej sta bila od mene,
ko je šibje še vihralo in se čulo še sopenje,
a živali že ni bilo več videti. Pa kaj bo jelen, to je plaha žival in človeka le preseneti,
toda meni se je pa druga pripetila: Bilo
je na Velikem Mogočnjaku, ko sem si po
nakleščenem drogu pomagal na visoko šibo
in do gobe. Že spehan sem bil in hotel sem
se ravno doli spustiti, kar začujem rohnenje
pod seboj, in ko pogledam doli, zapazim
medvedko z dvema mladičema. Oprimem
se debla še bolj in poslušam mrmranje. Kar
se kosmatinka poprime debla in se vzpne,
kakor bi hotela zlesti k meni. Čudno mi je
postalo pri srcu in z vso silo sem jel vpiti:
»Kje, hoj! kje hoj!« in udaril sem s sekiro
po deblu. Malo je to pomagalo, kajti zver
je toliko odnehala, da se je polotila mojega
klobuka pa črevljev, katere sem bil pustil
pod drevesom, in še bolj sem se zbal, da bi
moral bos in gologlav se vrniti proti domu.

»Kje hoj! kje hoj,« sem jel zopet vpiti, ker so
me tudi že moči zapuščale, ko sem visel na
objetem deblu. Ne vem kako bi se bila stvar
končala, da se nista mojega silnega vpitja
zbala mladiča in se jela pomikati v goščo, za
njima pa medvedka. Potan sem bil do niti,
ko sem zlezel zopet do tal, in brez obotavljanja sem odnesel črevlje, klobuk in vrečo
v drug kraj. Šele črez precej časa sem šel
pobirat tudi gobo.«
Glasen smeh je spremljal konec Opekovega
pripovedovanja, ki je še vedno mrmral: »Ti
pošast grda, kako me je prestrašila!«…

ODLOMEK O KUNARJIH
… Kdor je količkaj po snegu hodil za živaljo,
je izkušal, da je še zajca, ki se tako značilno
loči s svojim sledom od drugih živali,
težavno doslediti in določiti, od katere
kljuke je šel na lož. Pravi kunar pa ve ločiti
večerni in jutranji sled, bodisi v prhkem,
bodisi v južnem snegu. Celo sled zlatice
loči od sleda belice. Dehor ali veverica ga
ne smeta nikdar zmotiti. Gorje prvencu, ki
se da preslepiti veverici! Ta ostane začetnik
in nevednež še dolgo let. Kar sem poznal
kunarjev, bolj sposobnega za sled nobenega
ne nego mlajšega Pangreta iz Podcerkve. Ta
ni sledil pravilno samo po snegu, tudi po
blatu, prahu, listju, travi mu je služila vsaka
najmanjša izprememba, ki je navadno oko
niti ne zapazi, da je žival zasledil in ukrenil, v katero smer je prešla. Jaz sem se mu
nekoč čudil, ko mi je nagnal srnjaka, in to
po samem listju. Prav do mene je prišel
po ravno istem tiru kakor srnjak. Vprašal
sem ga, kako je to mogoče, in rekel mi je:
»Pripognite se, gospod, pa glejte nazaj! Ne
vidite li črtice, ki je označena s privzdignjenimi listki?« Kar sem pa jaz zapazil šele
potem, ko sem se spognil, to je bilo Pangretu vidno kakor divjaku indijancu. Vsako
najmanjšo izpremebico na listju je zapazil
Pangre in tudi takoj razložil, je li od ptiča ali
od živali, ki prehaja po tleh. Pangre je vedno
gledal po tleh in okoli sebe in zapazil vsako
malenkost, dasi je tako mirno prehajal in,
rekel bi, malomarno se kretal, da bi spremljevalec mislil, da kar dremlje po poti.
Njegov oče, že sedemdesetleten starček, pa
tudi še dober pešec in boljši strelec nego
sin, je bil vse bolj živahen od sina in se
je večkrat jadikoval ob sinovi počasnosti,
vendar v dvombi, kam je žival krenila, kje
se je pristavila, kako zastaviti, od katere
strani pognati, je največkrat obveljala beseda mlajšega Pangreta. Puška se je pa pri
njem malokdaj zaman oglasila. Pangre ni
pomeril, če se žival ni pristavila, in ne vem,
ali zlobnost ali resnica mu je prisojala tudi
to, da Pangre vselej poklekne na eno koleno, predno pritisne na zmet. Le govorite
kar hočete, jaz pa pravim, da zasledovalca
in priganjača nisem poznal, kakršen je bil
mirni, redkobesedni Pangre! – …
december, 2008
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S popotno bisago iz Babnega Polja do Amerike

december, 2008

robneje razišče, se je vpisala v podiplomski
študij na Oddelku za etnologijo in kulturno
antropologijo na filozofski fakulteti.
Med raziskovanjem in zbiranjem gradiva postopoma odkriva njegovo bogato
pripovedno delo, prepleteno s šegami
in navadami domačega kraja in novim
življenjem v Severni Ameriki. Tam je Frank
Troha veliko objavljal v Slovensko Amerikanskemu Koledarju, ki ga je izdajal Glas
naroda. Med njimi tudi v koledarju leta

1932, za katerega je Alenka Veber dejala,
da ga kljub intenzivnemu iskanju še vedno
ni našla in ji ravno zgodbe iz tega koledarja
manjkajo, da bi bila Trohova znana dela
zbrana v celoto. Upa, da se bo čim prej
našel kdo, ki ima doma ta koledar in ji ga
bo pripravljen prodati ali vsaj pokazati.
Ob koncu večera se je Alenka Veber
poslovila z upanjem na ponovno srečanje
konec prihodnjega leta, ko načrtuje izdajo
izbora Trohovih zgodb v knjižni obliki.

foto: Borut Kraševec

Alenka Veber, univerzitetna diplomirana
socialna delavka, že dvajset let živi in dela
v Ljubljani, vsakomur pa rada pove, da je
doma iz najbolj mrzlega kraja v Sloveniji
iz Babnega Polja, kamor se vedno rada
vrača.
Da se domače počuti tudi v mnogih drugih
krajih Slovenije, kamor jo nenehno vabijo
planinske, kulturne, zgodovinske, gozdne,
romarske in še mnoge druge poti, je v svoji
pripovedi zaupala obiskovalcem petkovega
večera v knjižnici Maričke Žnidaršič.
Vse prisotne je povabila, da kdaj tudi sami
obujejo čevlje, vzamejo v roke popotno
palico in začnejo odkrivati manj znane
lepote naše dežele. Sama jih spoznava
že iz srednješolskih časov, ko je uspešno
opravila usposabljanje za planinskega mladinskega vodnika. Na teh njenih poteh jo
vedno ali pa skoraj vedno spremlja tudi fotoaparat, v katerega shranjuje motive naše
naravne in kulturne dediščine, za katere je,
kot je dejala, potrebno pogosto stopiti tudi
iz uhojenih poti in se včasih tudi namerno
izgubiti. Vtise o lepotah in značilnostih
obiskanih krajev pa Alenka Veber ne zadrži
sama zase. Že nekaj let jih deli predvsem
z bralci mesečnika Ognjišče. S svojimi prispevki pa se oglaša tudi v drugem revijalnem tisku in v različnih tematskih oddajah
na radiu Ognjišče. V letu 2006 je Poti kulturne in naravne dediščine predstavila v
Mohorjevem namiznem koledarju.
Obiskovalce večera je Alenka Veber popeljala tudi po zanimivi poti svojega prastrica
in rojaka Franka Trohe, ki je kot devetnajstletnik leta 1913 za vedno zapustil
rojstno Babno Polje in kot mnogi takrat,
odšel v Ameriko. Pred leti je čisto po
naključju izvedela za njegovo pripovedno in
publicistično delo. Z namenom, da ga pod-
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Ljubiteljica kulturne in naravne
dediščine ter urednica pri celjski
Mohorjevi družbi Alenka Veber je v
prostorih knjižnice Enote Maričke
Žnidaršič zadnji novembrski petek
pripravila večer z naslovom Iz popotne bisage. Obiskovalcem večera je
v besedi in fotografiji predstavila svoja
popotniška in romarska doživetja ter
tudi svoje raziskovanje publicistične
dejavnosti njenega prastrica v Severni
Ameriki. Njegove zgodbe lahko prebiramo tudi v zadnjih številkah Obrha
v rubriki Pripovedno izročilo. Besede
Alenke Veber je z glasbo dopolnila citrarka Damjana Praprotnik iz Dvorij na
Gorenjskem.
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Večer duhovne glasbe
vega z Rakeka pod vodstvom Tanje Avsec.
Spremljala jih je organistka Breda Prašnikar. V
nadaljevanju je nastopil domači Mešani pevski
zbor Sv. Jurij, ki ga vodi Valerija Žabkar. Spremljal jih je organist Erik Švigelj. V obeh zborih so
pripravili tudi nekaj solističnih vložkov in tako
poželi navdušen aplavz.
B. K.
foto: Borut Kraševec

V počastitev godu sv. Cecilije, zavetnice
cerkvene glasbe in petja, so v župnijski cerkvi
sv. Jurija 22. novembra pripravili koncert. Na
svoj račun so tako prišli ljubitelji zborovskega
petja duhovne glasbe. Prisluhnili so izbranim
pesmim iz različnih obdobij cerkvenega leta. Po
skupni uvodni pesmi so v nadaljevanju nastopili
pevci Župnijskega pevskega zbora Srca Jezuso-

Poštar
Prišel je kakor vsako jutro,
poštar me pozdravil je,
izročil mi belo pismo
in odšel.
S tresočo roko sem odpiral pismo,
nestrpnost me prevzela je,
prebral pisane vrstice
od prijatelja iz Nemčije.
Sporoča veselo mi novico,
da kmalu ženi se,
vabi me na poroko,
na ples in smeh.
Ura počasi bije,
dnevi stali so,
nestrpno pričakujem dan,
ko pojdem v Nemčijo.
Vinko Kraševec, Škrilje

V uvodu sta pod vodstvom Valerije Žabkar skupaj zapela oba zbora.

KDAJ JE BOŽIČ
Območno združenje Rdečega križa
Cerknica - Loška dolina - Bloke
C. 4. maja 51, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.ozrk@rks.si, tel. 01 7050 -510
Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke
obvešča vse krvodajalce in tiste, ki bodo to še postali, da bo potekala redna
KRVODAJALSKA AKCIJA, in sicer:
• v ponedeljek, 29. decembra ‘08 od 7. do 15. ure v OŠ Cerknica
• v torek, 30. decembra ‘08 od 7. do 13. ure v OŠ Cerknica ter
• v sredo, 31. decembra ‘08 od 7. do 13. ure v OŠ Stari trg.

Ko šibki močnemu nemoč razdaja,
ko močni ljubi šibkega šibkost,
ko premožni z reveži deli,
ko hrupni pred nemim onemi,
in skuša doumeti, kar mu ta povedati želi;
ko redkobesednega vzpodbujamo k zgovornosti
in zgovorni pred njim uvidevno molči,
ko pomembni postane skromen
in pozornost zbujajoči nepomemben,
ko majhnemu pustimo zrasti
in se velik sam nekoliko pomanjša;

Zaradi večdnevnih praznikov konec leta (božič in novo leto – več nedelovnih
dni tudi za Zdravstvo) lahko pride do pomanjkanja zalog krvi in predvsem
tudi povečanja števila prometnih nesreč.
V sled tega izredno prosimo, da se krvodajalske akcije udeležite
v čim večjem številu, saj je naša akcija v tem času ključnega pomena
za reševanje življenj.

ko sredi teme rojstva bleščeča luč –
svetlobo življenja in miru obeta
in ti ne obstaneš, ampak greš naprej –
šele takrat se resnični božič začenja.

Vljudno Vabljeni,
hkrati pa vam želimo veliko zdravja in uspeha v NOVEM LETU 2009!
RK Cerknica
sekretarka Nina Jerič
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Iz nemščine prevedla in uredila
Sanda Turšič

december, 2008

pripovedno izro~ilo
© Alenka Veber

Divji lovec
Frank Troha – Rihtarjev
njegov najhujši udarec, kar jih je doživel dotedaj.
Ko je odslužil vojaško dolžnost, se je podal v
osamljeno kočo, katero sta mu zapustila oče
in mati. Kakor brez uma je taval sem in tja,
ne vedoč kaj bi ukrenil. Napravil je načrt, da
bo kočo prodal in odšel v tuji svet. V mislih je
imel Ameriko. Pa se je na prigovarjanje svojih
prijateljev premislil in ostal v domačem kraju.
Kočo in hlev je nekoliko popravil, nato je bila pa
njegova prva želja, da si poišče družico.
Po enem letu in nekaj mesecih, odkar se je bil
vrnil od vojakov, se je zaljubil v čedno dekle
Arhiv: Alenka Veber

Pod bregom na koncu vasi je stala lesena ter s
slamo krita koča gozdarja Stezarja. Malo vstran
se je nahajal boren lesen in istotako s slamo krit
hlev, zavetišče domačih živali, ki sta jih imela
gozdar in njegova družica. Namreč: dve kozi,
prašiča ter nekaj zajcev in kokoši. To je bilo vse
njuno imetje. Koča, hlev in malo vrta je bilo vse
skupaj ograjeno s kamenito ograjo.
Gozdar Jernej Stezar je bil še mlad človek.
Njegova starost se je nagibala šele v trideseto
leto. Kot sin edinec, je podedoval svoje skromno posestvo po stariših, kateri so mu umrli v
času, ko se je nahajal pri vojakih. Tisto je bil

