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Lokev na Babni Polici
Že v legendi o nastanku Babne Police je omenjen studenec, najverjetneje ta na
južnem delu polja pri Lokvi, iz katerega še danes teče voda. Iz studenca, ki je
obokan in obzidan, se voda steka v majhno jezerce – lokev pod njim. Del lokve je
poglobljen, dno pa stlačeno z ilovico, da zadržuje vodo. Tja so vse do druge svetovne
vojne ženske hodile prat perilo. Za ta namen sta bila tam dva ali trije veliki ploščati
kamni – perilniki. Ob studencu je bilo postavljeno tudi podolgovato leseno korito za
napajanje živine. Ker je v sušnih obdobjih vode pogosto primanjkovalo, so vaščani
v bližini vasi naredili še eno zbirališče vode, ki jo imenujejo Nova Lokev. V obdobju
hude suše, ko je studenec na Lokvi popolnoma presahnil, pa so si Poličani pomagali
s studenčkom, ki ga je nad vasjo pod Nožico z bajalico odkril ruski graničar. Iz tega
studenčka voda sicer polzi počasi, vendar nikoli ne presahne.
Po koncu prve svetovne vojne so pri vsaki hiši naredili »štirno« za kapnico, nekateri
celo dve. Od leta 1997 ima vas svoj vodovod.
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UVODNIK
Dobrodošli!
Listopad je svoje delo za letos že skoraj opravil. Za to številko Obrha smo delo
zaključili tudi vsi, ki smo za vas pripravljali vsebino, ki je pred vami.
Poleg rednih rubrik in člankov je tokrat svoj prostor v Obrhu dobila Študentska
cona, za katero upam, da bo postala stalnica vseh prihodnjih številk. Tokrat nas
seznanjajo z otvoritvijo Cone – svojega prostora v Starem trgu, kjer se bodo družili
in ustvarjali. Tudi namen njihove rubrike v Obrhu je podoben, družiti se, ustvarjati
ter svoje študentske in dijaške aktivnosti predstavljati drugim. Vsem študentom in
dijakom zato želim, da bi se velikokrat srečevali v njihovi in naši Coni in bi imeli poleg
uspešnega študija na pretek ustvarjalnih in zanimivih idej, s katerimi bi zapolnili
rubriko. Zatorej študentke, študenti, dijakinje, dijaki, vabljeni!
Vabljeni tudi vsi, ki po Loški dolini v svoje fotoaparate lovite dogodke in zanimivosti.
Galerija na sosednji strani je namenjena temu, da jih pokažete tudi ostalim.
Vse, ki pripravljate članke, bi rad opozoril, da je tokrat za posredovanje gradiva za
zadnjo letošnjo številko le kakšen dan časa, zato pohitite. Pohitite tudi z rešitvijo
križanke, če želite sodelovati v žrebanju za nagrade. Seveda pa vam s prebiranjem
Obrha ni potrebno hiteti, vzemite si čas. Pred nami je že gruden, poln praznikov in
običajev – naredimo si lepega!
Do naslednjič vas z dobrimi željami lepo pozdravljam!
Borut Kraševec
urednik
Člani uredniškega odbora, čestitamo dobitnikoma
letošnjega srebrnega grba občine Loška dolina.

Zadnji dan za oddajo člankov: ponedeljek, 3. december 2007.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in
obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12 ), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in
telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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19. oktober, praznik občine Loška dolina
(iz govora župana Janeza Sterleta na svečani seji občinskega praznika)

foto: Borut Kraševec

Drage občanke in občani!
Pred svečano sejo ob našem občinskem
prazniku smo v Ložu simbolično odprli večstanovanjski objekt … Omenjena investicija
pa ni edina pridobitev občine v letošnjem letu.
Naj omenim tudi nekatere druge. Ob koncu
šolskih počitnic – natančneje 25. avgusta
je bila svečana otvoritev z nizom športnih
dogajanj na našem novem športnem parku
ob osnovni šoli. Poleg prenove starih športnih
površin je nekaj novih pridobitev, ki so redkost
tudi v večjih krajih, in sicer igrišče za in-line
hokej ter igrišče za odbojko na mivki. V sklopu
športnega parka je novo tudi otroško igrišče za
najmlajše z atraktivnimi igrali ter brunarica s
sanitarijami z urejeno okolico, z vso potrebno
infrastrukturo, tudi z razsvetljavo, ki omogoča
športno udejstvovanje tudi v večernih urah.
Ob tej pridobitvi naj omenim, da je občina letos
intenzivno delala tudi na pridobivanju zemljišč
ob športnem parku, ki omogoča njegovo
širitev oziroma izgradnjo večnamenske
športne dvorane. V neposredni bližini trenutno
potekata še dva zelo pomembna projekta, in
sicer izgradnja pešpoti z ustrezno javno
razsvetljavo ob državni cesti od osnovne šole
do naselja Pudob ter novogradnja vrtca. Sedaj
lahko mirno govorimo o novogradnji, čeprav
je bilo prvotno projektirana prenova. Med
delnim rušenjem in z izvedenimi sondažnimi
izkopi ob obodnih in notranjih temeljih je bilo
ugotovljeno, da je bilo obstoječe temeljenje
popolnoma neustrezno in nekvalitetno, kar
je imelo za posledico spremembo projekta z
dodatnim rušenjem in ustreznim temeljenjem.
S to investicijo bodo naši najmanjši dobili
ustrezne prostore za prijetno in varno bivanje
v vrtcu. Investicija naj bi bila zaključena do
začetka naslednjega šolskega leta. Ob osnovni
šoli imamo tudi Spominski park EU in tudi
ta je letos doživel širitev. 25 drevesom, ki so
bila posajena ob vstopu Slovenije v EU leta
2004, sta se pridružili še dve, in sicer drevesi
Bolgarije in Romunije, breza in hrast, ki sta jih
posadila veleposlanika omenjenih držav.
Junija smo občani dobili novo tržnico v Starem
trgu z vso potrebno infrastrukturo za delovanje,
kot so prodajna mesta, enotne stojnice, voda,
elektrika, sanitarije, parkirna mesta. Tržnica še
ni v popolnosti zaživela, vendar z malo dobre
volje in optimizma, mogoče tudi potrpljenja, bo
zaživela tudi pri nas. V Starem trgu na Rožniku
se trenutno izvaja še ena investicija, in sicer
izgradnja kanalizacije in javne razsvetljave
za omenjeno sosesko. Na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih voda je letos dokončan
projekt z imenom »OHRANIMO VODE
ČISTE«, ki je bil financiran skoraj v celoti s
strani EU, in sicer 93%. V okviru projekta
je bil izveden popis obstoječega stanja na
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terenu, spremljanje in analiza kakovosti
površinskih in podzemnih voda, ugotovitev
dolgoročnih potreb po zagotavljanju pitne
vode, zaščite pred poplavami ter izdelava
predloga ukrepov za zaščito pri rabi prostora.
Izdelana pa je tudi projektna dokumentacija za
izgradnjo kanalizacijskega sistema s čistilnimi
napravami skoraj za vsa naselja v občini.
Za nekatera naselja imamo že pridobljena
gradbena dovoljenja za gradnjo, tako da se bo
začela postopna izgradnja že naslednje leto.
Izvedene so bile še nekatere manjše
investicije po naseljih. V Babnem Polju so
bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela
na vodovodnem sistemu. V Podgori je bil
obnovljen del ceste kot posledica ureditve
odvodnjavanja zalednih vod iz smeri naselja
Vrh. Istočasno je bila narejena predpriprava
za postavitev črpališča za oskrbo z javnim
vodovodnim omrežjem naselja Vrh. V Šmarati
je v izvedbi sanacija mostu. V izdelavi je tudi
nekatera projektna dokumentacija na področju
vodooskrbe in prometa, kot je projektna
dokumentacija za ureditev pešprometa
med naseljema Pudob in Iga vas. Glede na
razgovore z Direkcijo RS za ceste naj bi prišlo
tudi do čimprejšnje realizacije, upam, da že
naslednje leto.
Na področju prostorske strategije občine smo
v fazi izdelave prostorskega plana, ki se je
zaradi spremenjene zakonodaje zavlekla v
naslednje leto.V tem letu je občina pridobila
tudi nekatera zemljišča, ki omogočajo nova
stavbna zemljišča za stanovanjsko in drugo
gradnjo.
Zelo pomembna za urejenost občine in razvoj
turizma v prihodnosti je obnova grajskega
kompleksa Snežnik. Grad je dobil novo

preobleko, v polnem teku pa so tudi obnovitvena
dela na grajski pristavi. Občinski svet občine
Loška dolina je spomladi ustanovil Javni zavod
za kulturo in turizem Grad Snežnik, ki naj bi
pridobil grajski kompleks v upravljanje, skrbel
za izvajanje predvidenih vsebin v njem, ohranil
sožitje med grajskim kompleksom in lokalno
skupnostjo, ki želi aktivno sooblikovati prostor
in dejavnosti v kompleksu.
Na področju gospodarskih dejavnosti je
v letošnjem letu predvidena pridobitev
upravne stavbe »SVEA GABER« za potrebe
podjetniškega inkubatorja. Pogodba o prenosu
se je zaradi parcelacije zavlekla in je trenutno
v pripravi. Letos je občina izdelala tudi
uradno spletno stran občine Loška dolina.
Občina sodeluje tudi v štipendijski shemi.
Tudi sicer je v proračunu kar nekaj sredstev
namenjenih sociali in sofinanciranju društev
ter posameznih projektov.
Letošnje leto je bilo bogato tudi s prireditvami,
naj omenim samo nekatere:
- prireditve v sklopu novoletnega praznovanja,
- koncerti,
- prireditve ob koncu šolskega leta,
- prireditev V deželi ostrnic in druge.
Pri večini projektov, ki nedvomno prispevajo k
boljšemu življenju občanov so pripomogla poleg
sredstev občinskega proračuna tudi sredstva
ministrstev in sredstva EU. Ob vsem naštetem
bi rad poudaril, da je to skupni uspeh – tako
članov občinskega sveta, občinske uprave,
vaških odborov in mnogih posameznikov. Vsem
se zahvaljujem za podporo in pomoč.
Na koncu bi rad vsem občankam in
občanom občine Loška dolina, še posebej pa
prejemnikom občinskih priznanj, čestital ob
občinskem prazniku.
november, 2007
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Na svečani seji 19. oktobra 2007 ob občinskem prazniku Občine Loška dolina je župan Janez Sterle podelil Srebrni
grb Občine Loška dolina Andreji Buh in Dušanu Ule

Srebrni grb občine Loška dolina je prejela
za dolgoletno delo na področju kulture.
Andreja Buh iz Loža je s kulturo povezana že
od malih nog. Še kot otrok je skupaj z ostalimi
osemnajstimi, kolikor jih je takrat živelo v
gradiču Koča vas, pripravljala prireditve za
starše. Starejši, že šolarji, so mlajše učili
pesmic, s katerimi so razveseljevali mame ob
dnevih žena ali pa vse starejše ob novoletnih
praznikih in med počitnicami. Njeno nagnjenje
do lepe besede je prišlo še bolj do izraza v
osnovni šoli, kjer je sodelovala pri kulturnem
krožku in tako na mnogih prireditvah v okviru
šole in izven nje. Temu se ni mogla – in ne
hotela – izogniti niti v srednji šoli, prav tako
je bila na kulturnem področju zelo aktivna v
sklopu dijaškega doma, v katerem je bivala.
V času bivše Jugoslavije so bili mladi po vaseh
organizirani v mladinske organizacije. V okviru
teh so organizirano preživljali prosti čas, se
ukvarjali s športom in pripravljali tekmovanja,
skrbeli za okolico (takrat so še pobirali smeti
in pometali po vaseh), sodelovali pri različnih
aktivnostih kraja in – tega se morda domačini
še najbolj spomnijo – pripravljali plese v
nekdanjem TVD Partizanu. Tudi Ložani so
bili zelo aktivni, so pa – tudi po Andrejini
zaslugi, pripravljali tudi veliko kulturnih

prireditev. Proslave ob praznikih in različnih
drugih priložnostih so bili redni sestavni del
njihove aktivnosti, pri katerih je Andreja polno
sodelovala.
Leta 1982 se je pridružila domači gledališki
skupini, kateri ostaja zvesta že polnih 25 let.
V gledališču je počela že vse. Bila je maskerka,
garderoberka, inspicient, šepetalka, po potrebi
pa tako kot vsi člani gledališča tudi snažilka,
perica, pleskarka in še kaj. Sodelovala je
pri preko 20 gledaliških uprizoritvah. Dve
predstavi za otroke je tudi režirala, kot
igralka pa nastopila skoraj dvajsetkrat. Šolala
se je, kot sama pravi, pri sedaj na žalost že
pokojnemu mojstru Jožetu Staniču, ki je
umetnosti osvajanja odrskih desk naučil še kar
nekaj njenih soigralcev.
Domače gledališče je aktivno že 85 let, tudi
letos pripravljajo novo predstavo in iz leta
v leto nasmejijo občinstvo s svojimi vse bolj
kvalitetnimi izvedbami. V letošnjem letu se
gledališče pripravlja tudi na obeležitev 85letnice delovanja in veliko dela pri tem pade
tudi na Andrejo, ki je že drugi mandat tudi
predsednica društva.
Andreja Buh pa je poleg gledališča v zadnjih
25 letih našla čas še za mnoge druge stvari.

foto: Borut Kraševec
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Krajši čas je vodila gledališki krožek v domači
osnovni šoli, je dolgoletna članica Društva za
oživljanje starih običajev, vodila je delavnice za
zdravo življenje in jim dodala kulturni pridih,
sodelovala pri mnogih prireditvah, proslavah,
slovesnostih, koncertih …
Vse to počne še danes. Pri mnogih prireditvah
sodeluje kot organizatorka, scenaristka,
povezovalka programa, na lokalni TV pa vodi
zanimive pogovore. S tem po svojih močeh
doprinese h kulturni ponudbi Loške doline.
Borut Kraševec

Srebrni grb občine Loška dolina je prejel
zaradi zaslug pri promociji Babnega Polja
in občine Loška dolina, zaradi nesebične
skrbi za živali in neutrudnem spremljanju
vremena v najhladnejšem kraju v Sloveniji.

turizem in razpoznavnost Loške doline z Babnim
Poljem do sedaj naredil velik korak. Znan je tudi
po stavku, ki ga pove, ko ga vprašajo, od kod je
doma. Vedno šaljivo odgovori: iz Babnega Polja,
slovenske Sibirije – iz kraja, kjer ima mraz mlade
in je pol leta mraz, pol leta pa zima.

Ule Dušana iz Babnega Polja gotovo pozna
vsak prebivalec Loške doline, če že ne osebno,
pa iz televizijskih poročil in oddaj. Poleg tega,
da iz svoje vremenske hišice redno sporoča
podatke o temperaturi na Babnem Polju,
svoj prosti čas z družino posveča ranjenim,
oslabelim in zapuščenim živalim iz naravnega
okolja v okviru azila Hubertus. Vse živali, ki
so jih kdaj imeli oziroma jih imajo v azilu, so
bile prinešene k njim. Nobena od živali ni bila
izključno vzeta iz narave. Vsaka žival, ki obišče
azil Hubertus, je bila poškodovana oziroma je
še poškodovana. Po uspešnem zdravljenju
žival spustijo nazaj v naravo. Nekatere živali
pa ostanejo v azilu tudi več časa, saj po izpustu
v naravo ne bi preživele.

Ivan Merljak iz slovenske izseljenske matice:
»Doživeti Babno Polje in ne govoriti z
Dušanom Uletom bi bil greh. Njegovo ime je
tesno povezano z mrazom, z zapisovanjem
vaške kronike in z ljubeznijo do živali.« Že
njegova mama je uradno merila temperature
na Babnem Polju, in to polnih 47 let. Po njeni
smrti so “vremenarji” v Ljubljani uradno
merjenje odpravili, a je Dušan samoiniciativno,
amatersko, kot pravi, 12 let meril in podatke
pridno zapisoval v kroniko, tako kot je delala
njegova mama. Pred nekaj leti so v Ljubljani
ugotovili, da brez podatkov iz Babnega Polja
pač ne gre, in tako je Dušan Ule tudi uradno
prevzel dolžnost.

Dušan Ule je poznan tudi v Sloveniji in Evropi, s
svojim delom in s svojo razpoznavnostjo pa je za

Dušan Ule je bil sprva lovec, a je kmalu
ugotovil, da ima srce zgolj zato, da bi bolne
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in poškodovane živali negoval in ščitil. Zato
je ustanovil svojevrsten azil za divje živali
Hubertus. Vsaka žival ima svoje ime, svoj
kotiček, svojo hrano, svoje navade … Dušan je
še zlasti ponosen, ko gre na sprehod po vasi z
divjim, nagajivo igrivim pujsom Hermanom, ki
je inteligentnejši od vsakega psa. “Pozna nas
vsa Notranjska in vsa Primorska. Nosijo nam
poškodovane živali, od povoženih jazbecev
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do mladih srnic, jelenov, ptičev in lisic. Mi jih
več mesecev zdravimo, hranimo in vrnemo v
naravo.”Veliko teh živali se potem vrača k njim,
nekatere vsakodnevno, nekatere pogosto,
nekatere pa po več letih: “Vse se še odzivajo
na svoje ime in nas poznajo. Redno se vrača
kanja Karla, sinoči nas je obiskala sova Zofka
… Lisica Cita se vrača vsak dan in rada ždi z
nami pred televizorjem v dnevni sobi, zvečer
pa gre v oboro, kjer prespi skupaj s psico Asto.
Surove hrane še ni zaužila, zato pusti kokoši
pri miru in tudi v vasi se še nihče ni pritožil …
Gre pa na vsakodnevni izlet po vasi. Ali šteje
kokoši ali ne, tega sicer ne vem!” se Dušan

nasmehne in doda: “S temi živalmi se precej
pogovarjam. Moja usta so več čas v pogonu,
saj ‘brbram’ z njimi kot z vsakim človekom.”
Uletovi so prepričani, da ima vas veliko
turistično perspektivo, le več bi morali
narediti. Dušan pa pravi, da se turistov celo
nekako boji, saj je veliko povpraševanja za
ogled živalskega azila, a to vendarle ni živalski
vrt. Vsakemu obiskovalcu, ki ga Dušan vestno
zapiše v svojo kroniko, podarijo nadvse
izviren spominek – vrečko babnopoljskega
mraza, odeto v bel volnen šal. Dušo pa mu
privežejo s prav posebnim babnopoljskim

medenim žganjem, katerega avtor je Dušan
sam: “V steklenico damo sedem decilitrov
žganja, najraje sadjevca, dva decilitra medu in
deciliter čiste, mrzle babnopoljske vode. Vse
to zmešamo in veselo preganjamo mraz!”
Vsi vemo, da je potrebno v tako delo vložiti
veliko truda, časa in ljubezni do živali, svoje
vasi in ljudi okoli sebe. Zato si Dušan Ule iz
Babnega Polja nedvomno zasluži občinsko
priznanje, ki naj ga še naprej spodbuja pri
njegovem delu.
Anita Nared, Maja Zupančič, Marko Gorše

Janez Sterle, župan

Otvoritev novega stanovanjsko-poslovnega objekta v Ložu

Stavba se nahaja v trškem jedru Lož, ki ima
svojo evidenčno številko, in je varovano
območje. Tako nam Zavod za varstvo kulturne
dediščine ni dovolil spreminjati gabaritov

OHRANIMO VODE ČISTE

foto: Borut Kraševec

in zunanjosti in v začetku tudi ne rušenja
prvotnega objekta. Z dodatno statično presojo
se je dokazalo, da prvotna stavba nima
ustreznega temeljenja. Tako se je stari objekt
lahko porušil in na istem mestu gradil nov, ki
pa je dovoljeval v predpisanih gabaritih novo
notranjo razporeditev prostorov. To je sedaj že
drugi objekt v Ložu v zadnjih letih, ki je doživel
prenovo za stanovanjske potrebe. Prepričan
sem , da je to prispevalo tudi k lepšemu
izgledu kraja.

foto: Borut Kraševec

V postopku je tudi dodelitev stanovanj.
Upam, da bodo stanovanja poleg reševanja
stanovanjskih potreb doprinesla tudi k
zboljšanju demografske in starostne strukture
občine.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil občinskemu
svetu občine Loška dolina in stanovanjskemu
odboru občine, ki sta podprla izgradnjo
objekta, in vsem, ki so kakorkoli pripomogli,
da je prišlo do realizacije tega projekta.

