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UVODNIK
Spoštovana bralka, spoštovani bralec!
Dobrodošli pri prebiranju spomladanske številke Obrha.
Zima je – upajmo, za nami. Poleg mraza, ki je letos kar lepo
»pritiskal« na našo deželo, pa nam je prinesla tudi cel niz
dogodkov, o katerih pišemo v našem glasilu. Prav res ni mogoče
reči, da se pri nas nič ne dogaja, saj so se zelo različne prireditve
kar nizale in zagotovo je vsakdo lahko našel tudi kaj zase.
O nekaterih lahko preberete na naslednjih straneh, vsaj še nekaj
pa naj jih vsaj omenim: dramaturginja Eva Kraševec je v prostorih
TIC-a v Ložu gostila avtorja knjige »Čefurjiraus« Gorana Vojnovića, ljubitelje kvalitetne
glasbe je s svojim gostovanjem v starotrškem kulturnem domu razveselil Gal Gjurin, pesnica
Vanja Sterle je gostovala v gradu Snežnik, Zavod za kulturo in turizem grad Snežnik je
pripravil velikonočno tržnico v Starem trgu, kar nekaj turističnih ponudnikov iz naše doline
pa se je predstavilo tudi na prvomajskem sejmu »lepo d, s, pršu« ob cerkniškem jezeru.
Zagotovo sem kaj tudi izpustila in zato na tem mestu vabim organizatorje, sodelujoče in
obiskovalce prireditev, da si vzamejo nekaj časa in o dogajanjih napišejo za Obrh.
Ne samo, da s tem seznanijo naše bralce o zanimivostih, morda koga tudi spodbudijo k
udeležbi. Prepogosto je namreč naša dvorana (ali drug prireditveni prostor) bolj prazna kot
ne. In verjemite, da je organizatorjem, še bolj pa izvajalcem prireditev pred prazno dvorano
izredno težko vložiti maksimalno energijo in dati vse od sebe.
Morda bo – kar se tiče obiska – bolje, ko dobimo novo večnamensko dvorano, o kateri lahko
preberete na naslednjih straneh, zagotovo pa udeležba ni vprašljiva na prireditvah, ki se nam
obetajo na pomlad in poletje. Šport, rekreacija, gibanje v naravi je nam, »dolincem« blizu.
Na nekaj takih aktivnosti vas opozarjamo tudi v našem glasilu, z naslovnico pa vas vabimo na
pohod »Iz Babnega Polja do Goričič«, ki se je že lepo prijel, ne zgolj med domačini, temveč
kar širom Slovenije.
Vabljeni torej, da spremljate pestro dogajanje okoli sebe in se »aktivirate«.
Urednica Andreja Buh

pripis:
Poleg prispevkov pa so še vedno zelo zaželene tudi fotografije. Prepričana sem, da vas je veliko,
ki po naši lepi dolini hodite s fotoaparatom – delite svoje lepote še z našimi bralci, prosim.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 20. junij 2011
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti
morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno
gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff
formatu, ločljivost najmanj 300 dpl. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu
ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisana Times New Roman,
velikost črk 12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma
80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo
glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško
tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). •
Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme
si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo
objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi
naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1450 izvodov • Uredniški
odbor: Martina Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena
Ožbolt in Vera Jasna Lekan • Odgovorna urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu • E-naslov: obcina@loskadolina.si •
Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • fotografija na naslovni strani: Alenka Veber - Pohodniki na
Babni Polici • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Nina Komidar Šraj