Fotografija je bila prvič objavljena v Trohovi pripovedi Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika
v Slovensko-Amerikanskem koledarju, 38 (1932), str. 46–59.
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revnega stanu. Dekle iz boljših krogov ga ne
bi bilo vzelo, kajti v tistih časih se je bolj na
premoženje in doto oziralo nego na ljubezen.
Ko je Stezar pripeljal nevesto na svoj dom, mu
je postala zvesta družica ter je prenašala vestno
ž njim trpljenje in dobrote. Slednjih nista imela
posebno dosti, kajti znano je, da skromen gozdar
ne more nuditi svoji družini posebnega razkošja.
On je redno delal v gozdu, rano odhajal ter se
v mraku vračal domov. Siromašno življenje je
bilo kolikor toliko prijetno, in dnevi so jim gladko
potekali.
Nekako po dveh letih zakonskega življenja, se
jima je rodilo dete moškega spola. Z rojstvom
otroka je nadaljnji žarek veselja posijal v njuno
življenje. Ko se je vrnil z dela, je bilo njegovo
prvo vprašanje po otroku. Ona mu je večkrat
z otrokom v naročju hitela naproti in po nekaj
poljubih sta se vsa srečna podala v kočo, kjer
je bila že pripravljena skromna večerja. Nekateri
trdijo, da je sreča v bogastvu in v izobilici. Tega
se ni moglo trditi pri Stezarju in njegovi družici,
kajti bila sta srečna in vesela, kljub svojemu
siromašnemu življenju.
Kakor se plevel vrine med žitno klasje, tako se je
nekega dne oprijela strastna želja Stezarja, ki se
je ni mogel več otresti. V gozdu je že neštetokrat
videl grajske in druge lovce v lepi lovski opremi s
puškami na rameh. Začel je razmišljevati, ali ne
bi tudi on lahko ustrelil srno, jo skrivaj prinesel
domov, pa bi bilo mesa za več dni. Od zaslužka
se je le malokdaj dalo odtrgati za priboljšek v
mesu.
Nekega večera je svojo željo razodel ženi. Ona
se je kar ustrašila njegovega pripovedovanja,
kajti znano ji je bilo, da je že več lovcev postalo
nesrečnih. On pa hoče celo divji lovec postati; kar
streslo jo je, ko je pomislila na to. Kako nevarno
bi bilo, kako sramotno, ako bi ga zasledili.
»Ne,« je odločno zavrnila njegove besede, »tega
ne smeš storiti. Boljše je, da imamo skromno
življenje s pičlo hrano, nego uživati meso v
večnem strahu, poleg tega se pa še podajati v
nevarnost. Ne, tega ne smeš storiti in ubogati
me moraš.«
Ko je to izrekla, ga je tako proseče pogledala v
oči, da ni imel nikakega odgovora, s katerim bi
zavrnil njeno svarilo. Preveč jo je ljubil, zato jo ni
hotel več žaliti s svojim namenom. Toda strast,
katera se mu je vkovala v srce, se mu ni dala več
vtrgati. Navidez se je delal, kot da je odstopil od
svojega načrta, ampak v srcu je ostalo, za kar
se je zavzel.
Ko se je vršil sejem v bližnji vasi, se je tudi on
podal tja, da nakupi potrebne stvari zase, ženo
ter otroka. Na sejmu se je sestal s svojim starim znancem in prijateljem, od katerega je kupil
lovsko puško. Ko se je v noči vrnil domov, je
puško neopaženo skril v hlevu. Tedaj se je prvič
zgodilo, da je nekaj skrivnega napravil.
Kadar mož nekaj pred svojo ženo skriva, tedaj
njegova duša ni mirna, zato ne more tajiti.
Njegova žena je zapazila koj naslednjega dne, da
je postal nekam raztresen v besedah in nič več
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tisti, kot je bil. Začela je že s strahom razmišljati.
Morda se je njegova ljubezen ohladila do nje?
Začela je strahoma zreti v bodočnost in v temne
dni, kateri jo čakajo. Teh misli se je pa zopet
otresla, kajti je bila preveč prepričana o njegovi
ljubezni. Zato si je predstavljala druge vzroke
njegove raztresenosti, ker verjeti ni mogla, da bi
se ljubezen do nje tako hitro in tako iznenadeno
ohladila.
Dolgo pa je ni mučilo tisto razpoloženje, kajti
v nekaj dneh je prišla stvari do dna. V hlevu je
nekega dne, ko je imela opravilo pri živalih našla
skrito puško. Tako se je bila prestrašila tiste najdbe, da je skoro omedlela. V njeni duši se je pa
vse drugo odigralo kot bi kdo mislil. On se ji je
naenkrat v srce zasmilil ter je vzkliknila sama
pri sebi: »Ubogi siromak! Svoje strasti ne more
ukrotiti.« Tedaj je dobro vedela, da je zadnjič
radi tega odstopil od svojega namena, ker je ni
hotel več žaliti. Preveč rad jo je imel in videl je,
kako je bila v strahu zanj.
Ko se je zvečer vrnil z dela, mu je povedala o
čudni najdbi v hlevu.
Rekla mu je: »Poglej, Jernej, našla sem puško v
hlevu, kaj bi rekel, kdo jo je skril tam in koliko
časa je mogla že tam biti?«
V njem se je moralo nekaj posebnega odigrati,
kajti napravil je strahovito čuden obraz. Hipno
je pa prišel do prepričanja, da bo pred ženo
težko kaj skrivati. Objel jo je ter ji rekel: »Odpusti, moja ljubljena, brez tvoje vednosti sem
delal, moja strast je prevelika, tebe nisem hotel
več vznemirjati, ker sem videl, kako se bojiš za
me. Sedaj je pa vse razkrito in moji načrti so se
razbili.«
V njeni glavi so se pojavile zopet druge misli.
Rekla mu je: »Ne bom ti več branila, ako ne
moreš krotiti svoje strasti. Delaj kakor veš, toda
čuvaj se.«
»Ne boj se, draga, vse bo dobro, kajti nisem tako
neizkušen človek kot misliš. Znan mi je gozd,
znano mi je orožje, za to se ti ni treba bati, da se
mi bo kaj hudega pripetilo.«
Ko je to izrekel, jo je zopet poljubil, nato je pa
stopil v sobo in vzel otroka v naročje. Vse je bilo
pozabljeno, ni poznal tuge in gorja in niti malo
se ni počutil utrujenega, čeprav je težko delal
ves dan.
Nastopili so kratki, mrzli predbožični dnevi. On
je odhajal na delo v gozd, ko je bila še tema
in istotako se je v temi vračal. Na predbožični
dan, si je pripravil puško, jo razdrl na dva dela,
da jo je lahko skril pod vrhnjo suknjo. Ženi je
rekel pred odhodom: »Morda me ne bo ob času
domov, zato ti ni treba biti v strahu za me, kajti
brez plena ne bom prišel. Mi moramo pa tudi
Božič praznovati kot drugi ljudje, ki so bolj
premožni.«
Nje se je pa ponovno lotila čudna bojazen. Še
enkrat mu je rekla ter ga hotela odvrniti od
njegovega sklepa. On ji je pa samo še to odgovoril: »Bog ni ustvaril divjačine samo za ene ljudi,
tudi za nas mora biti nekaj.«
Nato se je poslovil od nje in otroka; naglo
prestopil prag in odšel v temni gozd.
Po vasi je bilo ves dan splošno vrvenje. Vse se je
pripravljalo na sveti večer in na božične praznike.
Odrasli dečki so nosili iz gozda božična drevesca
in mah. V trgovinah je kar mrgolelo kupcev, ki
so si kupovali potrebne stvari. Gospodinje so
se sukale okoli peči, šle iz ene sobe v drugo ter
pripravljale potrebno jedačo za praznike.
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Istotako je tudi Stezarjeva Mici pripravljala
kolikor si je pač mogla nabaviti. Ni imela tako
vsega na razpolago kot druge žene, toda vseeno
je hotela napraviti vesel in zadovoljen Božič sebi,
možu in otroku. Ni pa imela tistega veselja kot
ga je nekoč, neka tajna sila jo je zavirala, da ni
imela istega uspeha kot si ga je želela.
Ko se je dan nagibal h koncu, je solnce še enkrat krasno posijalo ter razprostrlo svoje žarke
v slovo zemljanom, kot bi jim hotelo reči: »Vesele
praznike Vam želim vsem skupaj. Praznujte jih,
kakor Vam srce poželi.«
Ko je nastala temna noč, je ona v strahu hodila
prisluškovat na vežni prag, ako bo začula odmev
njegovih korakov, toda vselej je šla obupana nazaj
v sobo, kajti o njem ni bilo ne duha ne sluha.
Na nebu je zamigljalo brez števila zvezd. V
zvoniku se je začulo božično zvonjenje. Iz vasi
je odmevalo petje mladine in lajanje psov. Verni
ljudje so poklekali okoli stolov in molili rožni
venec. Kjer so bili bolj pobožni, so celo vse tri
dele zmolili, nato so pa pričakovali polnočnice.
Mladina se je zbrala po hišah, prirejala zabavne igre in si pripovedovala pravljice in druge
pripovedke. Mnogo jih je bilo, ki so se veselili
polnočnice, ko je pa polnoč nastopila, jih je zaspanec omagal in šele zjutraj so se spomnili, da
so zaspali polnočnico. Zamuda se ni dala več popraviti, zato je bilo treba čakati drugega Božiča.
Božičnega miru pa ni bilo v Stezarjevi koči.
Njega ni in ni hotelo biti iz gozda. Ura za uro je
brzela naprej. Ona je vse pripravila. Čakala ga
je jed, postavljene so bile jaslice in mala oljnata
lučka je gorela pred njimi. Ona je opravila svojo
molitev, katera je bila zelo raztresena in pretrgana, kajti hodila je neprestano, morda desetkrat
prisluškovat, ako se vendar že vrača. Toda nič!
Nastopila je polnočna ura, zven je naznanil, da
se je pričela polnočnica. Solze so jo oblile, ko se
je spomnila, kako je vse lepo imela zasnovano.
Sklonila se je k otroku, ga vzela v naročje, stopila
pred razpelo ter vzdihnila: »Križani Jezus, nocoj
praznujemo tvoje rojstvo, vrni mi ga živega in
zdravega.«
Toda vse zaman, njega ni bilo. Ura se je zopet
pomaknila naprej. Nje se je polaščala groza.
Otroka je položila zopet na posteljo, sklonila se
je k njemu ter začela bridko ihteti.
Naenkrat je pa omagala. Omamilo jo je kratko
spanje, iz katerega so jo strašne sanje prebudile. Stresla se je po vsem životu, ne vedoč ali so
sanje ali je živa resnica.
Sanjalo se ji je, da se ji je nekaj po zraku bližalo.
Prikazen se ji je zdela kot angel z razprostrtimi krili. Ko se ji je pa približal, se je naenkrat
izpremenil v smrt, pravo koščeno smrt, z belim
plaščem, s katerim jo je hotela objeti.
Stresla se je ter odskočila od postelje. Okoli hiše
je zažvižgal piš burje. Počelo je biti hladneje.
Popravila je ogenj v pečici, nato se pa zopet podala pred vežna vrata in prisluškovala. Začelo je
snežiti v močnem metežu. Njo je stisnilo pri srcu
– mislila je, da ji bo kar počilo od prevelike tuge.
Upanje je izgubila, pomislila je na strašne sanje.
Stopila je v sobo, kot blazna prijela otročička ter
začela glasno kričati: »On je mrtev, on je mrtev!
Otrok moj, izgubil si očeta.«
Pritiskala ga je na prsi, hodila po sobi in začela
misliti, kam bi se obrnila za pomoč. Groznih trenutkov ni mogla več prenašati sama. Zavila je
otroka, ga stisnila k sebi ter se podala k svoji
prijateljici v vas.

Grozno so se jo prestrašili, ko se je tako rano pojavila in vsa objokana. Izpraševali so jo, kaj ji je
in kaj se je zgodilo. V nji je pa divjal boj. Bala se
je povedati resnico. Pomislila je zopet: »Morda
je pa še živ, ne smem ga izdati. Kaj bi bilo, ko bi
se izvedelo, da je bil postal divji lovec.« Vedela
je, da bi mu kazen ne izostala, zato je sklenila
molčati o puški in njegovem namenu.
Sosed je bil pa mož, katerem so bile znane marsikatere razmere in zato je začel sam ugibati, da
se ne bi kaj sličnega pripetilo, kot se je že divjim
lovcem. Zato ni niti malo dvomil, da se ni tudi
Jernej lotil nepostavnega lovenja divjačine in se
pri tistem opravilu ponesrečil.
Obupano žensko je potolažil. Počakati treba,
da se napravi dan, potem ako ga še ne bo od
nikoder, bo treba zbrati potrebne može in ga iti
iskat.
Ko se je napravil dan in so se ljudje zopet zbrali
pri jutranji maši, je že napočil glas, da se je
Jernej Stezar ponesrečil nekje v gozdu. Odločni
možje so se zbrali in se podali v gozd. Iskanje je
bilo pa vse zaman. Vsako morebitno sled je pa
še sneg izbrisal, ki je v ranemu jutru zapadel.
Gozdarja niso mogli najti. Kot bi se vdrl v zemljo,
ni bilo ne duha ne sluha o njem. Pretekli so dnevi,
tedni in meseci, gozdarji in lovci so neštetokrat
pregledali, hribovje in doline, za Stezarjem se
ni pa našla niti najmanjša sled. – Ljudje so vse
ugibali, toda njih ugibanje je ostala prazna bajka,
nič drugega.
Nesrečna žena je le še to rekla: »Ko me je Bog
tako strašno kaznoval, naj bi mi dal vsaj znamenje, da bi vedela kakšno smrt je storil moj
ljubljeni nesrečni mož in da bi vsaj vedela, kje
leže njegove kosti.«
To je bila njena še edina želja, katera se ji je pa
končno izpolnila. Ko je nastopila zopet hladna
jesen, so v hribovitem gozdu gozdarji obsekovali
smrekove hlode ter jih spuščali v dolino.
Nekega dne jim je hlod zdrsnil po strmini ter
telebnil v bližnji prepad. Eden gozdarjev pravi:
»Kam je pa tega vrag zakotalil, najbrž je izgubljen
za vedno.«
Vseeno se je hotel prepričati, kako globoko je
telebnil. Previdno se je približal breznu, se prijel
za malo drevesce ter se sklonil nad globočino.
Tedaj se je pa hipno nazaj odmaknil od strašne
groze! V prepadu je ležal okostnjak. Hlod, ki se je
zakotalil in padel v prepad, je telebnil na okostnjaka in ponovno pretrl že tako nesrečne kosti.
Istočasno je bila smrt gozdarja Stezarja pojasnjena. Gozdarji so odšli domov in sporočili ljudem in orožnikom, kaj so našli.
Dospeli so s potrebnimi vrvmi na kraj prepada
in spustili na vrveh dva moža v prepad, ki sta
pobrala nesrečno Stezarjevo iztrohnelo truplo. V
prepadu je bil tudi živalski okostnjak, poleg je pa
ležala tudi zarjavela in od hloda razbita puška.
Tedaj je bila cela stvar pojasnjena.
Ponesrečeni Stezar je bil ustrelil srno. V svoji
zmedenosti in skrivanju pred drugimi lovci in
gozdarji se je vračal mimo prepada s plenom
domov. Tedaj ga je pa zadela bridka usoda. Na
sneženi skorji je najbrž spodrsnil in strmoglavil
v globočino. Vsakdo si mora misliti, kako strašna
in grozna je bila njegova smrt, zlasti še, ako ni
bil takoj mrtev.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal zvest
prvi objavi. (Op. A. V.)
Objavljeno v: Glas naroda, 38 (1930), št. 297, New
York, Friday, December 19, 1930.
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Anita Bajec

Srečanje skavtov in članov krožka Rdečega križa
Učenci in mentorici krožka Rdečega križa smo imeli v petek, 24. 10. 2008 srečanje s skavti Steg Loška dolina.
Zbrali smo se v Šrangi.
Skavti so nam pripravili zanimiv program.
Razdelili smo se v skupine in se po krajšem
uvodu podali na delo.
S skupnimi močmi so postavili bivak iz šotork,
pripravili in zakurili ogenj, nabrali zelišča za

čaj in ga skuhali ter izdelali priložnostne
spominčke. Sledilo je pripravljanje palic za
peko hrenovk ter peka hrenovk in tvista.
Druženje ob ognju ter podelitev spominčkov
je predstavljalo vrhunec srečanja.

Menim, da so taka srečanja zaželena in koristna, kajti skavti ohranjajo neposredne
stike z naravo.
Še enkrat zahvala skavtom za prijetno
druženje.

Erika Komidar, 8.a

Intervju z Danico Komidar
Moj intervju je potekal z amatersko pisateljico in pesnico Danico Komidar, ki je v
zadnjem času izdala nekaj svojih knjig. Živi
v Nadlesku in je moja stara mama.

Navdušil me ni nihče. Način izražanja sem
si izbrala v obliki pesmi – v rimah. Za prozo
so me prisilile življenjske okoliščine in krivice, ki sem jih lahko izrazila v prozi.

Ali so vaše knjige tudi ilustrirane?
Ilustrirana je samo ena knjiga pesmi. To je
knjiga HOJLA za otroke.
Kdo pa jih ilustrira?

Glede na to, da ste amaterska pisateljica in pesnica, ali ste v otroštvu
tudi veliko pisali?
Da, zelo veliko, ampak samo pesmice.
Kdaj ste začeli pisati?
O, to pa že v drugem razredu osnovne šole.
Kaj vas je spodbudilo k pisanju?
Nesrečni dogodki v otroštvu, ker sem menila, da se mi je godila krivica.
O kom ali o čem pa ste pisali?

Pesmi pišete zgolj v rimah?
Vedno pišem štirivrstične pesmi z rimami.
Koliko pesmi in knjig ste izdali?
Izdala sem 165 pesmi in 2 knjigi (v prozi).
Prva je roman, druga pa ljudska povest, ki
je izšla ravno letos.
Ali pišete zgodbe po resničnih dogodkih ali vas vodi domišljija?
Vse napisano je nastalo na osnovi resničnih
dogodkov s pridihom lirike, ki je plod moje
domišljijske narave.

