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UVODNIK
Dober dan!
Na Prešernov rojstni dan je moj sodelavec dobil prvega otroka. Kako
veseli dan! Vsi v kolektivu smo postali dobrovoljni, ves čas nam je šlo
na smeh, bili smo polni delovne vneme. Zato, ker se je nekaj odličnega
pripetilo človeku iz naše bližine.
Pa na žalost to ni običajna praksa. Da se veselimo s sočlovekom. Prej
obratno. Običajno so v medčloveških odnosih prisotna povsem drugačna čustva. Negativna. Pa je res potrebno tako?
Koliko lepši je svet, če ga gledamo s pozitivne strani!
Če smo veseli, ko je vesel sodelavec, ponosni, ko je ponosen sosed, radoživi, ko so radoživi otroci
na dvorišču.
Odziv je odvisen od nas. Okoliščine lahko le pomagajo, če sami tako hočemo. Naj vam danes
pomaga pričujoča številka Obrha, ki ponuja obsežno branje. Toliko se je zgodilo v zadnjih dveh
mesecih! V katerikoli konec, v katerokoli okolje se ozrete, povsod srečate pozitivne zgodbe. Zgodbe o mavričnem spletu aktivnosti, o moči in složnosti v boju z naravo, o uspehih, o zmagovalcih.
December je mesec veselja, prijaznosti in dobrodelnosti. Vse to lahko pokažemo tudi mi sami – vsi
skupaj in vsak posamezno.
Spoštovane bralke, cenjeni bralci – tokrat vas zadnjič nagovarjam s tega mesta. Ne vem, kdaj so
šla mimo štiri leta, vem pa, da so bila zanimiva in zelo pestra. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri
ustvarjanju Obrha, bodisi s prispevki, fotografijami ali zgolj komentarji. Vse skupaj je oblikovalo
štiriletno zgodbo, ki jo v naslednjem mandatu prevzema »stari znanec«, gospod Borut Kraševec.
Želimo mu »mirno plovbo«, vam, spoštovane bralke in cenjeni bralci pa v imenu celotnega uredniškega odbora:
Naj bo v prihajajočem letu narava prijazna z nami in mi z njo. Bodimo veseli eden drugega, pojdimo na kavo s sosedom, na sprehod s prijatelji, na igrišče z otroki. Bodimo prijazni!
Vesele božične praznike in vse dobro v letu 2015!
Urednica

IN ŠE POSEBNO OPRAVIČILO:
Za tokratni Obrh ste poslali prispevkov za skoraj dve številki. Zato veliko prispevkov ne bo objavljenih, in sicer smo »črtali« predvsem zadnje prispele in take, ki niso časovno pogojeni. Upam, da
bodo našli svoj prostor v eni od prihodnjih številk. Hvala za razumevanje in SREČNO!
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 12. februar 2015
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.

OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1500 izvodov • Uredniški odbor: Martina
Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena Ožbolt in Vera Jasna Lekan • Odgovorna
urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
• E-naslov: obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • Fotografije na naslovni strani:
Prejemniki SREBRNIH GRBOV Občine Loška dolina za leto 2014, foto: Mario Žnidaršič • Lektoriranje: Andreja Mlakar •
Tisk: Abakos d. o. o.

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh
lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Želimo vam blagoslovljene božične
praznike in sreče, zdravja ter
uspehov v novem letu 2015 !
Župan Janez Komidar
s sodelavci ter članice in člani
Občinskega sveta
občine Loška dolina.

AB

Praznik občine
Loška dolina

O

bčina Loška dolina letos praznuje 20.
rojstni dan. Mlada je. Ni pa to naša prva
občina in v Slovenskem poročevalcu (št. 244,
18. oktobra 1955) smo našli podatek, da je
nekdanja Občina Loška dolina svoj prvi občinski praznik praznovala 19. oktobra 1955. leta:
»V Loški dolini, zibelki partizanstva na Notranjskem, je ljudstvo izbralo praznik v spomin na junaški napad Šercerjevega bataljona
na okupatorjevo postojanko v Ložu leta 1941.
Občina, ki je imela takrat okoli 3500 prebivalcev, je imela med drugo svetovno vojno 381
žrtev, kar je predstavljalo 11% vseh prebivalcev. V dolini je bilo požganih in porušenih 287
hiš in 266 gospodarskih poslopij.
Leta 1955 je bila tragedija druge svetovne
vojne še globoko v spominu domačinov in praznik so obeležili s slavnostno sejo ljudskega
odbora, svečano akademijo, gledališko predstavo in prižiganjem kresov na predvečer. V
počastitev praznika pa je občina tudi obdarila
socialno potrebne prebivalce doline.«
Dandanes občina praznik obeležuje s slavnostno sejo občinskega sveta ter podelitvijo
občinskih priznanj. V nadaljevanju lahko pogledate, kdo so bili letošnji prejemniki.
Sta pa župan Občine Loška dolina gospod
Janez Komidar ter gradonačelnik Mesta Lepoglava gospod Marijan Skvarič tudi podpisala
LISTINO O POBRATENJU, s katero želita oba
kraja poglabljati dobre odnose in vsestransko
sodelovanje za dobrobit splošnega napredka
ljudi v obeh občinah.
Letošnjo slovesnost so z nastopom popestrili
otroci iz vrtca Polhek, recitatorki Zala Žnidaršič in Ema Suhadolnik iz domače osnovne
šole, kvartet trobil Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož ter Pevski zbor Kr’snice. ■

Damjan Janeš
Damjan Janeš je prevzel nalogo poveljnika civilne zaščite Občine Loška dolina v letu 2013.
V času naravnih nesreč, ki so občino prizadele
v začetku letošnjega leta, je pokazal izredne organizacijske sposobnosti, vztrajnost ter poseben odnos do moštva in občanov. Pri reševanju
nastale situacije je znal prisluhniti sodelavcem
in tudi občanom. S preudarnimi odločitvami je
ves čas pravilno usmerjal delo intervencijskih
ekip, tako pri poplavah kot pri odpravi posledic
žledu. In prav zaradi njegovega nesebičnega in
požrtvovalnega dela v času izrednih razmer si
zasluži županovo priznanje.

jan Janeš

Prejemnik Priznanja župana, gospod Dam
foto: Emil Mlakar

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož je največje
društvo na področju kulture v občini
Loška dolina in nadaljuje tradicijo pihalnih
orkester
Janez Poje, predsednik Društva pihalni
glasbenih skupin, ki se je začela že leta 1874.
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Letos so praznovali enega najvišjih jubilejev
Mlaka
foto: Emil
med pihalnimi orkestri, in sicer 140-letnico
delovanja. Leta 2002 je godba na 22. tekmovanju slovenskih godb v Ilirski Bistrici osvojila zlato plaketo v 2. težavnostni stopnji. V letu 2005 pa je društvo prejelo najvišje priznanje Občine Loška dolina
– zlati grb. Za aktivno kulturno udejstvovanje na vseh prireditvah ter za izreden jubilej 140 let delovanja
si zaslužijo županovo priznanje.

Ars Viva
Na predlog občinskega svetnika
Borisa Hribarja je SREBRNI
GRB OBČINE LOŠKA DOLINA za
leto 20014 za uspešno aktivno
delovanje in promocijo Loške
doline prejel Zavod Ars Viva –
Zavod za kulturno integracijo in
socializacijo družbenih skupin.
Od njegovega nastanka v letu
2009 Zavod Ars Viva deluje na mnogih področjih
življenja v Loški dolini in tudi širše. Zavod Ars
Viva je ustanovil gospod Benjamin Žnidaršič,
domačin, pesnik, pisatelj in slikar, človek poln
idej in zamisli, ki ne ostanejo le na papirju,
temveč jih tudi uresniči.
Pod organizacijo Zavoda Ars Viva že vrsto
let potekajo srečanja, delavnice ter razstave
slikarjev in kiparjev invalidov, posebej tistih,
ki slikajo z usti in nogami, v Žagi pri Vrhniki,
kjer ima razstavni prostor in še delujočo staro
žago. Galerijske prostore ima tudi v Podcerkvi v
preurejenih »štali« in skednju.
Kot novo obliko zaposlovanja Zavod podpira
socialno podjetništvo.
Trudi se za medkulturni dialog s poudarkom na
trajnostnem razvoju podeželja v Loški dolini.
Težje zaposljive skupine in posameznike
vzpodbuja k raznovrstnim dejavnostim.

aršič ob obisku
Direktor Zavoda Ars Viva Benjamin Žnid
Ars
otrok iz vrtca Polhek (foto: Arhiv Viva)

Z muzejskimi aktivnostmi in izobraževalnimi
delavnicami teži k ohranjanju kulturne in
krajinske dediščine Loške doline, k izboljšanju
poznavanja in razumevanja življenja na
podeželju.
Spodbuja vse, posebej mlade, k zdravemu
načinu življenja in v Žagi prireja počitniške tabore
za otroke iz mestnega okolja.
Današnji moderni čas pozablja stare običaje,
zato si Zavod Ars Viva prizadeva, da bi se ohranilo
še nekaj vaške pristnosti. Za popestritev življenja
na vasi in medgeneracijsko druženje organizira
tudi tekmovanja v šahu, silvestrovanja …
Glede na navedeno menimo, da si Zavod Ars Viva
za svoje uspešno delovanje z vsemi naštetimi
dejavnostmi, ki odslikavajo kulturno in turistično
prepoznavnost Loške doline, zasluži priznanje
SREBRNI GRB Občine Loška dolina za leto 2014.
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Gasilska zveza

N

a predlog župana Občine Loška dolina
je SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA
DOLINA za leto 2014 za uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja prejela
Gasilska zveza Loška dolina
Gasilska zveza Loška dolina je bila ustanovljena 23. marca 2002 v Starem trgu na
pobudo prostovoljnih gasilskih društev
Babno Polje, Iga vas, Stari trg in industrijskega gasilskega društva Kovinoplastika
Lož. Zveza društev je bila ustanovljena z
namenom, da se med seboj lažje dogovarja,
usklajuje in sodeluje pri raznih intervencijah, katerih žal nikoli ne zmanjka. V svojem
dvanajstlenem obdobju delovanja so svoje
poslanstvo, zapisane naloge in cilje več kot
uspešno uresničili ter si s požrtvovalnim in
nesebičnim delom že prislužili bronasti grb
Občine Loška dolina.
Gasilska zveza Loška dolina je v prvih petih

mesecih letošnjega leta imela že skoraj 50
intervencij. To priča o tem, da ima gasilstvo
v Loški dolini zelo velik pomen, hkrati pa
uživa zelo veliko zaupanje prebivalcev naše
doline in bližnje okolice.
Meseca februarja pa se je začela najobsežnejša letošnja intervencija. Loško dolino in
širšo okolico je zajel žled, ki nas je odrezal
od sveta za skoraj štirinajst dni. Že takoj prvi
dan ledene ujme se je ustanovil štab. Pri tej
intervenciji je dnevno sodelovalo 50 do 70
gasilcev iz Gasilske zveze Loška dolina, ki so
skupno v teh dneh opravili 7230 ur dela. Zaradi obsežnosti intervencije je štab deloval
24 ur dnevno, saj je bilo le tako možno uspešno voditi in usklajevati gasilske enote ter
pomagati pomoči potrebnim prebivalcem. V
tem obdobju so bila po terenu vsa razpoložljiva vozila, s katerimi razpolaga GZ Loška
dolina. Skupaj so samo v tej intervenciji

s Koren,
Iztok Mihelčič, predsednik, in Bori
na
doli
a
Lošk
e
zvez
lske
Gasi
poveljnik
Mlakar)
– prejemniki srebrnega grba (foto: Emil

prevozili 4185 km, saj ne smemo pozabiti,
da smo bili kar nekaj dni brez kakršnih koli
povezav in je bilo sporazumevanje možno
samo preko gasilskih postaj, zato se je bilo
potrebno voziti od vasi do vasi, da se je ugotovilo, kje potrebujejo pomoč gasilcev.
In ravno zaradi njihovega požrtvovalnega
dela ter njihove nesebične pomoči vsem
prebivalcem občine Loška dolina, kot tudi
nudenja pomoči preko državne meje v sosednji Republiki Hrvaški si resnično zaslužijo
to priznanje. ■

Balinarski klub

N

a predlog občinskega svetnika
Stanislava Pavliča je SREBRNI GRB
OBČINE LOŠKA DOLINA za leto 2014 za
dolgoletno uspešno delo in dosežene rezultate na področju športnega balinanja prejel
BALINARSKI KLUB LOŠKA DOLINA.
Balinarski klub Loška dolina je bil ustanovljen 6. junija 1980. Deset ustanoviteljev,
ljubiteljev in entuziastov balinanja v Loški
dolini je imelo že takrat jasno vizijo in željo,
da balinanje v Loški dolini postane priznano in prepoznavno.
Prvi dve igrišči v centru Starega trga, ki so
ju dobili v uporabo od turističnega društva,
je bilo najprej potrebno preurediti, saj sta bili
za športno balinanje glede dimenzij in trdote
neustrezni. Za to so poskrbeli sami člani
kluba s prostovoljnim delom. Tako so bili
postavljeni temelji za vzpon in razvoj športnega balinanja v Loški dolini. S trdim delom
– treningom in nenehnim izobraževanjem
– so kmalu prišli prvi odmevni rezultati, ki
so članom in društvu dali še poseben zagon.
Na to kažejo številne zmage na prvenstvih
Notranjske balinarske zveze, visoke uvrstitve
na državnih prvenstvih, zmage na prestižnih
turnirjih v regiji in širše.
Z razvojem balinarskega športa pa je
postal ta »hram balinanja« v Loški dolini
enostavno premajhen, saj so se pojavljale
vedno nove discipline (trenutno poznamo
9 različnih disciplin). Z veliko dobre volje
in razumevanja takratnega vodstva Občine
Loška dolina in tovarne SVEA se je našla
lokacija za izgradnjo novega, modernega
štiristeznega balinišča. Nova igrišča so člani
in članice zgradili v enem letu predvsem

ega kluba
Boris Hribar, predsednik balinarsk
a grba
rneg
sreb
iki
Loška dolina – prejemn
(foto: Emil Mlakar)

s prostovoljnim in udarniškim delom. Tako
so ta igrišča »pri Gabru« že od leta 1998
praktično drugi dom balinark in balinarjev iz
cele naše občine. In balinanje v Loški dolini je
dobilo tako nov zagon. Vsakodnevni treningi
za žensko in moško ekipo, številna prvenstva
pod okriljem Notranjske balinarske zveze,
mednarodni turnirji, tekmovanja invalidov
in upokojencev … to je le del aktivnosti, ki so
Balinarski klub Loška dolina popeljali k največjemu dosežku v njegovi zgodovini. Ženska
ekipa Balinarskega kluba Loška dolina je leta
2012 postala DRŽAVNI POKALNI PRVAK!
Menim, da si Balinarski klub Loška dolina
za svoje uspešno in bogato delovanje, za vso
promocijo in prepoznavnost naše občine, ki
jo širijo prek udeležbe in doseganja odmevnih rezultatov na številnih tekmovanjih tako
doma kot v tujini in nenazadnje tudi za skrb
za zdrav in aktiven način preživljanja prostega
časa (še posebej pri starejši generaciji občanov
in občank), zasluži priznanje SREBRNI GRB
Občine Loška dolina za leto 2014. ■

a dolina
Podpis Listine o pobratenju Občine Lošk
in Grada Lepoglava (foto: Emil Mlakar)
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Občina Loška dolina, župan Janez Komidar

Leto, ki si ga bomo zapomnili

O

vsem dogajanju v prvi polovici leta sem
se že razpisal tako, da se nameravam
sedaj posvetiti samo nadaljevanju leta, ki se
že počasi zaključuje.
Pričel bi kar v Babnem Polju, kateremu je bilo v
letošnjem letu posvečeno malo več pozornosti.
Upam, da se investicija obnove podružnične
osnovne šole Babno Polje v očeh domačinov
kaže kot velika pridobitev za kraj. Naš namen
je dosežen le takrat, ko so z njim zadovoljni
občani. In verjamem, da je večina prebivalcev
Babnega Polja zadovoljna. Najbolj zadovoljna
pa sta dva domačina, ki sta v tej isti stavbi pridobila popolnoma nove stanovanjske prostore.
Babno Polje do letošnjega leta ni razpolagalo
niti z enim neprofitnim stanovanjem. Za kraj
je to po mojem prepričanju resnično velika
pridobitev.
Na področju varovanja okolja je bila izvedena
obnova centralne čistilne naprave v Starem
trgu. Sicer se čistilna naprava oziroma vrelni in
usedalni bazeni niso spreminjali, ker so dovolj
velikih kapacitet, spremenil se je le tehnološki
proces čiščenja odpadnih voda z vso pripadajočo opremo. Z obnovo se je povečala kapaciteta čistilne naprave, omogočen pa bo priklop
novih uporabnikov. Na čistilno napravo Stari
trg se sedaj lahko priključi fekalne vode s podjetja Marof trade kot tudi z naselji Pudob, Viševek, Iga vas, Kozarišče, Šmarata in Podgora.
Za izvedbo tega projekta je občina že naročila
izdelavo projektne dokumentacije, vendar se je
pri pridobivanju soglasji celotna zadeva malenkost zakomplicirala, tako da ne poteka prav
po naših željah. Žal se po naših željah tudi ni
zaključil državni razpis za sofinanciranje obnove vodovodnega omrežja in razširitev ceste
Lož-Podlož. V obvestilu, ki smo prejeli na občino s strani pristojnega ministrstva, smo bili
seznanjeni, da je bila naša vloga popolna, vendar so bila vsa sredstva razdeljena na prijavljene projekte, ki so bili uvrščeni po kriterijih na
seznam pred našim.

Tako pač je, ko je državna blagajna prazna.
Ponudijo ti kos kruha, želijo pa da živiš od
drobtin. Ampak nič zato. Mi nameravamo
nadaljevati v začrtani smeri. Res, da se nam
ne obeta nič kaj dobro s financami podprto
leto 2015. Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike za obdobje 2014
do 2020, ki je temeljni dokument za črpanje
EU sredstev, je žal še vedno v usklajevanju.
To pomeni, da v letu 2015 ne bo razpisov za
pridobitev EU sredstev ali pa mogoče, če se
bo naša birokracija malo »zmigala«, lahko
upamo na prve razpise šele proti koncu leta
2015. Ta čas pa nameravamo nadaljevati z
začetimi projekti, kajti zanje imamo zagotovljena sredstva.
Tu predvsem mislim na obnovo objekta za
potrebe Medgen borze na Gabru, o katerem
je več napisala sodelavka gospa Špela Modic,
ter o pričetku gradnje obvozne ceste Stari trg
Markovec. Tudi ta projekt (obvozna cesta)
se je časovno zamaknil zaradi pridobivanja
ustreznih dovoljenj. Naš namen je investicijo končati v prvi polovici leta 2015, kajti ta
investicija bo bistveno izboljšala prometno
varnost na Bračičevi ulici ter omogočila ne-

oviran pretok tovornih vozil do obrtne cone
v Markovcu - Kočji vasi. In če nam uspe potem na obvozno cesto preusmeriti tudi glavnino osebnih vozil, smo za Stari trg naredili
zelo veliko. Pa tudi s tem ne nameravamo
zaključiti del v Starem trgu. V prejšnjem
mesecu smo naročili prometno študijo za
območje centra Starega trga (Mercator-restavracija) ter za območje osnovne šole. Naši
načrti gredo v smeri izboljšanja prometne
varnosti in varnosti pešcev, predvsem na območju šole. Na to problematiko smo bili že
večkrat opozorjeni tako s strani staršev kot
tudi s strani ostalih občanov in zavedamo se,
da je varnost najmlajših udeležencev v prometu na prvem mestu.
Leto pa kot vse kaže, tako kot se je pričelo, se
želi tudi posloviti. To leto je res nekaj posebnega. Narava nam nikakor ne dopusti, da bi
naše življenje potekalo normalno in vedno
znova nas postavlja na preizkušnjo. In to ne
majhno. Ko smo že upali, da se letos ne bo
zgodilo nič več pretresljivega, nas je narava
ponovno obilno zalila z vodo in povzročila
nemalo težav, osebnih stisk in travm ter za
seboj pustila uničenje. Žalosti v očeh oškodovanih se ne da opisati. Vsak se je z močjo
narave soočal na svoj način. Prijatelji, znanci, sorodniki, domači gasilci, gasilske enote
iz drugih krajev in tudi pripadniki Slovenske vojske so priskočili na pomoč najbolj
ogroženim. Nekje žal, tudi vsa ta moč ni bila
dovolj, da bi se ukrotilo naraslo vodo. Vendar Notranjci smo trmasti ljudje in vztrajali bomo tako dolgo, da se tudi posledice te
ujme kmalu ne bodo več poznale.
Težko bi našel prave besede zahvale vsem, ki
so se zoperstavili tej neverjetni moči narave
ter ponudili roko v pomoč. Naj preprosto
izrečem samo »HVALA VSEM«, ki ste pomagali v teh težkih trenutkih z željo, da se ne
bi ponovilo. ■
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Emil Mlakar-tehnični koordinator

Obnova objekta za medgeneracijski center Gaber
Občina Loška Dolina za potrebe Medgen
borze v industrijski coni Gaber obnavlja
nekdanjo stavbo podjetja Svea.

N

amen investicije je ustvariti prostore
za medgeneracijsko druženje, ki bodo
zagotavljali izvajanje prostovoljnih aktivnosti na ravni občine in širše ter pripomogli
k razvoju človeškega in socialnega kapitala.
Investicija naj bi v prihodnje zagotovila razvoj aktivnosti prostovoljskih organizacij
vseh starostnih skupin v enem središču, kar
bo neposredno prispevalo k spodbujanju
medgeneracijske solidarnosti in spodbujalo
povezovanje med generacijami. Objekt bo
v lasti občine Loška dolina, ki bo tudi zagotavljala finančna sredstva za obratovanje in
vzdrževanje objekta
Na objektu se izvajajo gradbeno-obrtniška
ter instalacijska dela, ki se približujejo zaključku. Objekt bomo obnovili in predali
svojemu namenu v začetku leta 2015.
V objektu se bodo nahajali prostori za izvajanje dnevnega centra in preživljanje pro-

stega časa starejših: oprema
vključuje medicinsko posteljo,
kavč, manjšo čajno kuhinjo,
TV sprejemnik.
Otroška igralnica: namenjena
najmlajšim ter druženju najmlajših s starejšimi, izvajanju
skupnih aktivnosti, praznovanju rojstnih dni ter izvajanju
delavnic v okviru organiziranega preživljanja prostega
časa. Oprema igralnice vključuje didaktična igrala, družabne igre, igralno opremo,
otroško pohištvo.
Predavalnica: predavalnica bo opremljena s projektorjem in platnom za potrebe
usposabljanj in izobraževanj ter izvajanje
družabnih aktivnosti (filmski večeri, vadbe,
medgeneracijski dogodki, redne tedenske
predstave ...).
Računalniška soba, ki bo opremljena s sodobno kamero, računalniško in montažno
opremo: namenjena bo usposabljanju in

izobraževanju (prostovoljno družabništvo
ob računalniku), aktivnostim prostega časa
(internet, igranje iger na računalniku, usposabljanje na računalniku), tudi izvajanju aktivnosti Medgeneracijski bazar in Info točke
(oddaja oglasa o nudenju/povpraševanju po
prostovoljnih storitvah).
V centru bodo tudi prostori za potrebe lokalnih društev ter skladišče za izvajanje humanitarne dejavnosti. ■

Špela Modic:

Usposabljanje za medgeneracijsko prostovoljstvo
– tečaj za prižiganje lučk
Usposabljanje za prostovoljsko
medgeneracijsko druženje s starim
človekom in prostovoljsko delo sta
bližnjici pri učenju lepega sožitja in
osebne solidarnosti do drugih. Ena ura
prostovoljskega dela s starim človekom
na teden je namreč najboljša garancija
za lastno kakovostno starost.
V okviru Medgen borze v Loški dolini je namen organizacije tečaja usposobiti prostovoljce, ki bodo
delovali v nastajajočem Medgeneracijskem cen-

tru Gaber oz. na območju lokalne skupnosti na
področju medgeneracijskega sodelovanja.
Tečaja se udeležuje čez 25 občanov, predvsem tisti, ki v sebi čutijo, da s svojo osebnostjo, znanjem
in veščinami lahko in želijo nesebično pomagati
starejšim v okviru organiziranega prostovoljstva.
»Prostovoljci se odločajo, da naredijo nekaj lepega za kakovostno starost danes in jutri zase, za
svoje najbližje in za svojo skupnost«. »Naš cilj je,
da se naučimo pri vsakem stiku z drugim človekom opaziti ali priklicati v spomin najprej nekaj
lepega, dobrega in za oba prijetnega – torej, da
se pri vsakem človeku
naučimo prižgati lučko.
Ko prižgemo to lučko,
svetloba najprej osvetli
nas same, da nam je
lažje in lepše, pa tudi
drugim je lepše ob
nas,« pravijo na Inštitut Antona Trstenjaka,
kjer razvijajo programe
za lepše odnose med
generacijami in za kakovostno staranje – za
danes in za prihodnost.
Tečajniki so se na prvih

srečanjih spoznali s pojmom in oblikami prostovoljstva, s kvalitetnim pogovorom in drugem komuniciranju pri osebnem prostovoljstvu, učili so
se uporabljati pravila za lep osebni pogovor, kako
zavzeto poslušati in dobro pripovedovati.
Naslednja srečanja bodo namenjena predvsem
usposabljanju prostovoljcev za vodenje tečajev
za preprečevanje padcev, ki so ena največjih tegob starejših. Čeprav niso vsi padci v starosti nevarni, pa lahko padec usodno spremeni življenje
starejšega in njegovih najbližjih. Prav tako pa preprečevanje padcev lahko prihrani veliko denarja
naši zdravstveni in socialni blagajni ter vzdržuje
že doseženo kvaliteto življenja in kakovost starosti občanov čim dlje v starost. Padcev se v celoti
sicer ne da preprečiti, je pa možno omiliti posledice. Prostovoljci se bodo izobrazili za vodenje
takšnih skupin v svojem kraju in bodo tako svoje
znanje in izkušnje predajali drugim ljudem.
»Vesela sem, da sem tukaj, med dobrimi ljudmi,
tečaj zame ne poteka le tri ure, tu si napolnim baterije do naslednjega srečanja.«
»Sedaj pri drugih, ko so neprijetni, sitni ali negativno nastrojeni, najprej »prižgem lučko«, kar mi
pomaga, da jih vidim v drugačni luči, to vpliva na
njih, da se sprostijo in se do mene vedejo drugače, kot prej.« (poročanje udeleženk) ■
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Mag. Ksenija Ramovš, Inštitut A.Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje

Krajevno medgeneracijsko središče – odgovor na
staranje prebivalstva
Tak tečaj poteka od jeseni 2014 tudi v Loški dolini. Vodi ga Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki ga je razvil
in ga uspešno izvaja po različnih krajih Slovenije.
Tečaj poteka enkrat tedensko po dve uri in pol
skozi dva meseca za skupino dvajset družinskih
oskrbovalcev. Na njem se praktično obdela tiste
vsebine, ki jih svojci bolnih, invalidnih ali starih
ljudi najbolj potrebujejo.

Prostovoljci za lepše staranje in
sožitje med generacijami

L

eto 1999 je bilo razglašeno za svetovno leto
starih ljudi. Z njim se je simbolično končalo
20. stoletje, ki je bilo imenovano stoletje otroka,
in začelo se je stoletje starih ljudi. Po letu 2000
namreč v vsem razvitem svetu naglo narašča
delež starega prebivalstva: pred desetletji je bilo
nad 60 let starih 10 %, danes jih je 20 %, čez
četrt stoletja jih bo okrog 40 %. Nikdar v zgodovini človeštva ni bilo toliko starih ljudi. To je velik
dosežek. Ljudje smo veliko bolj zdravi, povprečno
živimo že četrt stoletja dlje, kot so naši dedje.
Demografska kriza staranja prebivalstva pa prinaša tudi zahtevne naloge.
Ena od pomembnih nalog je, da vsaka krajevna
skupnost ustvari ugodne razmere za oskrbo onemoglih starih ljudi, kronično bolnih in invalidnih v
svoji sredi. Kot spadajo otroci in njihovo varstvo
v vrtcih v domačo krajevno skupnost, tako in še
bolj spadajo stari ljudje v svojo domačo sosesko.
Ko človeku pešajo telesne in duševne moči, se
najbolje znajde doma, ker pozna vsak kot in ljudi.
Evropske države zadnjih dvajset let usmerjajo vse
sile v programe, ki omogočajo ljudem staranje in
oskrbo v domačem okolju. Enaka je usmeritev gerontološke stroke, ki se posveča starosti in razvoju
sodobnih programov za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje ter za lepše sožitje med mlado, srednjo in staro generacijo. Vzgoja za medsebojno poznavanje, razumevanje in lepo, solidarno
sožitje je tudi naloga, ki se jo moramo nemudoma
lotiti v javnosti od vrtca, preko osnovnih, srednjih,
visokih šol in univerze za tretje življenjsko obdobje
do celotne kulture in medijev; vzgoja za solidarnost med ljudmi je pogoj, da bomo obvladovali
demografsko krizo v prihodnjih letih.
Krajevno medgeneracijsko središče je dobra možnost, da v krajevni skupnosti uspešno zastavimo
reševanje teh dveh in še drugih zahtevnih nalog,
ki nam jih zastavlja staranje prebivalstva. Občina
Loška dolina je začela oblikovati svoje krajevno
medgeneracijsko središče še s tremi drugimi občinami iz Slovenije in Hrvaške v okviru EU projekta MEDGEN BORZA. V njem bosta začela delovati

tudi dva nova programa za pomoč pri čim bolj kakovostnem staranju v domačem okolju. Na kratko
si ju poglejmo.