Prostorski informacijski sistem občin - PISO
Občina Loška dolina je od sredine meseca marca vključena v prostorski informacijski sistem imenovan PISO. Preko spletne strani občine
Loška dolina je možna direktna povezava v sistem s klikom na ikono
PISO na desni strani. Uporaba storitev je na voljo vsem uporabnikom
brezplačno. Na vstopni strani je možen takojšen vstop brez prijave ali
na podlagi brezplačne registracije v sistem. Vendar pa vstop brez prijave
ne omogoča uporabe vseh možnosti pregledovalnika, zato uporabnikom
svetujemo, da se registrirajo preko svojega elektronskega naslova, na katerega po registraciji prejmejo geslo za vstop v sistem. Za nadaljnje delo
v sistemu pa si lahko preberete tudi navodila, ki jih najdete v orodni
vrstici vstopi.
PISO občanom, podjetjem in zaposlenim na občini omogoča učinkovit
vpogled v državne in občinske prostorske evidence, saj vključuje paleto
aplikativnih rešitev in vsebinskih sklopov, ki se nenehno dopolnjujejo
in prilagajajo glede na potrebe občine, veljavno zakonodajo, tehnološke
zmožnosti in razpoložljivost prostorskih evidenc. Javni dostop do storitev PISO vsebuje prostorske evidence, ki so javne narave in predstavljajo
učinkovit vir informacij. V sistemu PISO je združenih več vsebin, ki so
trenutno dostopne na različnih spletnih naslovih (portalu Agencije RS
za okolje – okoljevarstvene vsebine, Ministrstva za kulturo – kulturna dediščina, e-prostoru – parcele zemljiškega katastra…). V sistemu
lahko na enostaven način pridobimo podatke za določeno lokacijo z vsemi varovanji in omejitvami, ki jih je potrebno pri posegu v prostor
upoštevati. Uporaba samega sistema je enostavna in pregledna ter vsebuje več informacij na enem mestu.

Danica Zrim

4. redna seja občinskega sveta
Občinski svet je potrdil predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2011 v predlagani obliki. Ocenjeni prihodki proračuna za leto
2011 znašajo 4.700.000 €, odhodki znašajo 5.154.969 €, primanjkljaj se pokriva s prenosom sredstev iz leta 2010.
Namenska razvrstitev odhodkov občine po njenih posameznih funkcijah je sledeča:
Funk.
klas.

Opis

Predlog
proračuna 2011

Delež v
odhodkih

681.451

13,22

5.500

0,11

40.970

0,79

907.900

17,61

1.972.755

38,27

339.000

6,58

68.980

1,34

01

JAVNA UPRAVA

02

OBRAMBA

03

JAVNI RED IN VARNOST

04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

05

VARSTVO OKOLJA

06

STANOVANJSKA DEJAVNOSTI IN
PROSTORSKI RAZVOJ

07

ZDRAVSTVO

08

REKREACIJA, KULTURA IN
DEJAVNOST NEPROF. ORG.

299.940

5,82

09

IZOBRAŽEVANJE

718.800

13,94

10

SOCIALNA VARNOST

119.400

2,31

5.154.696

100,00

SKUPAJ

V drugi obravnavi Odlok o razglasitvi domačije Iga vas 28 za kulturni spomenik lokalnega pomena ni bil sprejet.
Občinski svet je še ugotovil, da je funkcija
člana občinskega sveta nezdružljiva, zato je
svetniku prenehal mandat.
S konstituiranjem novega občinskega sveta
je hkrati potekel mandat tudi dosedanjim
članom vaških odborov. Člane vaških odborov so predlagali na svojih zborih prebivalci
posameznega območja, za katerega je pristojen posamezni vaški odbor. Občinski svet je
na tej seji imenoval sedemnajst vaških odborov, ki delujejo v skladu z Odlokom o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v občini
Loška dolina.
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Troha Marjetka

Predstavitev idejnega projekta večnamenske
športne dvorane

V torek, 19. aprila 2011, je v Kulturnem domu
Stari trg potekala predstavitev idejne zasnove
večnamenske športne dvorane. Na predstavitev so bili vabljeni vsi svetniki, predstavniki
športnih in kulturnih društev, podjetniki in
gospodarstveniki iz Loške doline, župani sosednjih občin ter ostali pomembnejši predstavniki iz Notranjsko-kraške regije. Vrata
dvorane pa niso ostala zaprta tudi za občane,
občanke in ostale rekreativce, ki jim bo dvorana prvotno namenjena.
Predstavitev se je začela z nagovorom župana gospoda Janeza Komidarja ter nadaljevala
z dobrodošlico gospoda Borisa Hribarja, podžupana za investicije v Loški dolini. Glavno
besedo je nato prevzel projektant gospod
Samo Groleger, ki je sprva predstavil dano
situacijo, nato pa podal idejno zasnovo dvorane. Večnamenski prostor je po njegovem
zasnovan tako, da bi sledil povezavi obstoječe osnovne šole in vrtca, ohranil evropski
park ter zagotavljal varno prometno povezavo ob regionalni cesti in predvideni povezovalni cesti Stari trg–Markovec. Zasnova
je tako dobila obliko meandra, ki pa ima po
mnenju gospoda Romana Uranjeka zgodovinski pomen že iz antičnih časov. Predvideni
večnamenski športni objekt je v idejnem
projektu razdeljen na dva dela, saj bi vključeval veliko telovadnico z demontažnim
odrom in premičnimi tribunami v izmeri
1.450 m2 ter manjšo dvorano v velikosti 220
m2. Obe dvorani bi tako omogočali prostore
za vadbo šolskih programov, večje tekme in
manjša tekmovanja, popoldanske treninge,
koncerte in druge prireditve. V sklopu dvo-