To so bile tožbe na mamo, učitelje in ljudi
v moji okolici, ker jim nisem stvari hotela
povedati v obraz.

Kje pa dobite navdih za svoje pisanje?

Kdo vas je navdušil za pisanje pesmi
in knjig?

Navdih dobim iz vsakodnevnega življenja
(svojega in ljudi iz moje okolice) kakor tudi v
naravi pri nabiranju gob.

december, 2008

Ilustrira jih Milena Kraševec z Vrhnike prav
tako tudi naslovnice ostalih del.
Ali se da s pisanjem preživeti?
Ne, to pa absolutno ne.
Slišali smo, da pišete tako za odrasle
kot za otroke. Imate že kaj načrtovano
v prihodnosti?
Imam. Načrtov je veliko, koliko se jih bo
uresničilo, pa nihče ne ve.

Čeprav je ga. Danica Komidar zelo zgovorna
oseba, o sebi ne govori rada. Mnenja je, da ni
tako »kvalitetna« pisateljica, da bi se s tem
bahala.
Sama sem prebrala večino njenih pesmi in obe
knjigi in vse so mi bile zelo všeč.
Preberite še vi kakšno in povejte svoje mnenje.
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Jera Sernel, 8.b

Mož, ki je pretekel na tisoče kilometrov
Gotovo poznate Franca Levca, ki je pravi zgled
za vse mlade športnike. V nekem intervjuju je
povedal, da bo živel, dokler bo tekel. Kot vsak
ima tudi on svoje spomine, dosežke, na katere
je še posebej ponosen, ter načrte za prihodnost. Prosila sem ga za intervju in tako sem
izvedela kar nekaj zanimivih stvari o njem.

Kako ste preživeli svoja študentska
leta? Kaj in kje ste študirali?
Študiral sem ob delu na Višji šoli za organizacijo dela v Kranju. V Cerknici, kjer sem takrat
živel, smo imeli tudi svoj oddelek, nekaj predavanj in izpitov pa smo morali opraviti tudi v
Ljubljani ali Kranju.

Ali se mogoče spominjate, kakšni ste
bili kot otrok?

Kdaj ste se začeli ukvarjati s tekom?
Ko sem bil star 45 let, sem zbolel za sladkorno
boleznijo in to je bil osnovni razlog, da sem se
začel ukvarjati s tekom, ki pa mi sedaj predstavlja tudi hobi.

Seveda se spominjam, pravzaprav zelo dobro.
Kot otrok sem bil navihan in nisem hotel jesti,
zato sem bil zelo suh.
Ali se vam je kakšna otroška ali mogoče
najstniška vragolija še posebej vtisnila
v spomin?
Ko sem bil najstnik, je bila vojna in skoraj vsak
deček je imel skrito puško ter nekaj streliva.
Nekega dne smo s prijatelji streljali in ker me
je bilo strah pokanja, sem v krtino vtaknil cev
puške, ustrelil in vsa zemlja mi je zletela v
obraz ter za ovratnik.

Na katere dosežke ste najbolj ponosni?
Vsekakor sem najbolj ponosen na medaljo za
Worldloppet. V tej seriji sem opravil 10 tekov
na smučeh, leta 2001 pa sem postal Master of
Worldloppet. To so vsi dolgi smučarski teki v
svetovnem merilu. Zelo pa sem ponosen tudi
na 1. mesto v svoji kategoriji na smučarskem
teku na Pokljuki ter na 2. mesto v državi na
prvenstvu veteranov Slovenije.

Kdo vas spremlja na vseh teh tekih v
tujini?
Spremlja me hči Barbara, vnuk Anže in tekaški
prijatelj Anton Kandare. Včasih pa smo se
takih tekov udeleževali kot skupina tekačev iz
Loške doline in Cerknice.
Kaj menite na to, da ste na večini tekov po Sloveniji med najstarejšimi udeleženci?
Lepo se mi zdi, saj imam dovolj kondicije za
merjenje z mlajšimi udeleženci.
Koliko tekaških preizkušenj je že za
vami?
Približno nekaj sto različnih, med njimi je bil
najdaljši tek na smučeh, dolg 90 km.
Kakšne načrte imate za prihodnost? Koliko časa se boste še udeleževali tekov?
Dokler bo mogoče, bom tekel, rad bi ostal
gibljiv tudi na stara leta. Na konec moje
tekaške kariere pa bo vplival tudi prevelik zaostanek za drugimi udeleženci tekov.

Manja Starc, 8.b

Življenje na invalidskem vozičku
Sama sem zdrava, vesela in polna energije.
Moje življenje je razgibano, polno doživetij in
čustev. Velikokrat pa se srečujem s teto Vlasto, ki je invalid. Njeno življenje je drugačno.
Od kod ste in kako vam je ime?
Sem Vlasta Bajc, doma iz Cerknice.
Koliko ste stari?
Stara sem 44 let.
Koliko časa ste na invalidskem
vozičku?
Na invalidskem vozičku sem od svojega osemnajstega leta, to je 26 let.

Zelo težko. V mladosti sem veliko jokala. Invalidski voziček je kar nekaj časa stal sam v
kotu, preden sem se usedla nanj. Z vso močjo
sem se upirala takšnemu življenju, vendar
moje telo ni imelo dovolj moči. Nisem imela
druge izbire, kot da sprejmem to, kar so mi
ponudili – voziček.
Ali ste kasneje imeli tudi družino?
In kakšno delo ste opravljali?
Družino?
Bila sem zaljubljena, a tega ni nihče opazil.
Dve leti sem z mamo in očetom hodila delat v
tovarno pohištva Brest v Cerknici. Zdaj sem
invalidsko upokojena že štiriindvajset let.

Kakšno bolezen imate in kako ste jo
odkrili?
Imam Friedreichovo ataksijo. To je redka
dedna bolezen, ki je podobna mišični distrofiji. Odkrivali smo jo počasi. Bolezen se je
kazala postopoma. V OŠ sem hodila še sama,
vendar je bila moja hoja okorna in tresoča.
Kasneje sem dobila še sladkorno bolezen in
celotno stanje se je poslabšalo. Bilo mi je
zelo hudo, ker nisem zmogla tistega, kar so
zmogli moji vrstniki. Zaradi tega sem bila v
mladosti zelo osamljena. Ob strani mi je stala
moja družina. Še vedno me imajo radi.

Zjutraj me obleče negovalka, nato pa dan
preživim ob mamini pomoči, ki neizmerno
skrbi zame. Delati ne morem veliko, ker
se hitro utrudim. Včasih preberem kakšno
knjigo, zelo rada poslušam glasbo, rišem
in se spomnim kakšno pesem, ki mi jo
pomagajo napisati drugi. Včasih me kdo
obišče, največkrat pa so to prijateljice, ki
imajo tudi težave z zdravjem, ali pa so osamljene.

Kako se človek prilagodi – sprijazni
s takšnim življenjem?

Vsako poletje grem z mamo v Izolo, kjer je
dom za invalide. Tam se srečam s prijatelji, ki

22

Kako poteka vaš dan?

Kaj vas razveseli?

imajo podobno bolezen kot jaz. Med njimi se
počutim sproščeno in razpoloženo.
Kaj bi sporočili življenju?
Sposodila si bom verz iz pesmi Le enkrat se
živi: Uživaj življenje kolikor se da, ne pusti se
nikomur, da te spravi na tla, počni kar želiš,
le enkrat se živi, prijatelju zaupaj, bodi to
kar si.
Življenje, preveč zahtevaš od mene, da bi te
lahko pohvalila!!!
Moja pesem
Moja pesem je kot potok,
bistra voda, ki šumi,
moja pesem je kot sonce,
vsa toplota v njej žari.
Moja pesem je kot veter,
mehka sapa, ki beži,
moja pesem je kot misel
in kot zvezda ki žari.
Moja pesem je kot sanje,
bel oblak, ki se topi,
moja pesem je kot pesem,
sto besed med rimami.
Vlasta Bajc
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župnijska stran
Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

Božična noč, kako skrivnostna, sveta si …

AMPAK
Tisto noč pred dva tisoči leti
(in še malo), je bila drugačna.
Svetila je samo ena luč. Tista, ki
se je prižgala na Betlehemskih
poljanah, za nekatere tam daleč
nekje, za mnoge prav blizu. Brli,
a vendar dovolj sveti, da naše
oči uzrejo Dete, »v plenice povito in položeno v jasli«.
Dete, Božje Dete, Bog sam se
rojeva v ta mrzli, temni svet,
da ga razsvetli, mu prižge luč
in pokaže pot. On bo vzbudil radost, prinesel veselje in na usta
nasmeh.
Bog je dolgo tuhtal, kako bi
nam pokazal, da nas ima rad.
Za človeka je ustvaril čudoviti
svet; mu podaril vse, kar je na
njem, sklepal prijateljstva z
njim … potem pa se je domislil
in sklenil: »POSTAL BOM EDEN
IZMED NJIH. Privzel si bom
telo, kot ga imajo oni; rodil se
bom iz matere, tako kot se rodi
vsak otrok na svetu; ljudem
bom dal možnost, da bodo lahko
končno začutili mojo ljubezen in
jo razumeli. Da me bodo končno
lahko otipali, videli, objeli, da
bodo končno lahko okusili mojo
ljubezen!«
Prave ljubezni ne najdeš v leksikonih, je ni v učbenikih ali v filozofskih glavah.
Ljubezni ne moreš razložiti, treba jo je okusiti,
doživeti. Šele ko čutimo, da nas ima nekdo
rad, šele takrat doumemo, kaj je ljubezen.
Bog to dobro ve, zato se je tudi hotel roditi
kot otrok: da bi VSI začutili in okusili Njegovo
ljubezen, da bi vsi čutili, kako nam je blizu. V
tem je veličina našega Boga, da je postal majhen. Vso svojo božanskost je skril v drobceno
otroško telo; v bitje, ki potrebuje nežnost,
milino, ljubezen drugega, da lahko preživi.
Tako majhen in tako nežen, pa hkrati tako
vsemogočen in velik je ta naš Bog. Njegovo
december, 2008

srce je majhno, a do zadnje kaplje krvi bije
za vse ljudi, brez razlik; njegove roke so tako
majhne in drobne, pa s križa objemajo ves
svet; nebogljene so njegove noge, pa so pred
nami prehodile vsa naša pota; njegov glas je
tih in nežen, a ga je slišati do skrajnih mej
sveta.
Če bi naš Bog hotel biti Bog filozofov,
učenosti, razprav in neskončnih dialogov;
če bi hotel, da ga iščemo v znanstvenih

Rimu. Njegova mati bi bila članica patricijske
družbe, vendar NE, bila je preprosto dekle iz
Nazareta.
Bog je hotel v preprostostih Betlehemskih poljanah priti na svet. Rojstvo je bilo
ponižanje Boga za nas. Vendar ravno zaradi
te preprostosti in ponižanja je luč močneje
zasvetila. Kajti »ljudstvo, ki je hodilo v temi,
je zagledalo veliko luč«.
Zato je potrebno v dneh božičnih praznikov to
božje novorojeno Dete večkrat
vzeti v svoje naročje, zazibati ga
in mu zapeti, šepetati mu nežne
besede ljubezni, povedati mu,
da ga imamo radi. In kako lahko
storimo to?
Mož in žena, poljubita se in si
recita: »Sam Bog te je dal in
dobro je, da te imam.« Starši,
objemite Jezusa v svojih otrocih – v tistih majhnih, pa tudi
onih velikih, objemite jih z vso
ljubeznijo, pa če vam jo vračajo
ali ne. Otroci, objemite svoje
starše, zazrite se v njihove oči
in jim recite hvala in rad vas
imam. In tisti, ki misli, da nima
nikogar na tem svetu, naj poišče
Jezusa v svojem sosedu, znancu, naključnem mimoidočem,
ga prijazno pozdravi in nagovori. Kajti le tako bo lahko Luč,
ki je zasijala v božični noči,
pregnala temo iz človeških src
in bomo lahko vsi varno hodili
v Kristusovi luči.
foto: Alenka Veber

Zunanjost mest in vasi se počasi spreminja.
So bolj lepa, bolj okrašena. Povsod polno
luči. Okna se svetijo v najrazličnejših barvah.
Bližajo se prazniki! Vendar velikokrat se
sprašujem, kaj vse se skriva za temi okni.
Radijske postaje in televizijski programi
predvajajo oddaje o božiču, vrtijo se božične
pesmi in reklame … Ljudi se polašča nemir in
nakupovalna središča se polnijo in vrste pred
blagajnami daljšajo. Potrebno je poskrbeti za
to in ono, da bodo prazniki lepi,
da ne bo slučajno česa zmanjkalo, da bodo mize lepo obložene
in darila lepo zavita … Tisoč in
ena skrb, tisoč in eno opravilo
…

Pri vsem tem pa nam je lahko
v veliko pomoč tudi recept svetega Bernarda za božič in novo
leto, ki pravi:
»Vzemi korenino vere, zelene
liste upanja, rože ljubezni, vijolice ponižnosti, lilije čistosti,
pelin kesanja, mero zatajevanja,
les križa. Vse skupaj poveži z
vrvico vdanosti, položi v posodo
molitve in zavri pri ognju ljubezni. Posodo potem še napolni z viJaslice v babnopoljski cerkvi sv. Nikolaja, božič 2005 nom svetega veselja in rudninsko
vodo zmernosti, jo dobro pokrij s
razpravah, učenih knjigah in modrostnih pokrovom molčanja ter jo pusti čez noč v luči
izrekih, potem bi Bog poskrbel, da se njegov premišljevanja.
sin rodi v takratni slavni Grčiji – v Atenah. Od tega potem vzemi zjutraj in zvečer po eno
Priskrbel bi mu prvovrstne učitelje in izredne skodelico, pa boš lepo praznoval dan Jezusomislece. Pa mu je dal ob bok preprostega vega rojstva in živel v zdravju ter zadovoljstvu
Jožefa. Če bi Stvarnik želel, da njegovega Sina Gospodovo leto 2009.
iščemo v astronomiji, v zvezdah, v visokih Recept je preizkušen, učinkovit.«
dosežkih arhitekture, v formulah učenosti,
potem bi se Jezus rodil v slavnih Tebah. Obilo pričakovanja in MIRU želim! VsakeIn če bi želel, da je Božji Sin veliki vojsko- mu posebej! Vsakemu po imenu! Da bi se
vodja, senator ali imperator, ki bi ga kot novorojeno Dete rodilo v srcu vsakega
Boga častili že za časa svojega življenja, po- posameznika in mu podelilo svoj blagotem bi se moral roditi v takratnem slavnem slov!
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60 let Lovske družine Babno Polje
V soboto, 15. novembra 2008 je Lovska družina
Babno Polje v Babnem Polju pripravila osrednje praznovanje ob 60-letnici ustanovitve. Ob
članih družine in županu Loške doline Janezu
Sterletu so se prireditve udeležili tudi visoki
predstavniki Lovske zveze Slovenije, Lovske
zveze Notranjske, LD Iga Vas, gojitvenega
lovišča Jelen – Snežnik in lovskega društva
Tetrijeb iz Čabra.
Ob tej priložnosti so bila najzaslužnejšim
članom LD Babno Polje izročena zaslužena
odlikovanja, prav tako pa so odlikovanja prejeli tudi predstavniki LD Iga Vas, LD Sabotin,
Lovsko društvo Tetrijeb iz Čabra, Občina Loška
dolina ter gojitveno lovišče Jelen – Snežnik.
Prireditev, ki jo je povezovala Andreja Buh, so
z ubranimi zvoki popestrili Notranjski rogisti.
Praznovanje so domači lovci v družbi številnih
gostov v prijetnem vzdušju nadaljevali v lovski
koči LD Babno Polje na Županovem Lazu, kjer
so »krstili« lipo, ki jo je pred leti posadil in jo
pozneje z zalivanjem ohranil pri življenju danes
najstarejši častni član družine – Anton Mestnik.