Markovec, 28. september 2007

V gostišču Mlakar je bila zaključna predstavitev izvedenega projekta
čezmejnega sodelovanja Ohranimo vode čiste, ki je potekal v okviru
pobude Skupnosti INTERREG IIIA.

foto: Borut Kraševec

Vesel sem, da je bil na dan občinskega
praznika tudi uradno predan svojemu namenu
večstanovanjski objekt v Ložu. V objektu je
na voljo 8 stanovanj, in sicer 6 stanovanj v
velikosti 47 m2 ter 2 stanovanji v velikosti 38
m2. V pritličju je poslovni prostor v izmeri 170
m2, ki je namenjen dejavnostim, ki bistveno ne
vplivajo na bivanje stanovalcev v tem objektu.
Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba
v kleti ter parkirno mesto ob objektu. Sama
arhitektura objekta omogoča, da se lahko tudi
poslovne površine v pritličju spremenijo v 4
dodatna stanovanja. To pride v poštev, če ne bo
ustreznega povpraševanja za poslovni prostor.
Tudi podstrešje se lahko z manjšimi posegi v
ostrešje spremeni v dve večji stanovanjski
enoti. Celotna vrednost investicije je okrog pol
milijona eurov.

Na srečanju je bil predstavljen rezultat in potek projekta, ki ga v sodelovanju
s partnerji od novembra 2005 izvajata občina Loška dolina in na hrvaški
strani Grad Čabar. Rezultat projekta je izdelan koncept zaščite vodnih
virov na celotnem projektnem območju. Pripravljeni so ukrepi za zaščito
voda in programi sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ob tej
priložnosti je bila izdana tudi brošura, v kateri so zbrani podrobni podatki
o projektu. Projekt in brošura sta predstavljena tudi na spletni strani
občine: www.loskadolina.si . Predstavitvi projekta je sledil podpis pisma
o nameri, ki sta ga podpisala župan Občine Loška dolina Janez Sterle in
gradonačelnik Grada Čabar Marjan Filipović. S podpisom pisma se občini
zavezujeta k nadaljnjemu sodelovanju pri varovanju okolja.
Borut Kraševec
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tekst in fotografije: Borut Kraševec

Babna Polica - 680 let prve omembe
mu je tudi posvečena cerkev, ki stoji ob robu
vasi. Prvi, ki so se v tem kraju naselili, so
bili menda prišleki z Dolenjske. Leta 1866 je
v vasi živelo 98 vaščanov, danes pa jih v njej
stalno prebiva le še enajst. Do druge svetovne
vojne so bili v vasi šola, gostilna in trgovina.
Italijani so Babno Polico med vojno 29. julija
1942 v celoti požgali, prebivalce pa odgnali v

internacijo, kjer jih je 13 umrlo. Nedotaknjeni
sta ostali le cerkev in Črnakova »pajšteba«
–sušilnica sadja. Po vojni so vas obnovili in v
njej na novo zaživeli.
Danes je Babna Polica prijetna, mirna vasica,
ki je letos že drugič zapored prejela priznanje
za najbolj urejeno vas v občini Loška dolina.

Hrani: Mlakar Franc, Tetin

Vas Babna Polica leži nekoliko odmaknjena
nad Loško dolino v dolinici na nadmorski
višini 757 m. Polje in vas obkrožajo štiri večje
vzpetine: Tolsti vrh (907 m), Kožljek (896 m),
Maslovec (892 m) in Graček (770 m), ki zapira
razgled na Loško dolino. V listinah je bila kot
»Polz« prvič omenjena leta 1327. Leta 1403 pa
je prvič omenjena bratovščina sv. Antona, ki

Del Babne Police leta 1936...

...in novembra 2007

O Antonovi tepki in drugih zanimivostih
Mihelčič Ana, po domače Antonova se je na
Babno Polico primožila leta 1948 iz Vrhnike
pri Ložu, kjer se je leta 1926 rodila. Iz svojih
lastnih spominov in iz pripovedovanja moža in
drugih vaščanov je povedala nekaj zanimivosti
iz življenja na Babni Polici nekoč.
Kdaj ste prišli na Babno Polico in kako
se spominjate tistih časov?
Prišla sem leta 1948, po vojni. Takrat je bila
vas že nekoliko obnovljena. Strehe so bile
prekrite, v hišah pa je bilo tako, da se je lahko
le za silo stanovalo. Pri nas smo v eni polovici
hiše prebivali, v drugi pa smo imeli, ker ni bilo
skednja, spravljeno seno. Hlev je bil pokrit le z
deskami, toliko, da je imela živina streho. Vse
je bilo potrebno ustvariti na novo, iz niča. Saj
so ljudi, ki so se vrnili domov iz internacije,
pričakali le požgani domovi. Pobrano jim je
bilo tudi skoraj vse, kar so zakopali in poskrili
pred požigom. Imeli so samo to, kar so imeli
na sebi. Težko je bilo dobiti tudi zidarje. Ti so
prišli iz Kastava. Kljub pomanjkanju hrane
smo morali kuhati tudi njim, čeprav so dobili
živilske karte.
Je za vašo vas značilna kakšna posebna
jed?
Tako kot povsod v Loški dolini tudi tu kuhamo
»kavro«, krompirjeve žgance, repo. Seveda pa
se je »kavra« nekoč kuhala drugače kot danes.
Kuhali so jo v peči toliko časa, da se je čisto
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povrela, da je bila gosta in brez tekočine.
Potem so jo stresli v skledo in zabelili. Z ene
sklede je jedla cela družina. Včasih se je le za
večje praznike – veliko noč, božič in žegnanje –
spekla potica, večinoma orehova. Nekaj let po
vojni orehi niso rodili. Tudi lani in predlani, ko
je bila toča, orehov in drugega sadja ni bilo.
Ob raznih priložnostih, ponavadi pa ob
košnji za kosce in grabljice smo cvrli »taške«
(flancate). Značilno za našo hišo je bilo tudi,
da smo ob košnji naredili pečene »štrukelce«
s smetano in drobtinami iz finega testa, ki so
jih prelili s kuhanim sladkanim vinom. Bilo je
zelo dobro in koscem je dalo moč. Za košnjo
se je namenilo tudi meso ovac, ki so bile v
tistih časih skoraj pri vsaki hiši. Ker takrat ni
bilo hladilnikov, smo pri nas shranili meso v
»jamco« za krompir, ki je bila pod zemljo, kjer
je bilo bolj hladno in temno, tako da je nekaj
dni obstalo. Nekateri pa so meso shranili kar v
vedru, ki so ga spustili v »štirno« na hladno.
Malico smo koscem nosili z »jerbasi« na glavi.
Da smo jih lahko nosili, smo si na glavo dali
najprej svitek, nanj pa »jerbas«. Svitke imam
še vedno shranjene. Izdelala jih je sestra moje
stare mame.
Babna Polica je znana tudi po sadju.
Katero sadje tu najbolj uspeva?
Sadje je bilo na Babni Polici že v času cesarice
Marije Terezije, ki je ukazala, da mora vsak

kmečki fant, ki se poroči, vsaditi dve hruški,
da bo imel s čim preživljati družino, saj takrat
ni bilo krompirja, le sadje in žito.
Da je sadje obstalo čez zimo, so zgradili
sušilnice – »pajštebe« – v katerih so sušili
hruške. Sušilnico so imeli kar pri nekaj hišah:
pri Tamladih, Tastarih, Črnakovih ... po drugi
svetovni vojni jo je naredil Rihtarjev ata ... Bila
je tudi pri nas pri Antonovih, sedaj je nimamo
več in tudi pri nekaterih drugih se ni ohranila.
Pri Tamladih so letos naredili zelo lepo, novo
sušilnico. Kar nekaj z vasi nas je sušilo sadje
pri njih.
Nekoč smo iz hrušk delali tudi vino, ki je bilo
zelo dobro ob košnji, sama pa sem kuhala tudi
sok iz sliv in drvenic. Na našem vrtu rasteta
dve hruški drvenici, ki sta zelo stari. Rasli
sta že takrat ko je na Polico prišla moževa
stara mama. Znani sta kot Antonovi tepki. Ob
svetem Antonu je bila namreč navada, da če
se je želel tisto leto kdo poročiti, se je moral
zaleteti v eno od teh dveh hrušk tako, da se
je vrh zamajal, in če je vejica padla z nje se je
menda res poročil.
Ta običaj je bil kar pogost vse do druge
svetovne vojne. Pa tudi še pozneje je bilo heca
ob Antonovi tepki. Spomnim se dogodka, ko so
nagovarjali vdovca, za katerega se je vedelo,
da se bo poročil in da bo priženil tudi hči: »Daj
se, zaleti se, no, da se boš oženil!« In se je res
zaletel v hruško. Nekdo je pa brž pobral vejico
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Kolovrat in motovilo, ki ju Ana Mihelčič hrani v spomin na čase,
ko sta bila še nepogrešljiv pripomoček pri hiši

smo dobili »štreno«. Te smo najprej namočili
v čebru, bila je kar zelena voda. Nato pa smo
jih šli, ko sem bila še doma v Vrhniki, sprat k
bregu; z njimi smo tolkli po perilniku, da se je
izčistilo. Nato smo jih posušili in navili v kepe,
ki smo jih v jeseni odnesli v Loški Potok, kjer so
stkali platno. Stkano platno je bilo potrebno še
pobeliti. Razprostrli so ga na soncu, otroci pa
smo bili zadolženi, da smo ga polivali z vodo
in ta postopek beljenja je trajal nekaj dni.
Iz tega platna smo imeli rjuhe in brisače. Take
rjuhe so bile dobre za poletne mesece, pozimi
pa zelo mrzle. Oče mi je pripovedoval, da so
nekoč imeli iz platna narejene hlače za košnjo.
Iz platna, ki so ga stkali iz lanu, in volne pa so
imeli narejene suknjiče.
Pri vsaki hiši so nekoč predli tudi volno. Stara
mama so za vso družino iz te volne napletli
nogavice in jopice.

Antonova tepka na Antonovem vrtu pred cerkvijo sv. Antona Puščavnika

z rogovilico in rekel: »Glej, dve boš dobil.« In
je bilo smeha.
Vse do druge svetovne vojne je bil za praznik
Antona Puščavnika tudi običaj, da so ljudje
prinesli krače, ki so jih z licitiranjem prodajali.
Polovico denarja od prodaje je dobil duhovnik,
drugo polovico pa vas.
Za žegnanje še vedno pride veliko ljudi. Na
našem dvorišču se radi zadržijo. Z veseljem
jih postrežemo z žganjem in pecivom.
Kje ste dobivali vodo?
Ko sem prišla na Polico, je bila pri vsaki hiši
»štirna«. Po koncu druge svetovne vojne so
živino še nekaj časa hodili napajat k Lokvi. Tam
so pred vojno ženske tudi prale, po vojni pa ne
več. Sama se spomnim, da sem prala doma
na dvorišču. Vodo iz »štirne« sem zajemala s
korcem in jo nalivala v posodo. Dokler ni bila
voda speljana v štalo, smo živino napajali v
koritu pri »štirni«. Ker je bilo leseno, je moralo
biti vedno polno vode, da se ne bi razsušilo
in puščalo. Voda iz »štirne« je bila kasneje
napeljana v kuhinjo, kjer smo jo črpali z ročno
črpalko –trumpo.
S čim so se ljudje nekoč ukvarjali?
Za Babno Polico je bilo značilno, da so bili že
pred vojno napredni. Nihče ni hotel biti zadnji.
So rekli, da če si je eden kupil slamnik, so si ga
potem vsi. Znali so vsa obrtniška dela.
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Vsaka hiša je imela »virštat«. Delali so ročaje
za krampe, kose ... Majdar je imel kovačijo,
delal je tudi kadi.
Mož je pripovedoval, da so pozimi »virštat«
prinesli na toplo v hišo, kjer je bila prava
delavnica, sestra je ob peči šivala, stara mati
so predli volno, on pa je delal z lesom, naredil
je voz – tajsel in vse kar se je pri hiši rabilo.
V vasi je imela vsaka kmetija svoj znak, ki so ga
na leseno orodje vrezali ali zasekali v železno.
Pri nas je bila na lesu črka A (Antonovi), na
železu pa tri črte (hišna številka 3). Če se je
izgubilo ali posodilo, se je vedelo, čigavo je.
Pred vojsko so ženske trle tudi lan. Terilna
jama je bila nad vasjo. Lan so potem tudi
predli. Tudi sama sem ga, ko sem bila še
doma. Prejo smo navili na motovilo tako, da

Svitek, je bil nekoč nepogrešljiv
pri nošenju jerbasa na glavi.

Ali ste na Polici zdevali tudi ostrnice?
Takoj po vojni je bilo toliko ostrnic, da ni bilo
videti vasi, ko si prišel na vrh. Ko se je na eni
njivi posušilo, se je ostrnice preneslo na drugo,
saj jih nismo imeli dovolj, da bi lahko vse zdeli
naenkrat. Kosili so takrat še na roke.
Do svetega Petra so šli pokosit njive, potem so
šli pa po lazih. Vedno so se kosali kdo bo prvi
opravil košnjo, da je potem naredil »likof« .
Košnja je ponavadi trajala kakšne tri tedne. Za
vse ki so kosili je »likof« večerja: juha, meso ...
Kosit so prišli pomagat tudi od drugod. Moški
je kosil za en mernik krompirja na dan. Ženska
pa je za en mernik krompirja grabila dva dni. V
vasi je bilo najprej osem kmetov in vsi so imeli
enako zemlje.
Po vojni smo sadili prav vse, tudi proso, ajdo,
oves, ječmen, pšenico ... Vse smo želi na roke,
snope pa sušili na ostrnicah. Ajdo smo prva leta
po vojni vozili mlatit v Pudob k Šemetovim. Ko
je Majdar kupil žetveno napravo, je bilo delo
zelo olajšano. Z njo je pokosil in zvezal žito,
da smo ga samo še spravili sušit na ostrnice
in ko je bilo posušeno, so pripeljali mlatilno
napravo, kjer se je zvrstila cela vas. Čez čas
pa smo v vasi kupili svojo mlatilnico. Drug
drugemu smo pomagali, da je bilo delo hitreje
opravljeno. V vasi smo imeli tudi skupno
stiskalnico in mlin za sadje in kasneje tudi
skupni »cekular« – krožno žago. Še prej, ko ga
ni bilo, se je v jeseni, ko se je vse pospravilo s
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polj in njiv in ko se je nastilo nagrabilo, rezalo
drva z ročno žago. Ko se je že stemnilo, so
drug drugemu hodili pomagat žagat drva.
Prižgali so »letjrno« in po dva sta vlekla žago.
Ali so bila pri teh kmečkih in drugih
opravilih kakšni posebni dogodki,
običaji?
Moževa teta je pripovedovala, da so v času
med obema vojnama tekmovali med seboj, kdo
bo žito prej omlatil. Ko so mlatili pri eni hiši, so
takoj začeli pri vseh. Povedala je, ko so štirje
mlatili v njihovem skednju, so naredili slamnate
škarje, ki so jih pribili na vrata sosedovega
skednja, v katerem so tudi mlatili. Tisti mlatiči
pa so jim zato morali prinesti za pit.

Kje ste mleli žito?
Vozilo se je v Vrhniko ali v Beli malin, ali k
Rankoču v Markovec. Kasneje pa se je že
začelo voziti v Cerknico, kjer smo zamenjali
pšenico za moko. Moko smo imeli spravljeno v
kašči, ki je suha in zračna.
Kdaj ste v vas dobili elektriko?
Javna je bila napeljana okrog leta 1952/53.
Pred tem pa smo imeli svojo vaško elektriko
na turbino, ki je bila na nafto. Pri vsaki hiši
so bile le najnujnejše luči: v sobi, kuhinji, veži,
zunaj in v hlevu, da se je tudi zvečer lahko kaj
delalo. Generator je bil v Majdarjevi kovačiji.
Dokler ni bilo elektrike, so svetili s karbidom
in petrolejem.

Kam so hodili otroci v šolo?
Šola je bila na Babni Polici do druge svetovne
vojne. Moj mož je v prvi in drugi razred hodil v
šolo še v Iga vas. Potem pa so starši zaprosili,
da bi bila šola tukaj v vasi, da ne bi bilo treba
otrokom hoditi tako daleč. Pred vojno je bilo
blizu 20 otrok. Pravijo, da je bilo takrat v vasi
okrog osemdeset ljudi. Sedaj nas je pa le še
za eno večjo družino. Veseli smo, da imamo
novega sovaščana. Jerman – dirigent pihalnega
orkestra je namreč začel zidati hišo na Babni
Polici, tako da se bo vas malo povečala.

Življenje pred vojno in požgana vas
Mlakar Franc, Tetin je najstarejši moški
prebivalec te vasi in pravi Poličan. Rojen je
bil leta 1931 v hiši, kjer še danes živi s svojo
družino. Tudi oba njegova starša sta bila
doma s Police, oče je bil Mlakarjev, mati je bila
Antonova. Pri Antonovih je bilo veliko otrok in
ko so hodili na obisk k teti so rekli: »Gremo
k tetinim.« In tako je hiša dobila ime – pri
Tetinih.
Kako se spominjate otroških let na
Polici?
Spominjam se mojih šolskih let. Učitelj je učil
pet mesecev na Polici, pet mesecev na Otoku.
V istem razredu smo bili skupaj otroci različnih
starosti, tako da je učitelj učil vse od prvega do
osmega razreda. Prvi učitelj se je pisal Jordan
in je stanoval v naši hiši, drugi je bil Stropnik,
tretji, zadnji, ki je šel z nami v internacijo pa je
bil Filip Javševar.

Do 1939 leta je bila šola pri Rihtarjevih, naprej
do vojne pa pri Mlakarjevih.
Vsako leto smo imeli pastirja, ki je pasel živino
za celo vas. Pastirji so bili starejši ljudje in so
prišli ponavadi iz Prezida. Vsak dan je z njim
hodil po en otrok poganjat živino toliko dni,
kolikor glav živine je bilo iz njihove hiše. Pri
nas nismo imeli kmetije, zato sem poganjal pri
Tastarih in pri Črnakovih, ki niso imeli majhnih
otrok. Pastirji so bili glavni, poganjači pa smo
morali hodit ob živini in paziti, da ni šla po
njivah ali košeninah. Živino smo napajali
zjutraj pri Lokvi ali pa pri Novi lokvi, kakor je
ukazal »čejdnik« – pastir. Poleti po košnji, ko
so bile počitnice, je bila živina cel dan na paši,
tako da nismo hodili opoldan nič domov. Za
jest smo imeli s seboj, večinoma krompir, ki
smo ga pekli v žerjavici.
Pozimi, ko živina ni bila na paši, so jo gonili
napajat k studencu. Tam je bilo leseno korito,

Leta 1922 je bila na Babni Polici ustanovljena enorazredna šola, ki je bila najprej v Rihtarjevi hiši, zadnja
leta do začetka druge svetovne vojne pa v Mlakarjevi. Na fotografiji so Poliški šolarji leta 1938, ki jih je
fotografiral njihov učitelj Karel Stropnik. Spredaj od leve sedijo:Mlakar Milena, Mlakar Franc(Tetinčkov),
Mihelčič Iva, Mihelčič Stanko, Lipovec Ivanka, Mihelčič Ivan, Mihelčič Pepca, Mlakar Ladislav. Zadaj od leve
stojijo: Plos Ivan iz Jermendola, Mihelčič Amalija, Plos Milka iz Jermendola, Mlakar Anton.
Fotografijo je za objavo prispevala Lidija Bavec, hči Ivana Plosa prvega z leve v zadnji vrsti.
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v katerega so vodo nalivali s korcem. V lokev je
bila napeljana in stlačena ilovica, da je držala
vodo. Perice so do vojne hodile prat tja, kjer
je bila lokev bolj globoka in sta bila dva ali
trije veliki ploščati kamni. Pozimi, ko je bila
voda v lokvi zamrznjena, so prali doma pri
»štirnah«. »Štirno« za kapnico je imela vsaka
hiša, nekatere celo po dve. Bile so okrogle in
betonirane, ali pa zidane in zadelane z ilovico.
Vodo iz »štirne« smo imeli napeljano v hišo,
kjer smo jo črpali s »trumpo«.
Ste na Polici igrali kakšne posebne
igre?
Največkrat smo se šli igre z lešniki. V eno pest
si skril en lešnik v drugo pa dva in vprašal
soigralca: »Hosta al’ Matična?« Hosta je bil en
lešnik, Matična sta bila pa dva. Če je udaril po
tisti roki, v kateri sta bila dva, si ju moral dati.
Zakaj Hosta in Matična? Ker sta bila na Gornjih
Poljanah dva Matična, Hosta je bil pa samo eden
in iz tega je nastala ta igra z lešniki. Včasih smo
se šli namesto z lešniki igrat tudi z dinarji. Take
igre smo se šli ob zimskih večerih.
Včasih smo tudi kartali. Pri Rihtarjevih je bil
hlapec, ki je znal veliko iger s kartami. Največ
smo igrali lustik. Naš oče je bil velik sovražnik
kart in se je vedno jezil na hlapca in ga podil.
On ni nikoli kartal. Pripovedoval je, da so v
Ameriki nekateri vse, kar so zaslužili, zakartali
v eni noči in se domov vrnili »petlarji«.
Kako se spominjate svojega očeta?
Oče je bil gozdni delavec. Vsak dan je peš hodil
čez hrib pet kilometrov daleč v Bele vode tesat
za Kovača. Velikokrat je šel čez zimo delat
na Hrvaško. Če pa ni šel, je v sobo na toplo
privlekel »virštat« in delal lesene banke za vodo
in druge stvari. Takrat se je ob večerih nabrala
polna hiša ljudi. Oče je bil bolj redkobeseden,
rad pa je pripovedoval, kako je bilo v Ameriki,
kjer je bil osem let. Pripovedoval je, kako je
delal v rudniku v Minnesoti. Leta 1924 se je
vrnil domov in s prihranki sezidal hišo.
S čim so se ljudje na polici ukvarjali
pred vojno?
Pred vojno je bilo na Polici 15 hiš. Najprej
so bile štiri kmetije, potem so se te kmetije
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Gostilna
V vasi je bila gostilna vse do vojne, takrat sem
bil še majhen. Zaradi gostilne je bilo v vasi bolj
kratkočasno, saj so ljudje prihajali z raznih
koncev. Veliko se je plesalo. Na harmoniko je
največ igral Potoškin – domač vaški muzikant.
V gostilni so se dobivali tudi »švercerji«, ki so
imeli tudi po petnajst konj, od tu so šli čez
mejo v Leskovo dolino in naprej. V vasi je bilo
tudi sicer takrat bolj družabno.
(op. avtor.: Življenje v tej gostilni je opisal tudi
pisatelj Matevž Hace v knjigi Prijatelji in znanci.)