rane so vključeni tudi prostori za športno
opremo, garderobe, kabineti, sanitarije in fitnes. V taki večnamenski dvorani bi se lahko
nemoteno izvajale discipline, kot so nogomet, košarka, odbojka, rokomet, badminton,
aerobika, ples, joga, namizni tenis, lokostrelstvo in streljanje z zračno puško. Torej vse
discipline, ki se v Loški dolini odvijajo skozi
celotno leto. Projekt vključuje tudi izgradnjo
manjšega 200 m dolgega stadiona, ki bi nadomestil starega, hkrati pa omogočal izvajanje športnih aktivnosti v toplejšem delu leta.
Župan občine Loška dolina je v ta namen izoblikoval gradbeni odbor, ki bo s konstruktivnimi predlogi sodeloval pri projektu in
sami gradnji objekta. Vse prisotne in ostale
občane pa je pozval, da do 15. maja 2011 sodelujejo tudi sami, saj lahko na sedež občine
Loška dolina podajo svoje predloge, mnenja
in pripombe. Prav tako pa so dobrodošle
ideje za naziv dvorane, ki se začasno imenuje

Večnamenska dvorana Lojze Perko.
Prireditev je vodila Andreja Buh, vsi prisotni
pa so bili ob koncu prireditve vabljeni na pogostitev v klubske prostore, ki so jo pripravile kmečke žene in dekleta društva Ostrnice.
Vse pohvale gredo tudi njim!
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Od projekta do projekta razvoju naproti
Z gospodom Borisom Hribarjem, podžupanom Občine Loška dolina sva se pogovarjala po javni predstavitvi
idejnega projekta večnamenske dvorane v Starem trgu, ene od prvih investicij, ki jih je občina s svojimi
organi pripravila – lahko rečemo – na začetku novega mandata.
balinišče v Podcerkvi zelo »popularno« in
tam sem počasi spoznal krasne ljudi, s katerimi smo še danes znanci in dobri prijatelji.
Prav preko teh »balinarskih znancev« sem
spoznaval Loško dolino, njene prebivalce in
njihovo razmišljanje.

■ Gospod Boris Hribar, uvodoma ne moreva
mimo vprašanja, kaj vas je vzpodbudilo k
odločitvi, da se aktivno vključite v lokalno
politično življenje?
Zadnjih deset let sem aktivneje spremljal
dogajanje v občini, predvsem razvoj kraja, in
ugotovil, da se določene stvari niso premaknile. Pogovarjal sem se s prijatelji in znanci,
med katerimi je kar nekaj članov DeSUS-a,
stranke, ki ni imela svojih predstavnikov v
občinskem svetu, pa si je to nedvomno želela. Našli smo skupen jezik in tako sem se
vključil v predvolilni boj na zadnjih lokalnih
volitvah, kjer sem nastopil kot nosilec te liste. Uspeli smo. Zmanjkalo nam je le nekaj
glasov, pa bi imel DeSUS tri predstavnike v
občinskem svetu.

Balinanju, čeprav sam nisem veliki navdušenec in pravzaprav še danes ne poznam točnih pravil, ostajam zvest vsa leta. In, ko so
me pred petimi leti vprašalali, ali bi prevzel
funkcijo predsednika Balinarskega kluba
Loška dolina, sem privolil in se maksimalno angažiral. Ne s fizičnim delom, ampak na
področjih – od materialne do finančne in logistične pomoči – kjer moje delo pride najbolj do izraza. Tako smo v obdobju mojega
predsednikovanja veliko naredili in omogočili klubu lažje in boljše možnosti delovanja.
Ob tem pa je še bolj pomembna aktivnost
samih članov. Zelo so zainteresirani, pripravljeni na balinišču in za balinanje žrtvovati
mnogo svojih prostih ur. In vse skupaj prinese rezultate – tako pri športu kot v politiki.
■ Ureditev primernega prostora za vadbo
ter omogočiti pogoje za kar najboljše
delovnaje enemu od športno rekreativnih
društev oz. klubov je pravzaprav že
manjši projekt. Ko ste skupaj s kolegi iz
stranke razmišljali o svojih potencialih v
političnem delovanju domače občine, pa
ste prav gotovo razmišljali širše. Kateri so
tisti projekti, ki jim nameravate posvetiti
največ svoje energije in angažiranosti?