Na skupnih lovih ni nikoli padel volk, ki tedaj
ni bil zaščiten. Strogo zaščiten je bil medved,
a je bila davnega leta 1924 v Šmarnem griču
vseeno uplenjena medvedka, o čemer priča
fotografija, ki sodi med najdragocenejše
slikovne dokumente o babnopoljskih lovcih.
Po pisnih podatkih je bila tudi leta 1906 v
Beriščkovi Dragi uplenjena medvedka. Uplenitelj je bil lovski čuvaj Troha iz Babnega
Polja, ki je prejel nagrado v vrednosti 80 kron.
V Risovem žlebu, torej blizu babnopoljskega
lovišča, je bil leta 1917 uplenjen zadnji ris.
Lovišče pa je tudi blizu Leskove doline, kjer
so leta 1907 v naravo izpustili 74 glav jelenjadi.
Prva leta po drugi vojni je bilo v lovišču sicer
nekaj srnjadi, jelenjadi pa ne, zato nekaj časa
po vojni sploh ni bilo lova na veliko divjad, bilo
pa je veliko volkov in lisic. Babnopoljci so bili
od nekdaj znani tudi kot strastni polharji, in
sicer so vedno polhali tudi nelovci.
Manj znano je, da je bilo divjačinsko meso
glavna hrana v partizanskih bolnišnicah. Trije
ali štirje partizani, ki so bili spretni lovci, so
skrbeli za meso.
Od samega začetka so bili v LD Babno Polje
tudi člani iz sosednje Hrvaške: Franjo Knavs,
Franjo Kovač, Filip Vesel, Tone Jovanovič in
drugi.
Arhiv: LD Babno Polje

Začetki LD Babno Polje
LD Babno Polje ima na svojem praporu letnico
1946, po nekaterih navedbah naj bi bila ustanovljena leta 1947 ali celo 1948, po članku iz
glasila Lovec pa naj bi bili njeni temelji postav-

ljeni že leta 1945. Iz lovskega katastra, ki nima
letnice, je pa najverjetneje iz petdesetih let
prejšnjega stoletja, naj bi bila družina uradno
ustanovljena z odločbo št. 115/14 z dne 19.
7. 1949, lovišče pa naj bi ji bilo dodeljeno z
odločbo št. 7617/54 z dne 16. 11. 1954, izdano
pri Okrajnem ljudskem odboru Postojna.
Pred 2. svetovno vojno je bil zakupnik babnopoljskega lovišča Karel Kovač iz Starega trga.
Pred njim pa je z loviščem upravljal domačin
Alojz Troha (Petrov). Babnopoljci – med njimi
Jože Troha (Japcov) in Jože Troha (Podlipec)
– so bili sicer predvsem gonjači.
Kovač je ponavadi prišel v Babno Polje za
več dni in je na lov povabil vaščane. Kovač je
določal red v lovišču in določal odstrel. Veljal je
za dobrega gospodarja, ki mu ni bil glavni namen izropati lovišče, kar so sicer počeli številni
zakupniki. Imel je lovsko kočo v Zastajcah. Ena
stavba je bila namenjena gonjačem, druga pa
uglednim lovskim gostom. Leta 1942 so kočo
požgali Italijani, še danes pa se pozna, kje je
stala.
Po starih zapisih iz glasila Lovec so bili torej
zametki LD Babno Polje začrtani že leta 1945,
in sicer so bili tedaj dejavni Janez Troha – Brus
(1907–1979), Janez Ule – Slanetaf (1915–1986)
in Vinko Poje – Petraš (1909–1993), ki jih imamo za ustanovne člane LD Babno Polje.

Najstarejša ohranjena fotografija LD Babno Polje
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Člani LD Babno Polje ob praznovanju 60. letnice na Županovem Lazu

Lovska družina Babno Polje danes
LD Babno Polje ima danes 22 članov in gospodari na 2000 ha površine; od tega je 80 odstotkov hribovitega sveta, drugo pa so polja. Število
lovcev – med njimi so se stkala številna prava
prijateljstva – se ujema z zaželenim številom
za sredogorska lovišča takšne velikosti.
Povprečna starost lovcev je 53 let, kar pomeni,
da gre v primerjavi z drugimi družinami sicer
za razmeroma mlado druščino, ki pa bi jo morali v prihodnosti še pomladiti.
Lovci LD Babno Polje skrbijo za 40 solnic, 8
krmišč, 1 mrhovišče, 10 kaluž, 3 zaprte visoke
preže in za 12 odprtih prež. Glavna divjad v
lovišču je srnjad in jelenjad, divji prašiči pa
so navzoči občasno, in sicer jih obiščejo predvsem, če dobro obrodi bukev. Zastopane so
tudi zveri: medved, volk, ris, lisica, kuna, divja
mačka in jazbec. Člani LD se lahko pohvalijo z
december, 2008

urejenim in kakovostnim loviščem, v katerega
vsako leto vlagajo veliko prostovoljnega dela
in ga velikokrat namesto s puško obiskujejo s
krampom in lopato.
Lovišče LD Babno Polje je v središču gojitvenega območja medveda. V obdobju med letoma
1983 in 2008 je bilo v lovišču LD Babno Polje
uplenjenih 12 medvedov. Da je medved stalno
navzoč, pričajo tudi brlogi, ki jih je v lovišču vsaj
7 do 8, sploh pa mrhovišče v Beriščkovi Dragi
velja za eno najbolj obiskanih daleč naokoli.
Med pomembnejše in organizacijsko zahtevnejše vsakoletne dogodke sodijo lovi prijateljstva, ki jih organizirajo v začetku decembra in jih obišče več kot 60 lovcev z različnih
koncev Slovenije in po tradiciji tudi s Hrvaške.
Gre za tradicionalen lov, ki ga je LD pred osamosvojitvijo organizirala na dan republike
(29. 11.).
Med pomembnejše dogodke v novejši zgodovini sodi odprtje prizidka koče, razvitje prapora,
ki je bilo 3. julija 1983, in slavnost ob podpisu
sporazuma med ZLD Notranjske in LD Tetrijeb iz hrvaškega Čabra, ki je bila leta 2002 v
lovski koči na Županovem lazu. Omeniti gre še
srečanje lovskih mojstrov in lovskih čuvajev

(Povzeto po priložnostnih publikacijah ob
60-letnici LD Babno Polje, 15. november 2008.)
foto: Alenka Veber

Otvoritev lovske koče je bila 13. julija 1975.
leta. Člani so v njeno izgradnjo vložili veliko
udarniškega dela, sama gradnja pa je trajala slaba štiri leta. Slavja ob otvoritvi se je
udeležilo okrog 400 ljudi. Navzoč je bil tudi
predsednik LZ Notranjske Drago Zapušek,
glavni govornik pa je bil tedanji predsednik LD
Babno Polje Anton Mestnik. Sodeč po članku iz
Lovca iz leta 1957/58 so o koči razmišljali že v
petdesetih letih.
V povojnih letih so lovci na skupne love hodili
peš. Zaradi oddaljenosti so tako imeli v Belem
vrhu le dva pogona letno. Anton Mestnik je
leta 1957 uplenil jelena v Belem vrhu, težkega
kakšnih 100 kg. Peš sta ga v Babno Polje nesla
dva lovca. Za nameček so bile tedaj hude zime
s pol metra snega. Divjad so zato izdatno krmili in seno v krmišča nosili v koših, posekali
pa so tudi kakšno melasto smreko. Seveda ni
šlo brez smuči. Leta 1976 je bil velik sneg in
priča so bili pravcatemu pokolu volkov. Samo
na Debelem hribu so poklali 12 kosov divjadi.
Manjšo divjad so v tistih časih razkosali že v
lovišču in jo plačali po dnevnih cenah. Plen so
tako lažje odnesli v vas. Sicer pa sta bili mesnici pri Andrejevih in pri Zajcu. Divjad so tam
razkosali in divjačino prodajali tudi nelovcem v
vasi. Uplenjeno divjad so ponosno razkazovali
pred gostilno Lipovec, pozneje pa so morali
divjačino pošiljati v Ljubljano.

leta 2004 in kinološki prireditvi, ki ju je LD organizirala v sodelovanju z LKD Cerknica.
V šestih desetletjih obstoja so lovci v lovišču
zgradili pomembno infrastrukturo. Med novejše
pridobitve gre šteti hladilnico, opremljeno s komoro, ob koči z jurčkom in baliniščem pa imajo
še lovsko sobo v Zadružnem domu v Babnem
Polju. Člani vzorno kosijo več lazov v lovišču in
skrbijo, da se ne bi zarasli. V lovišču opravljajo
tudi druga dela in imajo vsako leto skupinske
delovne akcije.
Člani LD Babno Polje posvečajo pozornost tudi
lovski kinologiji. Tako imajo štiri rodovniške
lovske pse, ki jim pomagajo pri jesenskih skupnih lovih.
Ena od pomembnih in svojevrstnih značilnosti
LD Babno Polje je odprtost za lovce od drugod. Tudi nekateri današnji člani so tako
iz oddaljenih krajev Slovenije pa tudi iz sosednje Hrvaške. Vsekakor gre omeniti tudi
dobre odnose z LD Sabotin iz Goriških Brd
in sodelovanje z LD Iga Vas, loviščem Jelen – Snežnik in z lovskim društvom Tetrijeb iz Čabra. LD Babno Polje tudi v takšnih
sodelovanjih sledi temeljnim načelom, ki jih
je slovenska lovska organizacija postavila
davnega leta 1907. Prav tovarištvo je ena
temeljnih značilnosti lovstva na Slovenskem,
LD Babno Polje pa prav s takšnimi sodelovanji
skrbi za povezanost lovcev na Notranjskem.
Zavedajo se, da je njihova prva in poglavitna
naloga varovati divjad. To je v zdajšnjih časih,
ko javnost kritično ocenjuje lovce, še toliko
pomembneje. Skrbijo tudi za dobre odnose s
kmeti in obravnavajo vsako zahtevo po povrnitvi škode zaradi divjadi.
Tudi v prihodnje si želijo uspešno varovanje
naravne dediščine, saj lov ni le šport. Ozirajo
se v čase, ko slovenski človek še ni bil gospodar svoje zemlje, ohranjajo stare lovske
šege in navade, po drugi strani pa se nenehno
izobražujejo in odgovorno zrejo v prihodnost
slovenskega in babnopoljskega lovstva ter
lovske kulture.

Častni član Anton Mestnik in starešina LD Babno Polje Janez Škrlj ob »krstu« lipe na Županovem lazu
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Vinko Bavec

20 let Šahovskega kluba Loška dolina
Ena izmed legend, kako je nastala šahovska
igra, pravi, da je kraljevsko igro izumil rimski
bog vojne Mars. Bil naj bi namreč zaljubljen
v lepo boginjo Caisso, njeno ljubezen pa si je
po pripovedki pridobil šele s tem, ko ji je poklonil igro šah. Še dandanes je boginja Caissa
priznana kot boginja šaha. Ta legenda je luč
sveta ugledala po zaslugi angleškega pesnika
Williama Jonesa, ki jo je na svet spravil v obliki pesnitve. Bolj verjetna trditev je, da je šah
nastal v Indiji okoli leta 570. Leto 570 je omenjeno v zapisu iz sedmega stoletja, ki govori
tudi o igri na osemvrstnih ploščah. Te prvotne
šahovnice so se imenovale aštapade in so imele
64 enakih enobarvnih polj. Figure, ki so se po
aštapadi premikale, so se imenovale čaturanga.
Kasneje je šah doživel še nekaj sprememb. Zamenjali sta se poziciji kralja in dame. Tako je
dama danes na polju enake barve, kot je sama,
kralj pa na polju nasprotne. Pozicija šahovnice
mora biti takšna, da je v igralčevem desnem

Odločili smo se, da organiziramo ples, kjer nam je igral ansambel Terpo (na fotografiji) iz Starega trga.
S čistim prihodom od prireditve smo poravnali strošek za elektriko.

spodnjem kotu polje bele barve. Med zadnjimi
spremembami pravil, ki so se spremenila v
sodoben šah pa sta: pravilo rokade in pravilo
mimohoda (en passant). Tako smo postopoma
prišli do sodobnega šaha, ki je doživel neverjetne razsežnosti. Najnovejši podatki govorijo,
da naj bi šah znala igrati milijarda ljudi!

Leon Gostiša
Po občnem zboru je bila organizirana simultanka z mednarodnim mojstrom Leonom Gostišo iz Sinje Gorice pri
Vrhniki. To je bila igra enega šahista proti 16-im nasprotnikom ob enem. Rezultat je bil 14 : 2 za Gostišo.
Leon Gostiša je nastopil za ekipo samostojne Slovenije na šahovski olimpijadi leta 1992 in na četrti deski osvojil
bronasto medaljo.
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Iz arhiva, kolikor ga obstaja, je razvidno, da so
se ljubitelji šahovske igre v Loški dolini v preteklosti združevali v Šahovskem društvu Ulaka
in ko je to zamrlo, v okvru šahovske sekcije pri
TVD Partizan. Prostori za delovanje šahovske
sekcije so bili v stavbi TVD Partizan, še prej pa
v mladinski sobi. TVD Partizan je imel v letu
1986 volilni občni zbor. V šahovski sekciji so
si za leti 1986 in 1987 zastavili obsežen program dela, posledično temu so nastali stroški
ogrevanja prostora tolikšni, da TVD Partizan ni
zmogel plačati računa za električno energijo.
V letu 1987 smo pri Šahovski zvezi Slovenije
registrirali 31 članov sekcije. Ob takem številu
in želji iti na svoje ter organizirati šahovske prireditve tudi v Loški dolini, smo se odločili ustanoviti šahovski klub v Loški dolini. Društvo TVD
Partizan ni nasprotovalo ustanovitvi. Takoj se
je pojavil problem prostora, ki smo ga reševali
s tedanjo ZTKO Cerknica in lokalno skupnostjo.
Lahko mirno zapišem, da smo bili kot ptički
brez gnezda. Prostor smo si uredili v stavbi Kovinoplastike v Starem trgu. Z odcepitvijo od TVD
Partizan ni bilo težav. Prevzeli smo ves šahovski
inventar, naš član Ljubo Gačnik je pripravil
predlog pravil, ki smo jih dali v obravnavo na
pristojne organe. Ustanovni občni zbor je bil
sklican 13. marca 1988. V Izvršni odbor so bili
izvoljeni: Vinko Bavec, predsednik kluba, Marko
Kraševec, tajnik in mentor šahovskega krožka,
Vitko Stanič, blagajnik, Boško Trivunčevič, kapetan in Janez Samsa, gospodar. Nadzorni odbor: Janez Kandare, predsednik, Janez Drobnič
in Nedeljko Savič.
december, 2008
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Mateja na levi strani

Z ustanovitvijo kluba je bil prenešen tudi sedež
in vodenje Šahovske zveze Notranjske v Stari
trg, kjer je še danes.
Večino del pri urejanju prostora in izdelavi
namenskih miz smo opravili člani novoustanovljenega kluba sami pod imenom Šahovski
klub Loška dolina. V veliko pomoč so nam bila
podjetja v Loški dolini, posebej bi omenil Kovinoplastiko Lož in TOZD Orodjarno.
Dejavnost kluba je usmerjena na vsa področja
igranja šaha. Te pa so: hitropotezni šah, tempo
igranja je od 0 do 14 minut na igralca za celo
partijo, pospešeni šah, tempo igranja je od 15
do 59 minut na igralca za celo partijo, turnirski
šah, tempo igranja je od 60 do 240 minut na
igralca za celo partijo in dopisni šah, ki se igra
s poštnimi dopisnicami. Pri turnirskem šahu je
obvezno beleženje partije s šahovsko notacijo.
Takoj se je zastavilo delo z mladimi. Na krožek
je prihajalo do 18 učencev. Turnirje so sodili
kar člani sami. Kaj kmalu smo spoznali, da bo
potrebno izšolati lastne šahovske sodnike. V
začetku so se izšolali trije sodniki, potem pa
še dva. Turniji, ki smo jih organizirali, so tako
dobili legalno veljavo in najbolje uvrščeni so
uveljavljali zahtevke po višjih šahovskih kategorijah.
Pri zbiranju finančnih sredstev za nabavo
prvega računalnika (PC) v klubu smo natisnili
vrednostne bone. Vsak član jih je vnolčil po 5.
Sam računalnik nam ni dosti pomagal, potrebno je bilo kupiti program, s katerim smo vodili
turnirje. Računalnik je sedaj šahistu zelo dober
pomočnik za pripravo na tekmovanje. Na voljo
so kvalitetni programi.
V nekaj letih po ustanovitvi kluba smo bili
zmožni organizirati največja tekmovanja v
Sloveniji. Edina ovira je dovolj velik prostor.
Državno ekipno tekmovanje za osnovne šole
smo organizirali v Domu pod Liscem na
Blokah. Tekmovanje za dečke je bilo posebej
in za deklice posebej. Tekmovanje smo organizirali v letu 1998 ob 10. obletnici delovanja
kluba.