Tečaj za družinske člane,
ki doma skrbijo za starega človeka
Velika večina ljudi si želi, da bi se starali doma.
Doma se najbolje počutimo, se najbolje znajdemo in najlažje po svojih močeh poskrbimo zase
tudi potem, ko pešamo. Tudi v resnici živi doma
dobri dve tretjini onemoglih starih ljudi, ki potrebujejo pomoč in oskrbo drugih, slabo tretjino pa
se jih oskrbujejo v domovih za stare ljudi.
Raziskave jasno kažejo, da so domači pripravljeni
pomagati svojim staršem in bližnjim sorodnikom,
ko v starosti opešajo. K temu nas nagiba tesna
življenjska povezanost s svojci, čut odgovornosti
zanje in želja, da bo tudi za nas kdo poskrbel v
naši obnemoglosti. Raziskave in vsakdanja izkušnja pa kažejo prav tako jasno, da imajo domači,
ki oskrbujejo svoje bolne ali onemogle družinske
člane, velike stiske. Oskrbovanje svojca zahteva
veliko telesnih in duševnih moči. Družinski oskrbovalci (tako se strokovno imenujejo domači, ki
oskrbujejo svojega onemoglega, bolnega ali invalidnega svojca) so pogosto zaposleni in skrbijo
za lastno družino, ali pa so to zakonci, ki so tudi
sami že v letih. Družinski oskrbovalci pravijo, da
bi najbolj potrebovali oddih za nekaj dni in nekaj
znanja, kako oskrbovati in negovati onemoglega
svojca. Nikakršnega napotka ali pouka niso bili
deležni o tem, kako negovati bolnega ali onemoglega svojca, kako ga dvigati in obračati, da ne bo
preveč trpela njihova hrbtenica. In kako ga razumeti in ravnati, če je siten in težaven, če oboleva
za demenco, če se brani pomoči, z druge strani pa
očita, da premalo naredijo zanj … Družinski člani,
ki oskrbujejo dolgotrajno bolnega, invalidnega ali
starostno onemoglega bližnjega, zaslužijo, da jim
krajevna skupnost nudi tečaj, kjer dobijo potrebna znanja za lažje oskrbovanje ter slišijo izkušnje
drugih, ki doma oskrbujejo svojca.

Ko slišimo besedo prostovoljci, pomislimo na sto
tisoč slovenskih gasilcev, ki priskočijo na pomoč
ljudem v požaru ali poplavi, žledu ali prometni nesreči, vzgajajo šolarje v solidarnosti v duhu gesla
»Na pomoč!«, z vaško veselico pa poskrbijo za
skupno razvedrilo in povezovanje ljudi. Človekoljubni sodobni prostovoljci so tudi tisoči krvodajalcev.
Na podoben način se danes širijo v Sloveniji in
po Evropi prostovoljci, ki s svojim delom v kraju
pomagajo pri reševanju današnjih nalog za bolj
kakovostno staranje ljudi in solidarno povezovanje med mlajšimi in starejšimi. Inštitut Antona Trstenjaka je po številnih krajih Slovenije usposobil
že več tisoč takih prostovoljcev, ki posvetijo eno
do dve uri tedensko starejšim ljudem. Kaj delajo?
Dijak ali drug mlad človek npr. nauči v enem letu
upokojenca uporabljati računalnik. Dva mlajša
upokojenca zbereta skupino desetih sosedov, da
se srečujejo enkrat tedensko po uro in pol ter v
nekaj mesecih predelajo učni program za preprečevanje padcev v starosti – zlom kolka namreč
stari mami v trenutku spremeni zdravo staranje v
hudo nesrečo. Taka skupina starejših lahko predela tudi kak drug program za zdravo, kakovostno
in dostojanstveno staranje. Inštitut te prostovoljce temeljito usposobi, da dobro uspevajo v korist
starejših ljudi in celotne skupnosti ter v svoje zadovoljstvo.
V Loški dolini že poteka od jeseni 2014 tudi tečaj za prostovoljce v okviru EU projekta MEDGEN
BORZA. Tečaj za prostovoljce in zgoraj opisani
tečaj za družinske oskrbovalce sta dva nova programa v medgeneracijskem središču Loška dolina. Skupaj z vsemi drugimi prizadevanji bosta v
prihodnje lahko veliko koristila skupnosti Loške
dolina, da bi se ljudje starali čim bolj kakovostno
v domačem kraju ter da bi mladi in starejši živeli
po geslu Antona Trstenjaka »Skupaj držimo!« ■
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Simbioza giba
Medgen borza se je v 3. tednu oktobra
pridružila duhu vseslovenskega projektu Simbioza giba in za vse generacije na
Babnem Polju pripravila vodeno vadbo, ki
je bila prilagojena tudi za starejše osebe –
Babno Polje giba.
Namen projekta je bil, da se vse generacije
lahko seznanijo z novejšimi oblikami vadbe,
se aktivirajo in družijo ob izvajanju telesne
vadbe v lokalnem okolju.
"Na noge želimo dvigniti vse, ki so čakali na
pravi trenutek. To bo teden, ki bo lahko marsikomu spremenil življenje. To bo teden, ki bo
predramil mlajše generacije in spomnil starejše, da obstaja tisto nekaj, kar jih združuje. Da
vedno in povsod lahko govorijo isti jezik. Jezik
zdravja, pravega načina življenja, sreče, trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne poznajo
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in priznavajo let. Jezik, ki za svoje
izražanje in sporazumevanje ne potrebuje besed. Jezik, ki mu pravimo
gibanje," so zapisali na spletni strani Simbioze.
Vodeno vadbo so v večnamenskem
objektu na Babnem Polju za nas
izvajale strokovno usposobljene
prostovoljke. Vsako srečanje je bilo
namenjeno drugi vrsti vadbe, tako
smo imeli priložnost seznaniti se z
body energy vadbo, z Zumbo golden in fizioterapevtsko telovadbo s
prvinami pilatesa.
Intenzivnost vadbe je bila prilagojena zmožnostim udeležencev in si jo je vsak
lahko prilagajal sebi, tako da smo zajeli hitre
in plesne ritme salse kot pomirjajoče telesno
sproščanje. Vsi dogodki so bili dobro obiskani in prosta mesta zasedena do popolnosti,
kar gre predvsem zasluga Vaškemu odboru
Babno Polje in aktivnim posameznicam.
Udeleženke smo se poleg telesne vadbe in
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gibanja tudi prijetno razvedrile in potrdile reklo, da je zdrav duh pogosto prisoten
v zdravem telesu. Za sodelovanje se toplo
zahvaljujemo prostovoljkam, ki so izvajale
vodeno vadbo: ge. Ileni Lenassi z body energy vadbo, ge. Tei iz plesnega kluba Evora z
Zumbo golden in ge. Andrei Brlan iz Fizio
Andrea. ■

Špela Modic

Medgeneracisjko družabništvo ob učenju računalništva
Medgen borza bo s pomočjo Inštitutu Antona
Trstenjaka, ki ima na tem področju dolgoletne
izkušnje, v Loški dolini izvedla program medgeneracijskega učenja računalništva. Program temelji
na spoznavanju, sodelovanju in izmenjavi izkušenj
med generacijami. Mladi se, ko posredujejo svoje znanje, preizkusijo v vlogi učitelja, od starejših
pa dobijo veliko življenjskih izkušenj, se marsikaj
novega naučijo in kvalitetno preživijo svoj prosti
čas. Starejši pa se ob prijetnem druženju z mladim
človekom brezplačno naučijo osnov oz. nadgradijo
svoje računalniško znanje. Ta oblika družabništva
je priljubljena med obema generacijama.
Tako mladi kot starejši se pred začetkom družabništva, ki traja 1x tedensko od decembra do aprila,
udeležijo enkratnega izobraževanja. Mladi se na
kratkem tečaju učijo tehnik dobrega pogovora s
starim človekom, spoznajo značilnosti tretjega življenjskega obdobja in se učijo učinkovitega posredovanja znanja starejšim. Starejši se učijo dobrega
osebnega pogovora in vživljanja v današnje mladostnike. Sam program učenja ni predpisan in je stvar
dogovora posameznega para glede na želje starejšega, časovno pa se prilagaja mlajšemu. Običajno
gre za podajanje osnovnih znanj (zagon računalnika, brskanje po internetu, ustvarjanje elektronskih
predalov in pošiljanje elektronske pošte, včasih
word, urejanje fotografij, facebook, twiter, skype).

Nekaj izkušenj mladih:

Če imate tudi sami veselje do dela z ljudmi
in bi želeli pomagati starejšim osvojiti
osnove računalništva ali pa bi se želeli
učiti računalništva ob medgeneracijskem
družabništvu, nas pokličite na 017050685
ali pišite na spela.modic@loskadolina.si –
Medgen borza.

▶ »Všeč mi je bil individualnem pristop. Učitelj mi je
izpolnjeval želje in mi širil obzorje. V meni je prebudil
sposobnosti, za katere še sama nisem vedela, da
jih imam.«

▶ »Za družabništvo sem se odločila, ker se mi je
stvar zdela zanimiva, ker se mi zdi, da se lahko
preko druženja s starejšim, ki ga prej nisi poznal,
precej naučiš in ker mi je učenje samo predstavljalo
izziv. Medgeneracijsko druženje samo me je
obogatilo in ga štejem med eno izmed izkušenj, ki bi
jo z veseljem ponovila.«
▶ »Najbolj mi je bilo všeč, da sem spoznal tako
zanimivo osebo in se veliko naučil od nje. Vesel
sem, da nama je uspelo rešiti vsak računalniški
problem, čeprav niso bilo vsi tako lahki.«
▶ »Najbolj koristno se mi je zdelo, da sem namesto
zapravljanja časa vsaj 1 uro na teden počela nekaj,
kar je koristilo nekomu drugemu in meni. Všeč mi je,
da sem izkusila, kako je biti učiteljica.«
▶ »Všeč mi je bilo druženje z gospo, spoznanje
starejše osebe in skupno učenje. Na samih
srečanjih sem se zelo zabavala. Želim si biti taka
kot ona - prav tako aktivna v starejših letih.«
Izkušnje starejših:
▶ »Dobila sem informacije od osebe, ki je že
obiskovala tečaj. Vsi stiki so bili zelo prijetni in
moram reči, da sem zadovoljna in prijetno mi je
bilo.«

▶ »Veliko sem se naučila, ker je imel moj učitelj
izredno sposobnost podajanja in dela s človekom.«

VABILO V DNEVNO VARSTVO IN
CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI V
MEDGENERACIJSKEM CENTRU GABER
V okviru MCG bomo v Loški dolini v začetku 2015
vzpostavili center dnevnih aktivnosti za starejše.
Dnevni centri so namenjeni ljudem, ki težje skrbijo zase in jim hišna opravila vzamejo več časa,
moči in energije, ali pri tem potrebujejo delno
pomoč in oskrbo.
To je novejša oblika, namenjena starejšim, ki
živijo doma in želijo nekaj ur dnevno preživeti v
družbi. Starejšim omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje ostanejo v domačem kraju.
Programi v dnevnih centrih so strokovno podprti
in pestri: svetovanje, družabni stiki, delavnice,
telesna vadba, igranje družabne igre, učenje
tujih jezikov ter računalništva. V dnevnem centru
bo poskrbljeno za dnevne potrebe udeležencev;
različne delovne aktivnosti, prehrano in dnevni
počitek, po dogovoru pa tudi drugo nego kadar
je to potrebno. Za obiskovalce bo zagotovljen
tudi brezplačen obrok.
Starejši lahko prihajate v dnevni center vsak
delovnik, praviloma zjutraj ali v dopoldanskem
času in se popoldan vračate domov. Lahko pa
prihajate občasno ali le po nekaj dni v tednu.
Vabimo starejše občane, njihove sorodnike,
ki potrebujete pomoč pri oskrbi, varstvu in se
želite vključiti v različne aktivnosti v okviru centra
dnevnih aktivnosti za starejše ali pa želite o
tem izvedeti kaj več, da nas pokličete (01 70
50 685), pišete (spela.modic@loskadolina.si),
pridete k nam na občino ali pa nas povabite na
pogovor in predstavitev k vam.

Medgen borza

V POLITIKI

december, 2014

Spoštovani
občani,
naj se vam ob tej
priložnosti zahvalim za
podporo na preteklih
lokalnih volitvah in
tudi za vaše glasove,
ki so omogočili, da vas
tudi v tem mandatu, v
okviru svetniške skupine Socialnih demokratov,
zastopam v občinskem svetu.
Ne glede na to, da so (če se samokritično posujem s pepelom) včasih moje reakcije nekoliko
burnejše in verjetno pri nepoznavalcu zakulisnih
dogajanj ne vzbujajo simpatij, si želim, da se moje
razprave posluša s premislekom in razmislekom. Le tako bo poslušalcu jasno zakaj je bilo
potrebno, da je do posamezne razprave sploh
prišlo. Želim si, da iz mojih razprav razberete, da
ne gre za nekakšno »nagajanje komurkoli že« (kar
gre glas po gostilniških koluarjih), ampak da gre
za iskreno željo predstaviti in doseči slišanost, da
včasih obstajajo tudi druge poti, druge možnosti
rešitev, ki po mojem mnenju lahko prinesejo večjo
korist vsem občanom.
Zagotavljam vam, da bom tudi kot član novega
občinskega sveta v skladu s svojimi vrednotami,
vedno na strani zakonitosti poslovanja občine,

na strani enakopravne in enake obravnave vseh
občanov in na strani skrbnosti pri ravnanju z občinskim premoženjem. Podpiral pa bom tudi rešitve,
ki bodo predstavljale dolgoročno zajezitev bega
možganov iz našega okolja v smeri zagotavljanja
ustreznega standarda vseh občanov in večjih
razvojnih potencialov celotnega območja občine.
Želim si, da vsak občan (ne glede na to, komu je
na volitvah namenil svoj glas) v meni vidi svojega
predstavnika, ki mu je vedno pripravljen prisluhniti
in mu ponuditi svoje znanje in izkušnje. Želim si,
da se ob tem preseže strankarske delitve in da
vsakdo brez zadržkov pristopi, če meni, da mu
lahko pomagam.
Naj iskreno željo po korektnem sodelovanju ponazorim z mislijo neznanega avtorja:
"Vetra ne moremo spreminjati, lahko pa nastavimo jadra."
In misel dopolnjujem z zavezo vsem vam, občankam in občanom, da bo v mojih jadrih vedno
pravi veter, ki bo barko usmeril v smeri delovanja
v korist vseh občanov, za razvoj občine in za boljši
jutri naših otrok.
Naj vam, v upanju, da se nas v prihodnje naravne
katastrofe izognejo, v prihajajočem letu zaželim
obilo sreče, zdravja in sožitja, kjerkoli boste in
kamorkoli vas zanesejo pota življenja.
Stanislav Pavlič
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VAŠKI ODBOR BABNO POLJE

O delu vaškega
odbora Babno Polje
v letu 2014
Koledarsko leto se bližah koncu.
Čas je, da pogledamo, kaj smo letos naredili.
Aktivnosti je bilo veliko.
- V mesecu februarju smo člani vaškega odbora
aktivno sodeloval z gasilci pri reševanju težav,
ki jih je povzročil žled.
- V sodelovanju z Občino Loška dolina in
Gasilskim društvom Babno Polje smo zbirali
sredstva za prizadete v poplavah na območju
Bosne in Hercegovine ter Srbije. Lepo je deliti
drugim. Hvala vsem, ki ste karkoli prispevali.
- Izvedli smo dve čistilni akciji. Aprila smo
pobirali smeti ob glavnih cestah in glavnih
gozdnih poteh. Druga čistilna akcija pa je bila
v začetku avgusta. Sodelovali smo v akciji
»Najbolj urejena vas v občini Loška dolina«.
Ponosni smo na prvo mesto.
Uspeh je zasluga vseh nas vaščanov, ker
skrbimo, da imamo urejena dvorišča. Zahvala
tudi vsem, ki so se odzvali, da smo skupaj
uredili javne površine.
- V letošnjem letu je vas pridobila večnamenski
prostor v bivši OŠ Babno Polje. Prostori
so namenjeni organiziranju športnih,
izobraževalnih in družabnih aktivnosti.
V stavbi sta manjši stanovanji, ki sta jih
pridobila mlajša vaščana.
Ohranjeno je tudi igrišče ter na novo urejeno
igrišče za najmlajše otroke.
- V septembru smo organizirali odvoz
kosovnega odpada.
- V vasi je še veliko stvari nedodelanih, kot so
javna razsvetljava na Hrib, asfalt po vasi je na
določenih delih popolnoma uničen in še bi
se kaj našlo. Trudimo se dogovarjati z Občino
Loška dolina. Tako kot drugod je tudi na občini
vedno manj finančnih sredstev. Upamo, da
bomo vsaj nekaj uredili v prihajajočem letu.
- Skozi celo leto smo vzdrževali zelenico na
Vražjem vrtcu. Tudi letos je bila maša za
pobite vaščane.
- Ponovno smo sodelovali na Polharski noči.
Kuharska ekipa je bila zelo pohvaljena,
saj je poskrbela za jedačo, pijačo in dobro
vzdušje na prireditvenem prostoru.
- 15. 11. 2014 smo pred Gasilnim domom
prižigali svečke v spomin žrtvam prometnih
nesreč. Ob zaključku leta bi se radi zahvalili
vsem vaščanom Babnega Polja, ker so
podpirali delo vaškega odbora, opozarjali
na pomanjkljivosti ter aktivno sodelovali
na organiziranih akcijah. Vsem vaščanom
Babnega Polja in ostalim prebivalcem
Loške doline želimo blagoslovljen božič ter
obilo sreče, zdravja in uspehov v
prihajajočem letu 2015.

Spoštovani,
marsikdo od vas me je
v času volilne kampanje
vprašal: »Pa kako se ti
sploh še zdi smiselno
ukvarjati se z občinskimi zadevami in vsem
kar spada zraven?«
Priznam, da sem bila
pred odločitvijo, ali sploh kandidirati za občinsko
svetnico, tudi jaz sama v dilemi. Vprašanja, ali
ima tole smisel ali je vredno soočati se z vsakovrstnimi zadevami, dejanji, besedami, s katerimi
se pada celo pod nivo profesionalnega odnosa in
se že veliko let grobo posega v mojo zasebnost,
so se vrtela v glavi. Med razmišljanjem o vložiti ali
ne vložiti zasebno tožbo, je dozorela tudi ta odločitev. Imam določena znanja, imam določene
izkušnje in imam tudi voljo in motiviranost, da za
nas in naše otroke, pripomorem k razvoju naših
krajev. In tako se je spontano zgodila moja privolitev v kandidaturo na listi Socialnih demokratov.
Sedaj sem tukaj, ena vaših predstavnic in predstavnikov v občinskem svetu. Menim, da sem
(tako kot vsi člani občinskega sveta) predstavnica vseh občanov. Brez izjeme! Kdo je na volitvah
komu namenil glas, sedaj ni več pomembno. Tukaj smo, da skupaj naredimo najbolje, kar je za
občane in naše kraje mogoče narediti.
Zavedati se je potrebno, da je dodana vrednost
v občinskem svetu ravno pestrost mnenj, svetovnonazorskih prepričanj ter znanj in izkušenj vseh
članov tega organa.
In zelo si želim, da bi v tem mandatu o ključnih odločitvah, ki bodo posredovane v sprejem, potekala vsebinsko bogata razprava s strani vseh članov

občinskega sveta, ne glede na časovne omejitve.
Želim si, da bi se medsebojno poslušali, da bi
vsak od nas dal svoj doprinos iz bogate zakladnice življenjskih in strokovnih izkušenj, ki jih imamo, da bi se iz vseh razprav skupaj vedno naredil
spoštljiv strokovni razmislek in se nato enotno
sprejela kar najboljša odločitev, ki bi se (roko na
srce) včasih mogoče tudi razlikovala od predlogov, ki jih bomo s strani predlagateljev dobivali v
gradivih.
Želim si, da v naši skupni podzavesti prevlada zavedanje o naši različnosti, ki nas kot skupino in
skupnost bogati, in želim si, da prevlada zavedanje, da pri nobeni rešitvi ne obstaja le ena pot.
Poti je vedno več, le dopustiti je potrebno, da jih
skupno odkrijemo in poiščemo tisto, ki bo najprimernejša za našo skupnost.
V prihajajočem letu vsem želim, da:
- bi nam mati narava naklonila prijaznejše bivanje, brez naravnih katastrof in tragedij,
- bi občani, ki so doživeli vseh vrst katastrofe,
uspeli prebroditi vse stiske,
- bi v vsakem od nas dozorelo zavedanje, da je
za razvoj skupnosti nujno potrebna strategija,
prioritete, cilji in tudi merljivost doseganja teh
ciljev in
- bi vsi občani živeli v blagostanju, brez pomanjkanja osnovnih življenjskih dobrin.
Naj s to mislijo zaključim v želji po boljši in prijaznejši prihodnosti, ki jo lahko zgradimo le s skupnimi močmi.
Srečno vsem!
mag. Armida Bavec

KOLUMNA
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Vseh osem dni mojega letošnjega poletnega dopusta je bilo bolj ali manj lenobnih. Na žalost ne
zaradi poletne vročine, ampak zaradi neprestanega dežja, ki mu kar ni bilo videti konca. Ker sva z
možem oba nepoboljšljiva optimista, sva vseeno
nameravala za dva dni odpotovati na obalo. V
potovalko sva si spakirala stvari, ki naj bi jih potrebovala. Manjkala ni niti krema za sončenje. Toliko
o nepoboljšljivem optimizmu…Naslednje jutro, ko
naj bi se podala na pot pa sva dobila sporočilo moževega brata, ki nama je pot odsvetoval, saj je na
obali dež padal kot za stavo, voda je drla po obalnih cestah in izboljšanja vremenskih razmer v naslednjih nekaj dneh ni bilo pričakovati. Zato sva se
s težkim srcem sprijaznila z dejstvom, da bo treba
obisk morja prestaviti za nedoločen čas. Prav dolgo pa se nisva predajala žalosti in obupu. Ugotovila sva sicer, da midva ne moreva priti do plaže, kar
pa še ne pomeni, da plaža ne more priti k nama. In
to naravnost v najino dnevno sobo. Mož je zakuril v
peči in zrak v sobi se je na hitro ogrel na temperaturo, ki smo je vajeni sredi dneva na plaži brez sence.
Na kavč sva si pogrnila brisači, se oblekla v kopalke, sama sem si »za vsak slučaj« na glavo poveznila
še slamnik. Tako nama je poletni večer ob srkanju
osvežilne pijače, branju knjig in ob spremljavi prijetne poletne glasbe kar prehitro minil.
Zadnjih pet poletij svojega življenja sicer preživljam zelo aktivno, kakor se za turistično delavko
tudi spodobi. Pa mi je do sedaj vseeno vsako leto
uspelo vsaj kakšen teden dni uživati v nerganju
nad neznosno vročino. Letos pa mi je to poletno
prostočasno dejavnost nekdo izbrisal iz spomina.

Med drugimi sumim »može v črnem«, ki po ameriškem izročilu, shranjenem na filmski trak, hodijo
naokrog po svetu in ljudem brišejo spomine, ki bi
jim lahko kakorkoli škodili. Nisem sicer še dognala, zakaj naj bi bilo letošnje poletje v mirnem Nadlesku in Sloveniji nasploh tako pomembno zanje, ampak Evropejci Američanov verjetno nikoli
ne bomo popolnoma razumeli. Sploh tistih ne, ki
»živijo« v znanstveno-fantastičnih filmih.
Dopuščam pa tudi možnost, da poletja letos res
ni bilo k nam in po malem me je že začenjalo skrbeti, da ga je kdo ukradel. Drugače si tega nenavadnega pojava pač nisem znala razlagati. Med
enim od delovnih dni pa se mi je rešitev te velike
enigme ponudila kar sama od sebe. Nek prijazen par starejših turistov iz Velike Britanije sem
z navihanim nasmeškom na obrazu vprašala, ali
se glede na letošnje vreme pri nas počutita vsaj
približno tako kot doma. Z enakim nasmehom in
ponosom v glasu sta mi odgovorila, da so imeli pri
njih doma letos »neverjetno absolutno fabulozno
sončno in toplo poletje«. In ker moje možganske
krivulje raje od razumskih razlag o nagibu zemeljske osi in podobnih sprejemajo zabavnejše teorije, se mi je takoj posvetilo, da so si letos poletje
od nas samo sposodili - Britanci. Seveda jim ne
moremo zameriti, glede na to, da angleško vreme ni ravno pri vrhu priljubljenosti v svetu. Upam
samo, da se ga bodo čimprej in če ne prej, vsaj
do naslednjega leta naveličali. Glede na to, da so
bolj od toplih sončnih dni vajeni vlage in oblakov,
pa sem prepričana, da lahko optimistično stopimo v novo leto in se veselimo zvrhanega koša
lepih poletnih dni.
P.S. Predlagam pa, da za vsak slučaj vsi dodamo
poletje na spisek želja za katerega od treh dobrih
decembrskih mož. Mogoče nam, če ne drugače,
uspe s skupinsko sugestijo …
Srečno/sončno vsem!
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Jera Razdrih

Kam je šlo naše poletje?

K

nam je letos z veliko hitrostjo prišelestel prvi
jesenski mesec september. Od septembra
do skorajšnjega konca leta pa se mi zdi, da je bil
tako ali tako le en malo daljši skok. Med prejšnjo
in to kolumno naj bi se dogajalo dolgo in vroče
poletje. Res je, da imam kratkoročni spomin primerljiv s spominom zlate ribice, pa se mi zdi vseeno nenavadno, da mi je moj najljubši letni čas
letos popolnoma ušel iz spomina.
Spomin mi sicer še seže nekam tja na začetek pomladi, ko sem si kot vsako leto pospravila omaro z
oblačili in prestavila poletna v ospredje, da bodo
lažje dosegljiva, ko jih bom potrebovala, zimska
pa z velikim zadovoljstvom zatlačila globoko v
ozadje. Spomnim se tudi še vseh predpoletnih
načrtov, ki sva jih imela z možem. Nameravala
sva čim večkrat in čim bolj intenzivno uživati na
vrtu, pa naj si bo to v urejanju zelenjavnih gredic
in trate ali pa v mirnem branju dobrih knjig v senci
krošenj sadnega drevja. Mož je naredil tudi zunanje ognjišče, da bi se čarobni poletni večeri ob
prasketanju ognja lahko podaljšali čim dlje v noč.
Nekega zgodnjega junijskega večera nama ga je
uspelo celo preizkusiti. Začetek je bil obetaven,
saj so odpadne veje in vejice prav lepo gorele v
za to urejenem prostorčku. Nežno prasketanje
ognja in vonj po dolgih poletnih večerih pa vseeno nista bila dovolj za popolno tridimenzionalno
ilustracijo poletja. Po dobri uri kurjenja naju je že
tako zeblo, da sva na hitro sprejela sklep, da je
ognjišče a-test prestalo z odliko in je pripravljeno
za uporabo. Nato sva se s svetlobno hitrostjo pobrala v hišo. Na topel čaj z medom.

SIMONA TRUDEN

Spletene prijateljske vezi z oktetom Jurij Dalmatin

O

ktet Jurij Dalmatin iz
Boštanja, ki so bili naši
gostje na poletnem koncertu,
so nas povabili na 13. Srečanje oktetov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja v Boštanju, kjer smo odpele dve pesmi kot gostje. Na srečanju,
ki je bilo 18. 10., se je predstavilo veliko dobrih, kakovostnih moških oktetov, s katerimi smo poklepetale tudi
po koncu. Z oktetom Jurij
Dalmatin, s katerimi smo
sedaj spletle že prijateljske
vezi, smo se dogovorile za koncert po novem letu v
Loški dolini. Pripravljamo že nekaj pesmi, tako da
bo zanimivo in pestro.
19. oktobra smo nastopile na proslavi ob občinskem prazniku, bile pa smo tudi gostje na prireditvi

ob 100-letnici rojstva Maričke Žnidaršič.
Premierno smo odpele njeno pesem Vetru, ki jo je uglasbil Albin Weingerl.
Namesto božičnega koncerta bomo tokrat
izpeljale koncert po novem letu, v goste pa
bo prišel oktet Jurij Dalmatin, s katerim
bomo ponovno zapele skupaj. ■

Nastop na proslavi ob občinskem prazniku
(foto: Mario Žnidaršič)
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Enostavno prijatelji
Verjetno ga ni med nami, ki se ne bi strinjal, da je prijateljstvo eno največjih vrednot našega življenja. Tako smo pač narejeni, da je žalost prepolovljena, sreča pa podvojena, če
le-to z nekom delimo. Že triletnik zna povedati, kdo je njegov »največji« prijatelj in skozi
vse življenje se družimo z nam posebnimi ljudmi, ki jim rečemo PRIJATELJI.
Prijatelje običajno spoznavamo v svojem (življenjskem ali delovnem) okolju, včasih pa
nam enostavno pridejo naproti. Tako, kot to pogosto naredi UROŠ LAVRIČ iz Loža, soustanovitelj in direktor Zavoda Enostavno Prijatelji, ki smo ga prosili za kratek pogovor.
Je pa še vedno zanimivo v trgovini, ko kupuješ material na davčno številko in te vprašajo
po imenu podjetja, pa rečeš ENOSTAVNO
PRIJATELJI – ni jih malo, ki čudno pogledajo in rečejo: »O, kako lepo ime.«

Kdo ste? Kdo sta Uroš in Senta?
Smo gledališče, ki navduši otroke s svojimi
interaktivnimi predstavami, animatorji, polni energije in vedno novih idej, pravljični
liki, ki vstopajo v otroški svet, ustvarjalci, ki
razvijamo inovativne delavnice, improvizatorji, ki se znajdemo v nenavadnih situacijah,
učitelji, ki v šolah in vrtcih otroke učimo strpnosti in prijateljstva, svetovalci pri razvoju
novih projektov, športniki, glasbeniki predvsem pa veliki ljubitelji svojega dela.
Zavod Enostavno Prijatelji (ZEP) sta ustanovila Uroš Lavrič in Senta Ančimer leta 2008
z namenom razvoja in izvedbe kvalitetnih aktivnosti za otroke, mladostnike in starše.
V letih delovanja smo preko druženj z otroki in s pomočjo nepogrešljivih sodelavcev
(igralcev, animatorjev, ustvarjalcev, plesalcev in pedagogov) razvili številne nove
programe, ki jih izvajamo v vrtcih, šolah, na
prireditvah, festivalih in v podjetjih.
Od kod ime Enostavno Prijatelji? In zakaj
Prijatelji z veliko začetnico?
Ker je v ZEP že od samega začetka sodelovalo več ljudi, smo želeli ime, ki bi poudarilo
to, da nas je več, to da smo združeni v delu
z otroki. Prijatelji pa je z veliko zato, ker je
prijateljstvo največja vrednota.
Smo pa z leti dela ugotovili, da je včasih najtežje biti »enostavno prijatelji«, se večkrat
pošalimo na ta račun.