Rupnikova linija
Zaslužek je bil na Polici predvsem v času, ko so
gradili Rupnikovo linijo. Delali so vsi fantje iz
vasi, razen gospodarjev. Kopali so, postavljali
železne nosilce in napeljevali žico po liniji, ki
je potekala od Podgore v smeri proti Babnemu

Studenček
V času po revoluciji v Rusiji je bila tako
huda suša, da so vodo prihajali iskat celo
s Primorske v Pudob. Takrat je na Babni
Polici usahnil tudi studenec na Lokvi. Nad
Polico ob stari poti za Babno Polje pa je
bil studenček, ki ni nikoli presahnil. Bila
je zelo majhna kotanjica, v katero se je
počasi nabirala voda. Ker so hoteli, da bi
bil dotok vode večji, so v skalo zavrtali in
jo zaminirali, vendar pa je takrat voda tam
za vedno prenehala teči.
Na Babni Polici so v tistem času v nekaj
hišah prebivali graničarji. Eden izmed
njih, ruski oficir je z bajalico v bližini
prejšnjega studenčka iskal vodo in jo našel
nižje v predelu, ki se imenuje Nožica. Ta
voda je bila za tisto sušno obdobje zelo
dobrodošla. Ker je izpod kamnite plošče
tekla počasi, so jo hodili prestrezat tudi
ponoči, da so jo dobili vsaj nekaj zase in
za živino.
Vinko Mihelčič, Majdarjev, ki mi je
o studenčku povedal in me prijazno
peljal pogledat ta kraj, kjer še danes
polzi voda, se spominja, da so tam v
njegovih otroških letih, ko je bil tudi
sam poganjač, pasli živino, danes pa je
pašnike prerasel bukov gozd. Povedal
je tudi zgodbo o nastanku Babne
Police, ki jo je slišal od svojega očeta.
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Hrani: Tone Mlakar, Rihtarjev

prepolovile in jih je bilo osem, ter štirje
kajžarji, ki so imeli po četrt kmetije. Naš oče,
Potoškin ter Carov so bili gozdni delavci. S
kakšnim dobičkonosnim poslom se ni ukvarjal
nihče. Črnak in Bajtar sta bila stalna furmana,
ostali pa so delali na kmetijah. Pridelovali so
krompir, ajdo, ječmen, proso ...
Po vrtovih je bilo nekaj orehov, ki so se posušili,
in so fantje po cel teden kopali korenine. Ker
je bila globoka zemlja, je korenina rasla daleč
navpično navzdol. Korenine so skopali in jih
prodali za furnir v Pivko, ki je bila takrat v
Italiji. Tisti denar so ob nedeljah pretopili v
gostilni in je bilo veselo.

Babna Polica po drugi svetovni vojni. Desno je Rihtarjeva pogorela hiša v kateri je bila pred vojno šola.

Polju kakšnih petdeset metrov za vasjo. Nad
Babno Polico pa so na vsakih 700 metrov ali
kilometer gradili bunkerje, ki so bili od te linije
oddaljeni kakšnih 500 metrov. Ob Rupnikovi
liniji pri Jermendolu je bunkerje gradil tudi moj
oče. Bunkerje in linijo so Italijani med vojno
zaminirali, razkopali in pobrali železo.
Požgana vas
Ko sem bil star 11 let, so Italijani požgali celo
vas. Prebivalce so odpeljali do Podgore, od tam
v Prezid in naprej v internacijo na otok Rab. Na
Rabu je bilo zelo težko, spali smo v šotorih,
paketov, ki so nam jih pošiljali od doma, nismo
dobivali. Tam mi je umrl oče. Po štirih mesecih
in pol so nas 6. decembra prepeljali v Gonars v
Italijo. Dejali smo, da nam je Miklavž prinesel
postelje, saj smo tu bivali v barakah, v katerih
so bile postelje, in bili smo na suhem. Tu smo
dobili tudi pakete, če nam jih je kdo poslal. V
njih je bil predvsem prepečenec ter koruzna in
ječmenova moka, iz katere smo si v menažkah

med barakami na skrivaj kuhali močnik za
priboljšek. Zjutraj smo dobivali pol litra črne
kave, popoldan pa hlebček kruha ter košček
mesa ali sira.
Iz internacije domov smo se vrnili na
velikonočni četrtek 22. aprila 1943 leta, enajst
dni po tem, ko je na Cinkovcu v partizanih
padel moj osemnajstletni brat Tone.
Po vrnitvi iz internacije sem bil star 12 let in
sem imel le 24 kg. Takrat ni bilo drugega kot
samo delo. Ves čas sem moral »malavariti«,
ko smo popravljali hišo. Bilo je težko, saj
nismo imeli ničesar, kajti večino tistega,
kar smo pred požigom skrili v cerkev ali
zakopali, nam je bilo pobrano, saj najbrž ni
nihče pričakoval, da se bo še kdo vrnil. Nam
je k sreči zakopano obleko shranila mamina
sestra v Podgori in nas tudi sprejela, da
smo nekaj časa prebivali pri njih, dokler se
nismo leta 1946 preselili v za silo obnovljeno
domačo hišo.

Legenda o nastanku kraja ter imena Babna Polica
Do zemljiškega gospoda v takratnem gradu Snežnik je prišla skupina ljudi z Dolenjske.
Prosili so ga za kakšen primeren prostor v teh krajih, kjer bi se lahko naselili.
Oskrbnik grajske posesti jim je povedal, da je nekoliko višje dolinica, ki jo je potrebno očistiti
in kjer je tudi studenček, tako da bi imeli vodo. Kraj so si ogledali in zelo jim je bil všeč.
Zadovoljni so se že v mraku odpravili nazaj do gradu. Z njimi je bila tudi noseča ženska, ki
poti nazaj ni zmogla, zato je ostala, z njo pa tudi moški, najbrž njen mož.
Po vrnitvi je graščak takoj opazil, da se niso vrnili vsi. Povedali so mu, da je ena ženska
– baba opešala in ostala gori na polici. Ker je bila že tema, je ukazal, naj jo gredo z baklami
iskat, da bodo skupaj prenočili v gradu.
Temu kraju so zato rekli Babja Polica. Ime kraja se je kasneje še spreminjalo. Iz na primer
vojaških kart Kraljevine Jugoslavije je razvidno, da so jo srbski kartografi poimenovali
Babina Polica.
(povedal Vinko Mihelčič)
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Povojni utrinki
Tone Mlakar, Rihtarjev se je rodil na Babni
Polici pol leta preden so vas Italijani požgali.
V veži ima obešenih nekaj fotografij Babne
Police pred vojno in tudi takoj po njej, ko so
hiše še prenavljali. Kako je bilo takrat, ve le iz
pripovedovanja. Spominja pa se svojih otroških
in tudi poznejših let na Babni Polici, o katerih
mi je na kratko pripovedoval, ko sem si prišel
ogledat njihove stare fotografije.

še pšenico. Do leta 1963 smo še vse kosili na
roke. Takrat je bilo očiščeno in pokošeno okrog
vsakega grmovja, če v kakšnih delih ni šlo s
koso, smo pa obtrgali z rokami. Prva kosilnica
je na Babno Polico prišla, 6. julija 1964 leta.

Šola in delo
Šola na Babni Polici je bila pred vojno kar
nekaj let v naši, takrat še veliki enonadstropni
hiši. Razred je bil v eni od sob v zgornjem
nadstropju. V za silo obnovljeno hišo, ki je bila
nižja od stare, smo se po vojni, 11. novembra
1947, vselili, čeprav ni bilo še vrat. Do tedaj
smo po vrnitvi iz internacije na Rabu bivali
v zasilnem prostoru, kjer imamo listnico
– prostor poleg hleva.

Lansko leto je bilo 25 let, od kar smo na
Babni Polici ustanovili pašno skupnost. Člani
pašnik redno vzdržujemo. Vsako leto očistimo
približno hektar površin in ga tako širimo ter
ohranjamo, da se ne zaraste.

Po vojni šole v vasi ni bilo več, zato so otroci
hodili v Iga vas. Tudi sam sem obiskoval šolo v
Iga vasi, do katere je bilo uro hoda. Kljub dolgi
poti Poličani nismo nikoli zamujali pouka. Smo
pa velikokrat ostajali doma. Ob lepem vremenu
smo morali delati na kmetiji, če je bil dež, pa
smo ostali doma, ker nismo imeli dežnika.

Pašna skupnost
Če se ne motim, so čredniki – pastirji – na
Babno Polico hodili past vse do leta 1959.

Pot na pašniku je bila narejena že okrog leta
1950. Zgradili so jo Kastavci, kar je razvidno
na delu poti, kjer je čez cesto narejen »propust«
za vodo. Ob cesti na betonu je namreč napis
Društvo Kastavaca in narisan cvetlični šopek,
letnica pa je slabo vidna.
Na pašniku se ob delu dogodi tudi veliko takšnih
in drugačnih zgodb, ki se bolj ali manj srečno
končajo in se jih radi spominjamo. Pred leti
smo na primer vozili živino po Javorju. Miklu s
Podloža se je takrat v enemu klancu po nesreči
prevrnila prikolica in pokrila vso živino pod
seboj. K sreči se ni nikomur nič zgodilo. Tisti
del pa se od takrat imenuje Miklov klanček.

Vaška ograda
Na sončnem pobočju južno nad vasjo je, od kar Poličani pomnijo, velika kamnita ograda v
kateri ima vsaka hiša še vedno svojo gredico, kar je vaška posebnost. V ogradi je zelo dobra
zemlja, gredice pa so vsa leta tudi izdatno gnojili. Tukaj so nekdaj pridelovali predvsem
sadike zelja, kavre, ter solato in drugo zelenjavo. V zadnjem času se je del ograde zarasel
s travo, nekateri pa gredice še vedno uporabljajo za zelenjavo, krompir in druge pridelke.
Zloženo kamenje, ki obdaja ogrado daje rastlinam zavetje in jih ščiti pred divjadjo.

Že pri štirinajstih letih sem sam hodil delat v
gozd. S seboj za malico sem vzel pol litra črne
kave, na vrtu pa pobral kakšno tepko. Kruh
smo videli samo za velike praznike. Jedli smo
krompir, ješprenj in pa zelje, trikrat na dan, če
je le bilo. Vse lesnike (divja jablana) smo pobrali
po gozdu, ker ni bilo drugega. Če sem dobil kje
kakšno jabolko, je bil zame pravi priboljšek.
Spominjam se, ko je ata kuhal krompir za
prašiče, in ko ga je »štokal«, smo otroci ob
strani stali in smo včasih kakšnega na hitro
izmaknili, seveda nas je podil stran.
Košnja
Na Babni Polici smo nekdaj postavljali tudi
ostrnice. Pri nas smo jih imeli okrog sto. Na
njih so sušili deteljo, seno, otavo, na koncu pa

Frajtonarica Magde Mlakar
Na Babni Polici je včasih prav veselo, še posebno, kadar Magda
Mlakar – Rihtarjeva raztegne meh svoje frajtonarice.
Ko sem bil na obisku v vasi, je njen Snežni valček, ki ga je sredi sončnega
jesenskega dopoldneva izvabila iz svojega inštrumenta, kmalu iz hiš
privabil nekaj vaščanov, ki so prišli prisluhnit njenemu igranju.
Igranje na harmoniko jo je mikalo že v otroških letih. Pri štirih letih je
včasih na skrivaj poskušala potegniti za frajtonarico svojega starega
očeta, ki jo je igranja pozneje tudi naučil. Eno leto je hodila tudi na
tečaj.
Najraje igra za sebe, z veseljem pa zaigra tudi ob različnih priložnostih,
kamor jo povabijo – na srečanje harmonikarjev ali za kakšen družinski
ali vaški praznik.
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Zbirka rogov in …
Nemaloštevilne sprehajalce in obiskovalce,
ki prihajajo na Babno Polico iz Podgorske
smeri, na vrhu pred ravnico, ki se spusti
v vas, pozdravita silhueti medvedov, ki
hlačata po grebenu nad cesto. Marsikdo,
ki ju uzre prvič, v tistem trenutku najbrž
niti ne podvomi, da nista prava medveda.
Seveda pa kmalu vsak ugotovi, da sta to
stara skrivenčena drevesna debla. Tja
jih je za popestritev pokrajine in kraja
pred kakšnim letom postavil Milan Troha
– Črnakov.
Tudi doma ima veliko zbranih zanimivosti, ki
jih obiskovalcem z veseljem pokaže.
Že na dvorišču njegove domačije naletimo
na nenavadnega zmaja, ki s svojim grčastim
trupom in izbuljenim očesom bolšči okrog
sebe in se šopiri z razprtimi krili. Pred leti ga
je izdelal iz korenine, ki jo je našel v gozdu,
dodal mu je še nekaj svojih domislic in ga
prebarval v zeleno.
Poleg kmečke opreme in orodja ima v svoji
zbirki tudi več kot 30 parov nekaj tudi zelo

starih in zanimivih smuči in prav toliko ali še
nekaj več parov jelenjih rogov. Nekateri so
bili celo last istega jelena. Večino jih je našel
po polju in obronku gozda na Polici. Najbolj
od vseh je ponosen na osemnajsteraka, ki je
prava trofeja.
Zbrane ima tudi razne vojaške predmete od
čelad do delov granat, izmed katerih so tudi tri,
s katerimi so Italijani med vojno obstreljevali
Polico. Dragocen spomin je aluminijasta
čutara, ki jo je prinesel njegov oče iz nemške
internacije v Linzu in pa fotografija njegovega
starega očeta, ki je leta 1977 na otvoritvi ceste
med Vrhom in Babno Polico prerezal trak.
Predmetov vrednih ogleda je še veliko in Milan
Troha, ki je vaški gospodar, ter tako poleg
ostalih prebivalcev tudi sam v marsičem
zaslužen, da je vas urejena in zanimiva,
razmišlja, da bi nekoč uredil primeren prostor,
nekakšen muzej, v katerem bi vse te predmete
razstavil na ogled. Zbirko starin sproti
dopolnjuje, v gozdu pa ima ogledanih tudi že
kar nekaj zanimivih korenin in debel.
Viri vsebine o Babni Polici na naslovnici in v članku:
ustni:
- Milan Troha, Franc Mlakar (Babna Polica 13),
Tone Mlakar, Ana Mihelčič, Vinko Mihelčič
pisni:
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem,
Družina 1996
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim poljem II,
Družina 2002
- Šolsko glasilo podružnične šole Iga vas,
posvečeno 90 letnici šole v Iga vasi, junij 1998

Janez Kvaternik

POLHARSKA HIMNA
Polharija spet prihaja,
po dolini slanca pada,
čas bo polhe it’ lovit,
stare polšne obnovit.
Imel sem polšno že izbrano,
poravnal so m’jo z novo vlako,
novo vlako, novo pot,
oj, kje je povšna, kje je pot?
Čuk in sova ter lisica
starih polhov je tatica,
zavriska sova uhuhu,
najbolje iti je domu.
Mežnar je že dan zazvonil,
jaz pa nisem še nič ulovil,
nič ulovil, nič nabral,
še sam ne vem, kaj bi v ruzak djal.
Polharji po pot hitijo,
žejo pogasit’ želijo,
hudo žejo, hudo strast,
oj, kje si polšna, kje si past?
Milan Troha med delom svoje zbirke rogov

12

november, 2007

Vinko Mihelčič

Vaško srečanje
Babna Polica je prejela priznanje za najbolj
urejeno vas v Loški dolini za leto 2006, ta
naslov ji je ponovno pripadel tudi v letošnjem
letu. Za urejenost kraja se trudijo vsak po
svojih močeh, zato so naziva najbolj urejene
vasi še posebej veseli. Ob tej priložnosti so v
septembru, na vrtu pri Tastarih organizirali
vaško srečanje vseh stalnih in tudi občasnih
prebivalcev.

Vse najboljše letnik 47!

UGANKA

Imeli smo praznovanje okrogle obletnice. Zbralo se nas je 34 in bilo nam je lepo. Kar pozabili smo na leta in se vrnili v mladost. Peli smo in plesali in si obljubili, da se srečamo prej
kot čez deset let.

V naši dolini je mnogo vasi,
vsaka si biti najlepša želi,
to je dosegla ta mala vasica,
saj je v dolini lepotna kraljica.

VABILO
60 je let minilo,
odkar smo se rodili,
60 je let že mimo
odkar na svet smo ta stopili.

V Mariboru je nastala
TAM – tovarna, pusta in brez blišča,
v Ameriki pa AL CAPONE
odšel v večna je lovišča.

O marsičem se v letu tistem
dalo bi zapet’,
je pa najbolj to pomembno,
da mi prišli smo na ta svet.

DIOR je prvič vsem predstavil
svoje cunje, kikle, jope,
rodila se Carla je Del Ponte,
strah zločincev vse Evrope.

Tudi Arnold Schwarzenegger
se to leto je rodil,
TITO pa medaljo svetlo
za svojo hrabrost je dobil.