Drži, da je večina članov starejše populacije
– upokojencev, a stranka v svoje vrste rada
vključi tudi mlajše, ki znajo prisluhniti njihovim potrebam in željam, ki so v glavnem
kar potrebe in želje celotne populacije.

Veliko je želja in potreb, ki v zadnjih letih
niso bile realizirane. Zavedam se, da je občinski proračun omejen, a sem prepričan, da
se da tudi v naši občini narediti nekaj več,
da je možno kraj razvijati, kot to lahko vidimo v nekaterih sosednjih občinah. Osebno
sem želel in želim prispevati k razvoju kraja in menim, da največ lahko naredim prav
na področju investicij in komunalne infrastrukture.

Začetki našega druženja pa so pravzaprav povezani z balinanjem. Loška dolina ima močan
balinarski klub, v katerem deluje tudi precej
upokojencev in članov DeSUS-a. Klub ima
tudi dolgoletno tradicijo, pa tudi balinanje
zgolj za zabavo je tu popularno mnogo let. Ko
sem pred petindvajsetimi leti prišel v Loško
dolino in si tu kasneje ustvaril dom in družino, nisem poznal skoraj nikogar. Tedaj je bilo

Odločitev o tem, s katerim projektom začeti, katere investicije se lotiti, ni bila lahka. S
strankarskimi kolegi in člani koalicijskih
strank smo o tem razpravljali in prišli do zaključka, da je najbolj realen projekt gradnja
večnamenske dvorane. Projekt, o katerem se
je veliko govorilo že na volitvah pred osmimi, pa znova pred štirimi leti, vendar pa od
obljub naprej ni prišlo. Tokrat smo se pro-

■ Kako to, da ste se priključili prav stranki
upokojencev?