Vaši programi so namenjeni predvsem (ali
samo?) otrokom.
V večini delamo za otroke, ker nas to najbolj
veseli in ker so otroci res tisti, ki ti dajo energijo. Včasih, ko imamo veliko dogodkov in je
zelo veliko dela s pripravami, se vprašaš, zakaj je vse skupaj potrebno, potem pa prideš
pred otroke in ves trud je poplačan … vedno
znova in znova.
Delamo tudi za odrasle, a tega je zelo malo,
predvsem, ker nam čas ne dopušča. Delali
smo ustvarjalne team buildinge za podjetja,
izobraževanje pedagoškega kadra in kreativne
delavnice za odrasle. Izvajali smo tudi zanimiv
projekt Potovanje okoli sveta – s potopisnimi
večeri, svetovno hrano in znamenitostmi.
Sta se tako odločila že ob ustanovitvi zavoda? Zakaj – mar ni delati za otroke veliko
težje kot za odrasle?
Delo z otroki je najlepše delo na svetu, če
v tem uživaš. Tako zase kot za Sento lahko
rečem, da v tem res uživava. Otroci so tako
iskrena, nasmejana in zadovoljna publika.
Sedaj je pred nami veseli december in mi že
cel november pripravljamo novoletne predstave, scenografijo itd. Smo kot škratki v
svojih delavnicah.
Potem pa pridejo dogodki in stopiš pred
otroke in živa pravljica se začne.
Dostikrat naročniki vprašajo, ali vas
to nič ne utrudi.
Odgovor je vedno
enak: »NE! To nam
daje energijo.« Mogoče je slišati malo
smešno, ampak je
res.
Včasih, ko se ne
počutim najbolje in
grem potem npr. na
otroško zabavo za
rojstni dan, sem po
zabavi vedno poln

energije in nasmejan – to je kot neke vrste
šport. Prideš domov iz službe ves utrujen,
greš za 30 minut na tek in si kot nov. To je to.
So bolj zahtevni (na svoj način, seveda)?
Verjetno pa vama (vam) otroci tudi veliko
več »vrnejo«?
Ja, otroci so iskreni, energični in res je užitek
pripravljati dogodke za njih, saj jih vedno
sprejmejo z navdušenjem.
Kdo »piše« predstave, animacije, programe … Od kod ideje?
Ideje pridejo iz dela, več ko si v stiku z otroki, več imaš idej. Vse nastaja nekako spontano, vse je nekakšen proces. Imamo pa delo
že precej organizirano, saj včasih delajo tudi
štiri ekipe naenkrat. Običajno osnovni scenarij napišem sam, potem se dobivamo na
vajah in med vajami nastajajo nove ideje,
sledi izdelovanje kostumov, scenografije,
priprava glasbe – vse to pa naredijo naše sodelavke, prijatelji, sorodniki …
Da še malo pohvalim zavod.
Prva predstava Pika Nogavička in gusar Val
je letos dosegla 100 uprizoritev in prejela
nagrado za najboljši gledališki dogodek na
festivalu Zrno soli v Piranu.
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Rojstni dnevi: Z rojstnimi dnevi se je vse
skupaj začelo in še vedno naši pravljični liki
obiskujejo otroke na rojstnodnevnih zabavah. Naša posebnost je to, da na rojstni dan
vedno pride lik, nikoli človek.
Prireditve: Sodelujemo na večjih otroških
prireditvah po Sloveniji s postavitvijo pravljičnih dežel. Od leta 2013 pa imamo tudi
svoj dogodek na Kongresnem trgu v Ljubljani z naslovom DAN PRIJATELJSTVA. 3.
Dan prijateljstva bo v oktobru 2015.
V šolah in vrtcih izvajamo
gledališke predstave, zaključne
dogodke, zabave in projekte, ki jih
sofinancira Mestna občina Ljubljana.
Kako je s kostumi? Šminko? Sceno?
Kostume naredi šivilja po predlogi naše
scenografinje. Večina scenografij je naredila Mateja Demšar, likovna pedagoginja, pri
zahtevnejših projektih pa pomagajo tudi vsi
ostali oz. zunanji izvajalci.
Pa še nekaj o vaših programih?
Izvajamo zelo veliko različnih aktivnosti, pa
jih bom zelo na kratko opisal, tiste pa, ki bo
zanimalo več, se nam lahko pridružijo na fb,
spletni strani ali se naročijo na naš spletni
informator.
Zavod Enostavno Prijatelji
Koblarjeva ulica 34
1000 Ljubljana
Info: 040/553-518 ali
info@enostavnoprijatelji.si
www.enostavnoprijatelij.si,
https://www.facebook.com/
zavod.enostavno.prijatelji
Zavod Enostavno Prijatelji izvaja:
Gledališke predstave: Trenutno izvajamo
več kot 20 različnih interaktivnih predstav
za otroke, stare 3–10 let. V Ljubljani pa za
otroke stare 6–12 let organiziramo gledališke delavnice.

Naši najbolj prepoznavni programi so:
ŠKRATEK PRIJATELJČEK – trenutno poteka v 21 skupinah v ljubljanskih vrtcih in je
doživel prav neverjeten odziv s strani otrok,
vzgojiteljic in vodilnih na MOL. Gre za program, kjer škratek otroke uči lepega vedenja,
spoštovanja drug drugega, uporabe lepih
besed, posojanja stvari … program poteka
2 leti. Začnejo otroci stari 3–4 leta, končajo
pa pred vstopom v šolo. V dveh letih ŠKRATEK PRIJATELJČEK otrokom zada 8 nalog
na temo prijateljstva in medsebojnega razumevanja, ko pa otroci opravijo vse naloge, pa
jih čaka presenečenje:
Pripravimo otroško predstavo na temo prijateljstva in lepega vedenja.
SOUSTVARJAMO NENASILNO OKOLJE
je program, namenjen preprečevanju nasilja ter spodbujanju strpnosti in prijateljstva.
Izvajamo ga v ljubljanskih osnovnih šolah
med otroki v starosti 8–12 let.
Izvajamo pa tudi projekt VLAK PISANIH
BARV – kjer v vrtcih POTUJEJO OKOLI
SVETA in spoznavamo druge kulture, običaje in navade, ŠKRATOVE URICE – brezplačne sobotne dogodke za otroke in številne brezplačne prireditve za otroke.

PROMOCIJE ZA PODJETJA
o Vzajemkova dežela zdravja – dežela se
postavi na večjih družinskih prireditvah,
njen namen je otroke spodbuditi k zdravemu načinu življenja
o Dr. Lado S Led – gledališka predstava, pripravljena za 55-letnico sladoleda
LUČKA
o Petjin kolesarski izlet: gledališka predstava o varnosti v cestnem prometu
o Sonijevo potovanje v vesolje: poučna
predstava o vesolju
o Modri Jan na obisku – priprava vsebine
in izvedba animacij za vseslovenski eko
projekt
POSTAVITEV PRAVLJIČNIH DEŽEL
– SODELOVANJE NA FESTIVALIH in
PRIREDITVAH:
o Lunin festival (Indijanska vas, Škratova
dežela, Gusarski zaliv)
o Čarobni dan (dežela zdravja)
o Silvestrovanje za otroke na Bledu
o Punčka iz cunj – Unicef Slovenija
o Blejski zlati mikrofonček
o Zmaj v Postojnski jami (izvedba
delavnic s pravljičnimi liki)
o Festika (izvedba predstave gusar Val
in Pika Nogavička potujeta na otok
zakladov)
o Pikin festival (izvedba predstave gusar
Val in Pika Nogavička potujeta na otok
zakladov)
Zavod Enostavno Prijatelji v številkah:
▶ v 6 letih delovanja smo se spoprijateljili
s 23 pravljičnimi liki, ki vodijo naše programe,
▶ v lastni režiji smo pripravili več kot 20
različnih otroških gledaliških predstav,
▶ pripravili smo več kot 30 različnih glasbeno plesnih animacij s pravljičnimi liki,
▶ letno izvedemo preko 400 otroških dogodkov,
▶ 95 % naših programov je za obiskovalce
brezplačnih
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Marija Antončič

Bile smo gostje v Šentanelu

S

prejele smo vabilo koroškega moškega
zbora Šentanelski pavri, da kot gostje
nastopamo na njihovi petdesetletnici. Da
sodelujemo s tako znanim zborom, nam je
bilo v veliko čast. Za ta dogodek smo se zelo
pripravljale, da bi se predstavile v kar najlepši luči. Dogovorile smo se, da za korajžo
vzamemo s seboj tudi naše može in še nekaj
dobrih prijateljev.
Bilo je turobno sobotno jutro, 8. novembra.
Z avtobusom smo se odpeljali iz poplavljene
Loške doline proti Koroški. Po nekaterih neprijetnih dogodkih smo se z zamudo pripeljali v Ravne. Tam so nas pričakali gostitelji
in nam zaželeli dobrodošlico. Vstopili smo
v muzej Železarne Ravne, kjer so nas poleg
zgodovine železarne postregli tudi z obloženimi kruhki in pijačo. Med prijetnim druženjem je sledila tudi pesem.
Skupaj z gostitelji smo nadaljevali pot proti
Šentanelu. To je turistična vasica, ki leži tik
ob avstrijski meji, s pogledom na goro kralja Matjaža. Tam nas je sprejela gospa Anka
Plevnik, ki nam je povedala nekaj zanimivosti o tem kraju. Ogledali smo si cerkev Sv.
Danijela, njihovega zavetnika, staro koroško

hišo in muzej na kmetiji Erike in Damjana iz
šova Ljubezen na seniku.
Nato smo odšli v gostilno Marin, kjer nas je čakalo okusno popoldansko kosilo s pridihom
koroške kuhinje. Kosila
so se udeležili tudi vsi
drugi nastopajoči, tako
da je vladalo med nami
prijetno vzdušje.
Ob 19. uri se je začela slavnostna prireditev.
Najprej so se predstavili slavljenci z dvema
pesmima. Nato je sledil govor dolgoletnega
zborovodje Mitje Šipka. Zbor je vodil od samega začetka, polnih sedeminštirideset let.
Nato je zbor prevzel dober in zagnan glasbenik Ferdo Piko. Po še nekaj govorih smo
bile na vrsti me. Gospa Milena Ožbolt je
predstavila naš zbor, Loško dolino in pesmi,
ki smo jih zapele same in ob spremljavi našega mladega in talentiranega Domna Šraja.
Videlo se je, da je bila naša zborovodkinja
gospa Jasna Lekan z našim nastopom zelo
zadovoljna, saj se je z našim brezhibnim

petjem postavila pred občinstvom v vasici,
v kateri je pred mnogimi leti nastopila prvo
službo kot mlada učiteljica. Nastopili so še
Mladi Šentanelci in zabavna skupina Rakuni. Na koncu smo vsi skupaj zapeli Slakovo
pesem Ne prižigaj luči. Med pesmijo je Jasna
pripeljala na oder torto s petdesetimi rdečimi vrtnicami, ki jo je sama spekla za darilo
Pavrom ob visokem jubileju. Gledalcem smo
pričarali nepozaben večer.
Po prireditvi smo nadaljevali zabavo s petjem in plesom. Ura je bila skoraj polnoč, ko
smo se zahvalili gostiteljem, se poslovili in se
odpeljali proti domu. ■

Barbara Lah

Bliža se božično-novoletni koncert

P

ol leta je že minilo od slavnostnega koncerta
ob 140. obletnici
Pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož.
V tem času orkester
ni počival in kljub
temu da se približuje še eden veliki koncert, je imel
dovolj časa tudi za
druge koncerte ter
nastope.
Pihalni orkester pod
vodstvom
Tadeja
Jermana ni bil letos
edini, ki je praznoval okrogel jubilej. Zato
je tudi velik del njihovih nastopov med poletjem ter jeseni bil namenjen igranju ob
slavnostnih jubilejnih prireditvah. Tako so
igrali v čast 80. obletnice PGD Babno Polje
ter 70. obletnice PGD Gorenje Jezero, pa
potem v počastitev 70. obletnice od nastanka letališča v Nadlesku ter na čast 60. obletnice delovanja njihovega glavnega sponzorja družbe Kovinoplastika Lož d. d. Poleg

vseh teh nastopov pa so člani orkestra tradicionalno nastopili tudi na Polharski noči.
Ker pa se že bliža božično-novoletni koncert, se godbeniki tudi intenzivno pripravljajo na ta dogodek. Od 19. pa do 21.
decembra se bodo odpravili na intenzivne
vaje v Planico, kjer bodo izpilili še zadnje
pomanjkljivosti v njihovih skladbah. Letošnje intenzivne vaje imajo godbeniki namenoma kasneje kot po navadi, saj želijo vso

pihalno in trobilno kondicijo,
ki jo pridobijo ta
vikend, ohraniti
čim bolje do koncerta, ki bo sledil
pet dni po njihovem povratku
domov.
Letošnji koncert
bo letos drugače
obarvan, mnogo
članov orkestra
se vam bo predstavilo s svojimi
solističnimi točkami. S tem vam
bodo poskušali čim bolj prikazati ves njihov
trud in delo, ki ga vlagajo v orkester. Koncert bo popestren tudi z gostom, ki pa naj
zaenkrat ostane še skrivnost. Ravno zaradi
tega vas godbeniki tudi letos prisrčno vabijo na božično-novoletni koncert v športno
dvorano v Starem trgu, ki bo ob 19.00. Naredite si božično-novoletne praznike malce
drugačne in si jih popestrite s koncertom
Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož. ■
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Benjamin Žnidaršič

Zaključna prireditev »Zlata paleta«

Z

veza likovnih društev Slovenije je organizirala
v soboto, 15. 11. 2014, zaključno prireditev
"Zlata paleta 2014" v Delavskem domu v Trbovljah. Pokrovitelja prireditve sta bila Občina
Trbovlje in Javni sklad RS za ljubiteljsko kulturno
dejavnost. Kulturni program je popestril kitarist
Jernej Kerže. Na prireditvi so podelili 49 certifikatov, izmed teh pa za vsako od tematik 6 zlatih
palet. Slikarji iz 26 društev so v tehnikah: risba,
grafika, abstraktno slikarstvo, realistično slikarstvo, fotografija in kiparstvo, ustvarjali na tri
teme: kmetija, avtoportret in pogled v prihodnost.
Prisotne je nagovoril predsednik Zveze likovnih
društev Slovenije Branko Železnik in skupaj z županjo občine Trbovlje Jasno Gabrič podelil certifikate ter zlate palete.
Med dobitniki certifikatov so bili tudi trije člani
Zavoda ARS VIVA: Benjamin Žnidaršič za grafiko
Kmetija, Branko Rupnik za realizem in Ljudmila
Turk za risbo avtoportret.
Dobitniki certifikatov:
Risba: Marija Rožanc, Salih Biščić, Marija Beganovič, Maja Kraigher, Tatjana Grubešič, Marjana
Petovar, Iva Davidovič, Jože Potokar, Kaja Železnik in Ljudmila Turk.
Abstraktno slikarstvo: Božidar Ščurek, Vanči
Lipovž, Štefka Ramšak, Vlasta Boranič, Vesna
Davidovič, Vidka Borko, Dana Štrucelj, Barbara
Rabič in Jože Potokar.
Grafika: Benjamin Žnidaršič, Ivan Žibert, Martina Porenta Pleše, Vidka Borko, Marija Beganovič,
Dragica Bolanča Bončina in Jože Potokar.
Fotografija: Lili Bedekovič, Binca Lomšek, Filip
Matko Ficko, Jasna Paternus, Milica Tomšič, Andrej Uduč, Toni Vučajnk in Kaja Železnik.
Realistično slikarstvo: Marija Beganovič, Salih
Biščić, Elizabeth Dodolović, Boštjan Močnik, Jože
Potokar, Jolanda Pušnik, Branko Rupnik, Emil
Škrbec, Dragica Škrinjar in Milan Šubic.
Kiparstvo: Zorko Dežjot, Irena Remic, Leopold
Methans, Robert Jurak in Majda Drnovšek.
Razstava v Delavskem domu v Trbovljah pa bo
odprta do 14. decembra 2014.
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34. EX TEMPORE
PODOBE LJUBLJANE
Društvo likovnikov Ljubljana je v novembru 2014
pripravilo 34. Ex tempore z naslovom Podoba
Ljubljane. Na Ex tempore se je prijavilo preko
40 umetnikov. Komisija, ki jo je vodila umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, je izbrala 26
slikarskih del za razstavo. Otvoritev razstave
slik je bila v torek, 25. 11., ob 18.00 uri v Desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani. Otvoritev je
vodila igralka Tjaša Železnik, v kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor iz Brezovice,
društvo pa je predstavil predsednik Rajko Bogataj. Razglašena so bila prva tri dela, podeljeno je
bilo 8 posebnih priznanj in 15 priznanj žirije.
Na razstavo so bili iz Zavoda ARS VIVA uvrščeni:
Petra Komidar – priznanje, Ljudmila Turk – posebno priznanje in Benjamin Žnidaršič – posebno priznanje. Razstava bo odprta do 4. januarja.

V galeriji Baladur v Ilirski Bistrici smo 26. novembra 2014 v intimnem krogu odprli 30. samostojno razstavo Benjamina Žnidaršiča. Na otvoritvi je
lastnica Martina Pugelj kronološko predstavila
avtorja in iz kataloga povzela besede umetnostne
zgodovinarke Polone Škodič, ki najbolj označujejo Benjamina kot slikarja.
"Slika večinoma v tehniki olja na platno, blizu sta
mu tudi akvarel in grafika. Zanimajo ga klasične
slikarske teme, kot so krajina, tihožitje in človeška figura. Barvna lestvica je včasih uglašena bolj
lirično, kdaj drugič je tudi živahnejša. Z ostrino in
mehkobo bogate, večplastne barvne lestvice
upodobitve zaživijo v polni plastičnosti. Njegovo
slikarstvo je dinamično, slogovno razgibano in
pripovedno zgovorno. Je odličen kolorist in krajinar, globoko povezan z naravo. Rodna Loška dolina, na katero je navezan na prav poseben način,
odzvanja na platnih kot doživeta odslikava preteklosti in sedanjosti."
V kulturnem programu se je na bobnih predstavil
Žiga Smrdel, Benjamin pa je v pogovoru podrobneje govoril o svojem življenju in se predstavil kot
pisatelj in pesnik. Z motivacijskim nagovorom je
udeležencem otvoritve ponudil svojo življenjsko
zgodbo za reševanje njihovih problemov.

PROMOCIJSKA
DELAVNICA NA HRVAŠKEM
V ponedeljek, 10. novembra 2014, so se slovenski slikarji z usti in člani Zavoda ARS VIVA Benjamin Žnidaršič, Vojko Gašperut, Željko Vertelj,
Tina Pavlovič in Silvo Mehle na povabilo hrvaške
založbe USUN udeležili likovne delavnice v Veliki
Gorici na Hrvaškem. Skupaj s hrvaškimi umetniki,
ki slikajo z usti ali nogami Stjepanom Perkovičem,
Goranom Radičem, Anko Slonjšak, Ana-Marijo
Kristino Božičevič, Marijo Glavičić Počuć in Alenu
Kasumović smo pripravili promocijsko delavnico
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za otroke v Veleučilištu Velika Gorica, kjer so jim
demonstrirali slikanje z usti in nogami. Ob pogovoru pa razjasnili marsikatero vprašanje o invalidnosti.
V večernih urah pa je bila otvoritev likovne razstave hrvaških umetnikov. Razstavo je odprl gradonačelnik Dražen Barišić.
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mehkobnih barvnih prelivanj. Slikarstvo Benjamina Žnidaršiča se z vsakim novim delom vse bolj
nadgrajuje in vedno znova navdušuje.«
Ob ogledu razstave smo skupaj s prijatelji obujali
spomine in uživali ob avtorski glasbi Nejča Slaparja, ki je pričaral nepozabne trenutke.

OTROCI IZ VRTCA
OBISKALI BENJAMINA
ŽNIDARŠIČA

29. SAMOSTOJNA
RAZSTAVA

kotičke, v nadrobnosti, v svetlobo in senco. Na
Notranjskem pa s čopičem ni odkrival le domače
vasice in podeželja, temveč tudi čar presihajočega Cerkniškega jezera, kjer je že kot otrok spoznaval njegove tisočere skrivnosti. Jezero in njegovo
okolico zdaj kot slikar odkriva z drugačnimi očmi
in novimi spoznanji. Iz upodobitev izžarevata
notranji temperament in energija v nenehnem
prepletanju barvitosti in poetične umirjenosti.
Realizem se tako preveša v impresionizem, ekspresionizem pa se mestoma preliva v abstrakcijo. Številni krajinski motivi izžarevajo prijetno
razpoloženje v duhu impresionistično občutenih

stavil svojo slikarsko pot, nato pa so otroci sami
poskusili slikati z usti.
Ob srečanju z njimi vedno tudi invalidi postanemo
bogatejši. Ob igri in vožnji z vozičkom so otroci neposredno spoznali invalidnost, večina od njih pa
je prvič videla invalida na vozičku. Obljubili so, da
se ponovno vrnejo in o slikanju z usti povejo tudi
drugim. ■

Majda Šraj Mihelčič

Prazničen večer taizéjskih spevov

O

b godu zavetnice cerkvene glasbe sv. Cecilije smo pevci MePZ Sv. Jurija pripravili
koncert, ki smo ga poimenovali Večer taizéjskih spevov. Beseda taizéjski izhaja iz imena
Taizé, majhne vasice v Franciji, v kateri živi ekumenska skupnost bratov, ki so skozi leta razvili
posebno vrsto molitve, v kateri se prepletajo
kratka besedila iz Svetega pisma, spevi, prošnje in tišina. Taizéjski spevi so kratki spevi, ki
se večkrat ponovijo, kar jim daje meditativen
značaj.
Priprave na koncert smo začeli takoj po začetku nove sezone. Besedila in melodije so
šle hitro v ušesa, zatem pa jim je bilo potrebno vdahniti dušo ter sporočilo vsakega speva
podati iz svoje duhovne globine. K temu nas
je ves čas priprav intenzivno spodbujala naša
zborovodkinja Ana Gregorič s pomočjo korepetitorjev. Med drugim so priprave potekale tudi
na intenzivnih pevskih vajah v Babnem Polju,
kjer sta bila tako večnamenski prostor kot tudi
naselje z okolico kot naročena za ustvarjanje
meditativnega ozračja.
Na dan koncerta smo najprej prepevali pri sveti maši, pri kateri smo se Bogu zahvalili za naše
glasbene talente, s pomočjo katerih običajno
obogatimo nedeljska in praznična bogoslužja,

obenem pa nam ti omogočajo medsebojno druženje in uživanje v glasbenem ustvarjanju. Sveti
maši je sledil večer taizéjskih spevov.
Na značaj in pomen spevov je ob prihodu v župnijsko cerkev nakazal že ambient, ki je bil pripravljen v taizéjskem duhu, s križem in svečkami
v osrednjem delu, ikono ob strani ter zasenčeno
svetlobo. Ko so se zborovskim glasovom pridružili
zvoki kitare, dveh flavt, klarineta in violončela ter
solistične melodije, je prostor napolnil mir, ki je
ob prepletu različnih melodij in besedil prepojil
dušo, telo in duha udeleženih. Poseben pečat je
pustila tudi nekaj minut trajajoča tišina, v kateri je
nastopil prostor, da se srce umiri v Bogu ali odpre
za lepoto stvarstva. Kot je dejala ena od udeleženk, je v tišini ponovno »zaslišala« enega od
spevov in začutila, kako prežema celo njeno bitje.
Po zaključku koncerta se nam je večina udeleženih pridružila v dvorani kaplanije, kjer smo ob
prazniku naše godovne zavetnice pripravili manjšo pogostitev. V prostoru so se v pozen večer prepletali pesem in živahen klepet.
Odmevi udeleženih na koncertu so bili zelo pozitivni, kar nam daje nov polet za bodoče pevske
podvige. Zagotovo pa bomo v bodoče ponovili
tudi večer taizéjskih spevov tako, da bomo v prepevanje vključili celotno občestvo. ■

foto: Borut Kraševec

V restavraciji na golf igrišču Arboretuma Volčji Potok je imel 7. novembra 2014 Benjamin Žnidaršič
svojo 29. samostojno razstavo, ki jo je poimenoval »Razkošje narave« in jo je poklonil svojim
prijateljem.
Umetnostna zgodovinarka Polona Škodič je orisala Benjaminovo slikarsko pot in poudarila, da
se ob slikanju v njegovem kulturnem centru Zavoda ARS VIVA dogaja tudi mnogo drugih dogodkov,
ki so namenjeni otrokom in dugi širši javnosti za
namen izobraževanja in razvedrila.
O slikah pa je poudarila: »V številnih oljih se je
predano poglobil v kompozicijo, v resničnost krajinskega izreza, v osamljene znane in manj znane

Potolažiti otroško radovednost je vedno eno
samo veselje, saj se otroci znajo vedno po otroško veseliti novega spoznanja, pa četudi je to srečanje z invalidi in slikanje z usti. V ponedeljek, 20.
oktobra 2014, so se na obisk zavoda ARS VIVA
prvič najavili otroci vrtca Polhek iz Starega trga
pri Ložu. Povod za srečanje je bila knjigica Igorja
Plohla Levček Rogi najde srečo.
Otroke smo lepo sprejeli in jim postregli s čajem
in pecivom ter jim v sproščenem pogovoru predstavili invalidnost. Benjamin Žnidaršič je pred-
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Janja Sterle

Poznaš deželo Ostrnic?
Bolj slabo, dobro, odlično … Vsak si lahko odgovori sam pri sebi. To vprašanje sem
si zastavila tudi sama, ko sem dobila vabilo na uvodno srečanje študijskega krožka
z naslovom Poznam deželo ostrnic. Krožek je bil namenjen spoznavanju naravne in
kulturne dediščine naše doline, pridobivanju praktičnih izkušenj na področju vodenja in
spoznavanju turističnih ponudnikov v Loški dolini in okolici ter mreženju med njimi.