Simona na sredini

december, 2008

Levo: Ekipa OŠ Stari trg pri Ložu na državnem ekipnem tekmovanju v Domu pod Liscem na Blokah

Sodniki: Vinko Bavec, glavni sodnik in Janez Drobnič ter Boško Trivunčevič, pomočnika glavnega sodnika v Postojni

Otvoritev državnega ekipnega prvenstva invalidov, ki je bilo v Starem trgu.
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Naslednje leto smo organizirali državno klubsko ligo za fante in dekleta v dijaškem domu
Gozdarske šole v Postojni.
Večkrat nudimo pomoč pri izpeljavi šahovskih
tekmovanj Medobčinskemu društvu invalidov
Cerknica.
V 20-letnem obdobju so se naši šahisti redno
uvrščali na državna prventva. Omenil bi le
najvišje uvrstitve naših tekmovalcev
posamezna tekmovanja:
– Mateja Kljun: 2. mesto na državnem tekmovanju leta 2001 v starostni skupini do
18 let in uvrstitev na evropsko prvenstvo v
Grčiji, kjer je osvojila 37. mesto;
– Simona Drobnič: 1. mesto na državnem tekmovanju leta 2008 v starostni skupini do
8 let.
ekipna tekmovanja:
– 5. mesto članska ekipa v 2. državni ligi zahod v Kranju, leta 1992.
– Osnovnošolsko ekipno tekmovanje v Čatežu
leta 1997, osvojili so 5. mesto.
– Mladinska ekipa ŠK Loška dolina je osvojila
5. mesto v I. mladinski državni ligi v Rogaški
Slatini leta 1998.
– V dopisnem šahu sta dobre uvrstitve dosegla
Ljubo Gačnik in Anton Kraševec.
Na naše turnirje, ki jih organiziramo največ v
gasilskem domu PGD Stari trg, radi prihajajo
tekmovalci iz osrednje Slovenije. Zato smo se
letos ob 120-letnici Prostovoljnega gasilskega
društva Stari trg javno zahvalili in podelili
skulpturo šahovskega konja z mislijo, da bi oba
društva še naprej vlekel tako kot do sedaj. Je
pa tudi res, da smo nekateri člani šahovskega
kluba tudi člani PGD Stari trg.
V dvajsetletnem obdobju je bilo organiziranih
veliko turnirjev. Naslednja tekmovanja pa so
postala tradicionalna: Mesečni hitropotezni
turnirji; medvaško ekipno tekmovanje – Pokal
Loža organiziramo na velikonočni ponedeljek;
turnirja ob koncu prvomajskih praznikov za
mlajše posebej; Ob občinskem prazniku občine
Loška dolina.
Šahovski klub Loška dolina je član Športne zveze
Loška dolina in Šahovske zveze Slovenije, ki je
tudi krovna organizacija. Trenutno imamo registriranih 29 članov in 3 članice. Po šahovskih
nazivih pa: 3 mojstrske kandidate, 10 prvokategornikov, 6 drugokategornikov, 1 tretjekategornika in 12 četrtokategornikov. Poleg omenjenih nazivov se moč šahista meri z ratingom,
ki se spreminja glede na uvrstitev na turnirju.
Šahovska zveza ga obračunava dvakrat letno.

Slika je nastala po končanem zadnjem ekipnem tekmovanju obmejnih krajev letos junija na Avstrijskem
Koroškem, kjer smo osvojili 7. mesto.

Ekipa mesta Čabra na tekmovanju ob krajevnem prazniku Loške doline leta 1989

In na koncu dva šahovska problema za kratek čas.

In zakaj igrati šah?
– ker je šah vsebinsko neizčrpna, dovršena,
strateška miselna igra, sestavljena iz elementov športa, znanosti in umetnosti, ki
ima izdelano teorijo svojih zakonitosti;
– ker je šah igra nad igrami v svojem kulturnem in vzgojnem pomenu;
– ker je šah igra, pri kateri je posameznik
sam odgovoren za svoje dosežke, kar je zanj
hkrati vzgojna kot tudi socialna izkušnja;
– šah enakovredno igrajo tako moški kot
ženske, mlajši in starejši.
Naslov ŠK Loška dolina, C. Notranjskega odreda 1,
1386 Stari trg pri Ložu.
Vabljeni!
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Beli: Kh1, Db2, Td5, Sg5 in Lh2;
Črni: Kc4;
Mat v dveh potezah

logotip ŠK Loška dolina

Beli: Kb5, Da7 in Tf2;
Črni: Kd3, c3 in e4;
Mat v dveh potezah
december, 2008
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Bernard Godeša, SKD »Gorski Kotar«

Delo društva SKD Gorski Kotar jeseni 2008
1. Organizacija slovenskega pouka v Čabru
(pouk bo potekal celo šolsko leto 2008/09
ob sobotah med 9. in 13. uro. Prijavljenih je
petindvajset kandidatov.
2. Usklajevanje različnih prošenj (predvsem
prošenj za štipendiranje in študentske domove v študijskem letu 2008/09).
3. Vključitev v Zvezo slovenskih kulturnih
društev na Hrvaškem.
4. Društvo namerava v letu 2009 izpeljati
naslednje projekte kot nosilec ali kot podnosilec projektov:
CD FEST ‘09 (Glavni cilj festivala je dopolniti
kulturna dogajanja na področju Loške doline
ter spodbuditi druženje domačinov znotraj
naše mednarodne regije. Prav zato je festival mednarodnega predznaka. Na festivalu
bodo nastopile glasbene, umetniške skupine
iz Slovenije ter Hrvaške.
Dogajanje:
16. 7. 2009 – predstava za otroke (društvo
Zapik …) v Starem trgu
17. 7. 2009 – predstava za otroke (društvo
Zapik …) v Prezidu
18. 7. 2009 – Koncert
v Prezidu (Zabranjeno
Pušenje, Contra Dekorum
…)
19. 7. 2009 – Družabni
dan v Prezidu (folklorni
plesi skupin iz Slovenije in
Hrvaške, igre brez meja,
karaoke, razstave …
Izkupiček od festivala je
namenjen za nakup igral
ter igrač za vrtec v Prezidu.
HITRO BRANJE (Današnji
način življenja nam na
eni strani narekuje hiter
tempo, veliko obveznosti
… in na drugi stani
ogromno informacij, ki
jih je potrebno »obdelati«.
Hitro branje bo trajalo en
vikend v juliju. Spoznavali bomo tehnike hitrega
branja, ki nam bodo
pomagale, da iz obilice
informacij, s katerimi se
dnevno srečujemo (internet, strokovna literatura,
študijska literatura, reklamni materiali …) na
najhitrejši možni način
izluščimo tiste, ki so za
nas koristne.
NLP (Sobivanje, dobro
čezmejno kulturno sodelovanje in vzpostavljanje oz. vzdrževanje
prijateljstva
temelji
december, 2008

na ustrezni medsebojni komunikaciji.
Ni mogoče nekomunicirati. Vsak komunicira na zavedni in nezavedni ravni. Da
bi bili pri tem uspešni, si lahko pomagamo z ustreznim usposabljanjem. Eno od
učinkovitih orodij je nevro-lingvistično
programiranje (NLP). NLP je umetnost
in znanost o osebni odličnosti, ki temelji
na proučevanju uspešne komunikacije in
izjemnih dosežkov, ki so jih dosegli ljudje
na različnih področjih, je način razmišljanja
o mišljenju, ki omogoča, da na sogovornika
vplivamo tako, da njegov odziv spodbudimo
s polnim spoštovanjem njegove osebnosti,
da ga razumemo ter spoštujemo njegov
model sveta. NLP je odnos do življenja,
ki ga zaznamujeta radovednost in veselje
do učenja. NLP je celosten model komunikacije in učinkovita metoda osebnostnega
spreminjanja. NLP bo trajal dva vikenda v
juniju. Spoznavali bomo vedenjske modele,
izbrane osebnostne spretnosti in tehnike,
ki nam bodo omogočile globlje razumeti

doživljanje posameznika (sebe ali drugega)
in posledično vplivati na to doživljanje.
NORDIJSKA HOJA (Večina ljudi v sodobnem
svetu se giblje premalo. Hoja je namreč najbolj naraven način gibanja. Ponovno in vse
bolj se zavedamo njene koristnosti. V sodobnem tehnološko razvitem svetu, ki nam
vsiljuje »sedeči« način življenja, postaja hoja
vrednota, skrb za lastno zdravje pa odgovornost posameznika. Vsi iščemo obliko športne
dejavnosti, pri kateri bi se dovolj razgibali
brez prevelikega naprezanja. Zavedamo se
vse večjega pomena gibanja za zdravo in kakovostno življenje, zato si želimo ukvarjanja
s kakšnim »vzdržljivostnim« športom. Ker
je nordijska hoja primerna za vse ljudi, od
vrhunskih športnikov do invalidov, je relativno poceni in pozitivni učinki na zdravje
so ogromni, se ta oblika športa vse bolj
uveljavlja. Tečaj bo potekal v maju, 5-krat,
v skupnem trajanju 8 ur. Cilj tega usposabljanja je spodbuditi redno gibanje, redna
»hodalna« srečanja, kako bi gibanje postalo
življenjski slog vsakega
posameznika
STRES (Stres nas izčrpava
in vpliva na naše zdravje.
Namen tega seminarja je
ozavestiti vzroke, da nam
ne bo potrebno ukvarjati
se s posledicami. Seminar bo trajal en vikend v
juliju.
OBNOVA ORGEL V CERKVI
V PREZIDU (Kot je razvidno iz napisa na igralniku,
so orgle v župnijski cerkvi
v Prezidu delo orglarskega
mojstra Franca Goršiča
iz Ljubljane. Postavil jih
je leta 1885 kot svoj 43.
opus.
Franc Goršič velja za
največjega med slovenskimi orglarskimi mojstri.
Orgle v Prezidu so ohranjene v izvirnem stanju.
Na srečo ni bilo večjih
posegov, s katerimi bi prizadejali škodo temu zgodovinskemu instrumentu.
Vse ohranjene piščali tako
kovinske kot lesene so izvirne. Ohranjene so (kar
je redkost) tudi Goršičeve
kositrne piščali v pročelju
orgel.
Predvideno je restavriranje orgel v izvirno stanje,
kot so izšle iz Goršičeve
roke.
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Voditelji za prihodnost mladih
Vsi poznamo skavte, ali ne? To so tisti mali
oranžnosrajčniki z rutkami okrog vratu, ki
se podijo po gozdu, igrajo, opravljajo razne
veščine in vedno mamicam napolnijo pralne
stroje z umazanim perilom (madeži se vrstijo
od A do Ž). Pa vendar, za vsemi temi veseljaki
stojijo voditelji, ki poskrbijo za koordiniranje,
učenje novih stvari, red in disciplino.
Kako jih prepoznate? No, ni težko. Ko gledate skupino skavtov, ki se podi po gozdu ali
travi, iščite samo največje in najmočnejše in
tiste, ki so najverjetneje bolj umazani od ostalih.
Voditelji v eni lokalni skupini (v našem
primeru Loški dolini) tvorijo skupnost
voditeljev (SKVO). Ob začetku skavtskega
leta voditelji skrbno načrtujemo letni plan,
ki ga naredimo na podlagi analize stanja
iz prejšnjega skavtskega leta. Program in
vse aktivnosti načrtujemo glede na potrebe
mladostnikov. SKVO se enkrat do dvakrat
na mesec sreča in takrat voditelji preverimo
dotedanje delo ter si določimo naloge za vnaprej. SKVO sestavljajo naslednji voditelji:
 STEGOVODJA: Je glavni voditelj, koordinira srečanja SKVO in vzpodbuja ostale
voditelje k napredovanju. Ima nadzor nad
celotnim stegom (lokalna skupina) in projekti. Zastopa steg v svojemu kraju. To
mogočno funkcijo opravlja Blaž Sterle.
 DUHOVNI ASISTENT: Skrbi za duhovno
rast voditeljev. Z njegovo pomočjo
voditelji vzgajajo ostale skavte v odgovorne državljane s pomočjo katoliške
veroizpovedi (vendar pa katoliška vera
ni pogoj, da greš k skavtom, sprejemamo
tudi nekatoličane). Naša duhovna modrost
je starotrški kaplan Aleš Tomaševič.
 STARI VOLKOVI: So voditelji najmlajše
veje, volčičev in volkuljic. Temelj veje je
Knjiga o džungli avtorja Rudyarda Kiplinga. Voditelji poosebljajo like iz knjige, kot
so volk Akela, ki skrbi za osebno rast, črni
panter Bagira, ki skrbi za telesni razvoj,
medved Balu, ki skrbi za duhovno rast,
kača Kaja, ki krepi ročne spretnosti in še
nekaj ostalih. Naš Akela je Grega Škulj,
Balu pa Aleš Tomaševič.
 ČETOVODJE: Vodijo vejo mojstrov veščin,
izvidnikov in vodnic. Učijo reda in discipline, spodbujajo in krepijo otroke v
veščinah ter sodelovanja znotraj vodov.
Mojstra med mojstri veščin sta Alenka
Kržič in Jaka Matičič.
 KLANOVODJE: Voditelji veje najstarejših
skavtov, popotnikov in popotnic krepijo
skupnost in vzpodbujajo k razvoju odgovornosti, skratka, da mladino pripravijo
na samostojno življenjsko pot. Vodje popotnikov so Blaž Sterle, Danijel Mrvoš
in Damjan Kraševec.
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 PROJEKTNI VODITELJI: So voditelji, ki
niso v nobeni veji, vendar še vedno aktivno pomagajo stegu pri projektih in
soustvarjajo pri odločitvah SKVO-ja. Projekte pripravljajo Tina Sterle, Marjan
Žagar, Jakob Levec in Urška Mlakar.
 BLAGAJNIK: A je treba sploh poudarjati,
kaj to pomeni? Verjetno ne, pa vseeno.
Naša blagajničarka skrbi za finance in
vodi račune. Pluse in minuse uravnava
Lidija Kraševec.
 DELEGATA: Sta voditelja, ki zastopata
steg in podajata odločitve SKVO-ja na
Svetih združenja (najvišji skavtski organ)
in na Svetih regije. Politika med skavti sta
Danijel Mrvoš in Marjan Žagar.
Pogoja, da pri skavtih postanete voditelj,
sta starost najmanj 19 let in članstvo v
Združenju slovenskih katoliških skavtinj in

skavtov (ZSKSS). Najbolj pomembno pa je,
da vam je všeč razgibano in pustolovsko
življenje, da vas ni strah spati na prostem in si želite koristnih izkušenj za celo
življenje. Predvsem pa si morate želeti vzgajati mlade in jih usmerjati na prave poti.
Voditelji se za kvalitetno delo z mladimi
usposabljajo na tabornih šolah. Tam se učijo
temeljev skavtstva, načina dela z mladimi,
načrtovanja, dela s sovoditelji in druge uporabne in pomembne stvari. Voditelji smo
prostovoljci in za svoje delo nismo plačani,
vzgoja mladih nam predstavlja izziv in zabavo. Mlade želimo naučiti zdrave zabave,
odgovornosti in dobrega odnosa do narave
in sočloveka. Čim bolj se želimo držati misli
našega ustanovitelja Badna Powella, ki
pravi: »Pustite svet za seboj boljši, kot ste
ga prejeli.«