Pa še mnogokaj
je v letu 47’ se zgodilo,
važno je, da vsi »okrogli«
mu nazdravimo obilo.
Vera Jasna Lekan

V. Jasna Lekan

Prepozna zahvala
Lahko bi se reklo, da je že zgodovina,
odkar je živel dobrotnik, gospod Mrcina,
bil je v stari starotrški šoli ravnatelj,
obenem za revne učence donator.
Njegove dobrote sem bila tudi jaz deležna,
za kar sem mu še dandanes hvaležna,
a zahvalo sem le v sebi nosila,
zares čudno – zakaj mu je nisem izrazila?
In zakaj mu dolgujem zahvalo?
Ker me je osrečil še deklico malo,
osrečil in mi naredil nepozabno veselje,
ko mi je kupil in podaril nove čevlje.
Takrat nisem razumela njegove vrline,
in kmalu nato sem odšla iz doline,
in sicer me je občina poslala v dom sirot,
ker mama ni imela nič – kaj šele dobrot.
Čez deset let sem se vrnila nazaj,
nazaj v Loško dolino, v rodni kraj,
kjer sem se s spoštovanjem ozirala
na g. Mrcina,
žal z besedo zahvale ga pa nisem
razveselila.
Zdaj je prepozno, ker ga je pokrila gomila,
tolažim se s tem, da sem za dobrotnike
molila,
v srcu pa nanj nosim lep spomin
znak hvaležnosti pa naj občuti njegov sin.
Milena Kraševec
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Dobrodelni koncert Shirlie Roden za družino Kandare
Naši prijatelji, mlada petčlanska družina Nina in Janez ter otroci Ana, Jakob in Neža Kandare (p. d. Antonovi) so
utrpeli naravno nesrečo. Zaradi udara strele jim je pogorel hlev. Nini je uspelo rešiti konje in koze, hlev, ki je nosil
letnico izgradnje 1836, pa je pogorel skoraj do tal. Kmetija je njihov edini vir preživljanja.
foto: Borut Kraševec

Da bi jim lahko čim bolj pomagali smo
se odločili za dobrodelni koncert Shirlie
Roden, ki je bil na polno luno, v sredo 26.
9. 2007 z začetkom ob 19.00 uri v Danah
10, v Loški dolini (na ekološki kmetiji
Janezovega brata – Domačija Kandare).
Koncerta se je, kljub slabemu vremenu,
udeležilo okrog 100 ljudi, ki so velikodušno
darovali, tako da smo nabrali preko 1500 EUR.
Darovana sredstva smo na koncertu samem
poklonili naši družini, ki bo sredstva namenila
za obnovo hleva in to na star način, da bodo
čim bolj ohranili avtentičnost te dežele. In
hvaležni smo Janezu, da kljub težki situaciji,
v kateri so se znašli, tako srčno skrbi tudi za
našo kulturno dediščino. Ni veliko takih.
Seveda pa koncerta in s tem tudi zbranih
sredstev ne bi bilo, če ne bi imeli tako velike,
nesebične pomoči in podpore s strani nekaterih
medijev, ki so nam pomagali z brezplačno
objavo o tem dogodku, brezplačnega ozvočenja
in pogostitve, ter prijateljev in znancev, ki so
po elektronski pošti širili novico o koncertu
med prijatelji in znanci – vse to so bile tudi
donacije, za katere se še enkrat vsem iz srca
zahvaljujemo.
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Ljubezen do Slovenije traja že dobrih 14
let – toliko časa namreč Shirile že prihaja k
nam. Poleg koncertov, ki jih izvaja občasno
tudi v sodelovanju z drugimi glasbeniki, vodi
tudi razne delavnice, na katerih nas uči o
zdravilnih učinkih glasu, izvaja individualne

terapije zdravljenja z glasom, se zavzema
za ohranitev nedotaknjenosti naše narave in
kulturne dediščine.
Koncert sem, s pomočjo sponzorjev in
prijateljev organizirala Nataša Kogoj s. p.
foto: Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

Ta dogodek nam je pokazal, da smo ljudje še
solidarni in nam je kljub življenjskemu tempu,
v katerem živimo, še vedno mar za soljudi,
prijatelje. In to je tisto, kar šteje in nam lahko
daje vero v lepo prihodnost.
Shirlie Roden se je na mah zaljubila v našo
deželo in ljudi. Ko pa je spoznala še Cerkniško
jezero, je enostavno vedela, da bo še prihajala.

november, 2007

ljudje in kraji
Anton Avsec, Medvode

Janezu Hribarju v spomin (1909–1967)
Ob 40-letnici smrti narodnega heroja Janeza Hribarja se z globokim spoštovanjem oziram na njegov izredni
ustvarjalni lik.
Spominjamo se ga kot borca za pravice
delovnega Ijudstva, organizatorja in
voditelja kmečko-delavskega gibanja v
Loški dolini, ob razsulu in nacifašistični
okupaciji Jugoslavije pa vodilnega
organizatorja OF in KPS ter prvih
partizanskih enot na Notranjskem.
Spominjamo se ga kot vojaškega voditelja
najširših razmer, sotvorca nove državne
socialistične skupnosti ter v povojnem
razdobju tudi kot neumornega organizatorja
številnih akcij pri obnovi in graditvi našega
gospodarstva, še zlasti razvoja kmetijstva
m zadružništva. Rojstni Loški dolini pa
je z zamislijo in izgradnjo Kovinoplastike
Lož postavil solidne temelje cvetočega
gospodarskega razvoja, katerega rezultate
danes zaznavamo kot samoumevne v
bližnji in daljni okolici.
Janez Hribarje bil rojen 3. novembra 1909
v ugledni kmečki družini v Ložu. Trdo
kmečko delo od zgodnjega otroštva je
kalilo njegov značaj, iz katerega je odsevala
delavnost,
poštenost,
odgovornost,
vztrajnost, premišljenost, socialni čut in
zlasti silna vedoželjnost za razumevanje
in spoznavanje naravnih, družbenih,
gospodarskih in socialnih vprašanj.
Otroško in mladostno vedoželjnost v
tedaj zelo razgibanem kmečko delavskem
okolju Loške doline, ko je odsevala vihra I.
svetovne vojne, ko smo se Slovenci otresli
tisočletnega germanskega jarma in je bila
ustanovljena skupnost jugoslovanskih
narodov, v kateri je vsled težkih življenjskih
razmer zajelo kmečko delavski živelj v dolini
revolucionarno vrenje, očetova pripoved
in šestletna šolska izobrazba nista mogla
potešiti in zadovoljiti. Odgovore je iskal
v časopisju in v vsakovrstni literaturi.
V mladostnih letih je aktivno deloval v
domačem gasilskem društvu, v dramatski
sekciji in godbi. Po odsluženju vojaškega
roka pa je že pozorno spremljal družbeno
politična dogajanja. Svetovna gospodarska
kriza konec 20-ih in v začetku 30-ih let je z
vso ostrino pritisnila vse sloje prebivalstva.
Janez Hribar je tedaj spoznal in dojel njih
stisko in boj za golo preživetje. Rešitev
iz težkega položaja so mnogi in tudi on
videli v programu revolucionarne delavske
stranke KPJ. Deloval je v marksističnem
krožku v Ložu, bil ustanovni član društva
kmečkih fantov in deklet ter nato med
vodilnimi člani kmečko delavskega gibanja
november, 2007

v Loški dolini kot sestavni del množičnega
ljudskofrontnega gibanja. Na občinskih
volitvah leta 1936 in 1938 je bil na listi
KDG obakrat izvoljen za odbornika. Leta
1939 je bil sprejet v KPS, leto pozneje pa
je postal sekretar partijske celice v Loški
dolini. Zaradi revolucionarnega delovanja
ga je protiljudski vladajoči režim v začetku
leta 1941 konfiniral v Ivanjico.
Ob razsulu stare Jugoslavije je organiziral
zbiranje orožja in vojaške opreme ter bojkot
okupacijskih odredb o obvezni oddaji
orožja okupatorskim oblastem. To je bila
osnova za oborožitev partizanskih enot. V
začetku junija 1941 je postal član na novo
ustanovljenega okrožnega komiteja KPS
za Notranjsko in bil odgovoren za vojaške
zadeve. Omeniti je treba, da je vodil
logistične priprave za izvedbo napada
Krimskega bataljona na Lož in Bezuljak.
Sodeloval je pri ustanovitvi 3. partizanskega
bataljona Ljubo Šercer in bil v njem
namestnik komandanta. 29. aprila 1942 je
postal politkomisar Notranjskega odreda.
Odred je z močno ofenzivno dejavnostjo ob
hkratni močni politični angažiranosti OF in
narodne zaščite sprožil množično vstajo
na Kočevskem, Notranjskem in sosednjim
Gorskim Kotarjem ter tako ustvaril obsežno
osvobojeno ozemlje. S tem je skoraj
popolnoma onemogočil okupatorjeve
vojaške upravne in fašistične dejavnosti.
Vojaške aktivnosti je usmerjal tudi onstran
stare jugoslovansko-italijanske meje na
Primorsko. Silovita italijanska poletna
ofenziva 1942 je ta razvoj z množičnimi
represalijami zavrla, vendar pa NOV ni
mogla uničiti.

in izvršnega sveta, predsednik Ljudskega
odbora Ljubljanske oblasti in obenem
sekretar oblastnega komiteja KPS ter za
tem še organizacijski sekretar glavnega
odbora OF in tudi predsednik zadružne
zveze Jugoslavije. Več mandatnih dob je
bil zvezni in republiški poslanec ter član
najožjega političnega vodstva v republiki.
Življenjski opus Janeza Hribarja - Toneta
Pogačnika je lepo opisal njegov bojni tovariš
in sodelavec Živko Bernot z besedami:
»Njegov lik je najjasneje sijal med vojno, v
času velikih prelomov in nasprotij, v času
brezkompromisnih odločitev in največjih
odpovedi ... Ožarjen z ljubeznijo do rodne
doline se je loteval dela in delal za ljudi, iz
vrst katerih je zrasel in ki jih je imel tako
rad, da so mu bile besede premalo, da bi
to izrazil. Zato ljubeznivih besedi ni dosti
govoril, gradil pa je svojim dragim tak
dar, ki naj večno priča o tem, da je prav
razumel svoj čas in poslanstvo ter da je
resnično ljubil vse delavne ljudi, posebno
pa še svojo Loško dolino.«
Domovina se mu je oddolžila s številnim
najvišjimi odlikovanji: redom narodnega
heroja, redom narodne osvoboditve, redom
partizanske zvezde z zlatim vencem, redom
zaslug za narod I. in II. stopnje, redom za
hrabrost, redom bratstva in enotnosti z
zlatim vencem in redom republike z zlatim
vencem. Prejel je tudi odlikovanje Ljudske
republike Poljske. Lik Janeza Hribarja bo
ostal za zmeraj v naših mislih in srcih kot
zgled našim bodočim rodovom.

Janez Hribarje bil ves čas NOB na vodilnih
položajih mdr.: politkomisar Krimskega
odreda in Šercerjeve brigade, namestnik
politkomisarja XIV. in nato XVIII. divizije, od
22. decembra 1943 do 9. septembra 1944
pa politkomisar IX. korpusa in nato do 11.
aprila 1945 še politkomisar VII. korpusa.
Vojaško pot je končal s činom polkovnika.
Poleg tega je bil aktiven tudi na političnem
področju, saj je bil delegat kočevskega
Zbora
odposlancev
slovenskega
naroda, delegat AVNOJ-a in član SNOS
– Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta. 5. maja 1945 je bila v Ajdovščini
imenovana prva slovenska vlada in v njej
je minister za kmetijstvo. V povojnem
razdobju je bil vrsto let član slovenske vlade
15

kultura
Borut Kraševec

Leopold Turšič (1883–1927)
80-letnica smrti
Leopold Turšič, duhovnik in pesnik, je bil rojen
13. novembra 1883 v Ložu. Novomašnik je
postal leta 1907 in bil naslednja tri leta kaplan
v Gornjem Logatcu, nato pa še tri leta v Vrhniki.
Po letu kaplanovanja v Šentvidu nad Ljubljano je
moral decembra 1914 oditi na fronto za vojnega
kurata, od koder se je po koncu I. svetovne
vojne vrnil in šel januarja 1919 za kaplana v
Šmihel pri Novem mestu. Za nesebično delo na
fronti je prejel tri odlikovanja.
S fronte se je vrnil z jetiko, zahrbtno boleznijo, ki
ga je kljub večkratnemu zdravljenju na Golniku
premagala, da je 30. maja leta 1927 umrl v
Krškem, kjer je bil od avgusta 1920 župnik.
Tam je tudi pokopan. Župljani so mu postavili
nagrobnik z verzi, ki jih je napisal sam:
»Med vami sem živel, med vami umrl.
Bo kdo-li za mano si solzo otrl?
Ni treba. A kadar greš tod naokoli,
vsaj en očenaš mi za dušo pomoli!«

Pisal je že v času študija, takrat je napisal
pesem Pet pedi, ki so jo ob njegovi smrti
objavili v reviji Dom in svet in se na ta
način poslovili od njega. Kot vojni kurat je
v dnevnik Slovenec pošiljal številne dopise.
Sicer pa je pesmi in spise večinoma pisal pod
psevdonimi: Marijan, Milko Milič, Radoš, in
Strninski.
Leta 1924 je izdal vzgojno igro v treh dejanjih
Izgubljeni raj. Pesniške zbirke Tiho veselje, ki
jo je pripravljal bolan, ni dočakal, izšla je leta
1928 po njegovi smrti pri založbi sv. Mohorja
v Celju v 24. zvezku Mohorjeve knjižnice.
Ob 70. letnici njegove smrti leta 1997 je
Aleksandra Turšič, žena njegovega pranečaka
počastila njegov spomin z ponatisom izbora
iz pesniške zbirke Tiho veselje. Pesmim
Leopolda Turšiča je v drugem delu dodala
tudi svoje, ki jih je asociativno navezala na
njegove.

Leopold Turšič na fotografiji objavljeni v pesniški
zbirki Tiho veselje. V tej zbirki je objavljen tudi njegov
portret, ki ga je leta 1925 v olju na platno naslikal
akademski slikar Franjo Stiplovšek. Turšičev portret
je med ostalimi Stiplovškovimi deli razstavljen v
stalni zbirki Posavskega muzeja v Brežicah.
vir:
- Leopold Turšič, 1928, Tiho veselje, Celje: Družba
sv. Mohorja.
- Janez Kebe, 1996, Loška dolina z Babnim
Poljem, Ljubljana: Družina.
- Aleksandra Turšič, 1997, Tiho veselje, Maribor:
Založba DRUMAC.

Borut Kraševec

France Lokar (1917–1994)
90-letnica rojstva
France Lokar, duhovnik in pesnik, je bil rojen
13. marca 1917 v Polju pri Višnji Gori kot sedmi
otrok v gruntarsko mlinarski družini. Leta 1943
je bil posvečen v duhovnika, zatem je služboval
v Kostanjevici na Krki, kjer ga je takratna oblast
stalno nadzorovala in zaradi pridig klicala na
zagovore. Zaradi dokaza se je navadil pridige
zapisovati, česar se je držal celo življenje.

Lokarjevo pesniško zbirko Kar dan v sebi skriva je
ilustrirala akademska slikarka Stanislava S. Pudobska
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Starejši prebivalci Loške doline se ga spominjajo predvsem kot župnijskega upravitelja
(1959–1967) in kasneje (1967–1970) župnika
v Starem trgu pri Ložu. Ob prihodu v Loško
dolino je pripravil praznovanje 800-letnice
starotrške župnije. Pod njegovim vodstvom so
se začela mnoga obnovitvena dela na cerkvenih
zgradbah. Pred propadom je rešil romarsko
cerkev na Križni gori, ki je bila dolga leta
izpostavljena vandalizmu. V župnijski cerkvi je
uredil novo krstilnico s sliko, ki jo je v zgrafitofresko tehniki izdelal ak. slikar Lojze Perko …

duhovnikov, v Novi mladiki in Ognjišču. Svoje
pesmi je izdal v kar dvanajstih samostojnih
pesniških zbirkah. Imel je posluh tudi do
likovnega ustvarjanja, kar dokazujejo njegove
pesniške zbirke, ki so opremljene z likovnimi
deli več priznanih slikarjev: Jožeta Horvata
- Jakija, Franceta Slane, Jožeta Tisnikarja,
Staneta Jarma, p. Gabrijela Humeka in tudi
Lojzeta Perka ter Stanislave S. Pudobske.
Pesniško zbirko Tiha srečanja, ki jo je izdal leta
1967, pa je opremil s fotografijami baročnih
kipov cerkva v župniji Stari trg pri Ložu.

Njegova duhovniška pot se je nadaljevala v
Gornjem Logatcu in Lipoglavu ter se zaključila
v Stiškem samostanu, kjer se je zbližal z
zeliščarjem, patrom Simonom Ašičem in
slikarjem, patrom Gabrijelom Humekom. Bil
je dober govornik, tako da so ga verniki radi
poslušali. Še posebej je bil priljubljen zaradi
svoje dobrote in šegavosti ter pozitivnega
nastopa, s katerim je združeval ljudi in jim
pomagal k dobremu. Leta 1974 ga je Tito za
njegovo družbeno in kulturno delo odlikoval z
redom bratstva in enotnosti.

France Lokar je nepričakovano umrl 16.
februarja 1994 zadet od kapi.

France Lokar je veliko pisal. Pesmi in tudi prozo
je objavljal že v svojih gimnazijskih letih. Z
objavljanjem je kasneje nadaljeval v Novi poti,
izdajah Mohorjeve družbe, Slovenske matice,
Cirilmetodijskega društva, Zadruge katoliških

dela:
Posute ceste (1966); Tiha srečanja (1967); Okno
na vrt (1969); Ko pelin cveti (1971); Rdeče in
sivo (1975); Dolina brez imena (1976); Kmet;
Razdejana gnezda; Ura abecede; Kar dan v
sebi skriva; Osmrtnice; Z Marijo in Jezusom
v novo tisočletje; Pogled v dušni dosje; Obok
neminljivega (1993)
vir:
- Marjeta Žebovec, 2006, Slovenski književniki
rojeni od leta 1900 do 1919, Ljubljana:
Karantanija.
- Janez Kebe, 1996, Loška dolina z Babnim Poljem,
Ljubljana: Družina.
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za najmlajπe
Otroci in vzgojiteljice vrtca Iga vas

Ob tednu otroka
Ježek, teka, teka…
Ježek teka, teka,
jabolka si sladkega želi
in namesto njega
miška ven se skotali.

Ježek teka, teka
in se kotali,
a v petek »žurko«
s plesom naredi.

Ježek, teka, teka,
od vrvice do vrvice hiti
in otrokom vzklika:
»Dajmo, dajmo vsi!«
Ježek teka, teka
tipa, voha, gleda,
se po listju kotali
in zagleda buče tri.
Ježek teka, teka,
a po tleh je vse mokro,
proti vrtcu se obrne
in iz škatle kocke zvrne.

Na obisku v Kozariščah
V našem vrtcu se zavedamo, da ima aktivno učenje in vključevanje staršev v vzgojno delo velik pomen. Zato
strokovne delavke v vrtcu iščemo različne možnosti in ideje, da bi temu cilju čim bolj sledile.

In končno smo začeli z našim delom. Pobirali
smo jabolka v košare in zaboje. Rezanje jabolk
za sušenje je videti zelo preprosto. Toda po
prvih poizkusih temu ni bilo več tako. Prišli
smo do prve izkušnje. Toda ni nam vzelo volje
in smo veselo nadaljevali z delom. Pobrana
jabolka smo oprali, očka Robert jih je zmlel v
»malnu«, nato jih je stresel v »prešo« in pričel
Darja Remec

Čudovito jesensko popoldne je napovedovalo
enkratno doživetje. Ob prihodu nas je pričakal
očka Robert in nam razložil, kaj vse bomo počeli.
Za začetek nam je pokazal, kako se suši sadje,
ki smo ga seveda tudi poizkusili. Videli smo
krušno peč in izvedeli, čemu je služila nekoč in

danes. Nato pa nas je popeljal v sadovnjak, ki je
bil pravzaprav naš cilj. Najprej smo spoznavali
drevesa v sadovnjaku, poimenovali sadje in se
pogovarjali o predelavi sadja.
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stiskati. Iz zmletih jabolk je pritekel sladek
jabolčni sok, ki smo si ga seveda privoščili
in si ga tudi nalili v stekleničke ter ga odnesli
domov. Za zaključek smo posadili jabolčne
peške, iz katerih bo zrasla jablana.
Naše srečanje se je prehitro končalo in z novimi
izkušnjami ter spoznanji smo se poslovili od
družine Baraga. Še enkrat se jim najlepše
zahvaljujemo za prijetno doživetje.
Otroci in strokovne delavke iz vrtca Stari trg,
skupina »PIKAPOLONICE«
Darja Remec

Tako smo se zelo razveselili povabila
družine Baraga iz Kozarišč, ki ima v vrtec
vključeno hčerko, da jih skupaj z otroki
obiščemo na njihovem domu. Stekla
so dogovarjanja in določili smo datum
obiska.
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šolar
Miha Srpan, 5. b (8)

Umko
V petek, 28. 9. 2007 smo se učenci obeh petih razredov zbrali pred šolo. Odpravili smo se na snemanje oddaje Umko
Show-a v Ljubljano. Za sodelovanje v oddaji sta nas prijavili in pripravljali učiteljici Marija Cerkvenik in Anita Bajec.
Po prihodu v Ljubljano smo šli peš do RTV SLO.
Na RTV nas je sprejel animator in nas pospremil
v garderobo, kjer smo dobili RDEČE majice.
Nekaj časa smo še čakali naše nasprotnike, ki
so prišli iz OŠ Veliki Gaber iz okolice Trebnjega.
Čez čas smo se skupaj odpravili v največji
studio na RTV, kjer poteka tudi snemanje
Mariove oddaje.
Tam je bil uslužbenec, ki nam je predstavil potek
in vodjo snemanja. Najprej smo vadili ploskanje
in »kričanje«. Ko smo se izurili in dodobra ogreli
glasilke, je v studio prišel GAŠPER – voditelj
oddaje Umko. Začeli smo s snemanjem. V prvi
igri je našemu Niku uspelo zadeti koš in dobili

smo UMKA (Umko je pomenil podvojitev točk).
Tudi skritega gosta smo uganili in dobili 10
točk. Skrita gostja je bila gdč. Erika, voditeljica
oddaje Piramida. Po tej igri se je Nik odpravil v
»galaksiko« od koder nam je pokazal predmet s
pantomimo, kar smo zlahka uganili. To je uspelo
tudi našim nasprotnikom. Pri vprašanjih smo
bili boljši, saj smo odgovorili na vsa zastavljena
vprašanja. V naslednji igri smo vložili Umka. Igra
se je imenovala »Hiter – hitrejši« Naš Hamilton
– Matevž, se je odlično odrezal in podrl rekord,
saj je progo prevozil le v sedmih sekundah.
Sledila je zadnja in najboljša igra BALONANJE.
Naloga je bila, da v čim krajšem času najdemo
več žogic, ki so bile skrite v balonih. Gostja

oddaje je dala znak in baloni so s stropa padli
na tla. Začelo je pokati. Igra je bila napeta.
Naši nasprotniki so zbrali le eno žogico več kot
mi. Kljub temu smo glasno slavili zmago. Za
nagrado smo dobili sladkarije in majice. Vsem
tekmovalcem iz OŠ Veliki Gaber smo čestitali
za igro, ter se veseli odpravili domov.
Ob tem se v imenu obeh razredov zahvaljujem
učiteljicama, ker sta nam zaupali in nas prijavili
na nepozabno doživetje. Zahvala tudi vsem, ki
so nas spremljali in navijali za nas.
Oddajo si lahko ogledate 9. 12. 2007, na 1.
programu RTV SLO.