K

ot prevajalko me je tema takoj pritegnila, saj je poznavanje tujih jezikov
pomemben del turizma, poleg tega sem si
želela razširiti znanje o zanimivih turističnih
točkah in spoznati domačine, ki turistom
nudijo najrazličnejše storitve. Krožek je potekal v mesecu oktobru ob sofinanciranju
Ministrstva za izobraževanje in šport pod
okriljem Ars Palada Tišler in pod odličnim
vodstvom lokalne vodnice Janje Urbiha.
Udeležili so se ga turistični vodniki in ponudniki turističnih storitev iz naše občine in
sosednjih občin Grahovo, Cerknica, Postojna in Bloke ter domačini, ki nas je tema zanimala. Po uvodnem srečanju smo se podali
na teren in obiskali več krajev z naravnimi in
kulturnimi znamenitostmi, kjer lahko tudi vi
v krogu svoje družine, prijateljev ali znancev
preživite prijetno nedeljsko popoldne.
Goričice, Gorenje Jezero in Laze
Na prvem terenskem srečanju smo se zapeljali na Goričice, kjer nas je prijazno sprejela
ga. Breda Kus in nam razkazala pred nekaj
leti obnovljeno 300 let staro hišo, ki je v celoti prekrita s slamo, se sprehodili do izvira
Stržena in jame Čolniči ter obiskali turistično kmetijo T'Dolenj na Lazah, kjer se v prvi
vrsti ukvarjajo s predelavo sadja. Navdušil
me je njihov razgled na Cerkniško jezero
in sistem za sušenje sadja, s katerim v dveh
dneh posušijo kar 20 kg sadja. Za konec sta

nam zakonca Ponikvar razkazala lično urejene sobe v Prenočiščih Jezero in nas presenetila z okusnim prigrizkom.
Vrhnika, Koča vas in Bajer
Na naslednjem srečanju smo se najprej seznanili s ponudbo ribogojnice v Vrhniki, zatem smo se zapeljali do gradiča Koča vas z
bogato zgodovino, kjer je med obema vojnama pesnik Oton Župančič napisal pesniški
ciklus Med ostrnicami. Pred gradičem smo
si ogledali dve prav posebni ostrnici, zdeti
z žitom. Srečanje smo zaključili v Bajerju
z obiskom ene najbolj urejenih slovenskih
kmetij s prelepim bajerjem, po katerem ponosno plava bel labod. Zgovorna in nasmejana zakonca Mlakar sta nam med drugim
razkazala mlin in še delujočo žago venecijanko, s katero je mogoče nažagati tri kubične metre lesa dnevno ter nam ob okusnem
narezku in domačem pecivu predstavila njihovo turistično ponudbo.
Kozarišče, Šmarata, grajski park in
Pristave
Prvo daljše sobotno srečanje je bilo posvečeno spoznavanju snežniškega grajskega
parka z znamenitimi drevoredi, okoliških
vasi Kozarišče in Šmarata ter obisku Pristav
gradu Snežnik, ki so po več letih v novembru
ponovno odprle svoja vrata. Ga. Tamara Ule

Raziskovanje okolice gradu Snežnik
(foto Janko Muhič)

nas je popeljala na ogled prostorov in nas
seznanila z njihovo ponudbo gostinskih in
namestitvenih storitev. Poleg tega smo imeli
enkratno priložnost druženja z akademskimi umetniki našega območja, ki so ravno takrat sodelovali v likovni koloniji v Pristavah.
Vrh in kmečko-vojaški muzej v Podgori
Na naslednjem srečanju smo pod vodstvom
lokalne vodnice Mateje Peček izvedeli več o
vasi Vrh ter si ogledali dva vodnjaka, ki sta
bila namenjena napajanju živine, in med
2. svetovno vojno zgrajeno vaško sušilnico
sadja, katero so domačini v zadnjih petih letih že skoraj v celoti obnovili in jo nameravajo kmalu začeti tudi uporabljati. Zatem smo
se spustili v Podgoro, kjer nam je zbiratelj g.
Stanislav Pucelj razkazal svojo zasebno zbirko kmečkih starin in vojaški muzej.
Bloški turizem od A do Ž
Na eno najhladnejših oktobrskih sobot nas
je g. Stane Korenjak, predsednik Turističnega društva Bloke, popeljal po najznamenitejših turističnih točkah v občini Bloke. Pogovarjali smo se z gostoljubno domačinko, go.

V zasebni zbirki g. Stanislava Puclja si lahko ogledate
staro kmečko orodje, gospodinjske priprave, posode, oblačila...
(foto Janja Sterle)

Hiša na Goričicah je v celoti krita s slamo
(foto: Janko Muhič)
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Vstopite v čarobni svet Pristav Snežni
foto: Mario Žnidaršič

Skupinska fotografija pred gradičem
Koča vas, v ozadju so tudi ostrnice,
zdete z žitom (foto Janko Muhič)

Mileno Zakrajšek, ki v trgovinici Bločanka nudi domače pridelke in izdelke, in s konjerejcem in
uspešnim tekmovalcem Juretom
Ponikvarjem na ranču Bloke, ki
spada med največje ranče v Sloveniji. Zatem nas je pozdravil
bloški smučar v pristni smučarski opravi in nam razkazal od
junija letos odprto stalno muzejsko razstavo Bloški smučar z
interaktivno vsebino. Nekateri
med nami smo bloške smuči
tudi preizkusili in se spustili po
zasneženi klančini. Nato smo se
seznanili s ponudbo lastnikov
Brunarice in skrbno urejenega
domovanja pri »gozdnih možeh« z lesenimi kamp hiškami
ob Bloškem jezeru. Po sprehodu
čez vrh Urha, ki je del Krpanove
poti, in ogledu Napoleonovega
mosta v Velikih Blokah smo se
okrepčali v gostišču Slamar, ki
ponovno slovi po okusnih domačih jedeh.

Nekateri smo
se z bloškimi
smučmi
pogumno
pognali po
pobeljeni
klančini

(foto: Janja Sterle)

Na zadnjem uradnem srečanju
smo si udeleženci izmenjali vtise
s terenskih srečanj, se dogovorili
o pobudi glede izboljšanja turistične ponudbe, ki bo posredovana vodstvu občine, in si za konec
ogledali še okusno urejena prenočišča Ars Palada. V imenu udeležencev krožka se najlepše zahvaljujem g. Jožetu in ge. Barbari
Tišler za organizacijo, mentorici
Janji Urbiha za strokovno vodstvo
in vsem domačinom, da so nas
gostoljubno sprejeli in seznanili s
svojo turistično ponudbo. ■

V

trenutku, ko na koncu Kozarišč prečka
prečkate kamniti most, stopite v pravljico. Prav
vse, kar zajame oko, je čarobno. Božajoče krošnje dreves v parku, skrivnostni grad (ki ga po
novem – zaradi veselih, pa tudi neprijetnih dogodkov – kličemo »Plavajoči grad«) in očarljivi
objekti Pristav.
Pravljice so ena tistih najlepših in pomembnih
stvaritev, ki jih je ustvarilo človeštvo. Njihovo
bistvo je združevanje, zbliževanje, komunikacija
in spodbujanje domišljije, posledičnih poskusov
vživljanja v zgodbo do stopnje občutka, da smo
del nje.
S prvim decembrom letošnjega leta je občutek,
da smo del pravljice, še mnogo bližji. Po dolgotrajnem obnavljanju in opremljanju so Pristave
Snežnik vendarle odprle svoja vrata.
In, kot je na otvoritvi povedala nova »gospodarica« Pristav gospa Tamara Ivanetič Ule, so
objekti, katerih obnovitev se je pričela že v letu
2004 in v katere je država vložila približno dva in
pol milijona evrov, po visokih stroških obnove
in dodatnih stroških vzdrževanja začeli služiti
svojemu namenu. Gre za pomemben korak v regionalnem, pa tudi državnem razvoju turizma,
saj je grad Snežnik s pripadajočimi objekti prvi
primer ustrezne gospodarske rabe kulturnega
spomenika državnega pomena.
Z otvoritvijo Pristav Snežnik bo zagotovljena
višja raven turizma, velik poudarek bo na ohranjanju kulturne dediščine skozi spremljevalni
program dogajanja, obiskovalcem območja gradu Snežnik pa bo na voljo ustrezna nastanitvena
in gostinska ponudba.
Najemnik prostorov bo v največji meri izvajal
tudi promocijo gradu Snežnik, ki je opremljen z
ohranjenimi avtentičnimi interjerji iz 19. stoletja in z upravljalcem gradu – Narodnim muzejem Slovenije sodeloval na več področjih.
Gospa Tamara na otvoritvi seveda ni pozabila na
vse, ki so v projektu obnove in opreme sodelovali, zahvalila se je notranjskim likovnikom, ki so s
svojimi umetninami olepšali prostore, ter vsem,
vključno z društvom Ostrnice, ki so poskrbeli za
pogostitev ob otvoritvi.
Veselje in zadovoljstvo nad tem, da je objekt
kulturne dediščine zaživel »na polno« so izrazili
tudi državni sekretar Ministrstva za kulturo, go-

spod Anton Peršak, župan Občine Loška dolina,
gospod Janez Komidar ter direktorica Narodnega muzeja Slovenije, gospa Barbara Ravnik.
Predsednik Društva ljubiteljev gradu Snežnik,
gospod Maksimiljan Turšič pa je na kratko orisal dogajanja v zvezi s posestvom Snežnik v zadnjih štiriindvajsetih letih.
Dodaten čaroben ovoj je otvoritvi dodala Glasbena skupina JAMM iz Ljubljane in dan naredila
popoln. Preprosto popoln.
Z mrakom oblast v gradu Snežnik in njegovi
okolici prevzemajo snežniške vile. So del te pravljice – popolne, čiste in strah vzbujajoče lepote.
Stik z njimi je privilegij in čarobna izkušnja. A
se nam tokrat niso pokazale. Morda boste imeli
vi več sreče.
Poskusite! In – dobrodošli v Pristavah Snežnik,
naj grad Snežnik zaživi z vami! ■
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LOŠKE DOLINE

L

foto: Edvard Šega

etošnji 4. Pohod po poti dediščine Loške
doline se je odvijal ravno 19. oktobra, na
dan občinskega praznika in svetovnega dneva hoje. Pohod združuje rekreacijo v obliki
pohodništva s spoznavanjem krajev, ljudi
ter naravne in kulturne dediščine. Čeprav
marsikaterega domačina slišimo tarnati, da
nimamo kaj pokazati, lahko v nadaljevanju
zatrdimo, da pa le ni tako!
Pohoda se vsako leto udeležuje čedalje več
pohodnikov iz vseh koncev Slovenije, pridružujejo pa se nam tudi tujci. Vsi si želijo
novih spoznanj in dogodkov, ki so vezani na
našo dediščino, zato je pohod organiziran v
obliki vodenih skupin, z domačimi vodniki,
ki kraj dobro poznajo in ga znajo predstaviti
na domač pristen način. Po poti si ogledamo
prikaze starih kmečkih dejavnosti in veščin
kot so npr. ostrnice, polhanje … ter se srečujemo z domačini in se gostimo z domačimi
dobrotami. Letos so bile pogostitve tudi v
posameznih vaseh in med prvimi so se izkazali za izvrstne gostitelje že v Markovcu. Pri
gradiču Koča vas, kjer je ena od postojank,
nam ga. Milena vsako leto pripravi delček
zanimivosti v zvezi s tem delom doline in
nas postreže s pečenimi hruškami. Na tem
prostoru se nam je predstavil poleg izdelovalca ostrnic še Miha kot lik Otona Župančiča, ki je del svojega ustvarjalnega življenja
preživel ravno tu. Druga postojanka je bil
ogled stare Žage na izviru Velikega Obrha in
vsakoletna pogostitev Potepink – domačink
iz Vrhnike. V Šici nam je polhar pričaral polhanje, običaje v zvezi s tem in opisal postopek pridobivanja brezove vode v zdravilne
namene. Pri gradu Snežnik nas je s svojimi
specialitetami gostil kuhar Rok in najemnica

grajskih prostorov ga. Ule ter lokostrelci. Na
Nadleškem polju so nas seznanili z zgodovino pred sedemdeset leti delujočega partizanskega letališča, ki je delovalo na tem območju za prevoz ranjencev v italijanski Bari. V
Danah so nam domačinke pripravile dobrodošlico s čajem in pijačo. Zadnja postojanka
je bila v Podcerkvi pri g. Benjaminu Žnidaršiču, ki nam je predstavil svojo domačijo in
dejavnosti na njej, pokazal čudovito galerijo
Lužarjeva štala in nas seznanil s svojimi načrti za bodoče.
Letošnja novost pohoda je bila obrnjena
smer hoje v smeri urinega kazalca, torej hodilo se je iz Loža proti Vrhniki in naprej. Kar
se mene tiče, mi je bila obrnjena smer boljša
in bolj logična. Do spremembe poti je prišlo
tudi od Dan proti Podcerkvi. Pot je potekala
po tako imenovani stari poti, kajti steza pod
Devinom še vedno ni prehodna. Poleg daljše
20 km dolge poti smo letos speljali še krajšo

11 km dolgo varianto, ki se je v Šici odcepila
od daljše in nadaljevala proti kmetiji Bajer
in nato mimo industrijske cone Markovec
nazaj proti Staremu trgu in Ložu. Pohodniki
so bili zadovoljni s pogostitvijo na tej ekološki kmetiji, otroci pa so si lahko ogledali
v naravi živeče domače živali. Spotoma pa
so si ogledali še Beli malen ob besedah Tomaža in Miha kot pesnika Župančiča. Za to
pot je bilo veliko zanimanja s strani tistih, ki
se jim je zdela daljša varianta predolga. Na
letošnji pohod se je prijavilo 390 pohodnikov, med njimi je bilo kar 76 otrok, kar je
pohvalno. Veliko ljudi, posebno domačinov
se je pohoda udeležilo neorganizirano in po
nekaterih podatkih vsaj še sto oseb tako, da
je bila dokončna številka okrog petsto. Najstarejši prijavljeni pohodnik je bil star 83 let,
najmlajši pa so odšli na pot s svojimi starši še
v vozičkih. In kaj naj rečem ob teh številkah
kot to, da vsem iz srca čestitam, da so premagali eno od poti in naredili nekaj koristi
za svoje dobro počutje. Na pohod vas vabim
še v večjem številu tudi drugo leto.
Letošnji pohod je popolnoma uspel, bil je
najštevilčnejši do sedaj, še vreme je bilo
prav jesensko toplo in sončno. Marsikomu
je bil posebno doživetje nepoznanih krajev
in gostoljubnosti domačinov, ki so se trudili
po vsej trasi. Dan se je začel z meglenim jesenskim jutrom, nadaljeval z lepim sončnim
dnem, obogaten z lepimi jesenskimi barvami in še lepšimi pogledi na Snežnik, Racno
goro, Križno goro, Ulako z Devinom in vencem Javornikov. Lepih panoramskih pravljic
ta dan v Loški dolini res ni manjkalo.
Zahvala za vse to gre vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri izpeljavi tega nepozabnega dne. ■

Več fotografij si lahko ogledate v foto galeriji na spletni strani www.loskadolina.info ali na DVD-ju v TIC-u Lož.
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Andrej Rijavec, diplomirani literarni komparativist

Spomini na zavezniško letališče Nadlesk
Brunarica na Nadleškem polju je v nedeljo, 28. septembra 2014, na Dnevih evropske kulturne dediščine, v organizaciji Javnega zavoda
za kulturo in turizem grad Snežnik gostila domačine, v katerih še vedno tlijo spomini na zavezniško letališče. Nekoliko mlajša publika,
ki želimo njihova pričevanja ohraniti tudi za naslednje rodove, smo jim pozorno prisluhnili.

K

ratka, niti dvomesečna epizoda zavezniškega letališča na Nadleškem polju poleti 1944 je zagotovo pripomogla, da se je klobčič
odporniškega kljubovanja pričel hitreje razpletati. Spomini na dogodke, ki so pred 70 leti še kako zaznamovali Loško dolino in njene
prebivalce, so ponovno oživeli v zgodbah in pričevanjih domačinov.
Franc Bavec, Fanika Benčina, Jože Gorše, Franc Hace mlajši, dr. Miro
Hrabar, Frančiška Kandare, župan Janez Komidar, Danijela Lenarčič,
Ivanka Mulec, Ludvik Mulec in Jože Žnidaršič so zbrali moči in pogum ter z nami delili pretresljive zgodbe. V tistih burnih vojnih dneh
so jih doživljali na lastni koži ali pa so jih slišali od svojih najdražjih,
ki so vse to védenje že odnesli s sabo v grob. Žal se nam tistega dne
nista mogla pridružiti Rafael Baraga in Viktor Kraševec, ki pa sta že
prej izpričala svoje spomine.
Doživete drobce osebnih zgodb je na časovno os narodnoosvobodilnega boja umestil zgodovinar dr. Martin Premk, kustos v Vojaškem
muzeju Slovenske vojske, v prepričljivo in vsem razumljivo celoto pa
jih je poskusil stkati Andrej Rijavec, moderator in strokovni sodelavec Javnega zavoda grad Snežnik.
Letališče Nadlesk je nastalo na pobudo zaveznikov, zgrajeno pa je
bilo s pomočjo prizadevnih domačinov. Od 21. julija do 10. septembra 1944, ko je zaradi napada okupatorjevih sil in bližajočega se deževja ter z njim razmočenega terena prenehalo delovati, je na letališki
stezi, tako rekoč na ozemlju rajha, pristalo 36 transportnih letal in
eno lovsko. Z letališča so v Bari odpeljali 582 partizanskih ranjencev,
89 zavezniških letalcev in vojakov ter 48 partizanov, pripeljali pa 32
zavezniških vojakov, 8 partizanov ter večjo količino orožja in vojaške

Ranjenci na letališču Nadlesk (foto: John Phillips)

Srečanje v brunarici na Nadleškem polju, ki ga brez prizadevne pomoči Športnega društva Nadlesk in veteranov Gasilske zveze Loška dolina, Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice ne bi bilo,
predstavlja sklepno dejanje ob letošnji 70-letnici letališča. Hkrati pa
slovesno zaokroža njegovo umestitev na Pot dediščine Loške doline,
označene z interpretativnimi tablami, ki jih je Javni zavod grad Snežnik postavil v preteklem letu. Sliko septembrskega popoldneva dopolnjujeta dokumentarni videoposnetek pričevalcev, ki je nastal pod
budnima očesoma Klemna in Boruta Kraševca, ter nadvse pomembno spoznanje, da je napočil čas za nov, mogoče najpomembnejši korak pri ohranjanju kulturne dediščine zavezniškega letališča Nadlesk.

Izvajanje dr. Martina Premka, kustosa v Vojaškem muzeju
Slovenske vojske (foto: Borut Kraševec)

opreme. Le malokdo ve, da je bil eden od načrtovalcev, mogoče eden
ključnih, Edo Mihevc – Dore Trdina, arhitekturna eminenca povojne
Slovenije. Sicer pa je letališče in njegova bližina povezana s številnimi zavezniškimi imeni. John Phillips, dopisnik ameriške revije LIFE,
in Kenneth Mathiews, novinar BBC-ja, sta na primer pristala prav na
nadleškem letališču, preden sta se lotila svojih podvigov: Phillips pripravljanja fotoreportaže o slovenskih partizanih, Mathiews intervjuja s
Titom. Lindsay Rogers, novozelandski kirurg, je kot zdravnik pomagal tudi pri oskrbi ranjencev v bližini letališča, kar je opisal v svojem
avtobiografskem delu Gverilski zdravnik. Med pomenljivejšimi zapisi o letališču in vasi Nadlesk velja zopet omeniti Phillipsa in njegovo
knjigo Zgodba o Jugoslaviji. Letališče Nadlesk ima torej več kot zgolj
lokalni ali nacionalni pomen, saj igra v tistih skromnih dveh mesecih
nadvse mednarodno vlogo na prizorišču druge svetovne vojne.

Posvet na terenu nekdanje letališke steze: iz katere smeri so se
spuščala letala, kje so se skrivali ranjenci? Od leve proti desni:
Franc Bavec, Jože Strle, Ivan Plos in Jože Gorše (foto: Borut Kraševec)

V vseh teh letih se je namreč nabralo precej dokumentarnega gradiva
neprecenljive vrednosti – od osebnih pričevanj in fotografskega gradiva do fotografij Johna Phillipsa v depojih Mestne galerije Piran ter
številnih drugih materialov, razpršenih v različnih muzejskih depojih (npr. v Notranjskem muzeju Postojna). Zgodba letališča Nadlesk
zato kar kliče po strokovni publikaciji ali manjši muzejski zbirki, s
katero bi se bogata dediščina naših dedov ohranila za prihodnje rodove. S strokovno postavitvijo muzejske zbirke bi bilo Loški dolini
pravzaprav vrnjeno nekaj, kar je nekoč že imela, in jo v luči novih
časov obogatilo za nov, izviren in privlačen turistični produkt, ki bo
znal navdušiti tako domačega kot tujega obiskovalca. ■
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Katastrofa 2014
Lani v pesmi vsepovsod
krizo sem omenjala,
letos pa sem se odločila,
da besedo KRIZA bom zamenjala.
Naša vlada pravi,
da je konec krize,
nam se zdi, da to ni res,
nas še vedno ta beseda grize.
A ker več je ne uporabljam,
sem iskala zamenjavo,
pa pomislite krajani,
našla sem besedo pravo.
Če pomislili ste zdaj na to,
da to je služba, delavci, sociala,
ste krepko se zmotili,
ker ta beseda, KATASTROFA je seveda.
Je katastrofa naše celo leto,
pa ne mislim le na to, da smo volili
in neverjeten svet občinski smo dobili,
pa tudi ne na to, da pred volitvami
vsak strankarski je boss povabil te na pir,
zdaj pa je vesel, da ima pred tabo mir.
Mislim, da prava katastrofa,
ki je segala v obzorje,
je s hiš v dolini bil pogled na morje.
A nekaterim je še zdaj zelo hudo,
vsi z njimi sočustvujemo,
želimo, da se vse jim posuši
in da se kaj takega jim nič več ne zgodi.
Katastrofa v dolini bil je žled,
ko vse bilo je ujeto v led,
ko so sosedje tepli se za agregate
in za naftne derivate.
Sosedje so še vedno skregani,
čeprav žledu že dolgo ni,
je treba jeziti se za vsak slučaj
v primeru, da žled vrne se nazaj.
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Svašta smo letos v dolini doživeli,
po dolgem času smo umor imeli,
nas na cesto je izvabil,
prepričani smo vsi bili,
da je bog na nas pozabil.
Novinarji so vse naokrog noreli,
veliko dela z Mojco so imeli,
mi pa je nismo dovolj poznali,
da za njo bi žalovali.
Dolina je še potres imela,
in se je stresla čisto cela,
ko pa se je presušila,
jo spet voda je zalila.
Po njej s čolni so veslali,
veselo pesmi prepevali,
pesem najbolj prava
bila je BARČICA PO MORJU PLAVA.
Seveda, bilo nekaj je dogodkov,
Ki so nam polepšali to leto
in nam dali vedet, da ni vse zakleto,
da Marička v pesmih še živi,
da partizansko letališče v Nadlesku
kdaj pa kdaj spomine obudi,
da v plavajoči grad v Snežniku
umetniki so iz celega sveta prišli,
da naša mičkena dolina
polna pomembnih je in pametnih ljudi,
ki na inštrumente igrajo,
ki v zborih pojejo, se udejstvujejo povsod
in zato dobro se imajo,
ki med seboj rešujejo problem, spore
jim KATASTROFA nič ne more.
Mnogo sreče v prihodnjem letu
brez katastrof
vam želi Jasna Lekan.

Nika Razinger in
Miha Šimenc
absolutno najhitrejša
na 15. tekmovanju
»SKI rolke Lož 2014«
15. tekmovanje »SKI rolke Lož 2014« je v
soboto v organizaciji sekcije za biatlon in
smučarski tek SK Loška dolina potekalo
na trasi Podcerkev–Klance v Loški dolini.
Drugo prizorišče Poletnega pokala GEOPLIN na tekaških rolkah je v sončnem
vremenu gostilo kar 117 tekmovalcev iz
trinajstih klubov.
Otroške kategorije so tekmovale na 2,7
km dolgi progi s skupinskim štartom. V
kategoriji mlajših deklic je najhitreje pritekla v cilj Zala Jenko (NŠD Medvode)
pred Evo Goropečnik (SK Ihan) in Tejo
Zadravec (TSK Triglav Kranj). Pri mlajših dečkih je bil ponovno najhitrejši Anže
Gros (NŠD Medvode) pred Markom Vozljem (TSK Triglav Kranj) in Drejcem
Trojerjem (SK Ihan).
V kategoriji starejših deklic je bila najhitrejša Ajda Arh (SD Bohinj) pred Živo
Klemenčič (TSK Triglav Kranj) in Saro
Jazbec (TSK Triglav Kranj). Pri starejših
dečkih je s progo najhitreje opravil Žan
Pevec (TSK Triglav Kranj) pred Miho Janom (TSK OGP Grad Bled) in Juretom
Zidarjem (TSK Triglav Kranj).
Odrasle kategorije so tekmovale v zasledovanju. Prvi štart je bil skupinski, drugi pa zasledovalni po zaostankih prvega
teka. Skupaj so pretekli 6,8 km. Absolutna
zmagovalka pri ženskah je postala Manca
Slabanja (SK Ihan) pred domačinko, članico A ženske biatlonske reprezentance
in kluba SK Loška dolina Urško Poje iz
Lipsenja in Nino Žavbi Kunaver (TSK
Logatec). Med mlajšimi mladinkami je
slavila Tias Vozelj (TSK Triglav Kranj),
drugo mesto je zasedla domačinka Klara
Lekše iz Cerknice (TSK Logatec), 3. mesto pa Liza Praznik (TSK JUB Dol).
Rok Tršan je s časom 15:48 postal absolutni zmagovalec proge pred Miho
Šimencem (oba TSK Logatec) in Miho
Dolarjem (TSK OGP Grad Bled).
V kategoriji mlajših mladincev se je zmage veselil Blaž Perša (TSK JUB Dol), pred
Anžejem Hvalo (oba TSK JUB Dol) in
Žigo Igličarjem (SK BRDO). ■

21

ŠPORT IN REKREACIJA

december, 2014

SIMONA TRUDEN

Jure Kandare in Nejc Komidar sta z rekreativno
malonogometno reprezentanco evropska podprvaka

Vratar Nejc Komidar v akciji

V

Črno goro, natančneje v Herceg Novi,
smo se trije kombiji igralcev in delegacije odpravili v ponedeljek, 24. novembra, v večernih urah. Na evropsko prvenstvo v malem
nogometu miniEURO 2014, ki je potekalo od
26. 11. pa do 30. 11., smo tokrat potovali štirje
iz Loške doline. Nejc Komidar in Jure Kandare kot igralca, ki pa sta bila na evropskem
prvenstvu že lani, ter Zdenko Truden kot
vodja delegacije in jaz, Simona Truden, kot
predstavnica za odnose z javnostmi Malonogometnega združenja Slovenije. Zdenko je
skrbel za vso organizacijo, tako da fantom ni
bilo treba misliti na nič drugega kot na igranje tekem. Jaz pa sem po tekmah obveščala
medije, skrbela za spletna družbena omrežja
in pobirala izjave igralcev.
V četrtek je naša dva reprezentanta čakala
prva tekma v skupini proti večkratnim evropskim prvakom Romunom. Tekma je bila izenačena, enakovredna, žal pa so Romuni
zmagali z 2:1. Istega dne v večernih urah pa je
Slovenija igrala še z Grčijo 0:0 in tako osvojila
prvo točko na miniEURO 2014. Nejc je po
tej tekmi povedal: »Tekma je bila težka, oboji
smo igrali na robu prekrška, gremo proti Litvi
naprej in seveda do finala«.
V petek smo morali premagati Litovce, če

smo se želeli uvrstiti naprej iz skupine, kar
je našim igralcem tudi uspelo. Z zmago 5:2
so se prvič v zgodovini evropskih prvenstev
uvrstili iz skupine v nadaljnji del tekmovanja. Veselje fantov in nas delegatov je bilo
nepopisno. Na nasprotnika smo čakali vse
do sobote do 2. ure zjutraj, ko nismo vedeli,
ali igramo proti Špancem ali proti Nemcem.
Osmino finala smo tako igrali proti Špancem, ki so proti nam klonili s 4:1, zvečer pa
smo v četrtfinalu po kazenskih strelih ugnali še Kazahstance. Prvi prosti strel je branil
odlični Nejc Komidar, ki je vse do poškodbe
branil izvrstno. Z Juretom Kandaretom sta
na igrišču vedno tvorila prvo peterico. Jure
je po tekmi s Španijo dejal, da je bilo za pričakovati, da bo tekma težka: »Nismo se predali, v zadnjih desetih minutah smo dali štiri
gole in prišli smo med osem najboljših«.
V polfinalu smo v nedeljo s 6:3 premagali
Nemce in se uvrstili v finale. Takšno veselje,
ki smo ga doživljali ob igrišču, je bilo nepopisno, brez utrujenosti in poškodb ključnih
igralcev pa žal ni šlo. Na tekmi proti Kazahstanu se je poškodoval Nejc Komidar, ki
je moral branjenje gola v polfinalu in finalu
prepustiti drugemu vratarju, Borisu Denacu.
Kljub temu, da mu je ostal grenak priokus, je
bil v naših očeh eden boljših igralcev in med
bolj zasluženimi za zgodovinski uspeh Slovenije. V nedeljo pa smo se razveselili tudi
navijačev iz Loške doline, ki so za prišli za
Nejca in Jureta ter za celotno reprezentanco
navijati prav v Herceg Novi.
V finalu smo se pomerili z Romuni, že drugič
na letošnjem prvenstvu. Pred finalno tekmo
smo imeli širšo podporo tudi drugih ekip,
ki so nam čestitale za zaslužen uspeh. Žal
se je zadnje tri minute pred koncem finalne
tekme zatresel slovenski gol in Romuni so

Zasluženo slavje podprvakov po koncu prvenstva (foto: MZS)

Veselje Jureta Kandareta in
Mitja Flisarja po zmagi nad Kazahstanom

zmagali z 1:0. Ponovno so postali evropski
prvaki, mi pa podprvaki. Reprezentanca pa
se je kljub temu veselila, objeli smo se, plesali in peli »Kdor ne skače, ni Sloven'c«. Romunom, ki so bili prvaki, smo ukradli šov,
kamere so bile usmerjene v nas, mi pa smo
nazdravljali s šampanjcem, peli in bili ganjeni. Za najbolj koristnega igralca prvenstva
(MVP) je bil izbral Slovenec Mitja Flisar, ki
je bil tudi najboljši strelec slovenske reprezentance. Jure Kandare je imel na prvenstvu
kar nekaj lepih priložnosti, žal pa mreže ni
zatresel. Je nepogrešljiv igralec na sredini
in v napadu, ki s svojim znanjem povezuje
igro in jo z drugimi soigralci dela še boljšo.
Po finalni tekmi je Jure poudaril: »Dokazali
smo, da je lahko tudi majhna država velesila
v Evropi. Igrali smo z velikim srcem, poraz
nas ni potrl in domov odhajamo kot zmagovalci«. Ne samo Nejc in Jure, temveč vsi
fantje so od samega začetka verjeli, da bodo
igrali v finalu in to se jim je tudi uresničilo.
Oba reprezentanta iz Loške doline se najbrž
še ne zavedata, koliko s svojim znanjem odtehtata celotni reprezentanci. Zasluženo se
lahko veselita, saj brez njiju ne bi bilo takšnega uspeha – o tem sem močno prepričana.
Da še vse prihaja za nami in da ne moremo
verjeti, kakšen uspeh je dosegla slovenska
reprezentanca, ni skrivnost. Nikoli pa ne
bomo pozabili zmag, veselja po njih in kurje
polti ob prepevanju Zdravljice, kajti ponosni
smo, da smo Slovenci. Ponosni smo, da smo
»Dolinci«.
Draga Loška dolina, med nami prebivata
evropska podprvaka, solze sreče so lahko
več kot zasluženo v naših očeh. Ponosni smo
lahko, da smo navijali za njiju, jima stali ob
strani tako na prvenstvu kot pred TV ekrani
ter z njima pisali nogometno pravljico.
Nejc in Jure se iskreno zahvaljujeta njunemu
edinemu osebnemu sponzorju Mihi Slugi
Coco Cafe, ki jima je omogočil potovanje na
letošnje evropsko prvenstvo. ■
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Zala Žnidaršič

Po belih in črnih tipkah s Tadejem Podobnikom
Pianist Tadej Podobnik je svojo glasbeno
pot začel na Glasbeni šoli Frana Gerbiča v
Cerknici. Šolanje je nadaljeval na Srednji
glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri prof.
Alenki Dekleva in leta 2007 z odliko diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani v
razredu prof. Tomaža Petrača, pri katerem je
leta 2012 tudi končal podiplomski specialistični študij.
Izobraževal se je tudi v tujini pri uglednih pianistih: Igorju Lazku, Arbu Valdmi, K. H. Kaemmerlingu in Eugenu Indjiću. V času šolanja
je nastopal na koncertih v ciklih Mladi mladim, Ob klavirju, Pianissimo, pa tudi v Italiji,
Avstriji, Nemčiji, Turčiji, na Hrvaškem in v Srbiji. Udeleževal se je solističnih tekmovanj in
tekmovanj za komorno glasbo doma in v tujini.
Deluje kot strokovni sodelavec na Akademiji za glasbo v Ljubljani in poučuje klavir na
Glasbeni šoli Frana Gerbiča v Cerknici.
Koncertira na samostojnih solističnih recitalih, prav tako pa na odrih veliko sodeluje z
različnimi umetniki in zasedbami (Juan Vasle, Oksana Pečeny, Matjaž Robavs, Rebeka
Hren Dragolič, Barbara Jernejčič Fürst, Gregor Fele) in drugimi.
Kako to, da ste se odločili ravno za
inštrument klavir in kdaj, kdo vas je
navdušil?
Že od malega sem vedno rad prepeval pesmice, ki sem jih slišal po radiju, televiziji
ali pri starših – oba sta bila tedaj tudi pevca v zborih, oče je celo igral bobne v nekem
bendu. Pri štirih letih sem za Miklavža dobil
ustno harmoniko, na katero sem igral cele
dni v kuhinji, na dvorišču, bil pa je tudi obvezen pripomoček, kadar smo odšli na kak
izlet ali na morje. Leto zatem mi je Miklavž
prinesel še malo klavirsko harmoniko, na katero sem igral po posluhu, ton za tonom, hitro so bili tu akordi in veliko lastnih skladb,
ki sem si jih izmišljal sproti. Ko mi je bilo šest
let, smo v vrtcu dobili obvestilo, da poteka
vpis v glasbeno šolo in seveda tega dogodka
nisem hotel zamuditi. Sestra me je peljala na
sprejemni izpit, kjer sem nekaj ritmičnega
zaploskal in zapel pesmico, nato pa je sledilo
vprašanje člana komisije: “Mali, kaj pa boš
igral?” In odgovoril sem seveda: “Harmoniko!” Na ta inštrument sem že znal igrati in
zdelo se mi je samoumevno, da s tem tudi
nadaljujem. Vendar hitro je prišlo na dan
“razočaranje”, ko je komisija v en glas odvrnila: “Žal imamo za harmoniko vsa mesta že
zasedena, prosta pa so še za klavir.” Tu pa je
namesto mene odgovorila sestra: “Seveda,
vpišite ga za klavir.” Ta dogodek je bil ključen
za mojo življenjsko pot in sem si ga zelo dobro zapomnil ... In začelo se je.