jekta lotili resno in najprej od ljubljanske
nadškofije odkupili zemljišče, da bo gradnja
dvorane lahko potekala nemoteno. Hkrati
smo odkupili zemljišče, na katerem stoji čistilna naprava v Starem trgu in preko katerega bo potekala izgradnja obvozne ceste Stari
trg–Obrtna cona Markovec in iz katere bo
urejen dovoz do nove večnamenske dvorane.
Ob teh, prvih aktivnostih pa smo tudi že
pripravljali idejni projekt predvidene večnamenske dvorane in se odločili za njegovo
javno predstavitev. Ker imam izkušnje na
področju gradbeništva, dobro vem, kaj to
pomeni in kaj prinaša taka javna predstavitev, ki sem jo sprejel kot velik izziv. Tako kot
samo imenovanje za podžupana, zadolženega za področje investicij.
Kakor koli že – odločili smo se za predstavitev na način, ki bo omogočila vključitev javnosti, čeprav doslej ni bilo take prakse, saj se
s pravočasno komunikacijo da razrešiti marsikatero težavo. Vem, da se na ta način lahko
izognemo težavam pri sami izvedbi projekta
in da se s tem lahko držimo zastavljene finančne konstrukcije.
■ Projekt kanalizacije v Markovcu je eden
od tistih, ki jih delno sofinancira EU. Ali
nameravate tudi za večnamensko dvorano
pridobiti sredstva evropskih skladov?
Tako je, poskusili bomo kar najbolj pohiteti
s pripravami in pridobiti vso potrebno dokumentacijo, da bomo za projekt, katerega
vrednost ocenjujemo na okoli 2,4 mio evrov,
pridobili tudi evropska sredstva. Ob tem pa
želim ponovno povabiti vse bodoče uporabnike dvorane, naj posredujejo svoje pripombe in pravočasno povedo, kaj od dvorane
pričakujejo. (Rok za oddajo je 15. maj na
sedežu Občine Loška dolina). Le tako bomo
lahko pripravili kar najboljši projekt in se v
čim večji meri izognili kasnejšim zapletom.
Želim, da se ne ponovi zgodba iz Markovca,
kjer se ob gradnji kanalizacije izvajajo še dodatna dela, kar je sicer pozitivno, vendar za
ta dodatna dela ni bilo narejenih projektov,
zato se projektira kar vzporedno ob izvajanju del. Potem pa prihaja do negodovanja
občanov in nepotrebnih zapletov pri sami
izvedbi projekta ter zahteva dodatna usklajevanja med investitorjem, nadzorom in
glavnim izvajalcem.
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■ Ostaniva še trenutek pri investiciji v
Markovcu. Znova, kot pri vsakem takem
posegu, bodo posledice vidne tudi na cesti,
ki že tako ali tako niso v najboljšem stanju.
Ali razmišljate o popravilu cest, ne samo v
Markovcu (po končani investiciji), ampak
tudi drugod po občini?
Menim, da ceste niso v tako slabem stanju.
Prvi župan naše občine, gospod Jernej
Zabukovec je na tem področju naredil izredno veliko in v njegovem obdobju smo bili
glede na urejenost cest v prednosti pred sosednjimi občinami. Slabši pa so bili nadzori
ob izvajanju del, kar ima za posledico, da je
stanje cest takšno, kot je danes.
■ Na ceste v veliki meri vplivajo tudi
tovornjaki, ki jih skozi dolino zagotovo
ne pelje malo. Kaj menite o ideji, da bi
v Loško dolino pripeljali železnico, vsaj
za tovorni promet, in s tem razbremenili
ceste in nenazadnje – tudi okolje?
Gre za sanje, železnice v Loški dolini nikoli
ne bo. Bivši župan Občine Cerknica Miroslav Levar je, ko je kandidiral za poslanca v
državni zbor, predstavil idejo, da bi Loško
dolino povezali z avtocesto s tunelom pod
Križno goro. Tudi sam menim, da bi bila to
najhitrejša povezava, bojim pa se, da je utopična, sicer pa je to odvisno tudi od pete razvojne osi, ki jo pripravlja država.
Ne pozabimo pa, da je bila pred leti, v veliki
meri zaradi Kovinoplastike Lož, rekonstruirana cesta skozi Bloško Polico, kar tudi ni
bila majhna investicija.
■ Domače gospodarstvo zagotovo potrebuje
tudi dobre in hitre prometne povezave. Kaj
pa na slošno menite o stanju gospodarstva
v naši občini? In kaj menite o možnosti, da
bi v dolino pripeljali gospodarsko panogo,
ki bi bila ženskam prijazna?
Največji gospodarski družbi v naši občini –
Kovinoplastiki Lož je uspelo prebroditi najhujše krizne čase in njej se imamo zahvaliti,
da dolina ne čuti velike krize in predvsem,
da so ohranjena delovna mesta. Glede ženskam prijazne gospodarske panoge pa toliko: če občini uspe pridobiti koncesijo za
izgradnjo doma starejših občanov, za kar si
bomo prizadevali, se bo odprlo najmanj 3035 delovnih mest, predvsem za ženske.
■ Ena od možnih gospodarskih panog je
zagotovo tudi turizem. V Loški dolini
že leta in leta govorimo o tem, kako je
turizem prihodnost doline, pa, razen truda
in zagnanosti posameznikov in nevladnih
organizacij, ni opaznega premika.
Kje ga lomimo? Kaj delamo narobe?
Vedno sem bil direkten človek in bom tako
povedal tudi zdaj. Občina je ustanovila Za-
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vod za kulturo in turizem, ki se financira
neposredno iz občinskega proračuna. A je
pri zavodu premalo ekonomskega in podjetniškega obnašanja in – vsaj do zdaj – še ni
odigral svoje vloge. Tudi med posamezniki
in društvi je premalo sodelovanja, povezanosti, podpore. Prepričan sem, da bi turistične dejavnosti v dolini res lahko zaživele,
ob primerni organiziranosti in večjem sodelovanju vseh zainteresiranih. In brez preveč
prisotne »foušije«.

Ko smo ob pripravi projekta večnamenske
dvorane razmišljali tudi o imenu le-te, se je
pojavila ideja, da bi jo poimenovali »Lojze
Perko«. Ker o njem pravzaprav nisem vedel
veliko, razen nekaj osnovnih podatkov, ki so
v glavi ostali morda celo še iz osnovne šole,
sem si zdaj res vzel čas in – moram priznati – bil neverjetno presenečen ob njegovi življenjski zgodbi. In sem še bolj prepričan, da
je prav, da se večnamenska dvorana v Starem
trgu imenuje po njem.