Zabavno, ali ne?
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dru{tva
Za konec pa še nekaj besed o tem, zakaj smo
se odločili postati skavtski voditelji:
»Moja skavtska pot se je začela pred 13 leti,
ko sem se pridružil kot izvidnik. Obiskovanje
skavtov mi je takrat predstavljalo predvsem
priložnost za druženje s prijatelji, učenje
različnih spretnosti in zabavo. Najbolj pa sem
se veselil skavtskih taborov, ki so bili vedno
polni pustolovščin, izzivov ter so v meni puščali
nepozabne trenutke, ki jih je težko opisati z
besedami. V skavtskem duhu sem iz otroka
prerasel v fanta. Postati skavtski voditelj mi
je bilo zato nekaj samoumevnega. Kljub temu,
da je moj urnik od takrat nabito poln in mi je
včasih vsega že kar čez glavo, me vedno znova
osrečijo in mi dajo motivacijo veseli in nasmejani obrazi skavtov, ki so rezultat vsega tega
dela in truda.« Blaž S. – Nepredvidljivi jelen

predstavim drugim. Tu sem se prvič srečala
s timskim delom, vodenjem in načrtovanjem
projektov ter tako dobila veliko pomembnih
izkušenj. Največ pa mi pa mi pri skavtih pomeni to, da se družimo v naravi, se igramo,
kaj novega pogruntamo in da je vsako srečanje
nekaj drugačnega in posebnega.« Tina S.
– Potrpežljiva p. kravca

projekta, katerega kot posameznik ne bi mogel
izpeljati oz. mi misel na kaj takega sploh ne
bi prišla na pamet. Kot skavtski voditelj je dobro tudi to, da znanje ki ga imaš sam lahko
preneseš na mlajše in jim s tem omogočiš bolj
polno življenje, sam pa od tega odneseš zadovoljstvo. Ker vsi vemo, da kar daš dobiš trikratno nazaj.« Jaka M. – Pojoči jelen

»Ker mi je delo skavtskega voditelja dalo
priložnost, da se izkažem pri pripravi kakega

Danijel Mrvoš – Nedoumljivi medved,
Jaka Matičič – Pojoči jelen

»Nekaj let nazaj se mi je ponudil izziv, to je, da
nadaljujem svojo komaj začeto skavtsko pot kot
skavtski voditelj. Že takrat sem začel z vodenjem pri naših najmlajših skavtih, volčičih. V
tem času sem pridobil ogromno izkušenj, ugotovil kako volčiče navdušiti za igro, aktivnost …
Naprej pa me žene predvsem zavest, da delam
nekaj dobrega, da soustvarjam njihovo mladost
in jim na vsakem srečanju na obraz narišem
nasmeh in v njihove glave položim nova znanja.« Grega Š. – Zgovorni i. medved
»Pri skavtih me najbolj navdušuje delo z otroki,
ker se mi zdi, da jih lahko razbremenimo vsakdanjih problemov in jih učimo na veliko bolj
sproščen način kot v šoli. Ker sem k skavtom
prišla šele pred nekaj leti, sem se morala tudi
sama veliko naučiti, zato mi skavtsko življenje
pomeni velik izziv in možnost, da svoje ideje

Nismo Supermani, ampak se trudimo

Skavtska iznajdljivost
Izdelajte si puščice za pikado
Potrebujete: tanjši karton, približno 10 cm
dolge ravne leskove palice (debeline 1 cm),
žeblje (4 cm dolge), škarje, nožič, kombinirke
in kladivo.
Z žebljem naredite manjšo luknjo v sredino
palice (priporočljivo je, da si pomagate s
kladivom). Žebelj izpulite in mu s kombinirkami odščipnete glavico. Žebelj nato zabijete
v luknjico v palici tako, da bo špica žeblja
gledala iz palice. Pri tem si pomagate tako, da
žebelj držite s kombinirkami in po njih tolčete
s kladivom. Nato na drugi strani palice previdno razkoljite palico po dolžini na 4 enake
dele, približno 2 cm globoko. Nato iz kartona izrežete krog in ga razpolovite. Polkrog
zarežete do sredine, enega z vrhnje strani,
drugega pa s spodnje, tako da ju skozi zareze lahko skupaj sestavite v lepa peresca za
pikado. Narejena peresca vstavite v zareze na
palici in puščice za pikado so nared.

V TE ZAREZE DAMO
PERESCA
Z ŽEBLJEM NAREDIMO
LUKNJO
ODŠČIPNEMO KAPICO

SESTAVIMO SKUPAJ PO
ZAREZAH IN VSTAVIMO
V ZAREZE NA PALICI

Danijel Mrvoš – Nedoumljivi medved
Jaka Matičič – Pojoči jelen
december, 2008
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Ljubica Bavec

ŠD Loška dolina je letos v Ljubljani zastopalo
33 tekačic in tekačev
Za vse športnike, pa naj so rekreativci ali
profesionalci, obstaja nek vrhunec oziroma
zaključek sezone. Prav gotovo si vsi želimo,
da bi nam šel čim bolje od rok/nog. Za večino
tekačev je to ravno udeležba na Ljubljanskem
maratonu.
Jesenski dnevi so vedno hladnejši in krajši.
Vreme nam je vedno manj naklonjeno. Tek
pa je za veliko večino možen samo v mraku
(z lučkami in odsevniki, seveda), zato treningi
postanejo redkejši. A do maratona se je teklo
skoraj vsak dan, po vseh poteh in to po svojih
najboljših močeh.
Ljubljanski maraton je bil letos 13. po vrsti.
Udeležba je bila zopet rekordna. V dveh dneh
se je na različnih razdaljah pomerilo več kot
10000 tekačev. Samo v nedeljo nas je na startu maratona in polmaratona stalo skoraj 6000.
Start pa je trajal debelih 6 minut.
To, da je tek vrsta rekreacije, ki je dostopna
vsakomur, saj zanj potrebuješ le dobre tekaške
copate, voljo in vztrajnost, nam dokazujejo vedno bolj številčne udeležbe tekačev na
tekaških prireditvah širom po Sloveniji. In ker
nismo »Dolinci« nič drugačni kot večina Slovencev, smo tudi mi letos z rekordno udeležbo
»presenetili« Ljubljano. Nekateri so se prijavili
sami. Kar 33 pa nas je zastopalo ŠD Loška
dolina. Ocenjujem, da je odstotek tekačev, ki
so tekli kateri koli tek Ljubljanskega maratona
vsaj za 50 odstotkov višji od lanskega. Že v
soboto so naši osnovnošolci pošteno pretegnili noge in OŠ heroja Janeza Hribarja pritekli
8. mesto.
Med tekači iz Loške doline, ki smo tekli v
nedeljo 21 km, je bil zopet najhitrejši Rolando
Turšič, ki tako na tej razdalji ostaja nepremagljiv. Kot drugi z doline je v cilj prihitel ab-

solutni zmagovalec letošnjega Notranjskega
tekaškega pokala Almir Demirovič. Svoje osebne rekorde pa smo v cilju slavili tudi: Tomaž
S., Bogdan C., Sandi R., Andrej P., Tomaž S.,
Andreja P., Janez Ž., Mateja S., Miro M., Mojca
L., Darko O., Nadja Š., Sandi V., Gorazd C., Andreja B., Janez S., Danica P., Tajana L., Miran
Z. in Ljubica B.
10-kilometrsko razdaljo je od tekačic iz LD
najhitreje premagala Petra Komidar, z le nekaj
minutnim zamikom pa so ji sledili še: Saša Ž.,
Tadeja T., Marija T., Katja Š., Barbara P., Metka
R., Mojca K., Zdravko B., Danica Z., Zlatka T.,
Jerca L., Alenka F., in Simona V.

Zakaj maraton? Po legendi iz leta 490 p. n. š. je
antični junak Fedipij po bitki na Maratonskem
polju pretekel od Maratona do Aten 42 kilometrov in se od izčrpanosti zgrudil na cilju. Od
tod izraz maraton. Mi smo tekli polmaraton.
Edini pravi maratonec med nami, Dušan Bavec,
pa je premagal celih 42 km in dokazal, da se trud
in vztrajnost še kako izplačata. Bravo Dušan!
Ljubljanski maraton je prireditev, ki se je je
vredno udeležiti. Če ne kot tekač, vsaj kot
opazovalec. Verjamem, da tudi tiste ob progi
zaščemijo podplati in jim zavre kri v žilah, ko
se na startu zaslišijo bobni in se v dir požene
neskončna reka zadovoljnih ljudi.

Zdravje, mir, ljubezen in
Božji blagoslov voščimo
bralcem Obrha v letu 2oo9
med božičnimi prazniki
in v vseh ostalih
prazničnih dnevih.
OO N.Si Loška dolina
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V. Jasna Lekan

Zapele smo v Cankarjevem domu
16. septembra smo bile članice Pevskega
društva Jasna povabljene na Pokrajinsko
srečanje upokojencev v Logatec. Tam smo
zapele tri pesmi samostojno, tri pa z ženskim
zborom iz Logatca. Vse pevke smo se zelo
potrudile in kljub temu da se v šotoru ni kaj
prida slišalo naših glasov, smo bile z nastopom
zadovoljne. Še bolj pa smo bile zadovoljne, ko
so nas povabili, da zapojemo v Cankarjevem
domu v Ljubljani še z drugimi enajstimi upokojenskimi zbori, in sicer na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje.
Lahko si mislite, da smo bile povabila vesele in
da smo bile ponosne, da bomo komaj po dveh

letih našega delovanja zapele v največjem hramu slovenske kulture.
Začele so se vaje, vaje in vaje. Bolj ko se je
bližal čas nastopa, bolj smo bile vznemirjene.
Ni kar tako biti med dvanajstimi najboljšimi
zbori upokojencev v Sloveniji.
Prvega oktobra smo bile pripravljene. Prišle
smo v Cankarjev dom, kjer se je odvijal festival. Kulturne skupine iz različnih krajev Slovenije so se vrstile na odrih in kazale obiskovalcem svoje programe. Me smo ubogljivo
sledile naši hostesi, ki nas je peljala v »podpalubje«, kjer smo imele generalko. Tam smo
se srečale še z drugimi pevci in pevkami in
veselo poklepetale. Ven si nismo upale, ker

bi se verjetno izgubile, zato smo pridno
počakale, da so nas odpeljali v dvorano.
Ni bila preveč polna. Poslušale smo nekaj
zborov, potem pa smo bile na vrsti me. Predstavile smo se z Matijevo Loško dolino, ki jo
je spremljal on sam in zapele še staro ljudsko pesem Cvet ljubezni. Požele smo aplavz
tudi zato, ker smo imele s seboj »poklicne
ploskače« iz našega društva. (Šala.)
Bila je lepa izkušnja. Nekateri so ugotovili, da
smo bile najmlajše upokojenke, najbolj elegantne, najmlajše po pevskem stažu in najbolj
lačne, saj nismo unovčile bonov za kosilo, ker
ni bilo časa.
Cankar, še se bomo videli!

Jožica Škrlj

Leto 2008 uspešno tudi za invalide
na paraolimpijskih igrah
Življenje in delo invalidov je zelo oteženo, saj
za svoj obstoj potrebujejo mnogo več odrekanj
in naporov kot zdravi ljudje. Kar zdravi morda
z lahkoto opravimo in dosežemo je za invalide lahko zelo oddaljen in nedosegljiv cilj.
Mnogi pa imajo kljub težkemu življenju dosti
energije, poguma in volje do dela in življenja
nasploh.

v namiznem tenisu. Čestitamo za osvojene
medalje!
Še posebne naše čestitke pa veljajo našemu

Dosti invalidov je tudi športnikov. Njihova pot
do športnega udejstvovanja je včasih zelo težka
in dolga. Zaradi prometnih, delovnih
in drugih nesreč zdrav človek lahko
v trenutku postane invalid. Potrebuje
dosti časa, da zmore sprejeti svojo
nesrečo in prikrajšanost. Mnogi se
sčasoma opogumijo in se začnejo ukvarjati z različnimi športi, kjer so tudi
zelo uspešni.
Dokaz za to so paraolimpijske igre,
kjer nastopajo invalidi s celega sveta.
Tudi naši slovenski invalidi - športniki
zastopajo našo domovino na OI v Pekingu. Vsi vemo, da je že sam izbor za
udeležbo na olimpijskih in paraolimpijskih igrah velik dosežek. Če po dolgih in
napornih potovanjih v ta oddaljena mesta
našega planeta, ki so še za zdrave športnike
težka, na tekmovanjih uspejo in celo dosežejo
katero od medalj, se lahko navdušeno veselimo z njimi tudi mi.
Tudi letos smo redno spremljali tekmovanja
naših invalidov na paraolimpijskih igrah na
Kitajskem, kjer so se še posebej izkazali Jože
Flere s srebrno kolajno v metu diska, Franc
Pinter z bronasto v streljanju z zračno puško
in Mateja Pintar prav tako z bronasto medaljo
december, 2008

domačinu, invalidu z Bloške planote iz Metulj,
Dejanu Pircu, ki je v Pekingu s svojo ekipo
golbalistov v kategoriji slabovidnih dosegel

odlično osmo mesto. Še naprej mu želimo
dosti športnih uspehov!
Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sklopu
aktivnosti za praznovanje 40. obletnice
delovanja zveze letos organizirala po šolah
Slovenije »pedagoško akcijo«. Z njo je želela,
da bi pedagogi učencem osnovnih šol čim bolj
nazorno prikazali težave in probleme invalidov in jih vzpodbudili k razmišljanju, kako v
prihodnosti reševati težak položaj invalidske
populacije v naši družbi.
Tudi za naše MDI Cerknica – Loška dolina
– Bloke se leto izteka in naš program dela
za letošnje leto je v celoti realiziran in izpolnjen. Prihodnje leto 2009 pa bo prav
tako aktivno in že imamo pripravljen
osnutek vseh dejavnosti: športnorekreativnih, program za ohranjanje
zdravja naših članov, socialni program itd.
V mesecu juniju pa bomo praznovali
tudi 25-letnico ustanovitve našega
društva. To naj bi bilo v občini Loška
dolina, saj na Blokah in v Cerknici
nimamo ustreznih prostorov. Za
sodelovanje in pomoč pri izvedbi
le-tega bomo poprosili vse, ki lahko kakor koli
pomagajo.
Kraji v naši Sloveniji, ki jo mi starejši in invalidi še kar premalo poznamo, so lepi, zato
čimveč prijetnega druženja naših članov
v naslednjem letu na organiziranih izletih
želimo.
Želimo pa tudi lepo praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti, božičnih
praznikov in zdravja v prihodnjem letu
vsem bralcem Obrha!
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turisti~ni utrinki
Matej Kržič

Oblikovanje lokalne turistične destinacije – 1. faza
Turistična destinacija Cerknica – projekt za leto 2008

Poleg delovanja informacijske točke za obiskovalce Notranjske
in vodenja v Križno jamo izvajamo v letošnjem letu tudi Anketo
o opazovanju divjih živali v naravnem okolju. Anketiranje se
je izvajalo predvsem v poletnih in jesenskih mesecih med obiskovalci Križne jame, Gradu Snežnika, Cerkniškega jezera in še nekaterih drugih turističnih znamenitosti. Za mnenje o tej tematiki smo
povprašali tudi notranjske lovce. Cilj ankete je ugotoviti, kakšno je
zanimanje obiskovalcev (tujih in domačih) za opazovanje divjih živali
v naravnem okolju, prav tako pa pridobiti mnenje lovcev in ostalih uporabnikov gozda o teh aktivnostih. Zadnja leta se postavlja
precej vprašanj o načinih, pogostosti izvajanja ter bodočem razvoju
lovskega turizma v Sloveniji. V lovskih krogih je prisotna problematika tako imenovanega »foto lova«. Zanimanje med tujimi gosti in
obiskovalci se povečuje, predvsem opazovanje in fotografiranje
divjih zveri (medveda). Rezultate ankete bomo objavili v naslednji
številki Obrha.