Kdaj in zakaj ste se odločili,
da bo igranje klavirja tudi
vaš poklic?
Že v nižji glasbeni šoli je v meni
tlela želja, da bi tudi jaz igral
tako, kot so igrali pianisti, ki
sem jih občudoval na televiziji
ali na koncertih v živo v koncertnih dvoranah. Morda se takrat
nisem zavedal, da si bom z igranjem služil kruh, le želel sem
napredovati v igranju, nastopati
in uživati v glasbi.
Ste izvajalec. Igrate skladbe drugih
skladateljev, ki jih izvajajo tudi drugi
pianisti. Katere sposobnosti mora imeti
po vašem mnenju pianist, da ga lahko
označimo kot vrhunskega?
Kot vsak glasbenik mora imeti tudi pianist,
da mu lahko rečemo vrhunski, izrazit glasbeni talent, kjer le posluh in dober občutek
za ritem nista dovolj. Za seboj mora imeti
večletne odrske izkušnje, biti mora tehnično
in muzikalno zelo podkovan, kar pa je najbolj pomembno, je to, da nikoli ne preneha
vaditi. Brez vsakodnevne vaje glasbenik ne
more biti več uspešen. Lahko bi imenitnost
glasbenikovega igranja primerjali z dobrimi
športniki.
Kako potekajo priprave na koncert?
Koliko časa se pripravljate na koncert?
Koliko časa dnevno preživite ob igranju
klavirja? Ali koncert vedno izvedete
brez not in ali se kdaj zmotite?
Priprave na koncert potekajo zelo intenzivno – govorim o večurnih vajah (tudi do 6 ur
na dan). Vse je odvisno od dolžine programa, ki ga na odru izvajam. Običajno gre za
solistične samostojne koncerte, ki trajajo od
ene ure do ure in pol. Velja poudariti, da se
skladbe na odru v celoti izvajajo na pamet,
ko gre za solistične koncerte. Izjema so koncerti v duetu in drugih komornih zasedbah,
ko so note na odru običajna praksa. Vsakodnevna vaja zajema tehnično učenje skladbe (v preprostem jeziku bi temu lahko rekel
nekako “hitro, spretno premikanje prstov”),
muzikalno osvajanje zapisanega (glasno,
tiho, iskanje pravega karakterja izvedbe ipd.
in seveda učenje na pamet.) Večkrat mi zastavijo vprašanje, ali se kdaj zmotim. Tudi
glasbeniki smo samo ljudje, nismo roboti.
Morda pri odraslem glasbeniku ne gre toliko za slišne napake (npr. za igranje napačnih
tonov, ki smo jih vajeni pri nastopih otrok v
glasbenih šolah, ko smo vsi veseli, če učenec
sploh nastopi in zaigra nekaj taktov glasbe),
ampak morda za interpretacijo, ki je bila na

odru kdaj izvedena drugače, kot sem si želel,
da bi sicer bila.
Nastopate kot solist in tudi z različnimi
umetniki. V čem je razlika? Ali so
priprave različne? Katere nastope imate
rajši?
Razliko med solističnim in komornim igranjem bi lahko opisal takole: Solist je sam svoj
“šef ”. Skladbe izvaja tako, kot jih on želi ali
kot jih čuti, da bi morale zveneti. Sam izbiraš
hitrost, dinamiko in druge karakteristike,
kar pa je pri komornem muziciranju nekoliko oteženo oziroma je obvezno poslušanje
drug drugega. Brez tega lahko poslušalec kaj
hitro opazi neskladje med nastopajočimi.
Vaje pri sodelovanju z več glasbeniki potekajo z medsebojnim usklajevanjem, vsak
glasbenik lahko poda svoje ideje, popravke,
nujna je medsebojna povezanost v smislu
usklajenosti, ko gre za dokončen dogovor
izvajanja neke kompozicije. Predvsem pa tu
ni prostora za osebne konflikte. Vsi na odru
smo eno. Če tega ni, bo dober glasbenik opazil, da nastopajoči med seboj ne dihajo kot
celota, če se tako izrazim. Kaj mi je ljubše,
ali solistično igranje ali igranje v komorni
zasedbi, težko rečem. Lepo je oboje. Morda
vendarle preferiram solistično vlogo. Odvisno, kaj je na sporedu.
Kateri skladatelji so vam bližji? Katere
radi izvajate in zakaj? Igrate zgolj
klasično glasbo ali ste se kdaj v svoji
karieri ukvarjali tudi z zabavno glasbo?
Kot najstnik sem preigral veliko različnih
glasbenih zvrsti. Mislim, da sem okusil vse,
prevladala pa je glasba iz obdobja impresionizma in romantike ter 20. stoletja. Rad
igram dela ruskih skladateljev (Šostakoviča, Rahmaninova, Scriabina, Prokofjeva),
dela Poljaka in vsem nam znanega Frederica
Chopina, lahko bi rekel očeta pianistike, seveda pa na odru ne manjkajo dela starejših
mojstrov (Bacha, Mozarta, Beethovna in
drugih). Kot zanimivost pa lahko povem,
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da sem z 12 leti pričel voditi odrasli mešani
zbor, nato mešani mladinski zbor, kjer sem
se tako tedensko in 11 let z veseljem soočal tudi z zabavno glasbo. Želim poudariti,
da se tudi profesionalni klasični glasbeniki z
resnimi izrazi na odru sicer v vsakdanjem življenju tudi smejemo in zabavamo, kar mnogi mislijo, da preprosto ni mogoče ali morda
ni spodobno.
Na katere nastope/koncerte ste še
posebej ponosni?
Ponosen sem na koncerte, kjer sem navdušil
ne le publiko, temveč tudi samega sebe. Kot
mnogi glasbeniki, tudi sam gojim kritičnost
do izvedbe koncerta, kjer nastopim. Morda
bi izpostavil le peščico do sedaj vidnejših
koncertov (Slovenska filharmonija, Gallusova dvorana Cankarjevega doma, Berlin,
Beograd, Rim, Istanbul in drugimi).
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Barbara Turk

Tehniški dan Promet

V

tednu otroka in mesecu prometne varnosti
smo v sredo, 8.10. 2014, izvedli tehniški dan
– Promet. Obiskali so nas pripadniki gasilcev,
policijska konjeniška enota, prometni policist na
motorju, policist z opremo posebnih enot, policijski pes in njegov vodnik ter vojaški helikopter s
posadko. Učenci so spoznali delo, vozila in opremo naših gostov. Imeli so tudi priložnost
preizkusiti posamezno opremo, si ogledati notranjost helikopterja, videti uniformo pilota, sedeti na policijskem motorju, bili so v stiku s policijskimi konji in psi. Učenci predmetne stopnje so spoznali poklic policista in pilota. Ogledu so se pridružili otroci vrtca in
skupaj z učenci šole uživali ter doživeli zanimiv in poučen šolski dan.
Še enkrat se v imenu šole zahvaljujemo policistom, gasilcem in posadki slovenske vojske,
ki so nam s svojo prisotnostjo popestrili ta dan. ■

Ali najdete čas tudi za druge stvari/
hobije, ali ves čas posvečate le
pianistični karieri?
Seveda najdem čas tudi za hobije in prosti
čas. Rad tečem, kolesarim, plavam, nasploh
pa imam rad morje in vse, kar je povezano
z njim. Priznam pa, da sem za hribolazenje
bolj len. Če je le mogoče, za to uporabim
avto. Morda ne bi bilo slabo to slabo navado
opustiti. Fizična kondicija je za odrske nastope nujna.
Kakšne so vaše želje, načrti, kje in kako
se vidite v prihodnosti?
Pred seboj imam še veliko načrtov in želja,
večkrat pa se je bolje prepustiti toku življenja. Kljub temu da stremim k redu in disciplini, ki sta po mojem kar ključna za doseganje nekih ciljev, se veselim novih izzivov
in nenazadnje presenečenj. Presenečajo me
tako učenci klavirja ali študentje na Akademiji za glasbo, na katere sem zelo ponosen,
če jim uspe tisto, kar so pričakovali ali upali.
Najbolj me osreči občutek, če sem lahko nekomu pomagal na glasbeni poti v smislu, da
sem učenca naučil osnovnega igranja, mu
vcepil nekaj glasbenega duha ali pri študentih npr. uspel razviti muzikalnost. Vesel sem
novih povabil in sodelovanja s številnimi
glasbeniki doma in v tujini. Srečen sem, da
sem glasbenik in da mi poklica ni bilo potrebno posebej izbirati.
Iskreno bi se rad zahvalil moji nekdanji
učenki Zali Žnidaršič za prijetna vprašanja
in nasploh za povabilo k intervjuju. Tako njej
in vsem, ki vstopate v srednje šole, želim, da
se pogumno in zlasti z dobrim premislekom
odločite, kaj si želite početi v življenju.
Posebno tisti, ki se ne vpisujete v gimnazije,
in je tako rekoč vaš poklic pri 15 letih že
lahko izbran.
Veliko dobrega počutja in medsebojnega
razumevanja želim vsem skupaj.

petošolci, razredničarka Anita Bajec in Kristina Komidar

Božič v gozdu
Petošolci smo sodelovali na
nagradnem natečaju
»DELUJ EKO − OHRANI
ČEBELO IN SMREKO«.

Natečaj je pripravil Medex
v sodelovanju s podjetjem
Hofer. Namen natečaja je bil
osveščanje učencev o pomenu
ohranjanja narave. Okraševali
smo vnaprej izdelano šablono
božične smreke iz lepenke s
poljubnimi naravnimi materiali. Tema naše smreke je Božič v gozdu.
Osnovo smo oblepili z mahom, praprotjo in ostanki lesa. Sovice so iz storžev,
čepijo na poličkah (lesnih gobah). Ježki
so narejeni iz lepenke, ki smo jo oblepili
z listi. Polžki so iz das mase, hišice so naravne. Polhi so izrezani iz polšjega krzna.
V gozdu je bil zagotovo medved, ker je
pustil sledi (stopala iz kamnov). Približal
se je čebelnjaku, ki je iz satovja. Panjske

končnice smo poslikali na papir. Oblikovali smo čebelice iz macesnovih storžev in
javorjevih padalc. Živali imajo kapice, ki
smo jih sešili iz filca in jih okrasili z vato.
Za okras smo uporabili lišaje, vejice, lubje
...
Na natečaju nismo bili izbrani. Kljub temu
smo ponosni na izdelek.
Gozdne živali so pripravljene na praznični
december. ■
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Ema Avsec, 8. b

Glasbeni talent že od malega

Le kateri ljubitelj godbenih koncertov se ne spomni g. Miroslava Matića, dolgoletnega
»kapelnika« pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož? V intervjuju s svojo vnukinjo, Emo
Avsec, učenko 8. r. OŠ heroja Janeza Hribarja, je izdal kar nekaj zanimivosti iz svojega
življenja in povedal tudi, kaj počne zdaj, ko se več aktivno ne ukvarja z glasbo.
Rodili ste se v Srbiji, natančneje v
Ljubičevcu. Kako ste preživljali
zgodnje otroštvo?
Rodil sem se med 2. svetovno vojno, kar pomeni, da je bilo moje otroštvo zelo dramatično, siromašno, bedno, veliko smo bežali
pred Nemci, neprestano smo bili v strahu.
Vojna mi je pustila trajne posledice. Očeta
so mi v vojni ubili. Ne vemo, kje je pokopan.
To se mi je poznalo skozi celo življenje.
Kdo je ugotovil, da ste glasbeno nadarjeni
in kam Vas je peljala pot šolanja?
Že od malega sem igral na doma narejeno
blok flavto oziroma frulico, kot smo ji rekli.
V osnovni šoli sem veliko nastopal, hodil
na razna tekmovanja in to precej uspešno.
Posledica teh nastopov in tekmovanj je bil
vpis na srednjo glasbeno šolo (vojaško), v
kar me je pregovoril razrednik. Nadaljeval
sem v srednji civilni glasbeni šoli in to že s

tretjim inštrumentom. Igral sem zelo veliko
različnih inštrumentov: blok flavto, violino,
violo, bariton, pozavno, tolkala (klasična in
jazz) in kontrabas (v jazz bendu). Kjerkoli
sem igral in karkoli sem igral, sem bil vedno
med vodilnimi, razen pri violini.
Vodili ste tudi godbe in pihalne orkestre,
med njimi je bil tudi Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož. Kako je prišlo do
tega in koliko let ste uspešno sodelovali?
Orkester je ostal brez dirigenta (v tistih časih kapelnika) in so ga člani poizkušali najti.
Našli so me v Ljubljani, kjer sem igral v vojaškem orkestru. Rekel sem si: »Sprejel bom
izziv in videl, kaj lahko naredim iz njih.« Bili
so sicer v zelo žalostnem stanju, saj je orkester vseboval borih trinajst članov, ki povrhu
sploh niso bili šolani. Orkester sem vodil sedemindvajset let in to zelo uspešno, saj sem
sproti pridobival člane in jih tudi poučeval.
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Povejte mi kaj o svoji družini.
Brat živi v Srbiji s svojo družino, moji potomci sedaj živijo v Loški dolini v svoji hiši
(prej so živeli na Rakeku), moja soproga pa
je na žalost umrla.
Ponujeno vam je bilo mesto ravnatelja
v glasbeni šoli Cerknica, vendar ste ga
zavrnili. Zakaj?
Takratni ravnatelj je umrl, zato so začeli iskati novega. Nekdo jim je predlagal mene,
saj bi kot oseba z druge strani (iz drugega
kraja) pomiril ¨razdvojene strani¨. Po pogovoru, kjer so mi vse razložili, sem ugotovil,
da se mi enostavno ne splača sprejeti ponudbe. Zato sem jo zavrnil.
Kako to, da ste postali skladatelj?
Skladatelj ne postaneš kar tako ¨čez noč¨.
Skladaš in poskušaš, včasih ti spodleti, včasih pa ti uspe. Moraš pa imeti veliko glasbenega znanja.
Sedaj ste že več let v pokoju. Ali
pogrešate aktivno ukvarjanje z glasbo,
vodenje pihalnih orkestrov, učenje
igranja inštrumentov?
Ničesar od naštetega niti malo ne pogrešam.
Razen komponiranja. Komponiram še vedno in to z računalnikom, ki mi olajšuje delo
pa tudi orkestra ne potrebujem. ■

Jerca Antončič, 8.b in Klavdija Okoliš, 9.b

Če so zadovoljni učenci in učitelji, sem tudi jaz
Vsako leto na šoli potekajo božičnonovoletne delavnice, ki so uvod v
praznični veseli december. Vodja
tehničnega dne je Andreja Ravšelj,
učiteljica tehnike in tehnologije ter
matematike.
Zakaj prav vi organizirate večino
tehniških dni?
Ker učim tehniko in tehnologijo. To sodi v
moje področje.
Kot vodja imate veliko zadolžitev.
Katere so vaše naloge?
Z učitelji se dogovorimo za temo in
delavnice. Predstavimo jih učencem, ki se
razdelijo v skupine.
Vsako leto potekajo na šoli novoletne
delavnice na drugo temo. Kako izberete
temo?
Včasih glede na trenutni navdih. Letos sem
se odločila za to temo, ker so nas prizadele
poplave, žled …
Vsako delavnico vodi učiteljica. Ali si
same izberejo naslov delavnice?
Naslov tehniškega dne določimo skupaj.
Naslov posamezne delavnice si izberejo
učitelji sami. Izberejo jo glede na svoje

želje, sposobnosti in znanja. Nato se skupaj
uskladimo.
Za vsako delavnico se potrebuje veliko
različnih pripomočkov in materialov. Kdo
priskrbi vse to?
Večino materiala in pripomočkov priskrbi
šola. Učitelji pobrskamo po kabinetih in
doma, kuharice pa prispevajo odpadni
material. Seveda pa morajo učenci nekaj
prinesti tudi sami.
Na kakšen način se učenci razporedijo po
delavnicah?
Malo seveda po lastnem interesu, malo
pa tudi glede na prosta mesta. Namen je
predvsem druženje med učenci različnih
razredov.
Približno teden dni pred izvedbo
tehniškega dne objavite naslove delavnic.
Zakaj ne pripišete še mentorjev?
Če bi takoj napisali mentorje, bi se učenci
vključili v delavnico tudi glede na mentorja
in ne le na svoj interes.
Kaj naredite v primeru, če se na delavnico
ne prijavi dovolj učencev?
V tem primeru učence razporedimo v
druge delavnice.

Kako preverite, ali so udeleženci
tehniškega dne zadovoljni z delavnico?
Med glavnim odmorom sem šla po vseh
delavnicah in si ogledala, kako poteka delo.
Začutila sem prijetno vzdušje med učenci.
Največ mi pomeni, da so učenci lahko v
delavnici, ki si jo izberejo sami, ter v njej
uživajo. Mislim, da je bil večini učencev
tehniški dan všeč.
Ali učenci izdelke odnesejo domov?
Ne, izdelki ostanejo v šoli. Nekatere igre
bodo služile kot učni pripomoček, druge
bodo učencem popestrile prosti čas v
podaljšanem bivanju ali pa se jih bodo igrali
pri razrednih urah.
S čim zaključite tehniški dan? Kdo to
organizira?
Tehniški dan zaključimo s skupno
prireditvijo. Organizira jo učiteljica Tatjana
Lekan z učenci dramskega krožka.
Ali ste bili z današnjim tehniškim dnevom
zadovoljni? Ali je vse potekalo po načrtu?
Zelo sem bila zadovoljna, ker so bili
zadovoljni učenci in učitelji. Prireditev je
bila zelo lepa. Vse je potekalo po načrtu.
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Prvošolci, z učiteljicama Nevenko in Heleno

Oh, to vreme … in prvošolske dogodivščine
Vsak letni čas ima svoj čar. V vsakem najdemo nekaj, kar nas razveseljuje, popelje v domišljijske svetove in nas spomni na prijetne dogodivščine. Tudi jesenski čas je poseben
del leta. Poseben zaradi tega, ker se narava, obarvana v tople jesenske barve, odpravlja na
zimski počitek, pa tudi zato, ker v šolo povabimo najmlajše šolarje, ki nestrpno čakajo
šolske dogodivščine in prve šolske korake.

P

rvošolci smo spoznali že veliko novega.
Tudi v razred smo povabili jesen in v
tako prijetnem vzdušju ustvarjamo, pojemo,
pišemo, spoznavamo števila, spoznavamo
naravo, se veliko pogovarjamo, pripovedujemo in se veselimo vsake nove šolske naloge.
Ker nam je zelo pomembno, da se prijetno
počutimo, se o tem veliko pogovarjamo.
Zgradili smo posebno hišico. Poimenovali
smo jo hišica počutja. V hišici vsako jutro
označimo, kako se počutimo, kateri dan je
in kakšno je vreme zunaj. O vremenu se veliko pogovarjamo. Tudi mi smo opazili, da
nam jesen podari tople sončne žarke, težke
sive oblake in neutrudne dežne kaplje, ki se
kar nočejo posloviti od nas. In ker so tako
vztrajne, se jih nabere zelo veliko in poplavijo ceste, hiše in naravo. Tudi o tem smo se
pogovarjali in spoznali, da je narava res posebna, saj nas včasih preseneti. Veliko prijetnih presenečenj pa doživimo tudi v šolskih
klopeh. Vsak dan tudi uganjujemo, kaj zanimivega preberemo in poskrbimo, da nam
nikoli ni dolgčas.
Naš prvošolski dan se začne z jutranjim pozdravom v krogu. Ko pridno in tiho sedemo

za šolske klopi, nas učiteljici pozdravita z jutranjim branjem. Preberemo kakšno kratko
pravljico ali pesmico. Nato pokukamo na
urnik ter se pogovorimo, kaj vse nas čaka
v šolskem dopoldnevu. Potem pa začnemo
počasi, sistematično, strpno potovati od
lažjega k težjemu, od konkretnega nivoja k
slikovnemu, od nalog v delovnem zvezku do
nalog v zvezkih. Potrebujemo jasna, kratka
navodila. Najpomembnejše pa je, da učiteljici opazita, kje se trudimo. Za trud nam
podarita štampiljko, nalepko in pohvalo.
Pohvala nam veliko pomeni, saj se potem še
bolj potrudimo, da smo še uspešnejši.
Veste, da smo zadnjič, ko smo želeli pregnati to dolgočasno deževno vreme, reševali uganke o vremenu in brali pesmice o
vremenu. Potem pa smo se odločili, da naše
spretne prstke in domišljijo zaposlimo. Ker
zelo radi ustvarjamo, smo naslikali pisane
dežnike. Pa smo se odločili, da bodo dežniki
krasili učilnico in hodnik, prave dežnike pa
bomo pospravili, ker mislimo, da so se nas
dežne kapljice zdaj kar malo ustrašile in so
pobegnile iz naših krajev.
Mi pa še ne bomo pobegnili iz prvega razre-

da. Saj nas v prihodnjih dneh čakajo igrive
številke, črke, zanimive naloge, prijetne igre
in še marsikaj. Pred nami pa je še veseli december. Joj, kako se ga že veselimo. Obiskali
nas bodo dobri možje in nam prinesli darila.
Komaj čakamo, da bomo praznično okrasili
razred.
Vreme bomo še naprej opazovali. Pa ne
samo to. Čaka nas še veliko dela, ampak z
dobro voljo in motivacijo nam bo uspelo. Še
naprej bomo reševali naloge in ustvarjali. Še
se bomo igrali in se učili. Se pa sprašujemo,
ali bomo v prazničnem času skozi okno opazovali, kako se po zraku lovijo dežne kaplje
ali nežne, bele snežinke. ■

Tatjana Leskovec

CICIKROS
O

troci uživajo v gibanju, odrasli pa na to pogosto
pozabimo. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje
telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos
ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi
zaupanje vase. Otroku daje gibanje občutek ugodja, varnosti,
veselja, skratka dobrega počutja. Tega se strokovni delavci vrtca
zavedamo in iščemo vedno nove poti,
da otrokom omogočimo veliko
gibalnih dejavnosti. Ena
izmed mnogih je tudi
Cicikros, ki ga že nekaj
let organiziramo v
sodelovanju s Športnim
društvom Nadlesk. K
sodelovanju smo povabili
tudi otroke iz vrtca Nova
vas, vrtca Sončni žarek iz
Velikih Lašč ter vrtca Martin Krpan
Cerknica enota Rakek. To je bila tudi ena od
oblik prijetnega druženja in socializacije otrok. V
športnem in prijateljskem duhu smo preživeli lepo
četrtkovo dopoldne.