■ Vrniva se še za trenutek k politiki. Dobrega
pol leta deluje nov sestav občinskega sveta
– kako čutite njegovo dihanje?

■ Gospod Hribar, prav vsega, o čemer sva
se pogovarjala, ni moč zapisati. Lahko
pa dodam, da ste mi med pogovorom
»izdali« - čisto nevede in spontano, da ste
pravzaprav tudi velik prostovoljec, čeprav
ne delujete v humanitarnih organizacijah.

Mislim, da občinski svet deluje dobro. Prijetno sem bil presenečen, da smo koalicijo sestavili iz levih, desnih in sredinskih strank in
to je fenomenalno. Do danes na sejah nisem
opazil kakšnega večjega trenja med svetniki,
dobre stvari smo podprli, seveda pa prihaja
včasih do različnih političnih pogledov. Pomembno pa je, da tudi opozicija zagotavlja
enotnost in podporo pri projektih, pomembih za občane.
■ Gospod Boris Hribar, delo v lokalni
politiki, podžupanske obveznosti,
sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
vse to poleg službenih obveznosti
nedvomno zahteva veliko energije in
»prazni baterije« tudi, če je človek še tako
mlad, kot ste vi. Kje najdete motivacijo,
energijo, kje se sproščate?
Če nisem poln adrenalina, sploh ne morem
funkcionirati. Mogoče sem včasih preveč zagnan, preveč samoinciativen, kar mi je v življenju prineslo že vzpone in padce. Ampak,
za cilje, v katere verjamem in si jih zastavim,
se močno borim in angažiram. Običajno si
januarja naredim »načrt« in decembra preverim, kako mi jo šlo. Doslej sem bil vedno
zadovoljen.
■ Kaj pa družina? Se je sprijaznila z vašo
odsotnostjo?
Družina je seveda malo prikrajšana. Vendar
sem to, kar sem in brez stalne »akcije«, brez
dela na različnih področjih, bi ne bil pravi in
družina od mene ne bi imela nič več. Vem,
da se ženi in hčerama za to, da sem malo z
njimi, ne morem odkupiti. A na srečo razumejo in me podpirajo. Kadar pa utegnemo
in dneve preživimo skupaj, gremo radi smučat, na poletni oddih ali le na krajši izlet. Pa
tudi kak film si radi ogledamo skupaj.
■ Kaj pa gledališče, koncerti, knjige?
Imate čas in voljo, seveda?
Morda gre bolj kot za čas, za interes. Nisem
velik ljubitelj knjig, ampak prav pred kratkim sem prebral veliko stvari o Lojzu Perku.

Zagotovo je moja žena večja humanitarka od
mene. Meni so bližja druga področja – šport,
kultura. Čeprav sem, priznam, že razmišljal
tudi o pomoči humanitarnim organizacijam,
vendar vanje nimam absolutnega zaupanja.
Raje pomagam posameznikom in društvom,
ki jim moja pomoč pride prav.
Gospod Boris Hribar,
hvala in uspešno naprej!

STARČEK
V parku samotnem
klopca stoji,
na njej starček dremlje,
preživlja svoje dni.
Je klopca samotna
njegov ljubljeni raj,
ko v miru premišljuje
življenja kraj.
Se mu življenje izteka,
sam ne ve, kam hiti,
klopca mu je uteha
na samotne, stare dni.
Mu je klopca samotna ljubi dom,
kar pustilo mu je življenje,
brez strehe je zvezdnato nebo,
v širino širnega sveta
starčkova pot pelja.
Vinko Kraševec
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Martina Kočevar

Biatlonec Jure Ožbolt
Pred kratkim sem prebrala knjigo, kaj se
dogaja z mladimi, s kakšnimi težavami se
srečujejo in o njihovi krizi. Vendar imam
popolnoma drugačne izkušnje.
Vsakodnevno se z njimi srečujem, delam z
njimi. Mladi ljudje, kot so Jure…, pa me tako
prevzamejo, da sem prepričana, da niso v
nobeni krizi. Imajo osmišljeno in dobro organizirano življenje, polno načrtov in vizij.
Jure Ožbolt – biatlonec bo še dobra dva meseca obiskoval 9. razred osnovne šole v Starem trgu, vpisal se je na športno gimnazijo
v Šiški, ki mu bo omogočala nadaljevanje s
treningi in tekmovanji.