Nastja Ravšelj

12. Ljubljanski maraton – šolski tek
V Ljubljani je v soboto, 27. 10. 2007 ter
v nedeljo, 28. 10. 2007 potekal že 12.
Ljubljanski maraton. Udeležili smo se ga
tudi učenci OŠ heroja Janeza Hribarja in si
v skupnem seštevku izmed 26 udeleženih
šol priborili odlično 10. mesto.
K temu je v večji meri botrovala velika udeležba
učencev iz naše šole in njihovi dobri rezultati,
saj jih je kar nekaj doseglo uvrstitev med prvih
100 tekačev v posameznih kategorijah. Učenci
smo bili nad samo organizacijo in potekom
prireditve navdušeni, saj smo se je v veliki
meri udeležili predvsem zaradi druženja.
Sama bom drugo leto verjetno tekmovala že na
srednješolski progi, vendar sem prepričana,
da se bodo učenci nižjih razredov naše šole,
še bolj množično udeleževali takih tekem, saj
šola premore kar nekaj nadebudnih tekačev,
ki potrebujejo le malce več treninga s strani
naših učiteljev športne vzgoje in rezultati
bodo tu.
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študentska cona

Začetek študentskega življenja v Loški dolini
Dan za v Cono
V soboto, 27. 10. 2007 se je odprlo
študentsko ozemlje v Loški dolini. Cona, ki
je naša sekcija Notranjskega študentskega
kluba, zdaj deluje tudi uradno in vas, vse
študentke, študente, dijakinje in dijake
vabi, da se ji pridružite.

Bernarda Bertollucija z naslovom Sanjači, ki
bo uvertura v naše filmske večere. To je film
o prijateljstvu med tremi študenti, ki v letu
1968 študirajo v Parizu. V turbulentnem času
študentske revolucije jih druži prijateljstvo in
ljubezen do filma.

Že ta petek, 2.11. 2007 bomo ob 20h priredili
filmski večer. V klubski sobi Kulturnega doma
si bomo ogledali film italijanskega režiserja

Poleg filmskega večera bo vsako soboto od 18h
do 20h potekala Odprta Cona. V tem času se
boste lahko vpisali v Notranjski študentski klub

ali pa prišli na druženje. Vse naše aktivnosti
bodo objavljene na spletni strani NŠK-ja (www.
klub-nsk.si). Zdaj je odločitev, kdaj bo vaš dan
za v Cono, samo še na vas. Vabljeni!
Eva Kraševec

Otvoritev Cone
nasmejali. Potrebno je povedati tudi to, da smo
v tem popoldnevu pridobili 29 novih članov,
kar je za prvi dan delovanja Cone pohvalno.

Snežana Volf

Torej, naša otvoritev se je zgodila.
Prvi del otvoritve v Starem trgu je presegel
naša pričakovanja, zdi se nam, da smo bili
zelo uspešni. Kljub vsemu pa smo bili malo
razočarani zaradi nizkega števila obiskovalcev,
saj smo se potrudili po svojih najboljših močeh
in smo kar dobro informirali ljudi prek različnih
medijev.

Snežana Volf

Snežana Volf

se najedli
slastnih
obloženih
kruhkov

in se pogreli ob kuhanem vinu.

Po krajših govorih smo uradno odprli Cono,

Drugi del otvoritve je potekal v Bobr baru, kjer so
kot osrednji del programa nastopili »stand-up«
komiki Komikaze. Namen tega dela otvoritve
je bil, da pokažemo ljudem malo drugačno
vrsto humorja, kot smo ga vajeni v vsakdanjem
življenju. »Stand-up« komedija je v svetu cenjen
žanr, pri nas pa je še v razvoju. Komikaze se pri
svojih nastopih trudijo, da bi v svoj humor zajeli
trenutno politično, družbeno, kulturno situacijo,
kar jim tudi dobro uspeva. Smešenje aktualnega
družbenega dogajanja, drugih in konec koncev
tudi samih sebe je torej ena izmed značilnosti
tega žanra, vendar pa je najbrž za tiste, ki tega
žanra ne poznajo, zadeva malo manj smešna.
To je sicer razumljivo, saj ljudje svet različno
dojemamo in interpretiramo, vendar pa je
treba vedeti, da s tako vrsto humorja nikakor
niso mišljene osebne žalitve.

Kmalu zatem je veliko zanimanja
poželo potopisno predavanje
Matica Turka in Petra Ambroža
o Laosu, Kambodži in Tajski, ki
je bilo zelo zanimivo, podrobno
in izčrpno, poslušalci pa so se ob
nekaterih zgodbicah kar pošteno

Otvoritev Cone in s tem ogromno dela je
torej za nami, vendar pa nas delo čaka tudi v
prihodnje. Gremo s polno paro naprej!

Želim vam, da bi imeli čim več aktivnosti
in druženja in da bi se čim več dijakov in
študentov našlo v klubu. Dobro bi bilo, da bi
čim več občanov videlo vašo aktivnost in da
dogajanje ne bi zamrlo.

Zala Kočevar, študentka
Cona se mi zdi zelo v redu. Zanimivo se mi zdi,
da je kar naenkrat prišlo do ideje o ustanovitvi
Cone in da so študentje polni idej. Cono in
dogajanje v njej podpiram!

Jure Švigelj, predsednik NŠK
Zdi se mi super, da se je po dolgem času našla
skupina študentov, ki je pripravljena nekaj
narediti, da bi se študentsko dogajanje razvilo
tudi v Loški dolini. NŠK pokriva območje
občin Cerknica, Bloke in Loška dolina in zato
je škoda, da bi bilo dogajanje omejeno samo
na Cerknico. Upam, da bo Cona zaživela in da
boste v ponos NŠK-ju.

Marko Turk, študent
Lepo se mi zdi, da smo se premaknili in da
bomo oživili dogajanje. Dobro bi bilo, da bi
dobili sredstva za delovanje, da bi v Cono
privabili čim več mladih.

Anja Žnidaršič in Manca Kočevar

Utrinki obiskovalcev Cone
Obiskovalce na otvoritvi smo povprašali, kaj
menijo o Coni in študentskem dogajanju v
Loški dolini.
G. Janez Sterle, župan
Zelo vesel sem, da ste se študentje odločili
bolj aktivno vključiti v življenje Loške doline.
Želim vam veliko uspeha. Mladost je norost,
čez jarek skače, kjer je most. Želim vam, da
čim bolj pametno izkoristite mladostniška leta
in se čim več družite med seboj.
G. Borut Kraševec, občinski svetnik in
urednik Obrha
Pridružujem se besedam gospoda župana.
november, 2007

Urša Jozelj
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župnijska stran

Darovanje po videnju
Gospa Catalina Rivas iz mesta Cochabamba v Boliviji je imela leta 2003 naslednje videnje, ki ga je popisala v knjižici.
Njen škof je zapisal, da »preprosto verjamem, da gre za globok nauk o skrivnosti sv. maše«.
Gospa Catalina piše: Pred praznikom Marijinega
Oznanjenja sem bila pri sv. spovedi. Naslednji
dan na praznik sem malo pozno prišla v cerkev
in nadškof z duhovniki je že prihajal k oltarju.
V tem trenutku mi je Mati Božja spregovorila
s tako nežnim glasom, ki človeka preplavlja z
radostjo:
»Danes je zate zelo poučen dan: želim, da
boš zelo pazljiva, kajti to, kar boš danes
videla in doživela, boš morala posredovati
tudi drugim«. Bila sem popolnoma
presenečena in nisem razumela, kaj se
dogaja.
Ko je g. nadškof pričel z daritvijo sv. maše in
prišel do kesanja, je presveta Devica rekla: »Iz
globine svojega srca prosi sedaj Gospoda,
za odpuščanje vseh svojih grehov. Prosi ga
za odpuščanje, ker si ga užalila; tako boš
vredna sodelovanja pri Jezusovi daritvi.«
»Verjetno sem tedaj v delčku sekunde pomislila:
»Ampak jaz sem vendar v Božji milosti, ker
sem bila sinoči pri spovedi.«
Nebeška Mati pa mi je odgovorila: »Ti
resnično misliš, da od sinoči nisi užalila
Gospoda? Dovoli, da te spomnim na
nekoliko dogodkov. Ko si danes prišla iz
hiše, da bi prišla sem, se ti je približalo
dekle, ki ti pomaga v hiši, da bi te nekaj
zaprosilo. Ker pa si bila že pozna, si hitela
in si bila zaradi tega napeta, zato ji nisi
prav vljudno odgovorila. To je pomanjkanje
krščanske ljubezni do bližnjega. Boš sedaj
še trdila, da nisi užalila Boga?
Na poti ti je avtobus preprečil pot. Skoraj
te je povozil in ti si temu ubogemu
vozniku, svojemu bližnjemu, izrekla
mnogo neprimernih izrazov, namesto da bi
prišla pravočasno, zmolila svoje molitve in
se tako pripravila na sv. mašo.
Nisi imela ljubezni do bližnjega, izgubila
si mir in potrpežljivost. Ali kljub temu
praviš, da nisi užalila Gospoda? Prihajaš v
zadnjem trenutku, ko procesija z duhovniki
že vstopa k darovanju sv. maše … a ti boš
sedaj sodelovala pri Jezusovi daritvi brez
kakršnekoli priprave …«

sveti trenutek sv. daritve. Navzoči ste pri
največjem daru Vsemogočnega, pa tega
sploh ne znate ceniti.«
Spoznala sem, da moram za vse to prositi
Jezusa odpuščanja.
SLAVA. Ker je bil praznik, se je pela slava.
Naša Gospa mi je rekla: »Slavi in poveličuj
Presveto Trojico z vso ljubeznijo; v polnosti
se zavedaj, da te je Bog ustvaril.« Zahvali
se Jezusu, da živiš!
Kar naenkrat je bila Slava tega praznika
popolnoma drugačna.

I. del sv. maše: BESEDNO BOGOSLUŽJE.
Prišel je čas besednega bogoslužja. Božja Mati
mi je govorila: »Želim, da pazljivo poslušaš
branje beril in vse duhovnikove nagovore.
Če pazljivo poslušaš, bo nekaj od tega, kar
poslušaš, ostalo v tebi. Včasih sta morda
samo dve besedi, drugič pa cel evangelij;
ali pa morda samo ena sama beseda. Te
besede se poskušaj spomniti tudi čez dan.
Potem te bo Božja beseda spreminjala.«
Ponovno se zahvalim Bogu, ki mi je dal
priložnost slišati njegovo besedo.
DAROVANJE. Priprava darov. Blažena Devica
mi je rekla, naj prosim takole: »Gospod, vse ti
darujem, kar sem, kar imam, kar morem,
vse to polagam v tvoje roke. Prosim te za
svojo družino, za svoje dobrotnike, za vse
osebe, ki nas napadajo, za vse tiste, ki so
se priporočili moji ubogi molitvi …«
Iznenada je začela vstajati v cerkvenih klopeh
množica bitij, ki jih prej sploh nisem videla.
Videti je bilo, kot da iz vsakega posameznika
bočno izhajajo druge osebe, ki se spreminjajo
v mlada in lepa bitja. Oblečeni so bili v
svetlečo belo obleko (tuniko), izstopili so iz
klopi v srednji predel cerkve in svečano odšli
k oltarju.

Odgovorila sem: »Da moja Mati, res je, kesam
se.«

Naša Mati mi je rekla: »Dobro glej, to so angeli
varuhi vsakega posameznega človeka, ki je
tukaj navzoč. Sedaj je trenutek, ko angeli
varuhi vsakega vernika prinašajo darove
in molitve na oltar Gospodu.«

Božja Mati je nadaljevala: »Zakaj prihajate
v zadnjem trenutku? Veliko prej morate
biti v cerkvi, da lahko izmolite in zaprosite
Gospoda, da vas Jezus reši vsakdanjih
skrbi, osebnih problemov in raztresenosti,
da bi bili sposobni pravilno doživeti ta tako

l. V tistem trenutku sem bila popolnoma
presenečena, ker so ta bitja imela tako
lepe obraze, ki so sijala tako prečudovito
in skrivnostno, kar se enostavno ne more
opisati, ne predstavljati. Črte obrazov so tako
lepo in čudovito sijale. Bose noge se niso
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dotikale tal, premikale so se, kot da drsijo, kot
da lebdijo nad zemljo. Ta procesija nebeških
bitij je bila zelo lepa in ganljiva. Nekateri med
njimi so imeli v svojih rokah nekaj podobnega
zlatosijočim posodam, iz katerih je izhajala
belo-zlata luč. Božja Mati mi je rekla: »To so
angeli varuhi tistih oseb, ki so tukaj in
darujejo to sv. mašo iz ljubezni do Jezusa.
To so angeli varuhi tistih ljudi, ki se res
zavedajo kaj je sv. maša.
Darujte v tem trenutku vse, dajte Gospodu
vaše skrbi, vaše bolečine, vaše skrbi v
službi, doma, navdušenje, vaše žalosti,
vaše veselje in vaše prošnje.«
2. Za prvimi angeli so šli drugi, ki niso ničesar
držali v svojih rokah. Stali so praznih rok. Božja
Mati: »To so angeli varuhi ljudi, ki so tukaj,
a nikoli ničesar ne darujejo na Gospodov
oltar in si ne prizadevajo, da bi spremljali,
kaj se dogaja pri sv. mašni daritvi.«
3. Povsem na koncu so šli še drugi angeli, ki
so dajali zelo žalosten vtis. Šli so proti oltarju
s sklenjenimi rokami v molitvi in s pogledom
uprtim v tla. Božja Mati: »To so angeli varuhi
ljudi, ki so tukaj, pa jim Jezusova daritev
nič ne pomeni. Sem niso prišli zaradi
Jezusa, ampak zaradi drugih. Ti angeli
varuhi so žalostni, ker nimajo ničesar,
kar bi prinesli na oltar od teh ljudi, razen
svojih molitev.
4. Jezusu je najbolj všeč, če samega sebe
ponudimo v daritev. Kako naj ponudimo
in darujemo Očetu samega sebe? Tako,
da mu ponižno darujemo svojo majhnost,
svoje slabosti in svojo grešnost.«
Vsa ta nebeška bitja so pokleknila pred
oltarjem. Nekateri so spustili svoje darove na
tla, drugi pa so pokleknili tako globoko, da se
je njihovo čelo dotaknilo tal.
Po knjižici Sveta mašna daritev,
I. del zapisal Janez Kebe, župnik
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Vinko Bavec

Tekmovanje gasilcev
Gasilska zveza Slovenije je razpisala tekmovanje v gasilsko športnih tekmovalnih
disciplinah. V letu 2007 bodo izvedena tekmovanja na ravni gasilskih zvez in regijska
gasilska tekmovanja. V letu 2008 bo izvedeno državno gasilsko tekmovanje.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, sta
Gasilski zvezi Loška dolina in Gasilska zveza
Cerknica organizirali v Novi vasi tekmovanje
na nivoju gasilskih zvez. Uvrščene ekipe do
tretjega mesta v vsaki kategoriji so imele
pravico nastopiti na regijskem tekmovanju.
Tekmovanje je bilo 6. oktobra 2007 pri
gasilskem domu Nova vas. Napoved vremena
ni bila najboljša. Ob 7. uri so se zbrali sodniki.
Dež je rosil.
»Da le ne bi bilo tako deževje kot pred leti
v Starem trgu«, se je spominjala večina
sodnikov.

Tekmovanje se je začelo ob 8. uri po urniku.
Zaključek s podelitvijo priznanj je bil ob 13.
uri. Vmes pa so bili močni nalivi. Tekmovanje
ni bilo prekinjeno, ker so bile kvalifikacije za
regijsko tekmovanje.
V tekmovalni enoti nastopa 9 gasilcev, ki
imajo točno določene naloge. Uvrstitve so
naslednje:
- kategorija pionirji: 1. mesto PGD Babno
Polje, 2. mesto PGD Stari trg;
- kategorija mladinci: 1. mesto PGD Stari trg;
- kategorija člani A (starost do 30 let): 1.
mesto PGD Stari trg, 2. mesto PGD Iga vas,
3. mesto PGD Iga vas 2.
- kategorija člani B (starost nad 30 let):
1. mesto PGD Iga vas, 2. mesto IGD
Kovinoplastika Lož.
Vse ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje,
ki je bilo v soboto, 13. oktobra 2007 v Novi
vasi. Na tekmovanju so nastopile ekipe iz GZ
Cerknica, GZ Logatec, GZ Loška dolina in GZ
Vrhnika. Uvrstitve so naslednje:

- kategorija pionirji, nastopilo je 11 ekip: 1.
mesto PGD Rovte, 6. mesto PGD Stari trg;
7. mesto PGD Babno Polje;
- kategorija pionirke, nastopile so 3 ekipe: 1.
mesto PGD Brezovica pri Borovnici;
- kategorija mladinci, nastopilo je 10 ekip:
1. mesto PGD Velike Bloke, 10. mesto PGD
Stari trg;
- kategorija mladinke, nastopile so 3 ekipe:
1. mesto PGD Velike Bloke,
- kategorija člani A, nastopilo je 10 ekip: 1.
mesto PGD Podlipa Smrečje 2, 7. mesto
PGD Stari trg;
- kategorija članice A, nastopilo je 6 ekip: 1.
mesto PGD Brezovica pri Borovnici;
- kategorija člani B, nastopilo je 10 ekip: 1.
mesto PGD Drenov Grič, 10. mesto PGD Iga
vas;
- kategorija članice B, nastopila je 1 ekipa: 1.
mesto PGD Brezovica pri Borovnici;
- kategorija starejši gasilci, nastopilo je 5
ekip: 1. mesto PGD Log pri Brezovici;
- kategorija starejše gasilke, nastopili sta 2
ekipi: 1. mesto PGD Log pri Brezovici;
Vsem uvrščenim na državno tekmovanje, ki bo
prihodnje leto, želimo obilo uspeha.

Ljubica Bavec

Končana prva sezona Notranjskega tekaškega pokala
V nedeljo, 14. oktobra se je 158 tekmovalcev
udeležilo še šestega teka za NTP. Na zadnji
preizkušnji smo se tekačice, tekači in
osnovnošolci preizkusili še v Rakovem
Škocjanu. Na zaključni prireditvi, ki je
sledila po končani obdelavi podatkov s vseh
tekem, ki štejejo za pokal, so organizatorji
podelili medalje in pokale najboljšim med
nami.
Po prvi polovici tekem je sledil kar trimesečni
odmor. Vroči poletni meseci niso najbolj
primerni za vrhunske tekaške preizkušnje. Tek
november, 2007

v vročini tudi ne nudi največjega zadovoljstva.
Zato pa so toliko lepša poletna jutra in večeri,
katere smo vsi s pridom izkoristili za bolj ali
manj intenzivne treninge. Da tekači poletja
nismo izkoristili le za pasiven dopust, nam
povedo rekordi, ki so padali skoraj na vseh
tekmah, v vseh kategorijah.

vseh šestih tekmah so se močno potrudili, da so
bile izvedene kar se da dobro – najbolje. Zato
pohvala vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri
tem projektu. Na tekmah smo v velikem številu
sodelovali tekačice in tekači iz Loške doline in
odlične končne uvrstitve nekaterih med nami so
rezultat trdega dela posameznikov.