Najlepša hvala vsem sodelujočim,
še posebno pa članom Športnega
društva Nadlesk, ki so nam pripravili
čudovito športno doživetje.
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Jana Mlakar:
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V letošnjem šolskem letu smo se v vrtcu odločili, da bomo skupaj z
otroki izdelovali igrače iz odpadnega materiala in jih potem tudi nekaj
podarili otrokom od blizu in daleč.
V skupini Zelenih polhkov smo se tega lotili še posebej zavzeto.
Razmišljali smo, kaj vse bi lahko naredili, da bi bila igra v vrtcu še bolj
zanimiva. Začele so se porajati ideje in že smo izdelovali posteljice in
zibelke za dojenčke, pa dude in stekleničke, da ne bi jokali. Seveda je
bilo treba poskrbeti tudi za tople odeje in pleničke. Ko so bili dojenčki
preskrbljeni, smo se odločili, da naredimo še nekaj didaktičnih iger
za naše bistre glave. Skupaj smo barvali, lepili, šivali in brusili ter
opazovali, kaj vse nastaja. Bili smo ponosni, ko smo videli, kaj vse že
lahko naredimo sami.
Z novimi igračami se radi igramo in komaj čakamo, da jih podarimo
tudi drugim. ■
Zeleni polhki, Andreja in Mirjam
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Jakob Kočevar, 9. a

Euroskills 2014 – Lille, Francija

O

d 2. do 4. oktobra 2014 je v francoskem
mestu Lille potekalo 4. evropsko tekmovanje mladih v poklicnih spretnostih EuroSkills 2014, na katerem je sodelovalo približno 450 mladih od 18. do 25. leta starosti, iz
24 evropskih držav. Glavni cilj tekmovanja je
promocija poklicev, ki so redki, jih primanjkuje ali imajo nižji družbeni ugled.
Slovenija se je tekmovanja, ki se odvija vsaki
dve leti, letos udeležila četrtič. Zastopalo nas
je 15 tekmovalcev, v sedmih poklicnih panogah: kamnoseštvu, lesarstvu, mehatroniki,
informatiki, cvetličarstvu, aranžerstvu ter kuharstvu in strežbi.
V kategoriji kamnoseštvo je Leon Mahnič
za Slovenijo osvojil srebrno medaljo. V kategorijah informatika, kuharstvo in strežba pa
so slovenski tekmovalci osvojili medalje za
odličnost.
Letos smo si vstopnico za ogled tega tekmovanja, prvič pridobili tudi osnovnošolci iz
Slovenije in sicer kot nagrado za dosežena
prva tri mesta na natečaju« Prihodnost je v
tvojih rokah – priložnost je v rabi lesa«. V
kategoriji Dekorativni izdelki sem za izdelek
ogledalo prejel tretjo nagrado. Ko mi je ravnateljica naše šole januarja sporočila novico,
da sem dobil tretjo nagrado in da bom šel na
ogled tekmovanja EuroSills v Francijo, nisem
sploh mogel dojeti, da je to res. Sedaj lahko
rečem, da je bila nagrada čudovita in vsem
priporočam, da se čim večkrat prijavljajo na
različna tekmovanja in razpise. Organizator
tega razpisa in celotne priprave in odprave
tekmovalcev, njihovih mentorjev in spremljevalne ekipe EuroSkills 2014 je bil Center RS
za poklicno izobraževanje (CPI).
Poleg mene je šlo na ogled tekmovanja še sedem osnovnošolcev in ena osnovnošolka iz
cele Slovenije, skupaj z mentorji.
V četrtek, 2.10. 2014, popoldan smo se nagrajenci natečaja, kot obiskovalci tekmovanja, odpravili z letališča Jožeta Pučnika na

Brniku na letališče v
Bruselj, v Belgiji. Od
tam smo se z avtobusom odpeljali do hotela
v mestu Lille v Franciji. Vožnja je trajala približno dve uri. Nastanili smo se v hotelu in
od utrujenosti smo hitro zaspali. Naslednji
dan smo se odpravili na tekmovališče, kjer je
potekalo tekmovanje v poklicnih spretnostih.
Prevzela me je velikost tega tekmovališča. Z
mentorji in vodičko smo si najprej ogledali
tekmovalni prostor ter prostore in stojnice, na
katerih je potekalo tekmovanje. Mene sta najbolj zanimali stojnici mehatronike in varilca.
Po ogledalo celotnega tekmovališča, smo se
razdelili v manjše skupine in odšli navijat za
naše tekmovalce, s katerimi pa se nismo smeli
pogovarjati.
Po dolgem dnevu spoznavanja različnih poklicev, držav, ki so sodelovale na tekmovanju,
in druženju z novimi prijatelji iz različnih
koncev Slovenije, smo se odpravili na večerjo
v hotel. Z mojim »cimrom«, Žigom iz Lenarta, sva se po večerji še dolgo v noč pogovarjala
o dnevu, ki je minil, o vtisih, ki sva jih pridobila ter o prihodnosti, ki naju čaka.
Naslednji da smo šli ponovno na tekmovališče, kjer so tekmovalci z zadnjimi močmi
dodelovali svoje izdelke. Na obrazih tekmovalcev je bilo zaslediti utrujenost in nervozo,
toda vztrajali so do zadnjega sodniškega piska.
Bil sem presenečen nad vso organizacijo na
tem tekmovanju. Dobro je bilo poskrbljeno
tudi za gledalce in obiskovalce tekmovanja,
kjer smo se lahko preizkusili v različnih panogah in spretnostih. Še posebej dobro sem
se izkazal na simulaciji varjenja.
V nedeljo smo se ekipa osnovnošolcev z mentorji in drugimi člani slovenske ekipe, ki so
bili tisti dan prosti, odpravili z avtobusom na
izlet v Pariz. Povzpeli smo se na Eifllov stolp.
Navdušila me je njegova velikost, konstrukcija in izdelava. Stolp ni varjen ampak je celotna
konstrukcija kovičena. Stolp stoji na oljnih
ploščadih, saj bi ga, če bi bil fiksno pritrjen

na tla, že manjši potres zrušil.
Imeli smo srečo z vremenom
in smo z vrha stolpa lahko videli Pariz v vseh razsežnostih velemesta.
Po prihodu iz Pariza, je bila zvečer še slovesna zaključna prireditev s podelitvijo odličij
ter zaključek tekmovanja z druženjem vseh
tekmovalcev, mentorjev in spremljevalcev.
Imel sem občutek, kot da sem na olimpijskih
igrah. Vsepovsod se je čutilo navijaško vzdušje, vihrale so zastave držav udeleženk in bilo
je zelo prijetno.
Zgodaj zjutraj smo se z avtobusom odpravili
proti letališču v Bruslju, od koder smo odleteli domov. Na letališču Brnik smo se udeležili
še tiskovne konference, kjer so še enkrat čestitali vsem tekmovalcem, še posebej pa kamnoseku Leonu.
Lepo se je bilo vrniti na domača tla in zagledati obraze staršev in znancev. Za vedno se
bom spominjal tega nagradnega izleta. Hvala
CPI, ki nam je ogled tega zanimivega tekmovanja omogočil in za nas lepo skrbel vse dni
bivanja v Lillu.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi mentorici
in učiteljici Andreji Ravšelj, da nas spodbuja in motivira pri našem delu in želim si, da
bi bilo čim več takšnih nagrad tudi za ostale
učence naše šole. ■
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Andreja Ravšelj, Mentorica prometne varnosti

foto: arhiv OŠ Stari trg pri Ložu

Jesen, obarvana s prometnimi vsebinami

Simulacija hoje v opitem stanju s posebnimi očali

Ž

e na koncu preteklega šolskega leta smo začeli s pripravami na izdelavo novega Prometno
varnostnega načrta šole. Ker se je prometni režim
v okolici PŠ Iga vas v zadnjem čas precej spremenil, smo med starši učencev te šole izvedli anketo, na podlagi katere smo določili nevarna mesta
in predlagali ukrepe za odpravo le-teh. Glede na
to, da se prometni režim v Starem trgu v zadnjem
času ni spreminjal, za mnenje staršev, ki otroke
pripeljejo v matično šolo, nismo zaprosili.
Nevarna mesta in varno šolsko pot smo določili
glede na izkušnje pridobljene z delom na terenu,
in sicer tako prisotnih članov skupine za izdelavo
načrta, učencev 8. razreda, kot tudi učiteljev naše
šole. V skupini za izdelavo načrta so sodelovali
še: vodja policijskega okoliša Loška dolina, predstavnik Medobčinskega redarstva, predstavnik
Združenje šoferjev in avtomehanikov Cerknica,
predstavnik občine Loška dolina in predsednik
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Loška dolina (SPV).
Ugotovili smo, da je največja težava neurejen
prometni režim v neposredni okolici obeh šol. V
Starem trgu primanjkuje parkirnih prostorov, v Iga
vasi pa jih je dovolj, vendar so za marsikoga predaleč od vhodnih vrat šole in vrtca. Po opazova-

nju prometnih situacij, predvsem v jutranji konici,
sva se z vodjo policijskega okoliša Loška dolina,
Vojkom Mlakarjem, udeležila uvodnih roditeljskih
sestankov obeh prvih razredov in starše opozorila
na nevarna mesta in na velik pomen njihovega
obnašanja v vsakdanjih prometnih situacijah pri
vzgoji njihovih otrok v prometu.
Ker vemo, da se vzgoja začenja že veliko pred
vstopom v šolo, sem o tem spregovorila tudi na
vseh roditeljskih sestankih v vrtcu. Vemo, da vseh
težav ne mremo rešiti, lahko pa se potrudimo, da
jih še ne otežimo, tako sebi kot drugim. Strpnost
je v prometu še kako pomembna vrlina.
V mesecu novembru smo na vidna mesta v obeh
šolah in v vrtcu izobesili velike plakate z načrtom
varnih poti in opisom nevarnih mest. Vabljeni ste,
da si jih ob obisku šole ali vrtca ogledate. Veseli
bomo vsake vaše povratne informacije in morebitnih predlogov za izboljšanje.
Z načrtom Varnih šolskih poti so bili na začetku
leta seznanjeni tudi učenci šole, odvijalo pa se je
tudi kar nekaj dejavnosti, pri katerih so o obnašanju v prometu aktivno razmišljali.
■ Z učenci 8. razreda smo z rumenimi stopinjami
obnovili nekatere dele šolskih poti, v Smelijevem naselju pa smo jih tudi na novo označili.
Bili smo prijetno presenečeni nad pozitivnim
odzivom krajanov. Hvala za sok in drobne priboljške. Z označevanjem bomo nadaljevali
spomladi.
■ Oktobra smo izvedli DAN PROMETA. Za učence
predmetne stopnje je potekal v dveh delih. V
prvem delu (8. 10. 2014) so nam gasilci, policisti in piloti vojaškega helikopterja zelo lepo
predstavili svoje delo. Toliko zanimivih dejavnosti na enem mestu se že dolgo ni odvijalo na
naši šoli. Vsi so se s predstavitvami zelo potrudili in nam približali vsa področja svojega dela.
Vsak je lahko našel nekaj zase. Hvala vsem, ki
ste prispevali svoj prosti čas za zanimive predstavitve.
V drugem delu (20. 10.
2014) je Zavod Varna pot izvedel pedagoške delavnice
za mlade 5X STOP je COOL.
Učenci od 7. do 9. razreda so
v delavnicah pod vodstvom
študentov moderatorjev odpirali teme, kot so droge,
alkohol, kršenje pravil ipd.
Učencem je bila najbolj všeč
simulacija hoje v opitem stanju s posebnimi očali.
Na skupnem zaključku delavnic nam je žrtev hude prometne nesreče spregovorila
o svoji bitki za življenje po nesreči in dolgi poti okrevanja, ki
nikoli ne bo popolno.

Predstavitev opreme prve pomoči, s katero upravljajo tudi gasilci

Učenci 8. razreda so obnovili, ponekod pa
tudi na novo označili Varno šolsko pot

Zgodba se nas je močno dotaknila. Hvala SPV
Loška dolina, ki je izvedbo delavnic finančno
podprl.
Učenci 6. razreda pa so ta dan razmišljali o
pravilih obnašanja na avtobusu. Ker tudi sami
velikokrat opozarjajo na neprimerno obnašanje učencev na šolskem avtobusu, so skozi pogovor oblikovali pravila obnašanja, na katera
bodo opozarjali tudi ostale učence šole.
■ 15. novembra, na predvečer Svetovnega dne
spomina žrtev prometnih nesreč, smo se spomnili vseh umrlih in poškodovanih v prometnih
nesrečah. Skupaj s člani Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerknica, z županom, s sorodniki,
znanci, prijatelji žrtev in krajani smo v njihov
spomin prižgali svečke. Učenci naše šole so
prisotnim in naključnim mimoidočim delili
odsevne trakove, jih ozaveščali o sami akciji
prižiganja svečk in pomenu uporabe odsevnih
trakov ob zmanjšani vidljivosti.
Aktivnosti, namenjenih ozaveščanju odgovornosti vsakega posameznika, da bi bile naše poti
varne, je bilo torej veliko.
Naj zaključim s tem, kar opažam pri svojem delu z
mladimi. Kljub vihravi razigranosti in nenehni želji
po kršenju pravil, so dobri opazovalci tako sovrstnikov kot nas odraslih in željni dobrih zgledov.
Zgled pa so jim dejanja, ne besede. ■

OBNAŠANJE NA AVTOBUSU
1. Upoštevamo voznikova navodila.
2. Med vožnjo smo pripeti z
varnostnim pasom.
3. Na sedežu smo vedno obrnjeni
v smeri vožnje.
4. Med vožnjo ne motimo voznika.
5. Na avtobusu nismo glasni.
6. Skozi odprto okno se ne sklanjamo.
Ne iztegujemo rok in ne mečemo smeti.
7. Na avtobusu se ne prerivamo.
8. Med vožnjo ne uživamo hrane in pijače.
9. Šolske torbice in drugo prtljago
odložimo na za to določeno mesto.
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Razigrani polhki, Hermina,
Urška in Sergeja

Srečanja s starši
nas bogatijo
Delo in izobraževalni program, ki poteka v vrtcu nujno vključuje tudi starše, ki
s svojo prisotnostjo dograjujejo, pomagajo in omogočajo svojim otrokom najkvalitetnejši razvoj, ki vodi k srečnemu
in ustvarjalnemu otroštvu. Zaupanje, ki
se preplete med starši, otroci ter vzgojitelji, se nadaljuje z dobrim delom, ki
pripomore k napredku vsakega posameznika. Ker je gibanje ena najpomembnejših dejavnosti, ki spodbuja otrokov
celostni razvoj, smo se v letošnjem letu
odločili, da na travnatem igrišču oblikujemo čutno pot. Otrokom smo s tem še
dodatno popestrili gibalne dejavnosti.
K sodelovanju smo povabili starše, ki
so se prijazno odzvali in nam pomagali
pri uresničevanju zastavljenega cilja.
S svojimi idejami, delom in dobro voljo
so pokazali, da so povezani z nami in da
nam verjamejo.
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Nataša Vesel Plos

Utrinki iz podružnične šole Iga vas
Zdi se nam, da smo pravkar zakorakali v novo šolsko leto, pa je pred vrati že december. Veselimo se okrašenih smrečic, prazničnega pričakovanja in prireditev v tem čarobnem času.
Toda ne smemo pozabiti na vse, v čemer smo uživali, kar smo se naučili in tudi ustvarili.

▶ Prvi šolski dan smo učencem bodočega 1.
razreda pripravili kratek in prijeten sprejem, ki ga je popestril prihod Radia 1 ter
Mame Manke.
▶ V topli jeseni smo se nadihali svežega zraka in uživali ob sončnih žarkih, ki smo jih
pogrešali to poletje. Povzpeli smo se na
Kucelj, sprehodili do Knežje Njive in Žage
v Vrhniki.
▶ V tednu otroka smo izvedli tehniški dan
PROMET. Učenci so pobliže spoznali in
se navduševali nad delom policistov in
gasilcev. Posebno nas je vse očaral vojaški
helikopter in njegova posadka.

▶ Sodelovali smo v mednarodnem projektu
»Izdelajmo si igračo«. Izdelovali smo igrače iz odpadnega materiala in ob tej priložnosti obiskali učence v Čabru, Prezidu,
Trščah in Plešcah.
▶ Naučili smo se veliko novega. Delo v razredu smo popestrili z dramatizacijo nam
ljubih pravljic iz slovenske ljudske zakladnice.
▶ V pričakovanju Miklavža in ob napetih
zgodbah o njegovih spremljevalcih hudičkih, smo v petek, 5. 12. izvedli novoletne
delavnice. Izdelali smo voščilnice in okraske, s katerimi smo polepšali naše učilnice
in smrečico.
Pridružili so se nam učenci in učiteljice iz
sosednje Hrvaške, ki so nam vrnili obisk.
Ob prijetnem druženju so nastali zelo lepi
izdelki.
▶ Ob zaključku koledarskega leta, tako kot
vedno, pripravljamo novoletno prireditev.
Upam, da bo tudi letos telovadnica pokala
po šivih, saj smo vsi zaposleni in učenci
veseli vašega obiska.

Ana Porok in Katja Kolmanič, 8. A

Druženje ob božično-novoletni jelki
V petek, 5. 12. 2014, smo na naši šoli imeli tehniški dan na temo Druženje ob božično-novoletni jelki.
Novoletne delavnice,ki na naši šoli potekajo vsako leto, so uvod v praznični veseli december. Učenci
so pod vodstvom učiteljev izdelovali in igrali razne družabne igre ter se vrnili v čas, ko so se ljudje več
družili ob igranju družabnih iger. To idejo so dobile učiteljice med žledolomom, ko nismo imeli elektrike
in so nam dolge zimske večere krajšale družabne igre. Vodja tehniškega dne je bila učiteljica tehnike
in matematike Andreja Ravšelj.

Drugič smo se srečali ob uresničevanju
projekta Naredimo si igračo. Skupaj
smo naredili skrivalno hišo, različne
vtikanke in čutni spomin. Med delom
smo se pogovarjali, se nasmejali in čas
je naenkrat minil. Ob taki povezanosti,
ki poleg odgovornosti do otrok in dela,
nosi v sebi tudi preprosto človekovo naklonjenost drug drugemu. Človeka to
res razveseli.
Vsem staršem in otrokom
iskrena hvala, za vaše prispevke in
nesebično pomoč.
Preprosto, hvala vam.

V delavnicah so učenci izdelovali: domino iz lesa
in kartona, spomin, razigrane dame, volkalco,
bowling, skokice, lutke za prosti čas in igre modernega časa. Nekatere igre so poučne in imajo
praktičen namen kot na primer spomin. Igre skokice, mikado, twister in bowling so namenjene
razvijanju spretnosti. Domino, volkalca, spomin,
skokice in razigrana dama so namenjene sodelovanju in druženju. V eni izmed delavnic so
učenci izdelali punčke iz cunj, ki bodo prišle prav
kot darilo. Tudi lutke, ki so jih izdelali v delavnici
Lutkovne igrarije, bodo podarili mlajšim otrokom.
Praznično vzdušje pričara božično-novoletna
jelka, ki so jo učenci okrasili z ročno izdelanimi
okraski iz odpadne embalaže. Ob koncu dneva
so se posladkali s pecivom iz slaščičarske delavnice. Dogajanje so spremljali učenci iz multimedijske in novinarske delavnice, ki so poskrbeli za
novinarske prispevke, fotografije, film in plakat.
Učenci dramskega krožka so na zaključni prireditvi zaigrali zabavno igro na temo družabnih iger.

Učenci so bili zelo ustvarjalni in delavni. Na šoli je
bilo čutiti praznično in sproščeno vzdušje. Živimo v času, ko imamo vsi računalnike in telefone.
Osebnih stikov in druženj v živo skoraj ni več. Danes smo spoznali, da se ob družabnih igrah lahko
družimo in zelo zabavamo. Morda bodo prav družabne igre polepšale praznične dneve.
Predstavitev dela po skupinah na zaključni prireditvi
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Leonida Zalar, knjižničarka OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

MEDNARODNI MESEc
ŠOLSKIh KNJIžNIc 2014
- v družbi pasjih junakov
Mesec oktober je mednarodni mesec šolskih
knjižnic. Ob tej priložnosti se naša knjižnica
vsako leto pridružuje
praznovanju z izvajanjem najrazličnejših dejavnosti. Letos so se zgodbe zapletle med
pasje junake. In ko je mednje zašla še pasja
uta, so najvztrajnejši ostali do danes.
Med prvimi je bil vsekakor labradorec Hektor, pisatelja Dima Zupana. V Uredništvu
igranega programa Radia Slovenija, ARS 3.
program, je tekom leta nastalo kar sedem
zelo izvirnih radijskih iger za otroke - Zgodbe nekega Hektorja.
Prav tako je nastajala prava radijska igra tudi
v našem 6. razredu pri urah slovenščine in
knjižnično informacijskih znanj. Besedilo
Hektor in mala šola sta po knjižni predlogi
Dima Zupana napisali šestošolki Juna Drobnič in Manca Mele. Pri izvedbi so sodelovali
vsi šestošolci. Izbrali so si vloge in se pod
vodstvom učiteljic razdelili v pet skupin: likovno, novinarsko, dramski prizor, radijsko
igro ter zvoki in glasba.
Srečanje z ekipo Radia Slovenija smo
poimenovali

hektorjev dan
Potekal je v četrtek, 3. 10. 2014, v prostorih
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Namenjen je bil učencem drugega, tretjega,
petega in šestega razreda.
Učenci so prisluhnili nekaterim odlomkom
iz sedmih serij in izvedeli, kakšno vlogo ima
pri nastajanju radijske igre ekipa igranega
programa (režiserka Irena Glonar, dramaturginja Vilma Štritof, glasbena opremljevalka Darja Hvalka Godina in tonski mojster Matjaž Miklič). O nastanku Hektorjevih
zgodb je spregovoril pisatelj Dim Zupan,
program pa je v živo povezoval novinar Prvega programa Radia Slovenija Robert Bogataj.
V sklopu dejavnosti sta se predstavila tudi
terapevtska para iz Slovenskega društva za
terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.
Po končani predstavitvi, ki je bila hkrati tudi
uvod v niz nedeljskih radijskih iger Zgodbe
nekega Hektorja, je sledil nastop šestošolcev.
Učenci so se zelo potrudili in navdušili celotno radijsko ekipo. Novinarji Prvega programa so budno spremljali dogajanje, se ogla-

šali v živo, za oddaje Uredništva otroškega
in mladinskega programa pa posneli več
prispevkov s prizorišča. Med drugim tudi
radijsko igro šestošolcev. (Prispevki iz naše
šole so dosegljivi na njihovi spletni strani.
Hektor in mala šola v izvedbi učencev OŠ
heroja Janeza Hribarja
http://www.rtvslo.si/otroski/avacc/
media/play/id/174298551/section/radio
in še nekaj ostalih prispevkov:
http://www.rtvslo.si/otroski/avacc/media/play/id/174297785/section/radio
http://www.rtvslo.si/otroski/avacc/
media/play/id/174298853/section/radio
Ob koncu je bil čas še za posladek. Izpod
spretnih prstov kuharice Alenke je nastal
pravi sladki labradorec. Ob tem pa tudi mnenja o Hektorjevem dnevu naših šestošolcev.
In tu se naše praznovanje pravzaprav začne.
Kajti v tednu otroka je še posebej brbotalo.
In to kar v lončku na pike. Še zlasti, ko so iz
njega privrele naslednje besede:

hektorjeve ustvarjalnice
Ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, ob prazniku čebelice – mesecu najboljših otroških knjig, ob tednu otroka, je
za vse knjižne sladokusce in za vse pasje junake v sredinem popoldnevu, 15. 10. 2014,
brbotala juha, ki jo je kuhal veliki pasji junak
Hektor.
Začinil jo je:
- z gledališčem za mlade jazbečarje,
- z dogodivščinami psička Pafija na kmetiji,
- s Hektorjevimi lončki,
- z jezikovnimi dogodivščinami po pasje.
In za lahko noč še s pravo radijsko igro Hektor in mala šola v izvedbi učencev
6. a in 6. b razreda.
Če ste slučajno zaspali in pozabili priti, naj
vas potolažim, da si še vedno lahko kakšno
pasjo zgodbo privoščite med božično-novoletnimi prazniki.
Pa dober tek.

Tačke pomagačke
Komaj je pasjo uto zapustil
Hektor, že se je vanjo vselil
psiček Vuf in razveseljeval
otroke s pasjimi zgodbami. A tudi Vuf je kmalu
odpotoval po svoje.
Tako je pasja hišica postala
dom psičku Lamu. Lam ni navaden pes, temveč pravi knjigožer. Vsak teden
prihaja v knjižnico in pridno bere z mladimi
bralci. Spremlja ga njegova lastnica gospa
Tatjana Pavlič.
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Preden je pri nas nastopil službo, sta z gospo
Tatjano predstavila učencem prvega triletja,
kako moraš skrbeti za psa, kako se približati
tujemu psu, kaj storiti, če te napade pasji izsiljevalec, kako postaneš Tačka pomagačka,
predvsem pa program R.E.A.D, ki ga tudi
izvajata v različnih ustanovah.
Torej, če še niste srečali psička Lama, si ga
oglejte na posnetkih. Je prava kepica dobre
volje.

Jubilejni 30. slovenski
knjižni sejem

Tudi letos smo polni radovednosti in pričakovanj odšli na ogled knjižnega sejma. Tam
so naši petošolci blesteli na odprtem odru in
si zasluženo priborili kup različnih nagrad.
V PIL-ovem kvizu je sodelovala tudi učiteljica Anita in prislužila razredu didaktično igo
Potepanje po Sloveniji. Tako bodo petošolske bistre glave našle veliko novih izzivov za
nova znanja.
Med zanimivostmi založniških stojnic smo
opazili veliko novitet in nagrajenih knjig.
Založniki so nas vsepovsod lepo sprejeli.
Med knjižnimi stojnicami smo srečali tudi
veliko slovenskih avtorjev: Primoža Suhodolčana, Ivana Sivca, Dima Zupana, Deso
Muck, Žiga Gombača, Benko Pulko …
Škoda, da čas tako hitro teče. Dopoldne je
prehitro minilo, a vseeno smo še malce zapravljali, saj je bilo tooolikooo knjig po zelooo ugodnih cenah. In kupili smo si jo lahko
kar sami.

december, 2014

Rastem s knjigo 2014/2015
Četrtkovo jutro, 16. 10. 2014, so sedmošolci namenili obisku Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
Ob prijetni razlagi knjižničarke Anite so spoznavali pomen in vlogo splošne knjižnice v življenju najstnikov, si ogledali prostore knjižnice, se seznanili z avtorjema
knjige Odprava
Zelenega zmaja
(darilo sedmošolcem), spoznavali posebnosti knjižnih izdaj in prisluhnili zgodbam o
življenju pesnika Jožeta Udoviča.
Ob koncu druženja so si ogledali še
kratek film, ki ga je pripravila Javna
agencija za knjigo RS, ki je tudi izvajalka nacionalnega projekta ''Rastem s knjigo''.
Še bomo brali, saj nam do priznanja
zlati bralec manjka samo še malo.

Gasilci PGD Iga vas

V pričakovanju novega …
V letu, ki se počasi a vztrajno bliža koncu, smo člani PGD Iga vas na intervencijah preživeli nešteto ur. Naravne ujme, ki so si letos sledile praktično ena za drugo, so nam, prebivalcem Loške doline, povzročile nemalo neprijetnih situacij in skrbi. S svojim delom,
znanjem in opremo smo vam gasilci v takšnih situacijah vedno skušali pomagati in vam
tako prihraniti kakšno uro dela, odvečno skrb, včasih tudi podariti kakšno uro spanca.
Vedno pa smo se za vas potrudili po naših najboljših močeh.
Vse te ure, ki smo jih gasilci letos prebili skupaj, pa so za nas pomenile tudi druženje. To
pa pri nas vedno rodi veliko idej. Ena od teh je bila letos ideja o izdelavi prav posebnega
koledarja, ki bi nas z vami še bolj povezal. Zato smo še enkrat zavihali rokave in takšen
koledar tudi sestavili. Delček našega gasilskega poslanstva smo ponesli v vsako vas, s področja, ki ga pokriva PGD Iga vas, in ga tako spravili na koledar. Ker je teh vasi natanko
dvanajst, smo vsaki izmed njih poklonili en mesec v letu. Več pa si boste lahko ogledali
sami, saj vas bomo s tem koledarjem, kot je vsako leto v času praznikov v navadi, tudi
obiskali, da vam še zadnjič v tem letu stisnemo roko in vam zaželimo mirnejše leto, ki prihaja. Obenem pa bomo veseli tudi vsakega prispevka z vaše strani, saj so naši pogledi že
usmerjeni v prihodnost in nakup nove opreme, ki nam bo omogočila, da bo naša pomoč
lahko še hitrejša in bolj učinkovita.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

foto: Urša Šepec

Še isti dan smo si lahko na prvem programu
RTV Slovenija v oddaji Infodrom ogledali
tudi prispevek nastopa učiteljice v kvizu.
Tudi vi si ga lahko pogledate v arhivu oddaj
z dne 27. 11. 2014.
Še bomo šli na sejem.