Obiskovalci pred Informacijsko točko Križna jama
foto: DLKJ

Društvo ljubiteljev Križne jame sodeluje pri dveh aktivnostih v
občinah Loška dolina in Cerknica v okviru projekta LAS Po poteh
dediščine od Idrijce do Kolpe za leto 2008.

foto: DLKJ

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Med 12. in 19. oktobrom 2008 smo se skupaj s predstavniki Postojnske jame udeležili Kongresa svetovnega združenja turističnih
jam (I. S. C. A.) v Franciji. Udeležilo se ga je več kot 80 predstavnikov in lastnikov turističnih jam iz 16 držav sveta. Prišli so
tudi iz nekaterih »eksotičnih« držav, kot sta Oman in Bermudi. Na
kongresu smo predstavljali tako lepote Križne jame kot tudi ostale
ponudnike turističnih destinacij Cerknica, Loška dolina in Bloke.
Ogledali smo si 9 od več kot 300 francoskih turističnih jam. Zaključimo
lahko, da ima Notranjska velik turistični potencial za posamični turizem in izbrane skupine gostov, kot so npr. jamarji, lovci, kolesarji,
pohodniki. Notranjske jame so v primerjavi s francoskimi dobro
ohranjene, ustrezno varovane in imajo kvalitetno vodstvo. Kot take
so vredne ogleda in bodo tudi v prihodnje zagotavljale pomemben
delež turističnega obiska v regiji.

foto: DLKJ

foto: DLKJ

Jamske poslikave v francoskih jamah

Predstavitve destinacij udeležencem
Udeleženci kongresa I. S. C. A. pred vhodom v jamo Gouffre de Padirac
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dobro je vedeti
foto: Jasna Lekan

LEKANČKOV BUTIK
Novoletni prašički
(za 12 prašičkov)
TESTO: 60 dag bele mehke moke
4 dag kvasa
3 dl mleka
8 dag sladkorja
8 dag margarine
3 rumenjaki
limonina lupina, rum, sol
NADEV: 1 beljak
5 dag sladkorja
5 dag mletih orehov
limonina lupina, vanilij
ZA OKRAS: žlica beljaka, nekaj sladkorja v prahu, limonin sok, čokolada
V en dl toplega mleka in malo sladkorja
nadrobiš kvas in počakaš, da naraste. V
dva dl toplega mleka zamešaš sladkor,
margarino, rumenjake, limonino lupinico in rum.
V moko, ki jo soliš s ščepcem soli,
vliješ najprej kvasec, nato pa še drugo
mešanico in zamesiš testo. Pustiš, da
vzhaja.
Ko je testa dvakrat več, ga razvaljaš in
z večjim modelom za izdelavo krofov

izrežeš dvajset krogov. Na vsak krog položiš
žličko nadeva (stepeš beljak in dodaš ostale
sestavine), okrog kroga namažeš z rumenjakom
in nanj položiš drugi krog. Oba kroga dobro
stisneš s prsti in ju izrežeš z manjšim modelom
za izdelavo krofov. Izrežeš še manjše krožce
(za rilčke) in v vsakega še dva majhna krožca.
Glave prašičkov namažeš z rumenjakom in nanje nalepiš rilčke in ušesa, ki jih izrežeš iz ostankov testa. Vse namažeš z rumenjakom.

Pečeš v pečici, ki jo segreješ na 180 °C, dokler ne porjavijo. Ko se ohladijo, jim narediš
oči (iz beljaka in sladkorja v prahu) in nanje
daš kap ljico stopljene čokolade. Prašiček je
končan.
Je prelepo darilo za svojce in prijatelje.
SREČNO!
Jasna Lekan

Pavla Lavrič

O verski svobodi in religijah nasploh
Pogovor o … priznanem nemškem strokovnjaku za javno in versko pravo prof. dr. Gerhardu
Robbersonu na Radiu Ognjišče 12. 11. 2008
je bilo vredno prisluhniti. Povzemam nekaj
misli v zvezi z versko svobodo in o religijah
nasploh.
Verska svoboda je bila najverjetneje dosežena
na podoben način kot mnoge druge pridobljene
človekove pravice, in sicer kot odgovor na zatiranje, na občutek, da gre nekaj zelo narobe.
Skozi stoletja, žal tudi skozi številne verske
vojne je prišlo spoznanje, da resnično verovanje lahko izvira le iz svobodnega verovanja.
Danes je končno vsesplošno sprejemljivo, da
nihče nikogar nima pravice prisiliti k verovanju, kakor tudi, da nihče nikogar nima pravice
odvračati od vere.
Če je Marx trdil, da je vera opij za ljudstvo,
moramo imeti pred očmi takratno zgodovinsko
situacijo, ki ni enaka današnji. Komunistična
oblast je intenzivno delovala na zatiranju verske svobode. Ker ni bilo za vse enotnih meril
zatiranja, imamo ljudje iz tega časa različno
izkustvo. Vsem skupno je to, da so religije pod
vladavino komunizma na splošno trpele.
Danes lahko trdimo, da je vera človeku nekaj
prirojenega in potrebnega. Človeka vznemirja
z vprašanji kot npr. Zakaj nekaj je? Kako nekaj
pride? Kakšen je razlog za to? Gre za velika in
globoka človeška vprašanja.
december, 2008

Na splošno religije dajejo odgovore v zvezi
z obstojem bistvenih človekovih vprašanj.
Vsebujejo veliko modrosti in veliko zmot kot
mnoge druge skupnosti. Toda vidimo, če le
hočemo, skozi religije tako v preteklosti kot v
našem sodobnem svetu veliko sposobnih ljudi,
ki dajejo veliko verodostojnih odgovorov.
Verske skupnosti sicer uvrščamo v dejavnike
civilne sfere, a so vendar nekaj drugega kot
posvetna sfera omejenih družbenih interesov,
kot so razna društva, klubi in druga združenja.
Kdor se počuti vernega, kdor močno veruje
ali kdor močno ne veruje, bo v skladu s tem
prepričanjem deloval povsod v življenju. Ta
podlaga ga vodi na področje politike, zasebnega življenja, družine, prijateljev. Prav zaradi
prisotnosti omenjenega religioznega vidika se
ta civilna sfera razlikuje od ostalih skupnosti
civilne družbe.
Priznati moramo, da so verske skupnosti skozi
zgodovino odigrale tudi vprašljive vloge.
Njihovo delovanje se ni izšlo v dobro človeka,
kar naj bi bila njihova prvenstvena vloga. Ko
jim ne uspe, bi morale to priznati.
Evropska zgodovina je doživela izkustvo
krščanstva v dobrem in slabem, z vzponi in
padci. Našo evropsko književnost, umetnost
in kulturo nasploh sestavljajo krščanski motivi. Če to zanikamo, zavračamo svojo lastno
identiteto. Ob tem pa ne smemo pozabiti na

ogromen vpliv, ki so ga na evropsko kulturo
imele druge religije, na vpliv ateizma, agnosticizma in drugih dejavnikov. A krščanske korenine so neizpodbitno dejstvo. Tudi če kdo ne
mara teh korenin, so tu in nihče jih ne more
porezati. V krščanstvu in krščanski kulturi vsemu navkljub še vedno obstaja toliko idej, toliko dobrih in dragocenih naukov, da bi ravnali
zgrešeno, če bi se jim želeli kar izneveriti.
Danes je v Evropi vedno več priseljencev drugih ver. Eden ključnih dejavnikov sobivanja z
drugimi religijami je strpnost, spoštovanje
drugega, pravica do verske svobode, pluralizem. V pluralistični Evropi je še toliko bolj
pomembno, kako močne so naše lastne vrednote, naše korenine. Kdor trdno ve, kdo je in
kam spada, bo lažje in bolj spoštljivo vzpostavil
dialog z drugače misleči in lažje ohranjal svojo
istovetnost. Med seboj se je vedno bolje pogovarjati kot bojevati.
Ne glede na to, kakšne viharje so skozi zgodovino previharile religije in koliko krivic je
utrpel posameznik, tudi glede kratenja pravice
do verske svobode, je bistvo nauka večine religij mir. Verovanje je zelo povezano z mirom.
Mir v sebi. Mir v družini. Mir v ožji in širši
družbi in nenazadnje mir v svetu. Predpogoj
je, da se tega zavedamo in v tem zavedanju
tudi delujemo.
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Ustvarjalno z Galerijo Ložanka
Goethe: »Prva stvar, ki jo je v umetnosti treba vedeti, je, da so nekatere stvari mogoče in druge nemogoče.«
Pigmenti v prahu se navlažijo z oljem v mešalcu
podobnem stroju. To pasto naredijo zato, da
lahko v pigment vmešajo mešanico dodatkov
in aditivov, kot so sušilna sredstva (sikativi) in
konzervansi. Uporabljena količina je odvisna od
kemične sestave oplemenitenega pigmenta (npr.
če se suši počasi) in je namenjena večji kompatibilnosti. Pri drugem postopku, ki se imenuje drobljenje, se pasta razprši na jeklo ali granit. Barva
postane mehka in sijoča, kremasta (razpršeni
pigmenti dobijo svojo polno barvilno sposobnost). Kakovost oljne barve se določa po stopnji
finosti, enotnosti in popolnosti. Finost se nanaša
na to, kako dobro so zrna pigmenta razpršena
v vezivu. Daljši kot je proces drobljenja, bolj je
pasta gladka, enotnejša in enakomerno obarvana.
Da bi ohranili značilnosti vsakega posameznega
odtenka za več kot 200 let, se uporabljajo karte
barvnih standardov.
Skladiščenje paste traja do tri mesece in je namenjeno odstranjevanju odvečnega olja, ki se v
posodah dvigne na površje.
Vsak pigment ima svoje značilne lastnosti, ki
določajo končno kakovost barve. Pigmenti so lahko
mineralni ali organski, naravnega ali sintetičnega
izvora.
TITANOVO BELA: titanov dioksid. Popolnoma
stabilen modro bel pigment z močno prekrivnostjo in močjo barvanja.
SVINČEVO BELA: daje zelo prožen film in ima
odlično trajnost, občudovanja vredne sušilne
sposobnosti, ostane pa tudi prožen. Posebna
kremasta struktura omogoča slikanje natančnih
podrobnosti. Čeprav manj pokriva kot titanovo
bela, včasih po daljšem času postane bolj prosojna in zato je najbolje, da jo uporabljamo v debelih slojih.
CINKOVO BELA: manj kritna kot prvi dve. To je
hladno bela. Uporablja se za svetlikajoče, blage,
meglene in dimaste učinke, ter za zasenčevanje
barve, ne da bi postala preveč motna. Če se ne
nanaša na tanko, bo postala krhka.
Arhiv: Galerija Ložanka

Na predavanju z naslovom Obvladovanje stresa
je profesor dvignil kozarec poln vode in vprašal
zbrane študente: »Kaj mislite, kako težak je ta
kozarec?« Odgovori študentov so bili različni, od
200 g do 500 g.
»Absolutna teža ni pomembna,« jim je odgovoril
profesor. Pomembno je, kako dolgo držim ta kozarec v roki. Če ga držim eno minuto, bo vse v
redu. Če ga držim eno uro, me bo bolela roka.
Če ga bom držal cel dan, boste morali poklicati
zdravnika.«
Dlje časa, ko ga držimo v roki, težji postaja kozarec, pa čeprav je teža ves čas enaka.
Podobno je s stresom. Dlje časa kot ga držimo
v sebi, vedno večji postaja. Torej, znebimo se
stresa.
Vas zanima, kakšen je moj predlog? Začnite ustvarjati!
Od jeseni do spomladi se v Galeriji Ložanka
dogajajo sila zanimive stvari. Ob koncu tedna se
galerija spremeni v topel, prijeten atelje, kjer se
družimo, razpravljamo, smejemo in predvsem
ustvarjamo. Ker smo letošnjo jesen obogatili z
oljnim slikarstvom, bi vam rada za začetek predstavila oljne barve, tiste nadvse privlačne tubice,
ki bodo morda podrle meje in boste pogumno
vstopili v svet umetniškega ustvarjanja.
Prve oljne barve so bile bogate z olji in zelo
svetlečimi končnimi učinki. To je bil stil flamskih
slikarjev. Vpliv italijanskih renesančnih umetnikov,
kot so Botticelli, Leonardo de Vinci, Titian, Tintoretto, Caravaggio … spremeni začetno formulo
in jo prilagodi novemu stilu slikanja. Umetniki
Beneške šole barvo nanašajo z debelejšimi nanosi, kritnimi učinki in plastmi. Prav zato pomen
smole izgine, namesto nje dodajajo vosek. Ta
naredi barvo težjo in ji daje popolnoma drugačen
videz.
Od impresionistov dalje pa je barva vsebovala
samo čisto olje, največkrat laneno ali makovo, ter
pigment. Sedaj lahko umetniki spremenijo formulo oljne barve le z mediji.