Tek na Cinkovec je bila prva preizkušnja to
jesen. Sledila sta ji še tek po Polhovih stopinjah
in tek po Rakovem Škocijanu. Vsaka preizkušnja
je bila nekaj posebnega. In o nekaterih ste lahko
že brali tudi na straneh Obrha. Organizatorji na

Med mlajšimi osnovnošolkami je Sara Mlakar
morala priznati premoč (za eno samo točko)
Tini Žlogar iz Ljubljane, na tretjem mestu pa
je nazadnje pristala Maja Mlakar. Vse starejše
deklice je prepričljivo prehitela Nastja Ravšelj,
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sledili sta ji Tina Kranjc OŠ Nova vas in Tina
Mlakar OŠ Stari trg. Najhitrejši starejši deček je
ostal Tadej Hiti, drugi je bil Nace Ravšelj in tretji
David Janež vsi iz Loške doline.
Domačinka Barbara Turk je med članicami
do 30 let nazadnje zasedla drugo mesto in je
le malo zaostala za Hani Ivančič, tretja pa je
bila Damjana Berce - Palčič. V najmočnejši
ženski konkurenci (30–50 let) je bila po šestih
tekmah najhitrejša Anita Kos iz TKD Sovica,
pred našima odličnima tekačicama Andrejo
Podobnik in Nadjo Šušnjar.
Pri mlajših moških je od vsega začetka vodil
Almir Demirovič in to mesto tudi uspešno
ohranil pred Alešem Bercetom, ki je bil drugi.
Na tretje mesto pa se je zavihtel tekač SK
Kovinoplastika Lož – Janez Žnidaršič. Moške od
letnika 1967–1958 je premočno premagal Tadej
Drobnič, sledil mu je Tomaž Sterle in kot tretji
Rolando Turšič.
Med dobitnike medalj in pokalov iz Loške
doline, pa se je vpisal tudi g. Franc Levec, ki
je ubranil drugo mesto, ki ga imel v »nogah«
že po prvi polovici tekem. Le malo je zaostal
za precej mlajšim tekačem v tej kategoriji g.
Francem Doganocem. Absolutno najboljši tekač
prvega NTP je bil Borut Malavašič pred Tadejem
Drobničem in Matjažem Arkom.
Zaporedje najboljših absolutnih tekačic pa je
bilo enako kot pri najmočnejši ženski kategoriji.
Prva Anita Kos, druga Andreja Podobnik in
tretja Nadja Šušnjar.
Zanemarljive pa prav gotovo niso tudi ostale
uvrstitve domačinov, zato si jih le oglejte na
spletni strani //http:www.drustvo sovica.si.

Vsem udeležencem tekem za NTP iskreno
čestitam in se že veselim naslednjega srečanja
z vami. Saj se čar tekaških prireditev skriva
v njihovi množičnosti in prijetnem občutku,
ki se poraja ob tem, da se tolikšno število
ljudi zbere na istem mestu z istim ciljem
– čim bolje preteči določeno razdaljo, ob tem

spoznati ljudi s podobnimi interesi ter doživeti
nezamenljiv občutek prihoda na cilj, kjer z
navijanjem vzpodbujajo naš pogum in nagradijo
našo vztrajnost. Kdor se je kadar koli udeležil
podobnega dogodka, si to zagotovo želi ponoviti.
Zato, pozdravljen NTP v sezoni 2008.

»Ponovno uspešen nastop Karting kluba Loška dolina, v Ribnici«
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- sposobnosti voziti hitro a vseeno varno
- sposobnosti priti na cilj kot »hiter« a kar je
važno nepoškodovan
Tudi iz strani policije ter lokalnih medijev smo
bili deležni kar nekaj vzpodbudnih besed in
pohval, pa ne samo to! Namreč glede na naš
moto »VOZIMO VARNO« in glede na to da z
našimi prireditvami širšo javnost neprestano
opozarjamo na varno vožnjo in upoštevanje
cestno prometnih predpisov smo bili
vabljeni celo na predstavitev na njihovi lokalni
televiziji. Naš odgovor bo vsekakor pozitiven.
Naši cilji za vnaprej je organizirati še več takih
»koristnih« prireditev ki povsem na direkten
način osveščajo javnost, saj so definitivno
koristne in smo prepričani da vsaj delno
vplivajo na vsakoletne »rezultate« na naših
cestah… kateri so žal porazni.
Hkrati se za konec sezone KKLD še enkrat
zahvaljuje vsem zvestim sponzorjem kateri
so nam, s svojim delom ali pač uslugami,
pomagali organizirati vse letošnje prireditve
in obenem računamo na njih seveda tudi za
drugo leto- sezono 2008. Naj Vam izdamo še

»nikjer zapisano pravilo« ki zmeraj drži: vedno
ko KKLD organizira prireditev je vreme lepo!
Le namig: To si velja zapomniti!
Za KKLD zapisal
Leon Trubačev- Predsednik

Leon Trubačev

Člani Kart klub-a Loška dolina (KKLD)
smo ponovno navdušili Ribniške ljubitelje
adrenalina- no vsaj kar se tiče varne vožnje »na
prirejenem dirkališču«. Karting vožnje so spet
privabile veliko ljubiteljev hitrosti in moramo
se pohvaliti, vsa zadeva je bila res vzorno
organizirana. Namreč 100% smo poskrbeli
za Varnost tako voznikov kot gledalcev (po
ribniško »firbcev«), kar se nam je na koncu
dneva vsekakor obrestovalo! Brez kakršnihkoli
donacij smo pokrili vse stroške, ostalo bo za
piknik, kar pa je najvažneje, niti ene nezgode
nismo zabeležili na celodnevni prireditvi! To
pa je bil tudi naš namen. Dokazali smo vsem
udeležencem naše prireditve, da ni vse v
hitrosti in prehitevanju ko voziš HITRO, ampak
je »bistvo-point« najboljših voznikov v:
- v upoštevanju svojih vozniških sposobnosti
- sposobnosti spoštovanja ostalih voznikovudeležencev v prometu
- sposobnosti prilagajanja trenutnim pogojem vožnje
- upoštevnju pravil prehitevanja kot tudi
»umikanja«

3 sekunde pred štartom
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Križna jama
Izjava Društva ljubiteljev Križne jame (DLKJ) o statusu in ogroženosti naravnih vrednot državnega, evropskega in
svetovnega pomena; Križne jame pri Ložu, Nove Križne jame ter kraškega površja in podzemlja v njunem zaledju.
Člani DLKJ se kot skrbniki Križne jame
čutimo dolžni obvestiti lastnika jame –
državo, vse Slovence in prebivalce Evrope
na grožnjo, ki jo za jamo pomeni iztok
čistilne naprave na Blokah. V poročilu o
predvidenem vplivu čistilne naprave na
podzemne vode so Križno jamo »pozabili«
obravnavati, kljub dejstvu, da voda iz
čistilne naprave brez površinskega toka
teče neposredno v Pisani rov Križne jame,
skozi turistični del jame, skozi Novo
Križno jamo v izvir Šteberščice na robu
Cerkniškega polja. Dejstvo je tudi to, da
bo ob vsakoletni suši, ko voda iz Blok po
naravni poti preneha teči, dotok delno
prečiščenih voda iz čistilne naprave dovolj
močan, da bo vzdrževal minimalni pretok
skozi jezera v Križni jami.
Zaradi slabih izkušenj iz drugih jam na
slovenskem krasu, v katere že teče voda iz
čistilnih naprav, smo resno zaskrbljeni in
opozarjamo, da bo tudi Križna jama propadla.
Nikakor se ne moremo sprijazniti s 3-mesečnim
poskusnim obratovanjem čistilne naprave. Če
bodo v teh treh mesecih pretoki voda skozi
jamo visoki, verjetno ne bo nobenega vpliva
čistilne naprave, če pa bo v tem času suša, pa
bo »po toči zvoniti prepozno«. Na krasu je bilo
narejenih že dovolj tovrstnih slabih poizkusov.

Opis jamskega sistema
Jamski sistem leži na območju treh občin
(Loška dolina, Cerknica in Bloke) na JZ države
Slovenije. Sestavljata ga dve daljši vodni
jami, ki skupaj predstavljata enega najdaljših
jamskih sistemov v Sloveniji. Križna jama je
del kraške Ljubljanice, kot so to Trebuhovica,
Obrh, Stržen, Bloščica, Rak … Je podaljšan
potok – kanal Farovščice na Blokah, ki se
nadaljuje v potok Šteberščico in Lipsenjščico
(na Cerkniškem polju). Je torej vmesni
(podzemeljski) člen med dvema potokoma.
Križna jama pri Ložu je naravna vrednota
državnega pomena. Spada med odprte jame z
nadzorovanim vstopom in med turistične jame.
Je ena redkih turističnih jam v Sloveniji, ki
nima betonskih poti in jamam škodljive močne
razsvetljave. Je najlepša vodna jama v Sloveniji
ter ena najlepših in najbolje ohranjenih jam v
Evropi, na svetu. Jamski sistem je uvrščen v
evropsko omrežje posebnih varstvenih območij
Natura 2000 v okviru posebnega ohranitvenega
območja Notranjski trikotnik. Prav tako je del
območja, pod zaščitno Ramsarske konvencije
o mokriščih.

Društvo ljubiteljev Križne jame

Do sedaj žal nismo našli nobenega sogovornika,
ki bi nam prisluhnil in prišel stvari pogledat na
teren in v jamo. Nihče od piscev in podpisnikov
dokumentov za gradbeno dovoljenje in
poskusno obratovanje čistilne naprave ni

imel časa, da bi stopil iz svoje pisarne. Kot
»polomljeni gramofoni« nam ponavljajo: »Vse
je po predpisih, ni vzroka za ponovno presojo
vplivov na okolje«. Ljubljanico »reko sedmerih
imen« bomo na tak način zelo hitro in za vedno
spremenili v »reko sedmih občinskih greznic«.
Ko bo že prepozno, pa bomo z velikimi sredstvi
in velikim zagonom skušali »vzpostaviti
prvotno stanje«, kot je v »Butalah« navada.

Čista pitna voda v Pisanem rovu
november, 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posebnosti jamskega sistema in jamski
inventar
izredno čista, pitna voda (za sedaj) v
jamskem potoku, bogata z minerali kalcita,
kapniške pregrade med jezeri – vseh skupaj
je v jami 50 jezer,
četrta jama na svetu po pestrosti jamskih
organizmov (44 različnih vrst),
v jami prezimuje 7 od 28 vrst znanih
netopirjev v Sloveniji,
arheološko nahajališče številnih kosti
jamskih medvedov,
najdbe keramik v vhodni Cerarjevi dvorani
iz mlajše železne dobe,
kapniki, ki »rastejo iz vode«, zaradi
dvigovanja pregrad in s tem vodne gladine,
številni špageti – cevčice (nekateri dolžine
2–3 metre), helaktiti, ponvice in ostale
oblike sige v suhih rovih jame,
izrazite oblike izdolbene v kamen jamskih
sten (fasete, stenske in stropne kotlice,
skalni noži …),
brzice v jami.

Več informacij o jamskem sistemu, fotografij
ter interaktivni ogled jame si lahko pridobite
na spletnih straneh; http://www.krizna-jama.
si in http://www.burger.si/Jame/KriznaJama/
KriznaJama.html
Čistilna naprava pri Fari in sistem
Križne jame
V Novi vasi na Blokah je zgrajena mehansko
biološka čistilna naprava, ki je začela poskusno
obratovati konec septembra. Poročila, ki so
osnova projekta gradnje čistilne naprave,
Križne jame ne obravnavajo. Hidrogeološko
poročilo govori celo, da voda teče nekje
mimo nje, v smeri proti Cerkniščici … Izogne
se dejstvu, da bo delno prečiščena voda iz
čistilne naprave tekla po podzemeljskem
potoku, skozi zaščiten ekosistem, po katerem
je do sedaj tekla čista, pitna voda. Nikogar
od projektantov, investitorjev in odgovornih
institucij ni bilo na ogled terena (jamskega
sistema) v času priprave projekta in izgradnje
čistilne naprave. V jamo ni bilo nikogar tudi po
tem, ko smo jih na napake in pomanjkljivosti v
projektu opozorili.
Člani DLKJ ne razumemo, da za tako
pomemben projekt (gradnja čistilne naprave),
ki neposredno vpliva na okolje, ni bilo narejene
presoje vpliva na Križno jamo (na jamske živali,
rast kapniških pregrad med jezeri, turistični
obisk) in porečje Ljubljanice. Cev iz čistilne
naprave je sedaj, brez površinskega toka,
speljana v okoli 200 m oddaljen požiralnik
potoka Farovščice, ki ima neposredno
povezavo s Pisanim rovom v Križni jami. To
dokazujejo pojavljanja kroglic stiroporja in
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Vzorčenje voda v jami

belega peska v vodi, ki se je spiral iz parkirišča
v bližini čistilne naprave in je tekel skozi jamo.
Ta požiralnik je bil do sedaj večino leta brez
vode (voda potoka je ponikala več 100 m pred
požiralnikom).
Največja težava bo nastala v jami ob sušah, ko
iz Blok voda po naravni poti ne teče. Do sedaj
je bila v jami suša (prazna jezera) skoraj vsako
leto, včasih tudi po dvakrat. V prihodnosti
bo dotok delno prečiščene vode iz čistilne
naprave dovolj močan, da jezera v jami ne
bodo več presahnila. Polnila se bodo z delno
prečiščeno, skoncentrirano vodo iz vzhodnega
dela Bloške planote. Torej, skozi jamo bo ob
suši tekla samo delno prečiščena voda iz
čistilne naprave.
Voda je do sedaj večji del leta dotekala v jamo
posredno (preko prsti, rastlin …) iz manjšega
zalednega območja, sedaj pa bo delno
prečiščena voda iz iztoka čistilne naprave tekla
neposredno v požiralnik, brez površinskega
toka. To je največja grožnja jami (čisti vodi v
jamskem potoku, kapniškim pregradam med
jezeri in jamskim živalim) v moderni zgodovini.
Prav tako pa bosta imela smrad in umazana
voda negativen vpliv na turiste iz celotnega
sveta, ki so si do sedaj ogledovali najbolje
ohranjeno turistično jamo v Sloveniji.
Aktivnosti DLKJ v zvezi s čistilno
napravo
DLKJ je občino Bloke in Agencijo RS za okolje
večkrat opozorilo na neustreznost projekta
gradnje iztoka iz čistilne naprave in njegov
vpliv na jamski ekosistem. S strani občine ni
bilo nobenega odgovora in pripravljenosti na
srečanje. Z ARSO smo dobili odgovore, da
je vse v skladu z zakoni in pravilniki in da ni
vzroka za ponovno presojo projekta.

slovenskim in evropskim institucijam in
organizacijam za varovanje okolja ter
slovenski in evropski javnosti. Pri naših
prizadevanjih nas podpirajo: Jamarska zveza
Slovenije, Združenje turističnih ponudnikov ob
Cerkniškem jezeru, Društvo za raziskovanje
jam Ljubljana, Združenje ekoloških gibanj
Slovenije ter številne nevladne organizacije s
področja varovanja okolja in posamezniki.
Varstvo jame
V Sloveniji imamo več primerov čistilnih
naprav, ki so speljane v jame. Naj navedemo
le dve: v Sežani in Divači – Kačna jama in
jama v Kanjaducih. V obeh jamah smrdi po
odpadni vodi, kar je velika škoda. Kako bo v
Križni jami? Take jame ni v Sloveniji in tudi
ne v Evropi.
Člani DLKJ smatramo, da sodi jama pod
zaščito UNESC-a in ne v podaljšek cevi
iztoka iz čistilne naprave.Za razliko od zgoraj
omenjenih jam je Križna jama tudi turistična
jama, v kateri se trudimo obiskovalcem
pokazati naravno ohranjeno jamo in čisto
vodo. Navdušujemo jih za varovanje kraškega
podzemlja in površja. Ali bo v suhem delu
leta (višek turistične sezone) možen ogled
jame, če se bodo tedaj napol prazna jezera
polnila z delno prečiščeno vodo iz iztoka
čistilne naprave? Kakšna voda bo pritekala iz
čistilne naprave v času remontov, ko čistilna
naprava ne bo delovala, ko bo v kanalizacijo
nekdo izlil ali izpral steklenico ali škatlo laka,
antibiotikov, kisline, olja …? Nadzora nad temi
dogodki v čistilnih napravah tega tipa ni.
Nedopustno je speljati delno prečiščeno
vodo iz čistilne naprave v jamo in po nekaj

mesecih ugotavljati, ali je to sprejemljivo.
Kaj bo z jamskimi živalmi? Kako bo z rastjo
sigastih pregrad, ki so občutljive na majhne
spremembe kemičnih in fizikalnih lastnosti
vode? Poleg tega je v projektu zagotovljen
nadzor na iztoku iz čistilne naprave enkrat
letno. Enkrat letno? Kaj pa v jami? Nikjer v
projektu ni zagotovljenega spremljanja vpliva
na vodo, ki je danes kristalno čiste zelene
barve! Zaskrbljeni smo tudi zato, ker vemo,
da čistilne naprave v naši okolici ne delujejo
ves čas ustrezno. Ko ne delujejo, je kakovost
voda na iztoku celo slabša, kot če bi iztok iz
kanalizacije potekal direktno v potoke, jame.
Kakšen bo takrat vpliv na jamo?
Dejstvo je, da stanje za jamo ne bo več isto, kot
pred delovanjem čistilne naprave. In ne samo
to, bo slabše. Zato se bomo v DLKJ še naprej
trudili, da čistilna naprava, s tako urejenim
iztokom, kot ga ima sedaj, ne bo obratovala.
Ves čas tudi vabimo predstavnike investitorjev,
projektantov, pristojne institucije za varstvo
okolja …, da pridejo na ogled jame in površja
v spremstvu strokovnjakov (krasoslovcev,
biologov …) ter skušajo najti rešitev, ki bo
za jamo ustrezna. Do danes namreč v jamo
ni prišel na ogled še nihče od odgovornih. Ne
tisti, ki so pisali študije, dovoljenja, ne tisti,
ki so jih podpisali. Prav tako ne predstavniki
investitorjev.
Vse institucije in posameznike vabimo na obisk
v jamo, da bi sami videli in ocenili situacijo.
Kontaktni naslov za obisk je: DLKJ ,
telefon: +386/41-632-153
email: krizna_
jama@yahoo.com
Društvo ljubiteljev Križne jame

Društvo ljubiteljev Križne jame

Društvo ljubiteljev Križne jame
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DLKJ je poslalo Upravni enoti Cerknica poziv,
naj ustavi postopek izdaje obratovalnega
dovoljenja čistilne naprave in prekliče gradbeno
dovoljenje. Odgovorili so, da ni pravne osnove
za ustavitev postopkov izdaje dovoljenja.
V sodelovanju z Društvom za raziskovanje jam
Ljubljana je bil poslan na ARSO in v vednost
gospodu Podobniku – MOP, gospodu Janezu
Janši in Zavodu za varstvo narave dopis v
zvezi s čistilno napravo (Pobuda za vnovično
presojo lokacije in načina izpusta čiščene
vode iz čistilne naprave Fara). Naša naslednja
aktivnost so informacije, ki jih pošiljamo
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dobro je vedeti
Silva Marolt