VRTEC & ŠOLA
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Od zrna do kruha

E

na izmed pomembnejših nalog, ki si jo
je zastavilo Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice, je tudi ohranjanje kulturne dediščine, tako oblačilne kot kulinarične tradicije. Slovenska kulturna dediščina
pa se bo ohranila le, če bomo znanje, ki smo
ga prejeli od naših staršev in starih staršev,
prenašali na mlajše rodove. Zato je še toliko
bolj pohvalno, da že ves čas našega delovanja vzorno sodelujemo z Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja v Starem trgu in vrtcem
Polhek.
Tako smo se ob letošnjem vseslovenskem
projektu Tradicionalni slovenski zajtrk ponovno povezali z domačo šolo.
V petek, 21. novembra 2014, smo v Sloveniji
že tretjič obeleževali dan slovenske hrane, s
katerim želi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) opozoriti ljudi
o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno
hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane
je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki
ga izvaja MKGP s sodelovanjem vrtcev in
osnovnih šol. Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu
in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo
pridelavo in predelavo ter v okviru sistema
javnega naročanja spodbudili aktivnosti
zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem
okolju. Javnosti MKGP predstavlja pomen
kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščajo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno

pozornost pa namenjajo pomenu gibanja in
ohranjanja čistega okolja.
Tradicionalni slovenski zajtrk je
osrednje dogajanje Dneva slovenske
hrane, ki ga je razglasila Vlada
Republike Slovenije in ga obeležujemo
tretji petek v novembru. Letos je bil to
petek, 21. novembra.
Tradicionalni slovenski zajtrk 2014 je
bil sestavljen iz kruha, mleka, masla,
medu in jabolka.
Članice Društva Ostrnice smo za letošnji
Tradicionalni zajtrk spekle različne vrste
kruha za vse učence in otroke v vrtcu kot
tudi za zaposlene. Ker dan slovenske hrane
lahko spremljajo tudi druge prireditve, je
naša članica Ana Zakrajšek sodelovala na
naravoslovnem dnevu, ki so ga ta dan imeli
učenci tretjega razreda.
Ana Zakrajšek je že pred leti pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
peka kruha, potic in peciva na tradicionalen način, zato je bil zeliščni hlebček, ki so
ga učenci oblikovali ter na koncu tudi spekli
izjemno okusen.
Učenci so tako spoznali vse sestavine, ki jih
je za zeliščni hlebček uporabila naša članica: moko iz celega pšeničnega zrna in še
dve vrsti moke, peteršilj ter eno najstarejših
začimb koriander (Coriandrum sativum).
Gre za eno priljubljenih začimb na Orientu,
Sredozemlju, Južni Aziji, Latinski Ameriki,
Kitajskem, Afriki in Jugovzhodni Aziji. Ko-

»Zamesi si svoj hlebček« (foto Urška Cimprič)

riander raste v jugozahodni Aziji in Severni
Afriki ter tudi pri nas. Koriander dodajamo
v jedi iz svinjine, nadev za perutnino, korenje, zelje, ohrovt in rdečo peso (tudi pri vlaganju), nekatera peciva, večino curryjev in,
kot so otroci lahko tudi sami poizkusili, ga
lahko dodamo tudi v kruh.
Kruha brez moke ni
Obiska dveh članic našega društva – Magde
Avsec in Saše Knaus pa so se razveselili najmlajši prebivalci naše občine – otroci v vrtu
Polhek.
O tem, da kruh ne raste na trgovskih policah
oziroma kakšna je pot, da do tja sploh pride,
je najmlajše poučila Magda Avsec. S seboj
je prinesla pšenična zrna in pšenični klas
ter začela pripoved, kako je potrebno njivo
najprej dobro pognojiti, jo zorati, zrahljati
in nato posejati pšenično zrno. Nato zraste
klas, ki ga je potrebno požeti, posušiti, zmlatiti ... In iz zrna so zrastla nova zrna, ki jih je
potrebno zmleti v moko.
Kruh velja za eno najstarejših pripravljenih
živil. Prvi dokazi o peki kruha segajo 30.000
let nazaj. Zato ni čudno, da so temu živilu
posvečene številne misli, pesmi ter tudi pregovori in reki. Za to znanje pa je poskrbela
Saša Knaus, ki je otrokom prebrala nekaj
pregovorov o kruhu. Naj z enim izmed njih
zaključimo naš prispevek: »Če kruhek pade ti
na tla, poberi in poljubi ga.« ■

Prenašanje znanja na najmlajše
(foto: Arhiv Društvo Ostrnice)

Zadovoljni peki (foto: Urška Cimprič)
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foto: Alenka Veber

Od fužinarskega naselja do
Groharjevega rojstnega kraja
Ogled čipkarske zbirke v Muzeju Železeniki

JELENČEK
RUDOLF
TESTO

Groharjeva Sorica

N

a drugo oktobrsko nedeljo v letu 2014 se je
prijetna družba članic Društva žena in deklet
na podeželju Ostrnice in njihovih prijateljev odpeljala na strokovno ekskurzijo v Železnike, na Soriško planino in Sorico. Sploh slednja slovi kot eden
najlepših slovenskih visokogorskih krajev, kjer ljudje še vedno pogumno vztrajajo. Po slikovitih krajih
nas je popeljala naša članica, vodnica in raziskovalka Alenka Veber, ki te kraje dodobra pozna.
Najprej smo se ustavili v Železnikih, ki so bili nekoč
pomembno fužinarsko naselje in danes predstavljajo osrednje naselje v Selški dolini. Kraj se je razvil iz fužinarskega naselja, ki se prvič omenja sredi
14. stoletja. V času železarske obrti pri nas je kraj
postal eno pomembnih središč le-te.
Cvetoča železarska obrt je po več kot 500 letih na
začetku 20. stoletja dokončno zamrla. Razvoj železarstva ter drugih obrti je nazorno prikazan v Muzeju Železniki – »prostoru, kjer védenje naših babic in
dedkov posredujemo vnučkom in vnukom«.
Muzej Železniki domuje v Plavčevi hiši, ki se nahaja
v starem delu Železnikov v neposredni bližini plavža.
Z zanimanjem smo si ogledali muzejske zbirke, ki
se razprostirajo v dveh nadstropjih fužinarske hiše.
Spoznali smo, kakšna je bila dejavnost kraja in doline v preteklosti: od železarstva in z njim povezanega
rudarstva, fužinarstva in kovaštva. Slednjim je sledilo lesarstvo, sodarstvo, oglarstvo in žagarstvo.
Po zatonu železarske in z njo povezanimi obrtmi se
je v Železnikih začela razvijati klekljarska umetnost.
Več sto originalnih čipk v čipkarski sobi ter pripomočkov za klekljanje predstavlja razvoj te umetnosti od leta 1881 pa do danes.
V čipkarski sobi je razstavljen še en muzejski predmet, ki ga ne gre prezreti: poslikana lesena skrinja,
ki ima inventarno številko 1!
Našo pot smo nato nadaljevali proti Petrovem
Brdu, kjer smo se začeli vzpenjati proti Spodnji in
Zgornji Sorici. Ob izjemnih pogledih in čudenju, kje
vse ljudje živijo, smo prispeli do Soriške planine

(1307 m). Jesenski utrip planine je nekoliko zastrla
megla, za dobro razpoloženje pa je poskrbelo osebje v Litostrojski koči ter srečanje s člani kmetije
Pr'Jurk iz Selške doline. S ponosom so nam predstavili svoje mlečne dobrote.
Če se je sonce na Soriški planini sramežljivo skrivalo, pa nas je Groharjeva Sorica vendarle pričakala
obsijana s soncem. Sprehodili smo se do župnijske
cerkve sv. Nikolaja in Groharjevega spomenika.
Naša vodnica Alenka pa nam je natrosila še nekaj
srčnih slikovitosti o krajih, ki smo jih ta dan odkrivali. Predvsem pa poudarila, da je prostranost lepot
težko zajeti v prgišče besed.
Barvitost kraja in življenje Soričanov je potrebno
okušati molče. Stopajoč korak za korakom po
kateri od uhojenih poti in steza. Pred nami pa bo
še vedno daljava in širjava, ki je ni moč premeriti
v enem dnevu.
Sorico je močno zaznamoval Ivan Grohar. Njegovo
neravno lahko življenjsko pot je v bronasto podobo
ujel kipar Tone Logonder leta 1981.
Navkljub zaznamovanosti z rojstvom v revni bajtarski družini (15. junij 1867) in nenaklonjenostjo
takratnega časa je Groharju v kratkem življenju
uspelo razviti svoj umetniški izraz, ki ga dela nesmrtnega. Njegov prirojeni umetniški dar je najbolj
prišel do izraza leta 1904, ko se je naselil v Škofji
Loki. Tisočletnemu mestu je zapustil sliko Škofja
Loka v snegu (1905). Snežni metež, kopreno padajočega snega in ples snežink, ki zasipajo staro
mesto po mnenju takratnih kritikov ni uspelo še
nikomur tako živo in neposredno naslikati.
Iz zazrtosti v svetlo prihodnost je nastal tudi Sejalec
(1907), ki predstavlja simbolistično interpretacijo
kmečkega dela. Kritiki so zapisali, da »sejalec ni
toliko konkretna postava kot predvsem tip v soncu korakajočega kmeta, ki seje upanje in življenje
prihodnosti«.
Z ogledom Groharjevega spomenika se je končala
pripoved tokratne strokovne ekskurzije. ■

1,5 skodelice moke
1 skodelica sladkorja
1/4 skodelice kakava
sol
1 čajna žlička sode bikarbone
1/4 žličke pecilnega praška
2 skodelici zmečkanih banan
1/3 skodelice olja
1 jajce
1 skodelica narezane mlečne čokolade
V 1. posodi zmešaj moko, sladkor, kakav, sodo in pecilni prašek. V 2. posodi
zmešaj zmečkane banane, olje in jajce.
Mokre sestavine zmešaj s suhimi. Na
koncu dodaj nalomljeno mlečno čokolado. Papirnate posodice položi v pekač za muffine in jih napolni z maso.
(do polovice)
Peci na 180°C 20 minut.

SESTAVINE ZA GOBČKE
110 g moke
100 g margarine
1 rumenjak
40 g sladkorja v prahu
vanilija

Vse sestavine zmešaj in pregneti v
gladko testo. Oblikuj kroglice, jih z
roko splošči in speci na 175°C, da rahlo porjavijo.

MASA ZA LEPLJENJE

Žlica limoninega soka in sladkor v
prahu. Prestice. Poglej sliko in naredi
okoli 20 lepih in prijaznih Rudolfov, ki
ti bodo popestrili novoletno božične
praznike. Dober tek!
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OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

Krajevni odbor ZZB Loška dolina

Učiteljica Štefanija Prešeren

O

b 70. letnici usmrtitve učiteljice Štefke
Prešeren je Krajevni odbor ZZB Loška
dolina 24. novembra pripravil krajšo slovesnost pred stavbo nekdanje osnovne šole
v Starem trgu. Program so pripravili prof.
Milivoj Matković, Zala Žnidaršič in Hana
Zabukovec iz domače osnovne šole, Tone
Šepec in PZ Jasna.
Spomine na učiteljico Prešernovo pa je obudil njen nekdanji učenec Janez Voljč iz Starega trga:
»Zbrali smo se, da se poklonimo spominu
učiteljice Štefke Prešeren in tudi pogumnim,
zavednim učiteljem osnovne šole in nižje
gimnazije v Starem trgu, v času druge svetovne vojne. Ti učitelji so bili: Ivan Mercina,
Justina Krajc, France Čebohin, Zora Janežič,
Zmago Bufon, Marija Benčina, Vlasta Arko,
Irma Premk, učitelj Jeletič in še dva iz Iga
vasi.
Že v času Kraljevine Jugoslavije so bili zavedni ljudje moteči za oblast, še posebno zavedni učitelji in duhovniki. Tudi učiteljica Štefanija Prešeren, rojena 24. decembra 1906 v
Puli, je izkusila premeščanje službovanja daleč od rojstnega kraja. Po šolanju je službovala v Beltincih, 15. februarja 1941 (tik pred
začetkom vojne) pa je bila premeščena v Stari trg. Takratna obmejna Loška dolina je bila
kulturno in družbenopolitično zelo aktivna.
Prešernova se je takoj vključila tudi v izvenšolsko delo. Izvoljena je bila za predsednico
Občinskega odbora rdečega križa.
26. junija 1941 je bil aretiran šolski upravitelj
Ivan Mercina, borec za pravice Primorcev,
član TIGRa. Njegovo mesto v šoli je prevzel
France Čebohin. Prešernova in Krajčeva sta
vodili akcije Občinskega odbora RK pri zbiranju pomoči za štajerske begunce. Pri tem
delu sta bili tako uspešni, da jima je 13. marca 1942 okrajni fašistični komisariat Logatec
prepovedal nadaljnje delo. Toda učiteljici sta
delo nadaljevali v okrajnem partizanskem
odboru RK, ki ga je vodil Jožef Mlakar. Po
njegovem umoru je mesto prevzela Prešernova. Skupaj s Krajčevo in s pomočjo domačinov sta zbirali nujne življenjske potrebščine za družine, ki so jim požgali in oropali
domačije. Po kapitulaciji Italije pa tudi za internirance Gorskega Kotorja, ki so se vračali
na požganine.
3. maja 1942 je bil aretiran upravitelj Čebohin. Med poletno ofenzivo tega leta pa še
učitelj Jeletič in učitelja iz Iga vasi. V sosednjem Loškem Potoku so ustrelili štiri učitelje.
Štefka Prešeren je bila 7. maja 1942 imenovana na mesto šolske upraviteljice. V pedagoškem in upravnem delu je bila izjemno
uspešna. Dejavnosti v okviru šole in izven

nje so učitelji in učenci prikazali na šolski
razstavi, ki jo je obiskalo več kot 800 ljudi!
To izjemno pedagoško delo je spodbudilo
želje ljudi, naj se mladim omogoči čim boljše izobraževanje na višji stopnji. Na njihovo
pobudo je bil 19. aprila 1944 sprejet sklep
Odseka za prosveto SNOS, da se v Starem
trgu ustanovi nižja realna gimnazija. Priprave na sprejemne izpite so vodile učiteljice
Prešeren, Krajc, Benčina, Arko in Premk.
Izpite je opravilo 58 učencev, za ravnateljico
je bila imenovana Zora Janežič. S poukom so
pričeli 13. novembra.
Toda okupatorju in njihovim plačancem,
ki so hoteli to deželo narediti nemško in na
smetišče zgodovine vreči slovenski jezik, so
bile take šole in učitelji nevaren ogenj v srcih
domoljubnih Slovencev.
24. novembra 1944 je II. Rupnikov bataljon
vdrl v Loško dolino in v Starem trgu napadel
profesorski zbor gimnazije in osnovne šole.
Ujeli so učitelja Bufona, Benčinovo odpeljali
za talko, Prešernovo pa v gozdu nad Sv. Ano
zverinsko mučili in ubili.
KDO so bili ti »pogumni« vojščaki Rupnikovega bataljona, ki so se bali edinega orožja
učiteljev in učencev – slovenske besede? Bali
tako, da je bilo potrebno ne samo ubiti, ampak prej mučiti, rezati in pri tem uživati …
Še živali tega ne počno.
Po kapitulaciji Italije je nemška oblast v večjem delu Ljubljanske pokrajine ustanovila
svojo upravo. Vodil jo je general Rupnik.
Iz nekdanjih belogardističnih vaških straž
je vodja SS in general Roessener ustanovil
slovensko domobranstvo, ki je bilo pod njegovim neposrednim poveljstvom. Tesno so
sodelovali s klero nacifašističnim vodstvom.
Na podalgi njihovih ovadb so se vrstile množične aretacije, likvidacije in pregoni v koncentracijska taborišča.
Od jeseni 1943. leta je bil II. Domobranski
Rupnikov bataljon (ki je bil v redni sestavi
14. SS polka) zelo aktiven. Delo so opravljali tako »dobro«, da še njihovi plačniki niso
želeli biti v njihovi družbi, čeprav so sami
sloveli po svoji krvoločnosti. Slovenski domobranci so prejemali redne mesečne plače
z družinskimi dokladami, dodatke pa za dobro opravljeno krvavo delo.
Kot otrok nisem mogel razumeti in še danes
ne morem, da lahko pohlep tako spremeni
človeka, da ovaja, izdaja, muči in ubija sovaščane, nekdanje sošolce, prijatelje, celo
sorodnike …
Kot otrok nisem mogel razumeti in še danes
ne morem, da taki ljudje pokleknejo pred
okupatorjem z izgovorom, češ da je toliko
močnejši, da se mu ni mogoče upreti, zato je
bolje, da mu služim.

december, 2014

Je to zaslepljenost, zapeljanost, preračunljivost ali le preprosto obraz skrite, temne plati
teh plačancev SS enot?
Ne morejo me prepričati, da so se borili za
slovensko zemljo, za Slovence, ko so korakali skupaj z okupatorjem, ki je hotel izbrisati
slovenski jezik in pobiti tiste, ki so želeli jezik in zemljo ohraniti slovensko.
Kako in s čim so se uprli zavedni slovenski
učitelji in duhovniki? LE z besedo, slovensko besedo in s spoštovanjem do življenja.
Še danes so aktualne besede, zapisane v učnem programu partizanskih šol: »Konkretna
današnja narodna situacija pa narekuje v
glavnem sledeče: razvijati v otroku njegove
produktivne sile ter njegovo samostojno in
avtonomno mišljenje, da bo v stanju rešiti
vprašanje o njegovem mestu v družbenem
napredku, v konkretni življenjski situaciji in
borbi in da bo prežet z narodnim ponosom
in ljubeznijo.«
V tistem težkem času preizkušenj človekovih vrednot so ti starotrški učitelji naredili
in dali največ, kar lahko človek stori. To je
večen spomin v srcih otrok in njihovih staršev, da je naša pravica in dolžnost ohraniti
materni jezik in zemljo in priznati to pravico
vsem narodom tega sveta.« ■

Ana Avsec

VRNI SE SONCE
Pretežno oblačno, deževno oblačno,
poslušat napoved je že dolgočasno,
saj ljubo sonce nas je zapustilo,
in v daljne dežele se je odselilo.
Kako lahko drago sonce dopusti,
da hlad in vlaga lezeta že do kosti,
da pusti, temni so naši domovi,
in od žledu opustošeni gozdovi.
Odsotnost tvoja buri v nas strahove,
slabo počutje, pogoste glavobole,
in zaradi kronično slabega vremena,
vse bolj upognjena so nam ramena.
Le kaj se mota ti po tvoji rumeni glavi,
mar tudi ti nisi kdaj čisto pri pravi?
Al raje potuješ na lepše konce,
nas pa zapuščaš kakor brezdomce?
Zaprosila bom naše vrle pilote,
naj aktivirajo vse svoje flote,
in te privedejo nazaj iz tvoje zmote,
da spet dvignil boš to ljudstvo iz samote.
Če skrivalo se ne boš več za oblaki,
živahni spet postali naši bi koraki.
Ljudje pa bolj prijazni, vedri, zdravi,
drug z drugim iskreni, torej taki čisto pravi.
Zato potrudi se, daj nam še eno možnost,
preženi nam to črnogledost in otožnost,
in vedi, da le ti nam rišeš lepše dni,
brez tebe malo lepega se nam zgodi!
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OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO
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Dejan Vončina

Fotografi družine Bavec

M

onografija Fotografi družine Bavec – podnaslov 3 fotografinje & 3 fotografi je za slovenske in tudi širše razmere nekaj posebnega, saj
se v njej prepletajo dramatične življenjske zgodbe
fotografinj Marije Bavec, Sonje Bavec, usmiljene
sestre Hermine (Justine) Pacek in fotografov
Vinka Bavca, Milana Bavca in vnuka Stojana
Dominka ter njihovo delovanje na fotografskem
področju.
Iz zapisov, ki so kronološko nanizani lahko razberemo v kašnem socialnem okolju so delovali,
njihovo življenjsko pot in ukvarjanje predvsem
s črno belo fotografijo. Povedno njihova fotografska produkcija seže na več področij: dokumentarno, urbanistično, kulturno, zgodovinsko,
krajinsko, socialno, etnološko, partizansko in
ateljejsko.
Osrednji poudarek je na in fotografu Vinku Bavcu,
ki je bil začetnik in nosilec družinske fotografske
obrti. Bavec je bil svojstven fotograf, pokončne
drže in z nenavadno razgibano življenjsko in fotografsko potjo. Poleg mojstrskega retuširanja
portretov je namenjal velik poudarek osvetlitvi
portretirancev v ateljeju.
Vinko Bavec je bil tudi kvaliteten kronist podeželskih mest, trgov, vasi, vsakdanjih društvenih in
cerkvenih dogodkov. Izstopajo predvsem številne
kvalitetne podobe krajev in mest na razglednicah. Tako so se ohranile razglednice in fotografije iz njegove rodnega Markovca v Loški dolini,
Notranjske, Rajhenburga (Brestanice), Brežic in
okoliških krajev, ki s povednostjo presegajo dokumentarno obrtniški nivo.
Predstavljamo ga tudi kot pomembnega partizanskega foto reporterja v težkih vojnih razmerah
med drugo svetovno vojno. Med vojno je stanoval
in se skrival pri družini Janežič, hišno ime pri Renkočih, v Markovcu. Z njeno pomočjo je uspešno
ilegalno propagandno deloval. Prav tako smo
povzeli tragične vojne dogodke, ki so njega in njegovo komaj 11-letno hči Sonjo najbolj prizadeli.
Skozi knjigo sledimo domoljubni in pogumni fotografski družini Bavec, ki jo je čas druge svetovne
vojne in po vojni zelo zaznamoval; pa kljub temu
je z nezlomljivo voljo uspela nadaljevati fotografsko dejavnost. Njihova dolgoletna prisotnosti
sredi Brežic in vnuk Stojan Dominko, ki skrbi za
njihovo dragoceno fotografsko dediščino, sta pomembno prispevala k nastanku monografije.
V knjigo je poleg družinskih članov uvrščena tudi
sestra usmiljenka Hermina (Justina Pacek), ki
jo je družina Bavec pred odhodom med sestre
usmiljenke v Beograd leta 1957 gostoljubno
sprejela, zanjo materinsko skrbela ter ji omogočila, da se je izučila fotografske obrti in kot prva
fotografinja med sestrami usmiljenkami ustvarila
enkratni fotografski opus.
V monografiji je čez 260 najbolj povednih fotografij in obsega 150 strani. Osrednji fotograf Vin-
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ko Bavec iz vasi Markovec v Loški dolini je predstavljen s 110 posnetki, med temi jih je kar nekaj
iz Loške doline in Notranjske. Uvodno besedilo,
podnapisi in sklepne besede o 3 fotografih in 3
fotografinjah so prevedeni v angleški jezik. Tako je
knjiga dostopna tudi tujemu bralcu. Slikovno bogata monografija je všečno oblikovana in je lepo
darilo ob zaključku leta. Promocijska cena knjige
je 25 EUR. Družinska monografija o fotografih
družine Bavec ohranja pomemben del kulturne
dediščine; dramatične življenjske zgodbe pa vsekakor odstopajo od slovenskega povprečja.
Avtor knjige je Dejan Vončina, profesor sociologije in muzejski svetovalec, ki se že 30 let ukvarja
s slovensko odporniško fotografijo druge svetov-

ne vojne in portreti še neraziskanih fotografov in
fotografinj. Monografija je delo izkušenega pisca
številnih študij in avtorja razstav o fotografih in fotografiji, ki se je večino svojega poklicnega življenja
posvečal fotografski dokumentaciji. Nastala je na
osnovi večletnega preučevanja življenja in fotografskega dela družine Bavec, ki je imela v posavskem
in širšem slovenskem prostoru izjemen pomen. ■

Vas in vaše prijatelje prijazno vabimo
na predstavitev monografije
Fotografi družine Bavec
22. decembra 2014 ob 18. uri v TIC v Ložu.
Pridite, veseli vas bomo!

Pogled na Loško dolino. V ospredju je Markovec; tretja hiša z leve je Bavčeva rojstna hiša,
trideseta leta 20. stoletja, razglednica, 9 x 14 cm. Last: Stanislav Pucelj, Podgora.
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Marjetka Troha, Iztok Mihelčič

foto: Mario Žnidaršič

Poplave v občini Loška dolina

V četrtek, 6. novembra 2014, je Loško dolino
zajelo obilno deževje, ki je naznanjalo začetek
katastrofalnih poplav. Čeprav deževje sprva ni
kazalo večjih nevarnosti, so gasilci kljub temu že
ta dan sodelovali pri intervenciji reševanja stanovanjske hiše pred vdorom večje količine površinskih voda, ki jih obcestni jaški niso uspeli
uloviti.
Glavna, večja intervencija, pa se je začela naslednji dan, torej v petek, 7. novembra 2014,
in je trajala kar 10 dni. Poplavne vode so zaradi razmočenih kraških tal in obilnih padavin
začele naglo naraščati, zato je bilo potrebno ta
dan zapreti številna poplavljena cestišča, prečrpavati poplavljene prostore občanov in zgraditi
protipoplavne nasipe pred ogroženimi objekti.
Gasilci so posredovali na območju celotne občine, ne le na že znanih območjih večjih voda
in hudournikov, temveč tudi na povsem neobičajnih lokacijah. Poplavna voda je na več lokacijah zalila glavno regionalno pot, ki pelje skozi
občino Loška dolina do hrvaške meje in več lokalnih cest. Popolno zaporo državne poti je bilo
potrebno urediti v Ložu (pri Zakovšku) in v Pudobu (most), v Ložu (pri Bobr baru) je bil urejen
obvoz, v Starem trgu (pri Lestransu) pa je bil
izveden prekop cestišča. Zaprt in poplavljen je
bil tudi mejni prehod Babno Polje–Prezid. Tudi
na občinski cesti Viševek–Iga vas (Gobovec) je
bil zaradi vdora vode na cestišče izveden prekop,
v Viševku (križišče) pa zapora. Domačinom iz
vasi Podlož, Kozarišče in Šmarata je bilo sprva
potrebno urediti intervencijski poti, saj so nalivi
dežja nadomestni gozdni poti popolnoma razrili. Ker so bile asfaltirane lokalne ceste več dni
popolnoma neprehodne, so občani lahko domov

dostopali po teh evakuacijskih poteh. Gradbena
podjetja Gredin, Lester in Samprt ter javni podjetji Komunala Cerknica in CPK so bili ves čas
na terenu, saj so reševali poplavljena cestišča in
se trudili za nemoten promet po naši občini.
Vremenska napoved za domačine in gasilce ni
bila vzpodbudna, obilno deževje je vztrajalo kar
nekaj dni, vodostaj loških voda pa se je neusmiljeno višal. V štabu GZ in CZ Loška dolina smo
mislili, da smo rekorden vodostaj Loškega jezera
zabeležili januarja letos, vendar je bila gladina
vode v novembru kar 70 cm nad januarskimi
meritvami. Površina poplavljenega območja se
je raztezala na 4,5 km2, naplavljeno Loško polje
pa je po naših izračunih vsebovalo kar 15 mio
m3 vode. Najbolj ogrožena območja v Loški dolini so bile vasi Kozarišče, Šmarata, Pudob, Markovec, Nadlesk, Podcerkev in Dane. V teh vaseh
je bilo skupno poplavljenih 25 stanovanjskih hiš
in 25 gospodarskih objektov. Izseljenih je bilo

kar 28 domačinov in evakuiranih 26.000 piščancev, 2 prašiča in 4 konji. Zabeležili smo tudi pogin 1.700 piščancev. V ta namen so bila kasneje
organizirana tudi predavanja o higieni in razkuževanju stanovanjskih prostorov (dr. Baraga, ZD
Stari trg) ter o razsuševanju popravljenih objektov (Bojan Žnidaršič, Vitra). Obstajala je namreč
tudi možnost širitve različnih bolezni.
Ker se je gladina vode dvigovala, smo zabeležili
tudi 25 ogroženih objektov, kjer so se dnevno
gradili protipoplavni nasipi in prečrpavali zaliti prostori. V intervenciji novembrskih poplav
so bile uporabljene vse razpoložljive potopne
črpalke domačih PGD-jev, gostujočih PGD-jev
in domačinov. Napolnjenih je bilo kar 17.000
protipoplavnih vreč in le za vreče se je porabilo

250 m3 peska. Dodaten pesek se je potreboval
tudi za nasutje odplavljenih intervencijskih poti
in urejanje razritih bankin ob lokalnih obvoznih
poteh. Voda po celotni občini je bila na srečo ves
čas pitna, tudi vodne vrtine so delovale nemoteno. Normalno sta delovali čistilni napravi v
Vrhniki in Starem trgu, napravi v Markovcu in
Danah pa sta bili začasno odklopljeni, vendar
je Občina Loška dolina zagotavljala stalno praznjenje in odvoz fekalij. Tudi za prevoze otrok iz
poplavljenih območij je bilo poskrbljeno, saj je
Integral šoloobvezne učence razvažal kar s kombijem po intervencijskih poteh.
Sprva so prizadetim občanom Loške doline na
pomoč priskočila vsa domača prostovoljna gasilska društva (Stari trg, Iga vas, Babno Polje
in PIGD Kovinoplastika Lož), občinska civilna
zaščita in domačini – prostovoljci. Zaradi hudega fizičnega napora in stalne dopoldanske,
popoldanske in nočne pomoči prizadetim so
se moči vseh domačih prostovoljcev kmalu iztrošile. Občinska CZ je zato zaprosila za pomoč
Slovensko vojsko. Štiri dni je bilo na območju
Loška doline cca. 50 vojakov dnevno, ki so prišli
na pomoč iz l. brigade Ljubljana in so skrbeli za
polnjenje protipoplavnih vreč, gradnjo nasipov
in prenos imetja občanov v višje ležeča nadstropja. Trije vojaki so bili do 17. novembra 2014
zadolženi za nemoteno delovanje agregatov v
vaseh Dane, Podcerkev in Pudob. Zaradi visoke
gladine vode je bilo namreč potrebno odklopiti
transformatorske postaje in domačinom zagotoviti nadomestni vir električnega napajanja. V
Loško dolino smo dobili tudi en agregat Elektro
Ljubljana, vsi štirje pa so bili v moči 125 kW in
so zato omogočali elektro preskrbo celotnih že
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omenjenih vasi. Civilna zaščita Kranj je svojo
pomoč v naših krajih nudila že januarja letos s
prevozi prebivalcev iz Kozarišč in Šmarate, na
prošnjo po pomoči pa so se odzvali tudi v novembrskih poplavah. V Loško dolino so za tri
dni prišli štirje člani z dvema čolnoma. Tokrat
so prevažali elektro strokovnjake do transformatorskih postaj in čistili naplavine po vaseh, predvsem pa okoli glavnega požiralnika v Danah,
Golobine. Skupaj z mornarico iz PGD Iga vas
(delovala 10 dni) so očistili cca. 40 m3 naplavljenega lesa in kar nekaj bal. Domača mornarica je
zaradi razritja evakuacijske poti Dane–Šmarata,
dva dni opravljala tudi prevoze ljudi in izvedla
intervencijo, kjer so začepili naftno cisterno. V
Loško dolino je na pomoč prišlo tudi 50 enot
gostujočih PGD-jev iz vse Slovenije ter ena tuja
enota iz sosednje Hrvaške (DVD Prezid). Poleg
domačih gasilcev, domačinov – prostovoljcev,
vojakov SV in tabornikov iz Cerknice se je tako
proti katastrofalnim poplavam v Loški dolini
skupno borilo še 223 gostujočih gasilcev. Skupaj
z domačimi gasilci je bilo med celotno intervencijo zabeleženih kar 568 ljudi.
Naj omenim tudi to, da je v Starem trgu deloval
sedem dni štab GZ in CZ Loška dolina, tri dni
pa je štab deloval pod regijskim poveljstvom.
Zaradi preutrujenosti domačega kadra˝so nam
na pomoč priskočili gasilci iz Notranjske regije.
GZ Cerknica, GZ Logatec in GZ Vrhnika so koordinirali pomoč po prioritetah, vodili delo med
enotami in vzdrževali različne evidence. Iz štaba
so bili v času poplav izdani preventivni ukrepi o
prepovedi tovornega prometa po lokalnih poteh,
o prepovedi vožnje s čolni po poplavljenih površinah, o dvigu imetja in pohištva v višja nadstropja in o spremljanju gibanja sumljivih oseb,
ki so se ta čas potikale po naši občini. Držanje
predpisanih preventivnih ukrepov je stalno nadzirala tudi policija in redarstvo. Zaradi res visokih voda in katastrofalnih poplav se je na državni ravni odprl nacionalni načrt poplav. V štabu
smo bili deležni tudi nekaj visokih obiskov. Po-
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plavljene površine, prizadete občane in nastalo
situacijo so prišli pogledat predsednik RS Borut
Pahor, predsednik vlade Miro Cerar, poveljnik
CZ Slovenije Srečko Šestan, poveljnik Gasilske
zveze Slovenije Franci Petek, direktor Policijske
uprave Ljubljana Stanislav Vrečar, župan Občine Log-Dragomer Miran Stanovnik, poveljnik
Notranjske gasilske regije Rok Leskovec, predsednik Gasilske zveze Kočevje Anton Fajfar.
Vodostaj Loškega jezera je postopoma začel upadati v ponedeljek, 17. novembra 2014. Od tega
dne je deloval štab le pod vodstvom CZ Loška
dolina. Kljub temu da je visoka gladina vode še
vedno vztrajala, je bilo potrebno pomagati prizadetim občanom pri čiščenju stanovanjskih
prostorov, evidentirati potopne črpalke in potrebe po razvlažilnikih ter odstraniti protipoplavne
vreče. Tudi za ta dela je CZ Loška dolina zaprosila silo Slovenske vojske. Tako je 100 vojakov v
dveh dneh odstranilo vse protipoplavne nasipe
in okolice hiš skušalo spraviti v prvotno stanje.
Štab Loška dolina je zabeležil, da bi prizadeti
prebivalci potrebovali cca. 60 sušilcev prostora,
občina pa je v brezplačno uporabo ali najem
dobila 45 razvlažilnikov. Pričakuje pa se še 30
razvažilcev s strokovnjakom za izsuševanje prostorov Malteškega viteškega reda iz Madžarske.
Občina Loška dolina je skupaj z mednarodno
pomočjo ponudila celo sofinanciranje stroškov
pri porabi električnih sušilcev.
Za konec naj povem, da je predvidena škoda novembrskih poplav ocenjena na okoli 1.000.000 €
(stanovanjski objekti cca. 560.000 €, gospodarski
objekti 120.000 € in infrastruktura 350.000 €).
Ocenjeni stroški niso dokončni, saj se po umiku
vodne gladine še vedno kažejo deformacije na
mostovih in ostali občinski infrastrukturi. Stroški intervencije, ki vsebujejo stroške prehrane,
refundacij, prevozov … pa so predvidoma ocenjeni na 100.000 €. Tokratna naravna nesreča
bo torej poleg januarskih poplav in žledu zopet
močno oškodovala občinski proračun. ■
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Neprecenljivo je v življenju videti
čarobnost v preprostih stvareh.
Iz malega delati veliko.
Želimo vam miren božič
in uspešno 2015.
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• Stanje
v zemljiški knjigi
Pogodbe
• Nepremičninske pogodbe
Izvršbe
(prodajne,
darilne, menjalne,
ustanovitev
služnosti)
Odškodnine
• Oporoke • Dedovanje
GSM
051-210-230
• Delitev
solastnine
• Pooblastila
info@uredite.si, www.uredite.si
• Pravni dopisi
Ius plus d.o.o.,
Partizanska
• Opozorilna
pisma6, Cerknica
• Delovno
– pravne zadeve
Pogodbe
• Družinsko pravo • Izjave o prekrških
Izvršbe
• Izvršbe
• Odškodnine
• Prijave terjatev
Odškodnine
GSM 051-210-230
info@uredite.si, www.uredite.si
Ius plus d.o.o., Partizanska 6, Cerknica