»Pigmenti, kot osnovni gradniki umetniških barv«
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TITANOVO-CINKOVO BELA: cinkovo bela izboljšuje sušilne sposobnosti titanovi, pasti daje
bolj kremasto strukturo in bolj obstojen film.
KADMIJEVA: ima močno sposobnost barvanja in
prikrivanja ter odlično svetlobno obstojnost. Kadmijevo rumena so kadmijevi cinkovi sulfidi, ki dajejo zelo cenjene zelenkaste tone. Jasnost njihovih
barv je izredna in če so tehnološko prav narejene,
dajejo odlične rezultate. Rdeče so na osnovi kadmijevega selenida ali kadmijevega sulfoselenida.
AZO PIGMENTI: so organski pigmenti, večinoma
oranžno rumeni ali rdeči in pol prozorno svetlobno odporni.
ŽELEZOVI OKSIDI: so naravnega ali sintetičnega
izvora. Naravni oksidi so zemeljski pigmenti, prani
in odcejeni (npr. oker rumeni). V nasprotju s kadmijevimi in azo pigmenti so mrke, medle barve.
Dajejo zamolkle mešanice in paleto finih rjavih in
sivih. Zaradi stabilnosti in hitrega sušenja so zelo
uporabni za skiciranje. So pol prozorni pigmenti.
Kalcinirana oker rumena postane rdeča oker, najmanj prozorna od vseh pigmentov.
SLONOKOŠČENA ČRNA: lepa toplo črna, vendar ima tako kot vse ogljikove barve slabe sušilne
sposobnosti. Zato naj bo nanos tanek.
MARSOVO ČRNA: hitro sušeča z veliko močjo
barvanja.
BRESKOVO ČRNA: nastane, ko breskove pečke
sežgejo v peči in jih nato zmeljejo v litoželeznem
možnarju, nato pa prah presejejo in še enkrat
zmeljejo z vodo v bobnu s kamnom. To je toplo
črna.
HLADNO ČRNA: neprozorno črna z modrim pridihom.
Matisse: »Črna z ultramarinom prikliče vročino
tropske noči in s kančkom prusko modre »vročino«
ledenikov.«
KOBALT: ti pigmenti so neuničljivi in združljivi z
drugimi pigmenti.
KROMOVE RUMENE: čeprav so izdelane iz
organskih pigmentov, so ohranjene njihove dobre
lastnosti – neprosojnost in moč barvanja.
Umetniška kakovost ne pomeni samo stopnjo drobljenja, kot nekateri mislijo. Umetniške
oljne barve vsebujejo največjo možno količino
najkvalitetnejših pigmentov, ki so maksimalno
»vribani« v vezivo.
Splošno znano je, da so rumene in rdeče označene
kot tople barve; tiste barve, ki se nagibajo k modrim, pa kot hladne. Nekatere barve, npr. vijolična,
ki je mešanica modre in rdeče, so lahko tople ali
hladne, odvisno od razmerja med barvami. Na
podoben način lahko sivo, mešanico bele in črne,
naredimo toplo z dodatkom tople barve ali jo uskladimo s hladnimi barvami z dodatkom modre.
V slikarstvu na splošno želimo obdržati sijaj vseh
barv, ki jih kombiniramo. Vzemimo npr. že prej
omenjeno vijolično. Vemo, da moramo zmešati
modro in rdečo. Toda katero modro, prusko ali
ultramarin, in katero rdečo, karmin ali cinober?
To razloži, zakaj umetniki včasih zahtevajo toliko
barv in kljub svojemu izvrstnemu znanju zakonov
mešanja barv, ki jim omogoča igranje s komplementarnimi barvami, raje posegajo po že pripravljenih barvah.
Uživajte v zimskem spanju!
(za vse prebliske sem vam na voljo na galerija.
lozanka@amis.net)
december, 2008

dobro je vedeti
Bojan Žnidaršič, Vitra

Točka vseživljenjskega učenja v Loški dolini
Prebivalcem občine Loška dolina je
od novembra 2008 na voljo Točka
vseživljenjskega učenja v Knjižnici Jožeta
Udoviča, Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg
pri Ložu.
Izobraževanje postaja vse pomembnejše v sodobni učeči se družbi, dejansko je sestavni del
našega življenja, dela in razvedrila. Današnji
»družbi znanja« je izobraževanje ključni dejavnik za povečanje kakovosti in pomemben
dejavnik gospodarskega in osebnega razvoja.
Da s tem resno misli, je dokazala tako EU
(Evropski Socialni Sklad) kot Slovenija (Ministrstvo za šolstvo in šport). Obe sta finančno
podprli projekt Center vseživljenjskega učenja,

ki ga v Notranjsko-Kraški regiji vodi Ljudska
Univerza Postojna. Vitra je v projektu partner,
vodimo pa Točki vseživljenjskega učenja v
Starem trgu in v Novi vasi na Blokah.
Z delovanjem Točke vseživljenjskega učenja
želimo v Loški dolini dolgo časa (projekt se
zaključi 2013) in zelo konkretno pomagati
vsem in vsakemu, da se vključi v oblike neformalnega učenja. Poleg prostorov in gradiva bo
na Točki vseživljenjskega učenja na voljo mentor, ki bo vsakemu – veščemu ali neveščemu
– svetoval, kako in na kakšen način se najlažje
prilagodi zahtevam družbenega in gospodarskega življenja. Predvsem pa, da aktivno vpliva
na oblikovanje svoje prihodnosti. S tem se bo
povečala učinkovitost družbe in posameznikov,

ki vsakodnevno tekmujemo na svetovnem trgu
dela, znanja, informacij, inovacij, večje dodane
vrednosti …
Na Točki vseživljenjskega učenja je za odrasle
in mladino na voljo brezplačno učenje s
pomočjo sodobne računalniške tehnologije.
Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva,
strojepisja in pridobivate znanje v spletnih
tečajih. Brezposelnim nudimo individualno
pomoč pri iskanju zaposlitve, pomoč pri samostojnem iskanju zaposlitve, pregledate
lahko različne vire za iskanje zaposlitve, uporabljate računalnik (Word, Internet, E-pošto).
Predvsem pa bodo na teh točkah tudi informacije o pestrih programih in projektih Vitre ter
LU Postojna.

Vsak četrtek od 14.00 do 16.30
si v knjižnici privoščite brezplačno razkošje pestrih vsebin in aktivnosti
TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA.
Ne dovolite, da vam pomanjkanje informacij ali neznanje greni življenje.

Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Janez Arko, Gora

Obnovljivi vir energije in dodaten dohodek na kmetiji
Potrebe po energiji na našem planetu naraščajo,
saj je že prav vse urejeno tako, da potrebujemo stroje, ti pa energijo. Od premoga, nafte,
biodizla, elektrike do plina. Pojdimo k elektriki,
ki je skorajda najbolj čista, razen tiste, ki jo
pridobivajo v termoelektrarnah, kjer je izgorevanje glavni in znani onesnaževalec. Tu so
še jedrska centrala v Krškem ter hidroelektrarne, kjer se potencialna energija spreminja
v kinetično (elektriko za prenos).
Zanimiva je proizvodnja elektrike iz sončnih
celic. Sam sem si ogledal tako elektrarno na
novi kmetijski šoli v Strahinju pri Naklem na
Gorenjskem. Tam so na streho novega hleva,
ki ga uporabljajo učenci za praktični del pouka,
namestili sončne celice. Lega je kar ugodna,
saj je na sončni strani, tako da je dober izkoristek ves dan. Sončne celice zbirajo energijo
december, 2008

Sončna energija za ogrevanje sanitarne vode
je čedalje bolj primerna tudi za ogrevanje celotnega sistema v stanovanjski hiši. Lastna
elektrarna na sončno energijo omogoča
presežke proizvedenih kilovatov v prodajo.
Odkupno ceno elektrike subvencionira država,
in sicer pod pogojem, da imate pridobljeno vso
potrebno dokumentacijo.

1000 kWh električne energije letno. Za srednje veliko stanovanjsko hišo in kmetijo bi bilo
potrebnih približno 40 kvadratov sončnih
celic na strehi, ki je na sončni strani. Moč bi
imela 3,5 do 4 kW in na leto proizvedla okoli
4000 kWh električne energije, kar pomeni
okrog 1500 EUR dohodka po že določenih
cenah. Strošek gradnje je po današnjih cenah
celic približno 7 EUR za 1 wat, celice pa so še
vedno drage. Je pa to najbolj čista energija,
ki jo lahko pridobivamo vsak dan sproti, če
ni zelo oblačno vreme. Le izkoristiti bi jo bilo
treba. Pri nas so veliko bolj razširjeni in tudi
lažje dostopni sončni kolektorji za pripravo
sanitarne vode.

Naj navedem nekaj podatkov o gradnji in
stroških za izgradnjo. 10 kvadratnih metrov
sončnih celic zadostuje za proizvodnjo

Na sončnih legah bi lahko domače pridobivanje oz. proizvodnja električne energije pomenila tudi dodaten dohodek na kmetijah.

in jo pretvorijo v elektriko v zbiralnike in potem v transformator, od tam pa preko merilnih
naprav v omrežje za prodajo. Ker z elektrarno
upravlja Elektro Gorenjska, jo ta tudi odkupi,
ker je kvalificirana elektrarna. S 83 kWh je med
večjimi v Sloveniji, pa tudi med novejšimi.
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Zgovorni molk
V soboto, 18. 10. 2008 sem se udeležil proslave ob občinskem prazniku Loške doline.
Slavnosti govornik je bil župan občine g. Janez
Strle. V govoru ni gostom, publiki v dvorani in
občanom niti z besedico omenil, kaj občina na
ta dan praznuje. Med gosti ni bilo predstavnikov društva Zveze borcev, ansambel Fletno s
svojimi odličnimi vokali ni zapel nobene partizanske pesmi niti take v sodobni izvedbi ne.
Izrečena ni bila beseda ali opravljena gesta, ki
bi vsaj malo nakazovala na dogodek, zaradi
katerega občina praznuje.
Mar niso omembe vredni partizani, večinoma
domači fantje – Notranjci, ki so že 1941. leta
napadli okupatorja v Ložu, ki je tu izvajal
fašistični program pobijanja in terorja, ki ga je
prej že 25 let izvajal nad Slovenci na Primorskem. Ali dejstvo, da je bil napad na Lož med
prvimi organiziranimi napadi v okupirani Evropi. Partizanski boj so priznali zavezniki, tako
je partizanska vojska skupaj z njimi slavila
zmago nad nacizmom in fašizmom kot največji
zlom 20. stoletja. Za ves svobodomiselni svet
je ta zmaga vredna večnega spomina in slave.
Še posebno Ložani in Notranjci moramo biti
ponosni, ker smo se temu boju pridružili med
prvimi in si prvič v zgodovini sami s puško v

roki priborili svobodo in del narodovega ozemlja.
Vendar je v človeški zgodovini vedno tako, da
se zmagovalec maščuje poražencem. Tako je
bilo tudi v tej vojni – z zavezniki skupaj v boju in
skupaj v maščevanju. Tu mislim na nesrečnike,
ki so bili vrnjeni s Koroške, prepuščeni samim
sebi, brez spremstva zaveznikov, ki bi jim zagotavljali človeško ravnanje in pošteno obravnavo. Bili so sami, nezaščiteni, prepuščeni takratnemu maščevalnemu razpoloženju in zgodil se
je zločin. Vendar partizani, ki so izvedli napad
na Lož s tem nimajo nič. Zato menim, da je
župan prizadel občane, ki so v večini in ohranjajo spomin na partizanski boj.
Ali bi bilo žrtev in trpljenja manj, če bi zmagala druga stran. Verjetno ne, koncentracijska
taborišča, namenjena predvsem Židom, Ciganom in Slovanom so bila polna, krematoriji
pa so obratovali s polno paro vse do bridkega
konca nacizma.
Ta dejstva, ki so splošno znana, kažejo le to, da
krivca ni mogoče iskati le na eni strani, ampak
pri treh. To si je treba priznati in se nehajmo
deliti na vaše in naše.

»Zlati lev« Prostovoljnemu gasilnemu društvu
iz Starega trga za 120 let požrtvovalnega dela.
Velika čast za gasilce in razlog za praznovanje.
Pričakoval sem pol dvorane ponosnih gasilcev v paradnih uniformah. Vendar v dvorani
nobenega gasilca, razen štirih ali petih mladih
gasilcev, da so se lahko slikali, čeprav jih je v
društvu 115.
Po proslavi sem vprašal gasilca z veliko čini,
kje ima gasilce. Rekel je, da so jih najbrž pozabili povabiti. Neverjetno.
Občina podeli zaslužnemu društvu svoje
najvišje priznanje, članov in veteranov, ti bi
morali sedeti v prvi vrsti, pa na slovesnost ne
povabi. Ali je temu kriva brezbrižnost, pomanjkanje tenkočutnosti ali čista malomarnost,
ne vem. Da je nekaj narobe, kaže skromna
udeležba na proslavi, saj je v dvorani sedelo
le 50 ljudi. Mogoče pa so občani pozabili priti
na proslavo? Milo rečeno, avtogol za občino in
predstavnike gasilcev.
Kakor koli že, proslave ali slavnostne seje so
namenjene vsem občanom. Z njimi počastimo
pomembne dogodke. V izvedbo je vloženega
ogromno dela, zato je prav in spodobi se, da
se jih občani udeležujejo.

Na proslavi oziroma slavnostni seji je bil osrednji dogodek podelitev občinskega priznanja

Franc Nelec, Gornje Jezero

Odkrijte svet,

ki se prilagaja vam.

www.opel.si 080 30 20

Fleksibilni Meriva Life in Zafira Life.

Opel Meriva Life z 2.514 € prihranka.
avtomatska klimatska naprava
lita platišča
meglenke
ogrevana ogledala

Opel Zafira Life s 4.865 € prihranka.
avtomatska klimatska naprava
lita platišča
meglenke
biksenonski žarometi

Financiranje brez pologa. Zafira, Meriva, Astra in Corsa so sedaj še dostopnejše.
Trgovci z vozili Opel vam pod posebnimi pogoji nudijo tudi možnost financiranja
nakupa brez pologa.

Ponudba velja za Merivo Enjoy Life 1.6 (100 KM) in za Zafiro Enjoy Life 1.9 D (120 KM) z navedenimi paketi opreme. Povprečna poraba goriva za vse modele: od 5,0 do 9,6 l/100 km. Emisije CO2 za vse modele: od 135 do 230 g/km.
*Ponudba velja za fizične osebe. Trgovci z vozili Opel si pridržujejo pravico zavrnitve tovrstnega načina financiranja.
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nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v novembru 2008 je bilo:
SLAVČKI DESET LET
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo jih izžrebali
pet.

Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, ki ga boste dobili na
osenčenih poljih.
Napišite ga na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do
2. februarja 2009.
Nagrade tokrat prispeva:

Pevsko društvo Slavček Loška dolina vsem petim podarja
ZGOŠČENKO PD SLAVČEK, ki so jo izdali ob svoji desetletnici
delovanja.

Zgoščenko prejmejo:
Darinka Glažar, Ograde 53, 1386 Stari trg pri Ložu
Manca Kočevar, Lož, Smelijevo naselje 1, 1386 Stari trg pri Ložu

OKREPČEVALNICA LOŽ
VA.SA. d. o. o.
Cesta Notranjskega odreda 41, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 040 171 500
1. nagrada: DRUŽINSKA PIZZA
2. nagrada: DVE VELIKI PIZZI
3. nagrada: DVE MALI PIZZI

Fani Levec, Pudob 52, 1386 Stari trg pri Ložu
Albina Prevec, Viševek 39, 1386 Stari trg pri Ložu
Jože Avsec, Cesta Notranjskega odreda 15, 1386 Stari trg pri Ložu
Vsem nagrajencem čestitamo!

december, 2008

Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri
žrebu.
uredniški odbor
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Občina Loška Dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 70 50 670
e-pošta: obcina@loskadolina.si
spletni stran: www.loskadolina.si

Uradne ure
Uradne ure za poslovanje s strankami
ponedeljek
7.30–11.00 in 11.30–14.30
sreda
7.30–11.00 in 11.30–15.30
petek
7.30–11.00 in 11.30–13.30
Uradne ure v sprejemni pisarni
ponedeljek
7.30–11.00 in 11.30–15.00
torek
7.30–11.00 in 11.30–15.00
sreda
7.30–11.00 in 11.30–16.00
četrtek
7.30–11.00 in 11.30–15.00
petek
7.30–11.00 in 11.30–14.00
Upravna enota Cerknica
KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek
8.00–12.00
Policijska postaja Cerknica
POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo
9.00–11.00
Ljudska univerza Postojna
SVETOVALNO SREDIŠČE POSTOJNA
vsaka prva sreda v mesecu
11.30–13.30

Dobrodelni novoletni tek in hoja
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in
Športna zveza Loška dolina vabita na dobrodelni tek in
hojo, ki bo v nedeljo, 28. 12. 2008.
Start bo ob 10.30 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 5 km.
Startnina je 7 evrov na udeleženca (za osnovnošolske
otroke startnine ni).
Letos bo startnina namenjena Blažu Turku, otroku s cerebralno paralizo, za nakup specialnega pripomočka, ki mu
bo olajšal vsakodnevno življenje v vrtcu in kasneje v šoli.
Vsak udeleženec dobi topel obrok in čaj ter spominsko
darilo.
Prijavili se boste lahko uro pred startom.
Tek in hoja bosta potekala na lastno odgovornost ob normalnem tekočem prometu na javnih cestah.
Cilj prireditve bo na parkirišču pri Kovinoplastiki Lož,
zaključek druženja pa v jedilnici Kovinoplastike Lož.
Tek ni tekmovalnega značaja, pač pa naj bi bilo to predvsem druženje športnih navdušencev. Želimo si, da bi se
ga udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza
Loška dolina

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu

Cenjenim občankam in
občanom, sodelavkam
in sodelavcem ter
poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za
zaupanje in sodelovanje
v letu 2008, obenem pa
vsem želimo prijetne
božične praznike ter
srečno novo leto
2009.

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg, T: +386 (1) 70 95 100