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE III
Vpliv na človeka
Menjavanje dneva in noči ima pomemben
vpliv na bioritem. Človek je podedoval gensko
informacijo za bioritem že od prvih preprostih
organizmov, ki so nastali pred skoraj štirimi
milijardami let. Sistem za uravnavanje bioritma
je izredno občutljiv na dnevni cikel svetloba
– tema. Ta sistem pri sesalcih reagira s fotoni
v posebnih celicah v očesni mrežnici. Znano je,
da se med spanjem proizvaja in izloča hormon
melatonin, ki uravnava fiziološko ravnovesje
v organizmu. Prav tako je tudi antioksidant
in ena izmed možnih snovi, ki ščitijo človeka.
Nastajanje in zaviranje melatonina je določeno
v biološkem (dnevno-nočnem ritmu). Normalno
se tvori v temi, največ se ga izloči med drugo
in četrto uro zjutraj. Izločanje se prekine, če
človeka med tem časom izpostavimo umetni
svetlobi. (Pauley, 2004)
Opravljene študije nam kažejo neposredno
povezavo med incidenco* raka na dojkah
in raka debelega črevesja, pri delavcih, ki
delajo v več izmenah in so s tem izpostavljeni
svetlobi ponoči. Eden od možnih vzrokov je
prav zmanjšano izločanje melatonina. (Pauley,
2004)
Leta 2002 je nevrolog D. M. Berson odkril prej
nepoznano funkcijo celic mrežničnih ganglijev
(RCG). Celice mrežničnih ganglijev je preučeval
na mrežnici podgan. RCG so najbolj občutljivi
na modro svetlobo (valovne dolžine 464–484
nm). Pri bioritmu pri svetlobni zaznavi dobi telo
informacijo, kako regulirati telesne funkcije,
kot je telesna temperatura, sproža hormone
iz češerike, ki regulirajo spanje in vplivajo na
izločanje melatonina. (Pauley 2004)
Berosn je raziskoval vpliv modre svetlobe
na celice očesno mrežničnega ganglijija. Ta
svetloba je močno prisotna v zunanjem okolju,
saj jo oddajajo metal-halidne, živosrebrne,
visokotlačne natrijeve in fluorescentne žarnice.
Če imamo oči odprte in smo izpostavljeni
svetlobi v zgodnjih jutranjih urah, se v
telesu izloči manj melatonina. S tem lahko
razložimo povečano incidenco prej omenjenih
rakov v razvitem svetu. Zaradi tega naj bi
pri načrtovanju svetil, tako v notranjem kot
v zunanjem okolju pazili na tip, intenziteto in
barvo svetilke. (Pauley, 2004)
Leta 2003 je G. C. Brainard ugotovil, da je
nivo melatonina znižan najbolj, kadar so imeli
prostovoljci razširjeno zenico in so bili 90 minut
med 2. in 3.30 uro izpostavljeni modri svetlobi
valovne dolžine 464 nanometrov in osvetlitvi
0,1 lux (mrak). Ljudje v razvitem svetu, ki
delajo podnevi, so na delovnem mestu pogosto
izpostavljeni umetni svetlobi. V nočnem času so
ljudje pogosto izpostavljeni močni svetlobi, ki
vsebuje veliko valovnih dolžin modre svetlobe.
Zato nekateri raziskovalci verjamejo, da to
november, 2007

moti normalen cikel izločanja melatonina, kar
prizadene človekovo zdravje. (Pauley 2004)
Schernhammer in sodelavci so prikazali
podatke iz Harvard Nurses` Health Study,
kjer so preučevali 78.586 žensk. Uporabili so
prospektivne študije, s katerimi so ugotovili,
da je večji odstotek pojavljanja raka dojk med
nočnimi delavkami. Našli pa so tudi za 35% višjo
incidenco raka debelega črevesja med nočnimi
delavci, ki delajo izmensko delo najmanj 3 dni v
mesecu v nočni izmeni po 15 let ali več takega
dela. Ugotovili so tudi, da imajo popolnoma slepi
ljudje, ki ne zaznavajo svetlobe nižjo incidenco
raka dojk, kot slepi ljudje z nizkim zaznavanjem
svetlobe. (Harder, 2006)
Šibka svetloba zavira nastajanje
melatonina in stopnjuje rast tumorjev
Raziskave na podganah, ki so jih izvedli
Blask, Sauer in sodelavci, kažejo na to, da
neprekinjeno izpostavljanje umetni svetlobi (24
ur dnevno) zavira izločanje melatonina ponoči in
povečuje razraščanje rakavih celic v podganah
(hepatoma tumor). Celo šibka svetloba zavira
izločanje melatonina. Zaviranje melatonina je
vidno že pri beli svetlobi, osvetljenosti 0,2 luxa
(osvetljenost pri polni luni). Podgane, ki so bile
izpostavljene normalnemu dnevnemu ritmu (12
ur svetloba : 12 ur tema), so imele višji nivo
melatonina ponoči, počasneje pa so se množile
rakave celice v jetrih. (Pauley, 2004)
Ko so celice raka dojk implatirali v podgane in
prekinili temo s konstantno belo svetlobo 300
luxov (24 ur svetloba), so imele podgane nižjo
raven melatonina. Rak je značilno napredoval
in se tudi razraščal hitreje kot pri populaciji
podgan, ki so bile izpostavljene normalnim
razmeram ritma osvetljenosti (12 ur svetloba
: 12 ur tema). V poskusu so ugotovili, da večje
količine melatonina upočasnjujejo rast rakavih
celic za 70%. Raziskave so namigovale, da
ima melatonin onkostatične lastnosti. (Pauley,
2004)
Preko 90% človeškega raka debelega črevesja
in preko 90% normalnega človeškega tkiva dojk
ima receptorska mesta za melatonin. Melatonin
lahko na dva načina preprečuje razraščanje
rakavih celic, in sicer melatonin zasede
receptorska mesta na celicah ali pa preprečuje
razraščanje tumorjev tako, da inhibira* linolsko
kislino, s čimer zavira razmnoževanje rakavih
celic. (Pauley, 2004)
Najboljši način, da znova vzpostavimo naš
bioritem, je, da organizem proizvede dovolj
vitamina D, da smo vsako jutro vsaj 15 minut
na soncu in da ponoči spimo v popolni temi.
Vendar imajo ljudje v razvitem svetu slabe
navade v zvezi s spanjem. Narašča tudi število
ljudi, ki delajo izmensko delo podnevi in ponoči.

Opravljene študije so pokazale, da imajo
izmenski delavci spremenjen biološki ritem.
Prekinitev normalnega nočnega časa, v katerem
se izloča največ melatonina, močno škoduje
fiziologiji človekovega delovanja. (Pauley, 2004)
Incidenca* – število novih primerov
Inhibirati* – zavirati, upočasnjevati

Zaključek
Svetilke bi morali postaviti samo tam, kjer
ponoči potrebujemo osvetlitev, in sicer na način,
da ne bi motilo okoliških prebivalcev. Uporabljali
naj bi svetilke z manjšo porabo električne
energije in svetilke, ki ne vsebujejo škodljivih
sestavnih delov. Svetilke naj bi bile orientirane
tako, da bi osvetljevale fasade zgradb ali
spomenike od zgoraj navzdol. Orientirane naj
bi bile pod kotom, da ne bi povzročale bleščanja
voznikom ali mimoidočim. Za osvetljevanje
naj bi uporabljali zasenčene svetilke, s tem
bi zmanjšali porabo energije, saj bi lahko
uporabljali žarnice z manjšimi močmi, ker
imajo zasenčene svetilke zaslone, ki svetlobo,
usmerjeno v neželeno smer. odbijejo proti tlom.
S tem bi zmanjšali osvetljevanje tam, kjer ga
ne potrebujemo, predvsem osvetlitev bivalnih
prostorov in ekosistemov. Uporabljali naj bi
nizkotlačne natrijeve žarnice, saj ne vsebujejo
težkih kovin, poleg tega pa porabijo petkrat manj
energije kot navadne žarnice, 2,2 krat manj kot
živosrebrne žarnice in 1,5 krat manj energije kot
visokotlačne natrijeve žarnice in fluorescentne.
Vse zunanje svetilke naj bi bile prižgane
samo takrat, kadar in kjer je to potrebno. Kar
zadeva zmanjšanega izločanja melatonina pod
vplivom svetlobe in s tem raka dojk in debelega
črevesja, bi bilo potrebno narediti še dodatne
raziskave, saj so bili poizkusi narejeni le na
miših. Pri pogostejšem obolevanjem za rakom
dojk in debelega črevesja pri delavcih, ki delajo
v izmenah, pa bi bilo potrebno izključiti tudi
ostale dejavnike, ki lahko poleg tega škodljivo
vplivajo na zdravje.
Za svoje zdravje lahko poskrbimo tudi sami,
tako da spimo v zatemnjeni sobi, zamenjamo
fluorescentne svetilke z navadnimi žarnicami,
ki ne oddajajo toliko svetlobe z valovnimi
dolžinami med 464 in 484 nm, ne spimo
pred prižganimi televizorji ali računalniškimi
monitorji.
Literatura:
• Harder B., Bright Lights, Big Cancer, V: Science
news, the weekly newsmagazine of science, 7.
januar, 2006, vol 169, No. 1, p. 8. Dostopno na
internetu: http://www.sciencenews.org/articles/
20060107/bob9.asp
• Pauley S. M., Lighting for the human circadian
clock: recent research indicates that lighting has
become a public health issue, 2004. Dostopno
na internetu: http://www.darksky.org/links/
pauleylhh.pdf
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Nordijska hoja tudi v Dolini
Nordijska hoja je v zadnjih letih postala
priljubljena oblika rekreacije v svetu.
Vsaka dobra rekreacija slej ko prej zaide
tudi v dolino in tako smo se letos junija z
njo srečali tudi dolinci.
V prostorih Kovinoplastike Lož je bilo
organizirano uvodno predavanje in predstavitev
pod vodstvom Silvane Lautar in predstavnice
Združenja za nordijsko hojo Slovenije. Ducat se
nas je odločilo, da nordijsko hojo preizkusimo
v živo. S Silvano, vodnico nordijske hoje, smo
se dogovorili za srečanje v senci drevoreda ob
gradu Snežnik.

nogometnega igrišča smo se podali po okoliških
poteh in pri tem vadili še hojo navkreber ter
navzdol, ki zahtevata malo drugačno tehniko.
Naša druženja je prekinilo prihajajoče poletje in
čas dopustov. Še naprej smo bolj ali manj pridno
vadili sami ali v dvoje, kot je pač naneslo.

Ponovno smo se srečali ob Svetovnem dnevu
hoje, kjer smo družno, s tekači, pohodniki in
ostalimi, ki so se udeležili pohoda, opozorili na
pomen hoje, naše najbolj naravne aktivnosti.
Udeležba na pohodu je predstavljala nekakšen
zaključek našega druženje, ali le začetek
novega, kdo ve.

Opremili smo se s palicami za nordijsko hojo, ki
so edini obvezni del opreme, in že smo začeli s
prvimi koraki. Kot bi se učili hoditi. Običajno pri
hoji ne razmišljamo o posameznih korakih, ko
pa začneš razmišljati o pravilni izvedbi korakov,
se zmotiš že pri običajni hoji. Zanimivo, kaj vse
ne dela »psiha«. Saj ja znamo vsi hoditi, pri
nordijski hoji korak le poudarimo in pri tem si
pomagamo še s palicami. Ko bi videli (nekateri
naključni mimoidoči so), koliko težav si človek
nakoplje s tem, ker preveč misli, bi se nasmejali,
kot smo se mi. Po nekaj srečanjih smo postali
bolj vešči, manj smo razmišljali in več hodili. Iz

Zbrani ob svetovnem dnevu hoje

doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja, Ljubljana

Električna in magnetna polja elektroenergetskih naprav
Najbolj pogosta vprašanja in odgovori občanov glede sevanja elektroenergetskih naprav.
Kaj so električna in magnetna polja?
Uporaba električne energije je postala
neločljivi del našega vsakdana. Ob prenosu
elektrike po visokonapetostnih daljnovodih
ali ob uporabi gospodinjskih naprav
nastajata okrog njih električno in magnetno
polje. Električno polje je posledica napetosti
– električnega »pritiska«, ki poganja električni
tok. Električni tok, ki teče po vodniku, povzroča
magnetno polje. Električno in magnetno polje
se z oddaljenostjo od vira sevanja zelo hitro
zmanjšujeta. Najmočnejša nizkofrekvenčna
električna polja, ki jih običajno najdemo v
okolju, so pod visokonapetostnimi daljnovodi.
Najmočnejša magnetna polja nizkih frekvenc
navadno najdemo v neposredni bližini
električnih motorjev in drugih električnih
naprav v gospodinjstvu (sušilnik za lase,
sesalnik …).
Kaj se zgodi, če sem izpostavljen
nizkofrekvenčnim poljem?
Raziskave so pokazale, da lahko električna
in magnetna polja električnih naprav in
daljnovodov povzročijo šibke električne tokove,
ki stečejo skozi človekovo telo. Ti tokovi so
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šibkejši od naravnih tokov, ki nastajajo v
možganih, živcih in srcu in ne predstavljajo
tveganja za zdravje.
Kakšna je razlika med sevanjem
sušilnika za lase in daljnovoda?
Nekatere
gospodinjske
naprave
med
delovanjem povzročajo zelo visoke jakosti
magnetnih polj in skoraj 100-krat presegajo
polja, ki jih v neposredni bližini lahko
povzročajo daljnovodi. Sušilnik za lase med
uporabo navadno držimo zelo blizu glave, tako
da je del glave lahko izpostavljen magnetnemu
polju do 1000 µT. To je v povprečju 10-krat
več od jakosti polj, ki jih najdemo neposredno
pod 400 kV daljnovodom in mejnih vrednosti
Mednarodne komisije za varstvo pred
neionizirnimi sevanji (ICNIRP).
Zaradi električnega ožičenja in elektrifikacije
naših domov je stalno prisotno magnetno polje
(t. i. ozadje) okrog 0,2 µT. Ta vrednost je odvisna
od številnih dejavnikov (števila priključenih
električnih naprav in drugih porabnikov v hiši
in soseščini, oddaljenosti od daljnovoda in
drugih tokovodnikov …).

Kaj vemo o vplivih električnih in
magnetnih polj na zdravje?
Ugotovljeno je, da električna in magnetna
polja nad določenim pragom lahko povzročajo
negativne vplive na zdravje. Obstoječe raziskave
kažejo, da izpostavljenost poljem nizkih jakosti,
ki so prisotna v okolju in doma, ne povzroča
zaznavnih negativnih vplivov na zdravje.
Izpostavljenost višjim jakostim, ki bi bila
lahko nevarna, pa je omejena z mednarodnimi
priporočili ICNIRP ter domačo zakonodajo.
Poleg tega pa so številne epidemiološke
študije, ki predstavljajo pomemben delež
raziskav, odkrile le morebitno povezavo med
magnetnimi polji in levkemijo pri otrocih in
delavcih. Več o tem je pojasnjeno v naslednjih
dveh odgovorih.
Ali lahko na podlagi dosedanjih
raziskav sklepamo, da magnetna polja
povzročajo raka?
Čeprav ne moremo mimo rezultatov
epidemioloških študij, pa magnetnih polj ne
moremo nedvoumno povezovati z rakom.
Ocena
potencialnega
tveganja
zaradi
kateregakoli vplivnega dejavnika iz okolja
november, 2007
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temelji na ugotovljenih in potrjenih znanstvenih
dejstvih. Ta dejstva pa temeljijo na podatkih
(1) epidemioloških raziskav, (2) laboratorijskih
raziskav na celičnih kulturah in živalih ter (3)
podatkov o možnih mehanizmih, s katerimi
pojasnimo biološke učinke kot posledico
izpostavljenosti poljem. Čeprav nekatere
epidemiološke študije kažejo na statistično
značilno povečanje tveganja za pojav levkemije
pri otrocih in delavcih, se strokovnjaki
strinjajo, da obstoječi rezultati raziskav ne
zadoščajo za nedvoumno potrditev vzročne
povezave. Še posebej zaradi dejstva, ker vse
ostale laboratorijske raziskave ne podpirajo
povezave med nizkimi jakostmi magnetnih polj
v bivalnem okolju in rakom. Poleg tega pa tudi
obstoječa fizikalna načela ne nudijo podlage za
povezavo med magnetnimi polji, ki jih najdemo
v bivalnem okolju, in biološkimi učinki, ki bi
lahko vodili do nastanka raka.
Slišal sem, da magnetna polja povzročajo otroško levkemijo. Ali je to res?
Res je, da so epidemiološke raziskave
nakazale možnost za šibko statistično
povezavo med otroško levkemijo in dokaj
močnimi magnetnimi polji, katerih 24-urna
povprečna vrednost presega 0,4 µT. Take
povprečne vrednosti magnetnega polja so
le redko prisotne v bivalnem okolju. Ob
pomanjkanju jasnih dokazov o kancerogenosti
pri odraslih ter verodostojnih razlag na podlagi

laboratorijskih raziskav na živalih in izoliranih
celicah, pa dosedanji rezultati epidemioloških
raziskav ne zadoščajo za nedvoumen sklep,
da lahko taka polja povzročala levkemijo pri
otrocih. Ugotovljena povezava bi bila lahko
tudi posledica naključja, vpliva kakega drugega
neznanega dejavnika ali celo v povezavi z
načinom zbiranja in obdelavo podatkov.
Ali obstajajo tudi podatki o drugih
zdravstvenih težavah?
V številnih raziskavah so raziskovalci
obravnavali številne druge zdravstvene
težave, kot so: levkemija pri odraslih, tumor
na možganih, rak na prsih, spontani splav,
obolenja srca in lateralna skleroza. Rezultati
nakazujejo povezavo z levkemijo pri poklicno
izpostavljenih delavcih, za ostale ljudi pa
rezultati obstoječih raziskav ne kažejo, da bi
bila lahko omenjena obolenja v povezavi z
nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji, ki smo
jim navadno izpostavljeni v bivalnem okolju.
Živim v bližini transformatorske
postaje. Kakšnim sevalnim
obremenitvam sem izpostavljen?
Tipična transformatorska postaja v naselju
(630 kVA) povzroča sevalne obremenitve, ki
so že na razdalji približno 5 metrov nižje od
zakonsko določenih mejnih vrednosti v R
Sloveniji za I. območje varstva pred EMS. Tako
ni pričakovati, da bi lahko taka postaja kakorkoli

BONTON
Je kulturno obnašanje pri jedi še pomembno?
»Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.« Tako pravi znani
ljudski pregovor, ki nosi močno sporočilnost tudi za današnji
čas. Opominja nas na spoštljiv odnos hrane in nenazadnje na
vrednotenje dobrin, s katerimi nas je v našem zahodnem svetu
obdarila narava. Zato ni tako nepomembno, kako se obnašamo
pri jedi.
Običajno pri jedi uporabljamo različne stopnje bontona. Doma je
obnašanje primerno našim družinskim navadam. Najbolje je, da vsaj
takrat, ko se družina zbere skupaj, pripravimo lepo pogrnjeno mizo.
- Cvetje in svečka lahko prijetno popestrita vzdušje, vendar nikogar
ne smeta ovirati pri jedi in pogovoru pri mizi. Enako naj bi veljalo
za solnico, poprnico in košarico s kruhom.
- Pribor postavimo tako, da ga jemljemo po vrsti z zunanje strani,
tako kot si jedi sledijo.Vilice na levi, žlice in noži na desni, malo
žličko zgoraj ali jo prinesemo s sladico. Otroci se ob takih skupnih
družinskih kosilih najlažje naučijo že zgodaj pravilno uporabljati
nož in vilice.
- K lepo pogrnjeni mizi sodi tudi prtiček. Ne glede na to, kje in kako
je na mizi pripravljen, prtiček preložimo takoj, ko se usedemo.
Prtiček iz blaga običajno položimo na kolena.
- Ne pozabimo pripraviti kozarcev glede na pijačo, ki jo bomo
postregli.
- Predenj začnemo jesti, nekdo pri mizi zaželi »Dober tek!« ali morda
izrazi kakšno drugo lepo in primerno besedo. V mnogih družinah
se še ohranja ali ponovno uvaja molitev pred jedjo in tudi po jedi.
- Lepo je, da znamo dobro in okusno jed tudi na primeren način
pohvaliti.
Tak skupen obed družino medsebojno povezuje, utrjuje lepe navade
pri jedi in posamezne člane družine navaja na kulturo obnašanja tudi
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povečala električna in magnetna polja, ki so v
stanovanju tudi sicer vedno prisotna zaradi
sevanj gospodinjskih naprav ter električnega
ožičenja. Bivanje na razdalji, ki je manjša od
5 metrov, pa zasluži dodatno pozornost ter
izvedbo meritev z namenom, da bi se ugotovile
dejanske sevalne obremenitve.
Ali je življenje v bližini daljnovoda
škodljivo za zdravje?
Dokončnega odgovora ni mogoče dati, vendar
pa so na podlagi obstoječih znanstvenih
dognanj možni določeni zaključki, ki temeljijo
na širokem znanstvenem konsenzu:
• do sedaj ni znanstveno potrjena vzročna
povezava med izpostavljenostjo električnim
ter magnetnim poljem iz okolja in škodljivimi
vplivi na zdravje vključno z rakom.
• ta polja niso bila in ne morejo biti dokazana
kot absolutno varna.
• ob predpostavki, da ta polja predstavljajo
tveganje za zdravje, je le to zelo majhno
ter omejeno le na majhno skupino ljudi;
verjetnost, da gre za veliko tveganje širokih
razsežnosti, je izključena.
• upoštevati je potrebno načelo previdnosti
povsod tam, kjer lahko s preprostimi ukrepi
znižujemo svojo izpostavljenost.
(se nadaljuje)

v primeru, kadar morajo sesti kje drugje za slavnostno pogrnjeno
mizo.
Velikokrat, še zlasti med tednom, jedo posamezni člani družine, kadar
se kdo vrne domov. Tudi takrat je lepo, da se vsak posameznik potrudi,
da jé čim bolj kulturno že iz spoštovanja do pripravljene hrane kot tudi
iz spoštovanja do kulture prehranjevanja.
Morda bi bilo na tem mestu dobro omeniti vsaj nekaj primerov, kaj je
pri obnašanju za skupno mizo še posebej nedopustno:
- govorjenje s polnimi usti,
- srebanje juhe,
- žvečenje z odprtimi usti,
- sklanjanje glave k žlici, namesto
- mahanje z jedilnim priborom,
- dviganje žlice k ustom,
- lizanje krožnika,
- glasno riganje,
- naslanjanje komolcev na mizo,
- čiščenje hrane iz zob z zobotrebci,
- branje časopisa ali revije,
- dajanje žaljivih pripomb,
- preveliko kopičenje hrane na svoj krožnik iz skupnega servirnega
pladnja ali posode, ne da bi se prej prepričali, če bo za ostale
dovolj.
Prav je, da soseda, ki kar koli takega ali podobnega počne, na primeren
način vljudno opozorimo.
Glede vprašanja: Ali je lepo obnašanje pri mizi še pomembno? so
raziskave pokazale, da le kakšne tri odstotke ljudi meni, da takšno
obnašanje pri mizi ni pomembno, veliko jih je pritrdilo, da je pomembno,
največ pa je bilo tistih, ki so prepričani, da je kulturno obnašanje pri
mizi tako doma kot zunaj doma še vedno zelo pomembno.
Pavla Lavrič
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LEKANČKOV BUTIK
Nogometne žogice
6 beljakov
3 žlice sladkorja
120 g margarine
5 žlic moke
malo orehov
pest rozin

marmelada
sladkor v prahu
beljak
limonin sok
črna jedilna barva

Beljake in sladkor stepemo, dodamo stopljeno margarino in moko.
Zlijemo v modelčke za nogometne žogice in posujemo z orehi in
rozinami. Spečemo in ohladimo. Namažemo z marmelado ali poljubno
kremo in stisnemo dve polovici skupaj. Okrasimo s sladkornim ledom
in črno jedilno barvo.
Vera Jasna Lekan

Novi kompleti za prvo pomoč
Do konca leta 2007 morajo biti vsa motorna vozila v Republiki Sloveniji opremljena z novimi kompleti za prvo pomoč,
katerih vsebina je predpisana v Pravilniku o kompletu za prvo pomoč (Uradni list RS, št. 106/2004 in 136/2004).