Sonja Butina

Plesni tečaj v Podcerkvi

P

les je ena od dejavnosti, ki pravzaprav izhajajo iz osnovne človekove
potrebe po ritmičnem gibanju. Le malo je ljudi, ki se ne prepustijo ritmu, ko zaslišijo prijetno melodijo. Prav lepo je pogledati vrteče se pare, na
primer na kakšni veselici, pa četudi obvladajo le najbolj priljubljene polko,
dunajski valček in približek fokstrota. Upam si trditi, da bi tudi pri nas plesalo veliko več ljudi, če bi imeli za to na voljo primeren prostor skozi vse leto.
Res hvalevredno je, da je Zavod Ars Viva organiziral začetni plesni tečaj
v Lužarjevem skednju ob ponedeljkih zvečer v času od 13. oktobra do 8.
decembra 2014. Tako se je s pomočjo plesne šole Evora ples približal tistim,
ki si želijo naučiti osnovnih likov pri standardnih in nekaterih latinsko ameriških plesih, in prav tako tudi tistim, ki želijo svoje predznanje osvežiti. V
povprečju nas več ali manj redno prihaja 10 parov, srečanje pa traja uro in
pol kar precej intenzivnega plesa. Začeli smo postopno z dunajskim valčkom in ča-ča-čajem, nadaljevali s swingom in fokstrotom. Vsako naslednjo
uro se naučimo nov lik in ga povežemo ter v celoti preplešemo spet naslednjič. Pri tem se plesni mojster še posebej posveča začetnikom in tistim, ki
imajo manj občutka za nove like. V presledku med počitnicami nas je ga.
Gorše naučila tudi nekaj osnovnih korakov salse.
Navdušenja je dovolj in skoraj vsi pari bomo z učenjem nadaljevali v januarju v nadaljevalni stopnji. Prav tako se dogovarjamo, da bi organizirati plesne
večere, kjer bomo naučene plese lahko redno preplesavali. Saj ne gre le za to,
da bi teh nekaj standardnih in latinsko ameriških plesov res v celoti obvladali, ampak tudi za to, da se družimo v gibanju ob primerni glasbi. Prepričana
sem, da je v Loški dolini dovolj zanimanja za tovrstno športno družabno
dejavnost, da bo tudi naslednji organiziran tečaj uspešen.
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VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA, VOJKO MLAKAR

Petarde niso igrače

»Pri uporabi pirotehničnih sredstev ni
prostora za objestnost in alkohol«
Policisti posvečamo posebno pozornost problematiki uporabe pirotehničnih sredstev
predvsem tam, kjer prihaja do večje uporabe
pirotehničnih izdelkov, katerih glavna značilnost je pok. Pri tem zoper kršitelje ustrezno ukrepamo. Tudi letos bomo nadaljevali
s preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči
petard, v okviru katere osveščamo zlasti
osnovnošolce o nevarnostih uporabe pirotehničnih sredstev.
Statistični podatki o obravnavanju kršitev in
poškodbah:
Kršitve

metne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni,
namenjeni in označeni za tako uporabo. Pri
tem naj še opozorimo, da je fizičnim osebam
prepovedana:
• predelava pirotehničnih izdelkov zaradi
povečanega učinka,
• uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih
predmetih,
• lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali
zmesi,
• preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Č

eprav je uporaba petard v Sloveniji dovoljena le pod določenimi pogoji, še
vedno beležimo primere poškodb zaradi
neustrezne uporabe tovrstnih pirotehničnih
sredstev. Mnoge te poškodbe zaznamujejo
za vse življenje, poškodovanega dela telesa
pa kljub sodobnemu znanju in tehničnemu
napredku v medicini ne moremo povrniti v
prvotno stanje.
Policist bi vse občane želeli opozoriti na posledice nepremišljene in objestne uporabe
pirotehničnih izdelkov ter pozvali k mirnim
in varnim prazničnim dnem.

december, 2014

Nekaj pirotehničnih izdelkov 1. kategorije

tkiva: žile, živci, kite in mišice, prisotne so
obsežne kožne vrzeli. Področje poškodbe je
zelo veliko, tkiva so zmečkana in raztrgana
in lahko propadejo tudi kasneje. Pri otrocih
so poškodovane rastne stike kosti. Najbolj
tragično pri teh poškodbah pa je, da so to
trajno invalidni mladi ljudje, ki se nato celo
življenje spopadajo psihofizičnimi posledicami.

Pirotehnični izdelek 3. kategorije

Prodaja pirotehničnih izdelkov 1. kategorije (to so pokajoče žabice, vžigalice, pasje
bombice) in ognjemetnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. pa do 31. decembra, njihova
uporaba pa je dovoljena le med 26. decembrom in 2. januarjem. V tem času je dovoljena tudi uporaba nekaterih drugih pirotehničnih izdelkov, na primer rimske sveče,
rakete, fontane in baterije. Uporaba fontan
in baterij je dovoPoškodbe oseb
Poškodovanje
ljena starejšim osepremoženja
SKUPAJ
SKUPAJ
bam od osemnajst
2011
2012
2011
2012
2011
2012
let.

Prodaja, posest in uporaba vseh tistih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je
pok, je prepovedana. Gre za petarde različnih oblik in moči.

Ognjemetne izdelke kategorije 1, katerih glavnih učinek
je pok, je prepovedano uporabljati v
bližini bolnišnic, v
strnjenih naseljih,
zgradbah in zaprtih

Nekaj prepovedanih pirotehničnih izdelkov

2011

2012

CE

32

22

1

5

1

1

4

5

KP

16

26

0

0

0

0

4

11

KR

12

3

4

1

0

0

5

8

LJ

75

31

2

4

1

4

26

15

MB

36

38

3

2

1

1

5

6

MS

13

6

0

0

0

0

0

1

NG

14

8

0

0

0

0

4

5

NM

21

16

2

3

2

1

0

2

SKUPAJ

219

150

12

15

5

7*

48

53

Tiste, ki ne morejo brez pirotehničnih izdelkov, zato pozivamo, da jih kupujejo le pri
pooblaščenih trgovcih (pri nakupu naj bodo
pozorni na oznako standarda CE), se dobro
seznanijo z navodili proizvajalca in jih tudi
upoštevajo. Kar pa je najpomembneje – pri
uporabi pirotehničnih izdelkov ni prostora
za alkohol ali objestnost.
Pri poškodbah s pirotehničnimi sredstvi
se v UKC Ljubljana srečujejo z različnimi
poškodbami, od manjših opeklinskih ran,
brez večjih funkcionalnih posledic, žal pa
pogosto tudi z obsežnimi in kompleksnimi
poškodbami roke z dramatičnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicami. Večinoma so poškodovane kosti in vsa mehka

V policiji si želimo, da bi preventivna opozorila dosegla svoj namen tako, da pirotehnika ne bi bila povod za poškodbe ali kršitve.
Globe, ki so predpisane za kršitve Zakona o
eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, znašajo za posameznika od 400 do 1.200 evrov
(48. člen). To je tudi predpisana globa za kršitve, ki jih najpogosteje obravnava policija.
Globe za pravne osebe pa se gibljejo med
5.000 in 50.000 evrov (46. člen) oziroma od
3.000 do 15.000 evrov (47. člen).
Vir: http://intra.policija.si/index.php?option=com_
content&view=article&id=1858

Nekaj pirotehničnih izdelkov 2. kategorije

prostorih in v prevoznih sredstvih javnega
prometa in na površinah, kjer potekajo javni
shodi in javne prireditve.
V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognje-

V upanju, da bodo
bližajoči se prazniki minili mirno,
vam policisti Policijske postaje
Cerknica želimo vesele praznike
in srečno v letu 2014.
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Ostanimo zdravi
Ko nam ponagaja zdravje, seveda poiščemo pomoč.
Bodisi pri zdravniku bodisi pri »receptih stare
mame« ali pa – vse pogosteje – v specializiranih
prodajalnih, kjer vedo, kako nam lahko pomagajo.
Eno takih je pred dobrimi petimi leti odprla
Ložanka, gospa Brigita Martinčič in ob jubileju smo
jo poprosili za krajši pogovor.
Brigita, mineva peta obletnica otvoritve
vaše specializirane prodajalne Medilek
v Cerknici. Povejte nam, prosim, kaj
vas je pravzaprav vodilo, da ste se v teh
težkih časih, na pragu krize odločili
za ta drzen korak, saj ste bili 18 let
zaposleni v javnem zavodu Lekarne
Ljubljana.
Ja, res je, v začetku novembra smo praznovali
peti »rojstni dan«, če temu
tako rečemo. O tem koraku sem razmišljala kar
nekaj časa. Take življenjske odločitve ne sprejmeš
čez noč. Konec koncev mi
v lekarni ni popolnoma nič manjkalo. Bila
sem del krasnega kolektiva in tudi delovni
pogoji v lekarni so na visoki ravni. Vendar
pa sem skozi leta svojega dela opažala, da
so naši ljudje na Notranjskem prikrajšani
za ponudbo medicinsko tehničnih pripomočkov in so morali ponje vedno odhajati
v Postojno ali celo Ljubljano. Velikokrat so
to starejši ljudje, ki sami niso več mobilni in
so morali za pomoč vedno prositi svojce ali
prijatelje, ki pa imajo svoja življenja, in jim
niso hoteli biti v breme. Ker sem v svoji biti
človek, ki vedno išče nove izzive in ne mara
rutine, je ta želja po odprtju svoje trgovine
rastla iz leta v leto. In tako kot pravite, res
sem začela na pragu krize, vsi so mi odsvetovali ta korak, a kot pogosto reče moj partner
Matjaž: »Pogum je pomanjkanje informacij.« Ja, in res si takrat nisem znala predstavljati, koliko truda, vstrajnosti, znanja bo
potrebno, da preživimo.
Kolikor vem, pa v vaši trgovini Medilek
nimate le medicinsko tehničnih
pripomočkov, ampak veliko drugega,
pestrega asortimana.
Če imaš svoja čutila odprta in naravnana
tako, da želiš stranki v prvi vrsti pomagati,
ji dati koristen nasvet, potem ni težko nabrati pester in širok asortima. Tako se je v
petih letih naša ponudba bogato razširila in
lahko trdim, da skoraj ni stvari, ki je pri nas
ne bi našli, pa ne le medicinsko tehničnih
pripomočkov, ampak tudi vse za ohranjanje

zdravja: olja, čaji, naravna kozmetika … ne
bom naštevala, raje naj se naši krajani kar
sami prepričajo in nas obiščejo. Naše stalne
stranke so nam zato hvaležne, ker imamo
vedno kaj novega in sledimo trendom, nove
stranke pa so nemalokrat presenečene nad
našo pestro ponudbo. Velikokrat slišimo, da
imamo vse, kar imajo veliki, le bolj domače
je pri nas. Sem pa velikokrat presenečena,
kako si ljudje sami ustvarjamo slike. Namreč
zanimivo je, da mlajša, aktivna populacija
Notranjske misli, da imamo le medicinsko
tehnične pripomočke in nič drugega in nas
zato niso obiskali, starejši, ki bi pa medicinsko tehnične pripomočke potrebovali, pa
mislijo, da imamo le prehranska dopolnila,
kozmetiko … res zanimivo. In ko nas eni ali
drugi obiščejo, so odkrito presenečeni.
Začeli ste popolnoma sami. Delali ste
12 ur dnevno 8 mesecev, preden ste
zaposlili sodelavko. Zagotovo je bilo
naporno?
Ko sedaj razmišljam o začetku, mi ni čisto
jasno, kako mi je uspelo, vendar drugače
niti ni bilo mogoče. Najprej sem morala
sama ustvariti toliko prometa, da smo lahko
zaposlili še nekoga. In tako je prišla Kristi-

na, sedaj moja desna roka, ki je šla z menoj
čez vzpone in padce in mi vedno nesebično
stala ob strani. Letos se nama je pridružila
še Nika. Svojim sodelavkam vedno najprej
razložim, kako pomembno je znanje. Le če
si oborožen z znanjem, lahko stranki daš
kvaliteten nasvet in ji pomagaš pri reševanju
njenega problema, bolezni, stanja. Pa še nekaj
je zelo pomembno, zlasti v teh tempiranih časih, kjer nihče nima več časa drug za drugega. ISKRENO PRISLUHNITI stranki, vsrkati
vsako besedo, ki ti jo zaupa. Le tako ji lahko
nesebično pomagaš. Ni nujno, da ji vedno kaj
prodaš, včasih stranka rabi le pogovor in se
počuti mnogo bolje, ko zapusti Medilek.
In vaši načrti za prihodnost?
Predvsem nadaljevati na prepoznavnosti Medileka in naše ponudbe. Še vedno nas ogromno
ljudi ne pozna in ne vedo, da smo v Cerknici.
Še vedno veliko uporabnikov medicinsko tehničnih pripomočkov ne ve, da izdajamo pripomočke tudi na zdravniško naročilnico. Ne
dvomim o tem, da ne bomo iz leta v leto boljši,
saj imam odličen kolektiv, ki je pripravljen za
ljudi Notranjske veliko narediti.
Brigita, hvala za pogovor in uspešno naprej!
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Tečaji kuhanja z gospo Slavico
Na zavodu Ars Viva smo to zimo obogatili našo dejavnost v Podcerkvi tudi z
organizacijo kuharskih tečajev. Kuharsko znanje bodo (nekateri pa so že) pod budnim
očesom priznane kuharske mojstrice, gospe Slavice Smrdel, lahko pridobivali prav vsi,
ki si tega želijo, saj smo predvideli tečaje kuhanja za različne ciljne skupine.
Prvi tečaj z naslovom »vsakdanje jedi za
mlade« smo že izvedli v septembru in ga
namenili mladim in mladim po srcu. Bil je
namenjen vsem tistim, ki jim primanjkuje časa, pa bi vseeno radi kuhali zdravo in
okusno. Tema se je izkazala za zanimivo in
udeleženke so v veselem vzdušju preizkusile
enostavne, zanimive in zdrave recepte. Gospa Slavica pa na prvem tečaju ni predajala
zgolj svojega pestrega kuharskega znanja in
odličnih receptov. Z udeleženkami je delila
tudi koristne nasvete o zdravi prehrani, vse
skupaj pa zaključila z enostavno, izvirno in
prikupno dekoracijo.
Drugo dejanje z naslovom »priprava jedi za
prihajajoče praznike« smo bili zaradi izrednih razmer primorani preložiti in ga bomo
izvedli v začetku decembra, še preden izide
tokratna številka Obrha. Kuhali bomo ribje, gobje in mesne jedi. Ga. Slavica bo času
primerno prikazala tudi način okrasitve
praznične mize in ureditev primernega pogrinjka in dekoracije.
Tretji tečaj kuhanja pa smo namenili najmlajšim, saj vsi vemo, da na mladih svet
stoji. Pod naslovom »Posladkajmo se za
praznike« je kar 14 mladih nadebudnežev
pripravilo in tudi na hitro snedlo sveže vaflje, izdelalo medene okraske za domačo
smrečico (tisto kar je pač ostalo po zavzetem

i šopek
Zelenjavn

(foto: JU)

poizkušanju) ter se na koncu posladkalo (in
popackalo) še s čokoladnim fundijem. Otroci so pokazali izredno zanimanje in zavzeto
sodelovali v kuharski ustvarjalnici.
Naša kuharska zgodba pri zavodu Ars Viva
se bo v začetku naslednjega leta nadaljevala
s tečajem kuhanja, namenjenim posebej za
moške (samo in zgolj zato, ker so na splošno razpisane kuharske tečaje, ki so sicer
namenjeni obema spoloma, vedno prijavijo
le ženske).
Otroci se sladkajo s fundijem (foto: JU)

Otroci pozorno poslušajo
kuharsko mojstrico (foto: JU)

V času zimskih počitnic pa bomo pripravili
kuharsko dogodivščino tudi za otroke najstnike.
Slavica Smrdel iz Ilirske Bistrice kuharske tečaje vodi že več kot 20 let. Kot gostja sodeluje v oddajah Jutranji servis na 1. Programu
radia Slovenija, v oddaji Dobro jutro na TV
Slovenija, ter v studio Koper; Izdala je dve
knjigi receptov: »Navdih« in »Kuhinja naših starih mam« v sodelovanju z Društvom
kmečkih žena Ilirska Bistrica. Kar nekaj let
je pripravljala in urejala knjižico receptov za
sladice »Rama«. Dolga leta je bila zaposlena
v Jamskem dvorcu Postojnske jame, kjer je vodila kulinariko, dve leti pa je kuhala v hotelu
v zimskošportnem središču Seefeld nad Innsbruckom v Avstriji.

Benjamin Žnidaršič

Miklavževanje v »Lužarjevem skednju«

Š

ele zakorakali smo v veseli december
in že nas je 3. decembra 2014 v Podcerkvi obiskal prvi od treh dobrih mož – sveti
Miklavž. Ker ima letos veliko dela je prišel
malo prej kot je v navadi. Seveda so se ga
najbolj razveselili otroci, predvsem pridni. V
Podcerkvi nas je tokrat že drugo leto obiskal

sveti Miklavž s spremstvom iz KD Miran Jarc
iz Škocjana, ki je znano po največjem letnem
gledališču v Sloveniji. Vsako leto se potrudijo
in pripravijo kulturni program, ki predstavlja
kulturno dediščino in obdarovanje otrok.
Obdarovanje je sicer le del praznovanja, ki
ga predstavlja predvsem obhod Miklavževe
povorke. Skupaj s svojimi spremljevalci –
angeli in hudiči (po domače parklji) – hodi
po vasi, od hiše do hiše in obiskuje otroke.
Njegovi najbolj glasni spremljevalci – parklji,
ki so utelešenje zla, so grozljivega videza in v
otrocih vzbujajo strah. Prav to je tudi njihova naloga – prestrašiti in kaznovati poredne
otroke, da bi bili v prihodnjem letu čim bolj
pridni.
Na prihod Miklavža so se včasih na večer med
5. in 6. decembrom otroci pripravljali kar
nekaj dni, za Miklavžev obisk so se pogosto

pripravljali tako, da
so veliko molili in se
naučili kakšno pesem.
Miklavž je navadno
otroke vprašal, ali so
bili pridni in ali so mo-lili ter jih prosil, da mu
kaj zapojejo. Otroci so
Miklavža gledali s strahospoštovanjem, bali so se predvsem "parkeljnov" in njihovih verig.
Tako je bilo tudi v »Lužarjevem skednju«,
Miklavž je s spremstvom ustvaril vse to, kar
naj bi kulturna dediščina prinašala v srca
drugih. Zgodbica v programu je sicer sporočala, da otroci pričakujejo drugačna darila, a
vendar se znajo naši najmlajši razveselili tudi
preprostih daril. Prav to pa je bil tudi namen
organizatorja Zavoda ARS VIVA. ■
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Nižja realna gimnazija v Starem trgu pri Ložu

Učenci, ki so delali sprejemni izpit za gimnazijo,
oktober 1944

Z

odlokom predsedstva SNOS 5. novembra
1944. leta je bila v Starem trgu pri Ložu ustanovljena nižja realna gimnazija. Sredi vojne je
Slovenski narodnoosvobodilni svet na ozemlju,
ki so ga obvladovale partizanska enote, ustanovil
nižjo realno gimnazijo. Popolna gimnazija je takrat in še nekaj let po končani vojni trajala osem
let. Nižja gimnazija štiri leta. Opravljena mala matura je bila po končanem štiriletnem šolanju pogoj za vpis v peti razred gimnazije, na višjo štiriletno gimnazijo in za vpis v srednje strokovne šole.
Velika matura je bila zaključek osemletne gimnazije in bila je pogoj za vpis na univerzo. V Starem
trgu so ustanovili nižjo gimnazijo, da bi omogočili
začetek šolanja tudi podeželskim otrokom. Le
redki, le otroci premožnejših, so se lahko vpisali
na nižjo gimnazijo, saj je bila najbližja v Ljubljani
in v Kočevju. Pogoj za vpis je bil sprejemni izpit po
opravljenem petem razredu osnovne šole. Tudi za
vpis na nižjo gimnazijo v Starem trgu je bil potreben sprejemni izpit za vpis v prvi razred. Starejši
učenci s končanim šestim razredom osnovne šole

pa za vpis v drugi razred gimnazije. Izpiti so bili po
pripravah na osnovni šoli v Iga vasi in v Starem
trgu od 26. do 29. oktobra 1944. leta. Profesorski zbor gimnazije ni bil številen. Za ravnateljico je
bila imenovana prof. Zora Janežič, ki je tudi poučevala, prof Zmago Bufon, predmetni učitelj Viktor Mivšek, učiteljica Justi Krajc in župni upravitelj
Franc Presetnik, ki naj bi poučeval verouk. Na prvi
seji so sklenili, da se začne pouk za 21 dijakov v
prvem in za 35 dijakov v dveh drugih razredih v
ponedeljek 13. novembra. Pouk se je res začel
13. novembra, vendar ne za dolgo. Že 24. novembra so, z namenom prekiniti šolanje, iz Rakeka v
Stari trg vdrli domobranci. Učenci so se razbežali,
profesorji pa poskrili po bližnjih hišah. Ujeli so le
profesorja Zmaga Bufona. So pa iz osnovne šole
odpeljali učiteljico Marijo Benčina in učiteljico,
upraviteljico osnovne šole Stari trg Štefanijo Prešeren. Slovenski narodnoosvobodilni svet je z odlokom nižjo realno gimnazijo ustanovil. Ravnateljico Osnovne šole Stari trg Štefanijo Prešeren, ki

Prvi »mali maturanti«, junij 1947

Župan občine Loška dolina, Janez Komidar

8. Kongres NSi

Po naslovu sodeč, bi lahko razmišljali, da bo govora o političnih temah. Tokrat
nimam namena pisati o tem, čemur je kongres strank namenjen. Bil pa bi krivičen, če se ne bi dotaknil dogodka, ki se je zgodil na kongresu.
Sredi zasedanja tega največjega organa stranke, se k besedi prijavi predsednica
NSi gospa Ljudmila Novak ter prisotne seznani z dogajanji v času katastrofalnih
poplav v nekaterih slovenskih občinah. Niti približno nisem slutil, kaj bo sledilo
njeni razpravi. V razpravi se je dotaknila osebnih stisk in travm, ki jih je v novemberskih poplavah doživljala marsikatera družina na poplavljenih območjih.
Nato pa je posebej izpostavila občane občine Loška dolina ter podala pobudo,
da bi prisotni predstavniki kongresa zbrali finančni prispevek za poplavljene v
tej občini. Še preden se je zaključil 8. Kongres NSi, je glavni tajnik stranke gospod Robi Ilc na govorniški oder povabil predsednico NSi gospo Ljudmilo Novak.
Vse prisotne na kongresu je seznanil z višino zbranih sredstev ter znesek v višini
1532 eurov predal predsednici, ki pa bo ta zbrani znesek osebno predala nekaterim občanom Loške doline, ki so utrpeli večjo škodo v nedavnih poplavah.
Ne vem, ali so bile moje besede zahvale vsem zbranim na kongresu dovolj. Takšna dejanja me ne pustijo ravnodušnega. Menim, da je prav, da se jim še enkrat
zahvalim za njihovo dobroto in srčnost v imenu občanov, ki bodo sredstva prejeli, kot tudi v svojem imenu. ■

si je najbolj prizadevala za ustanovitev gimnazije,
pa so domobranci ne daleč stran, pri Sveti Ani,
ustrelili. Pouk na komaj ustanovljeni gimnaziji je
bil prekinjen. Začel se je spet po končani vojni.
Nižja realna gimnazija v Starem trgu je delovala
do reorganizacije šolstva, 1958. leta. Do takrat
je opravilo malo maturo približno 500 dijakov, ki
so dobili osnovo za nadaljevanje študija. Namen
ustanovitve gimnazije je bil dosežen. Tudi otroci
odročnih, takrat nerazvitih krajev, so lahko začeli šolanje. Kar nekaj jih je doseglo najvišjo akademsko izobrazbo, tudi doktorat znanosti. Nižja
gimnazija, ustanovljena med vojno, je omogočila
začetek šolanja mnogim nadarjenim otrokom iz
Loške doline in iz bližnjih krajev, ki sicer šolanja
ne bi začeli.
Prvo maturo, malo maturo, je 1947. leta opravilo
šestnajst dijakinj in devet dijakov. Vsi so šolanje
nadaljevali. Visoko izobrazbo jih je doseglo šest,
nekaj višjo izobrazbo, največ pa je končalo srednje strokovne šole. Šest od petindvajsetih, skoraj četrtina, je dosegla univerzitetno izobrazbo.
Od teh je dipl. ing. gozdarstva, dipl. ing. agronomije, dipl. pravnik – odvetnik, polkovnik JLA. Na
gimnaziji je 1944. leta začel šolanje tudi Florjanov Mire, končal medicino in postal vrhunski
zdravnik – kirurg: doktor Bogomir Hrabar. Njega
dolina najbolj pozna. Kot zdravnik je pomagal
mnogim. Vedno je rad pomagal sokrajanom. Če
ni mogel pomagati sam, pa je svetoval in pomagal do pravega zdravnika. Nižja gimnazija, imenovana tudi »partizanska«, ustanovljena med vojno,
je dosegla svoj namen. Omogočila je šolanje tudi
nadarjenim iz Loške doline. ■

Vabimo vas na

8. DobroDelni noVoletni
tek in hojo
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina
vabita v prazničnih dneh na že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v nedeljo, 28. decembra 2014
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 6 km.
Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina gre v dobrodelni namen OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza Loška dolina in
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Vljudno vabljeni na

božični koncert
Te dan je vsega veselja

Predstavil se nam bo
Mešani pevski zbor Musica viva Kranj – Primskovo
pod umetniškim vodstvom Aleša Gorjanca

Nedelja, 4. 1. 2015, ob 15.00 uri
v župnijski cerkev sv. Jurija
v Starem trgu pri Ložu
Vstop prost!
Iz Babnega Polja bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz.
Odhod iz Babnega Polja ob 14.15.
Koncert sta omogočila Zavod Rihtarjeva domačija in
Župnija Stari trg pri Ložu