S kompleti za prvo pomoč, ki ustrezajo zahtevam novega Pravilnika o
kompletu za prvo pomoč (Uradni list RS, št. 106/2004 in 136/2004),
morajo biti opremljena vsa vozila, prvič registrirana v Republiki

Sloveniji po 1. januarju 2005. Za vozila, prvič registrirana v Republiki
Sloveniji pred 1. januarjem 2005, bo predpisana oprema najpozneje
do 1. januarja 2008 morala vsebovati tudi novi komplet prve pomoči,
ki je usklajen z zahtevami 3. člena (za motoriste) oziroma 4. člena (za
avtomobiliste) omenjenega pravilnika.

ZA MOTORISTE

ZA AVTOMOBILISTE

Komplet prve pomoči je del obvezne opreme motornega vozila.

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predmet
Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen
Kompresa 5 x 5 cm, sterilna
Kompresa 10 x 10 cm, sterilna
Aluplast za opekline 5 x 9 cm, sterilen
Aluplast za opekline 50 x 60 cm, sterilen
Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m
Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm
Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000)
Zaščitna folija za umetno dihanje
Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm,
debelina najmanj 12 µm
Škarje (z zaobljeno konico)
Obliž z blazinico 10 x 8 cm
Obliž 1 cm x 1 m
Navodila za nudenje prve pomoči
Seznam vsebine

Št. kos
1
10
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

V POLITIKI
Izstop iz koalicije
Izjava za javnost
Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke, ki deluje v
občinskem svetu občine Loška dolina, se je odločila, da z začetkom
oktobra 2007 nepreklicno izstopa iz koalicije med Listo –Skupaj
naprej za Loško dolino in NSi.
Po dolgotrajnem in tehtnem premisleku smo ugotovili, da našega
programa, ki smo si ga zadali pred volitvami, v okviru sedanje koalicije
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Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Predmet
Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen
Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen
Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen
Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen
Kompresa 5 x 5 cm, sterilna
Kompresa 10 x 10 cm, sterilna
Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m
Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m
Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm
Rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000)
Zaščitna folija za umetno dihanje
Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm
debelina najmanj 12 µm
Škarje (z zaobljeno konico)
Obliž z blazinico 10 x 8 cm
Obliž 2 cm x 5 m
Navodila za nudenje prve pomoči
Seznam vsebine

Št. kos
3
1
1
1
10
6
2
1
3
4
1
1
1
5
1
1
1

ne moremo izpeljati. Z dosedanjim županom smo sedem let dobro in
korektno sodelovali, ter ga vseskozi podpirali, sedaj pa ugotavljamo,
da zgolj podpora ne bo obrodila zaželenih rezultatov.
Kljub temu da so bili nekateri naši predlogi upoštevani in na občinskem
svetu potrjeni, se ne moremo več strinjati z načinom vodenja občine.
Zato smo se odločili, da bomo nadaljevali kot samostojna svetniška
skupina. S tem ne izključujemo sodelovanje z nobeno od strank in list
v občinskem svetu. Menimo, da bomo na tak način lahko kar največ
prispevali za dobrobit občank in občanov Loške doline.
Predsednik občinskega odbora
SDS Loška dolina
Marko Gorše
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pisma bralcev
OBČINSKEMU SVETU V VEDNOST

OČE NAŠ

(iz knjige razodetja: št.1235/2 po Sašetu)

(Iz knjige razodetja: 1117/3 po Sašetu)

In odprla so se vrata gore, pokukali so žarki svetlobe iz Ilirske bistrice.
Njegovo obličje je obsijala prekrasna svetloba, veter iz gorskih lin je
razjasnil srca občanov. Dvignil se je na piedestal gore … in z močnim
glasom je zaklical: » Ljubite se med seboj. Ljubite njih, ki so moje sestre
in so moji bratje … ne mečite jim polena, če kradejo, ne pretepajte njih,
kateri lažejo, ker so otroci božji; izgubljene ovce, ki rabijo pastirja in
rabijo dom … Samo odprite zaklade oddelka za zbadanje … zbadajte
tiste, ki so zbadanja vredni in poveličujte tiste, ki sklonjenih glav
prenašajo kljuvanje ptic zbadljivk, ki krvavi v duši postajajo resnični
občinski pastirji in voditelji duha. Namreč pisano je, da skromni in
pošteni na onem svetu vladajo z Njim … oblast na tem svetu pa ni od
Kralja Kraljev, temveč je Pilatova … Blagor ubogim in poštenim v svetu,
zakaj ti bodo nebeškega Župana gledali …«

Krt je izkopal krtino sredi požetega polja. On, ki je svetu prinesel obilo žita
iz enega semena, se je iz krtine na mravlji povzpel na vrh osamljenega
klasja in dejal: »Molite vsak dan, vendar ne bodite »štance«, ki tolčejo
vedno iste besede. Pozabite, kar so vas učili in čutite, kar vam duša
veleva. Izza vas so bratje in so sestre, ki hrepenijo po vašem objemu in
vašem stisku. Kdo vam je natrosil v glave neumnosti, da kri ni voda, da
kri je kri … kri v telesu ne nosi duše, ker duša lebdi in le ona ste vi.
Kakor pridno boste orali, sejali, vzgajali, to boste tudi želi. Kajti ne
veste ne dneva ne trenutka, kdaj pride žetve čas. Dobra žetev je dobra
letina, dobra letina pa je ljubezen.

… kuc – kuc …
Oprostite, motim verjetno,
ampak bom na hitro in spretno:
vem, da dela imate za znoret,
predragi naš občinski svet,
ampak upam, da veste,
da kmalu bo name red,
ker živim za to, da dobim, ta, občine cvet;
toliko vam dajem na znanje,
da mi uresničite lokalne sanje
in mi podelite občinsko priznanje:
saj ne bron, še manj zlato,
srebro bi najbolj me osrečilo;
sem skromen fant,
niti približno nisem kak »nonšalant«:

Oče naš, ki si v nas in med nami,
Tvoje ime v naših dejanjih,
naj odkrijemo kraljestvo lastne duše, ki si ti,
zgodi naj se karma – manifest božje
moči in čiste pravičnosti,
v nas naj kri ne preslepi kraljestva ljubezni,
naš vsakdanji kruh, ki je trenutek življenja,
ki je trenutek objema sestre in brata;
odpuščajmo v enost in edinost skupnega kraljestva,
da nas naša notranja sla sovraštva in sebičnega »satanjarjenja«
ne bo zapeljala v skušnjavo ego požeruhov … Amen!
Sašo Ožbolt, Babno Polje

Območno združenje Rdečega križa
Cerknica - Loška dolina - Bloke

sem delal toliko let,
bil sem vedno in povsod
za dobrobit naše občine zagret;
ni minila brez mene veselica,
pa vedno bil sem skromen,
ko delila se bogata občinska je potica …

C. 4.maja 51, 1380 Cerknica,
e-mail: cerknica.OZRK@rks.si
Tel. 01 7050 -510

KRVODAJALSKA AKCIJA
• v četrtek, 27. in petek, 28. decembra ‘07
od 7. do 15. ure, v OŠ Cerknica.
• v ponedeljek, 24. decembra ‘07
od 7. do 13. ure, v OŠ Stari trg pri Ložu.

… sem obljubl, da bom kratek,
zato ne bi več nakladal,
da mislil kdo ne bi,
da sem v pesmi tej koga zbadal.
Upam samo, da vam je prebilo v glavah,
da boste glasovali zame na vaših plodnih
občinskih zaba – razpravah.
Sašo Ožbolt, Babno Polje
P.S.
Saj iz vasi naše menda sta dve,
zato tako fino kraju našemu gre …

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

Modri možje
Živijo učeni možje
Loške doline so krajani
kaj vse so oni naredili
da so občino dobili.
Sedaj denar več ne odhaja
na občini ostaja
ki skrbi
za naše krajane.
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Kaj vse so oni naredili
asfalt nov
in most star obnovili
speljali ga v industrijsko cono
tam cel kup evrov je
težak eno tono.
In kaj vse oni so storili
stanovanjsko hišo so podrli
parkirni prostor naredili
saj prisluhnejo vaščanom
in njih glas v sili.

Vrtec novi naredili
šolo obnovili
da v njej lažje se učili
šola vrtec za domače je občane
da postanejo učeni možje
ko nam moči nestane.
Na robu gozda pod Snežnikom
mogočen grad stoji
tudi njega so obnovili
za bodoče srečne dni.

Sedaj je množično obiskan
njega lepote tujcem znan
poročna dvorana za mlade
za stare turizem obiskan.
Ponos njim učenim možem
in krajanom Loške doline
ki zro bodočnosti v obraz
na kožo pisane zgodovine…
Vinko Kraševec, Škrilje
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iz zgodovine
Janez Kebe

Župnijske pergamentne listine III
V starotrškem župnijskem arhivu so se ohranile dragocene pergamentne župnijske listine, ki so jih župniki čuvali iz
roda v rod. Te listine, ki so napisane na lepo strojeno ovčjo kožo, spadajo med najbolj pomembno kulturno dediščino v
Loški dolini. Od leta 1970 se hranijo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Stoletja so jih skrbno hranili zato, ker je lastnik
nepremične z listino dokazoval, da je nepremičnina njegova. Vsaka listina je imela viseč pečat, ki ga je obesil lastnik
pečata, in je z njim potrjeval resničnost napisanega. Ker so listine v stoletjih veliko „doživele“, niso vse ohranile pečatov.
Deset jih je starejših od turških časov.

On, ki s svojo nedopovedljivo slavo razsvetljuje svet in spolnjuje pobožne
želje vernikov, ki vanj upajo, je nagnil njih srca, da so si zaželeli, da
bi župnijsko cerkev v Ložu (v Starem trgu, op. J. K.) v oglejski škofiji
blagoslovili (per nos reconciliata) in na prošnjo plemenitega moža
Boltežarja Lamberga na novo posvetili (de novo consecratum) oltar
v čast svete device in mučenke Barbare in drugih svetnikov, katerih
relikvije počivajo v omenjenem oltarju: svete Barbare, svetega papeža
Klemena X., tisoč mučencev, svetega Inocencija z Oljske gore in
drugih.
Da bi to cerkev in omenjeni oltar verniki obiskovali s primernimi častmi
in se z darovi božje milosti obilneje krepili, zaupajoč v vsemogočno
božje usmiljenje, v moč svetih apostolov Petra in Pavla in v priprošnjo
svetega Mohorja in svetega Fortunata, bomo zaradi ponovne posvetitve
cerkve vsem, ki se bodo na praznik svete Barbare, na vse praznike
Device Marije in na praznike Gospodovega rojstva, Gospodovega
obrezovanja in Gospodovega razglašenja, na veliko noč, vnebohod in
binkošti, dalje na praznik svetega Rešnjega Telesa, na praznik rojstva
Janeza Krstnika, na praznike vseh apostolov in evangelistov in na
praznik vseh svetnikov skesano spovedali svojih grehov, se udeležili
božje službe in kaj darovali za luč in okras cerkve ter oltarja, podelili
odpustek 40 dni časnih kazni, zaradi posvetitve omenjenega oltarja pa
prav tako odpustek 40 dni časnih kazni, skupaj torej odpustek 80 dni
časnih kazni.
Za potrditev resničnosti tega pisma smo pismo opremili s svojim
pečatom. Dano v Ložu “quatro kalendas oktobris” (28. septembra) v
štirinajststopetinštiridesetem letu po Kristusovem rojstvu.
Opomba: Oltarja sv. Barbare v župnijski cerkvi že
dolgo ni več in ne vemo, kje je bil. Plemič Boltežar
Lamberg se večkrat pojavlja v listinah tistega časa,
omenja se tudi v spodnji listini.

7. Listina 1447, marec, 28.
Zlatar (Goldsmid) Janez, 9 tržan v Ložu, in
moja zakonska žena Kare oznanjava, da so
Janezovi predniki določili in dali za nočno
večno luč (ewigen liecht des nachczc czw
peleichten) pred oltarjem svete Katarine v
župnijski cerkvi svetega Jurija v Ložu kmetijo
v Vrhniki, (ein huben czu Verchnikch), na kateri
je sedaj Trebuhan (Tribuchan).
Kare pa je zaradi zadolženosti prosila svojega
moža Janeza, da bi to kmetijo prodal Janezu
Hochenkircherju, takratnemu trškemu sodniku
v Ložu (markt richter czu Loss), in sicer tako: ...
da s tem pismom namesto prisege obljubljava
za naju in za dediče, da bomo omenjeno
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večno luč pred oltarjem svete Katarine v omenjeni farni cerkvi večno
vzdrževali iz naše hiše in imetja, torej iz hiše, v kateri sedaj stanujemo
in ki leži med hišama Kristana Šusterja (Suster) in Marka Sedlarja
(Sadler). S tem pismom zastavljava omenjeni farni cerkvi na ta način
najino hišo za večno luč: če bi hotela midva ali najini dediči to hišo
prodati, se sme to storiti samo z vednostjo župnika v Ložu, ključarjev in
predstojnika bratovščine Rešnjega Telesa in Naše ljube Gospe pri farni
cerkvi svetega Jurija (czechmayster gotzsleichnam vnd vnser lieben
frawn pruderschafft pey sand Jorgen pharrkirchen), katerim smo dali
to listino.
Imenovani župnik in predstojnik bratovščine naj pred tem vzameta
24 funtov dunajskih pfenigov od prodane vsote in naj jih z vednostjo
pobožnih ljudi dobro naložita, da se bo s temi dohodki vzdrževala
večna luč in da ne bo izgube. To listino naj imata gospod Nikolaj Rot
(Ratt), sedaj župnik v Ložu, in Janez Hochenkircher, sedaj ključar in
predstojnik, nato pa namesto omenjene farne cerkve in (večne) luči
vsak bodoči župnik in predstojnik – od naše prej omenjene hiše z
vsem pripadajočim (madež)... in na vso posest, ki jo imamo oziroma jo
bomo od naših milostnih gospodov grofov Celjskih ali pa od njihovega
odvetnika v Ložu še pridobili.
Nikolaju Rotu, župniku v Ložu, in njegovim naslednikom ter Janezu
Hochenkircherju in njegovim naslednikom (cehovskim mojstrom) dajeva
to pismo, zapečateno s pečatom Boltežarja Lambergerja in Boltežarja
iz Sušja (von der Dur), gradiščana v Ložu (Purkgraff tzu Loos)... Dano
na dan svetega Eriha po tihi nedelji v postu v štirinajststoinsedeminšti
ridesetem letu po Kristusovem rojstvu.
Opomba: Za vzdrževanje večne luči so takrat pogosto darovali. Iz župnijske
listine l. 1515, 15. oktobra je razvidno, da je bil zlatar v Ložu in da se je imenoval
Janez Golob. Cela kmetija se je v Vrhniki delila na pol: na Antonščevo in Baštkovo.
Na kmetiji je bil Trebuhan. Zaradi velikega trebuha, je dobil vzdevek “Trebuhan”.
Še leta 1604 se v Loški dolini omenja sestra gorenjskega naddiakona Boštjana
Trebuhana. (se nadaljuje)
iz knjige:
Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem, Ljubljana 1996

6. Listina 1445, september, 28. Lož
Vse sinove svete matere Cerkve, ki bodo to naše pismo brali, mi, Janez,
po milosti Boga in apostolskega sedeža lindenski škof in generalni vikar
zunaj Furlanije, prečastitega gospoda oglejskega patriarha Ludovika,
pozdravljamo, in jim želimo večno zveličanje v Gospodu.

Župnijska pergamentna listina iz leta 1447, v kateri so omenjena
bratovščina sv. Rešnjega Telesa v Starem trgu
november, 2007

nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v septembru 2007 je bilo:
BARVE LEFRANC & BOURGEOIS

Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih.

Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo izžrebali tri,
za katere nagrade prispeva

Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do 1.
decembra 2007.

Galerija Ložanka
Cesta Notranjskega odreda 10
1386 Stari trg pri Ložu
tel: 041 993 548
1. nagrado: set 12 oljnih barv, čopiči, platno 30x40
prejme: Monika Ožbolt, Rožnik 24, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: set 12 akrilnih barv, čopiči, platno 20x20
prejme: Silvija Strle, Cesta Notranjskega odreda 38, 1386 Stari trg pri
Ložu
3. nagrado: skicirni blok A4, oglje
prejme: Jana Vesel, Pudob 7a, 1386 Stari trg pri Ložu

Nagrade tokrat prispeva:
Umetnostna obrt
Marta Jozelj
Babno Polje 77
1386 Stari trg pri Ložu
Delavnica: Markovec 35b
Tel: 031 329 431
1.
2.
3.
4.

nagrada: keramična vaza s poslikavo Loške doline
nagrada: lonček ali skodelica za kavo s poslikavo po izbiri iz ponudbe
nagrada: lonček ali skodelica za kavo s poslikavo po izbiri iz ponudbe
nagrada: glinena vrtnica

Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri žrebu.
Nagrajencema čestitamo!
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uredniški odbor
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Občina Loška Dolina

Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
telefon: 01 70 50 670
e-pošta: obcina@loskadolina.si
spletni stran: www.loskadolina.si
Uradne ure za poslovanje s strankami:
ponedeljek
7.30-11.00 in 11.30-14.30
sreda
7.30-11.00 in 11.30-15.30
petek
7.30-11.00 in 11.30-13.30
Uradne ure v sprejemni pisarni:
ponedeljek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
torek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
sreda
7.30-11.00 in 11.30-16.00
četrtek
7.30-11.00 in 11.30-15.00
petek
7.30-11.00 in 11.30-14.00
Upravna enota Cerknica:
KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek
8.00-12.00
Policijska postaja Cerknica:
POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo
9.00-11.00
GEODETSKA PISARNA:
podjetja Mlinar & Slovenc
vsako sredo

8.00-10.00

Ljudska univerza Postojna:
SVETOVALNO SREDIŠČE POSTOJNA
vsaka prva sreda v mesecu
11.30-13.30