■ Kdaj pa imaš tekme? Kdo je tvoj trener?
Med vikendom, ponavadi dopoldne, od
konca decembra do konca marca.
Vse biatlonske tekme so na Pokljuki, tekaške
pa tudi drugje po Sloveniji.
Glavni trener je Danilo Kodela.
Z nasveti pa mi veliko pomaga
tudi moj stric Janez Ožbolt.
Občasno me še trenirajo oči
Dare Ožbolt, Nejc Kordiš,
Jerneja Mihevc, Valentina
Rebec, izjemoma pa še
Vido Kočevar in
Domen Kordiš.

■ Kdaj si si prvič pripel smuči? Kaj vse se ti je
dogajalo z njimi?
Smuči mi je prinesel Miklavž. Tako sem se
jih razveselil, da jih nisem hotel sneti, skoraj
sem spal z njimi.
Nisem bil še star tri leta, ko sem že prejel
prvo diplomo za alpsko smučanje na Ulaki.
Že od nekdaj imam rad sneg. Že prvi snežiček me privabi, da ga preizkusim.
S sedmimi leti sem se udeležil Bloških tekov.
Bil sem najmlajši udeleženec. Stari ata in oči
sta tekla na enaindvajset kilometrski progi.
Sam pa sem se soočil z mnogo krajšo (7 km),
kar pa ni odgnalo skrbi moji mami. Prišla mi
je naproti.
Presenetil jo je moj vzklik: »Joj, kako je ta
proga fajn!«
Pri petih letih sem organiziral suho biatlonsko tekmovanje za sorodnike. Prav vsi udeleženci so dobili zadolžitve. Kdo pa je zmagal,
vam ni potrebno vprašati.
Prav vsi so moji podporniki in navijajo zame
na tekmah, me vzpodbujajo. Najvztrajnejši
pa je oči, ki me spremlja na vseh tekmah.
Samo enkrat ni šel z mano. Tekmovanje je
potekalo 1. aprila. Po tekmi smo s tekaškimi
smučmi za zabavo skakali. Moj skok je bil
dolg, a se je končal s pretegnjeno prepono.
Mami doma mi ni verjela, da me boli noga.
Prepričana je bila, da je to prvoaprilska šala.
Z resnejšim tekom na smučeh sem začel pri
osmih letih v SK Kovinoplastika Lož. Zaradi
pravil, ki jih predpisuje smučarska zveza, sem
začel tekmovati v biatlonu tri leta kasneje.
Smučarsko progo sem imel na dosegu roke,
samo čez cesto in Brežiček sem stopil. Takrat
smo se udeleževali treningov 2 oz. 3-krat na
teden, zdaj pa jih imamo 4 oz. 5-krat.

■ Ali s še spomniš, kdaj si prvič stal na
stopničkah?
Pri devetih letih sem prejel prvo medaljo za
2. mesto v štafeti.
■ Kako poteka trening?
Začnemo z dvajsetminutnim ogrevanjem,
nadaljujemo s treningom za moč ali pa s
streljanjem. Prvo nastrelimo na papirnato
tarčo, da opravimo korekcijo puške, sledi
streljanje na železne tarče, ki se podirajo leže
in stoje. Lažje streljam leže, čeprav moram
zadeti manjši krogec, saj je puška mirnejša.
Na razpolago imamo pet nabojev. Če ne zadenemo vseh tarč, sledi kazenski krog teka
(75 m) ali pa časovni pribitek 30 sekund.
■ Koliko medalj imaš v svoji zbirki?
Ne vem natančno. (Ta trenutek pa se je oglasil stari ata, ki je med najinim pogovorom
prišel na obisk, in je medalje pred kratkim
preštel: »96.«)
■ Tvoji najboljši dosežki … Kako so vplivali
nate? (Jure je zajel sapo.)
V sezoni 2010/11 sem bil enkrat državni prvak, dvakrat pa sem na državnem prvenstvu
zasedel 2. mesto. Državni prvak sem bil do
sedaj 5-krat v kategorijah mlajši in starejši
dečki.
V slovenskem pokalu sem si od desetih tekem na sezono v zadnjih letih priboril skupno enkrat 1., enkrat 4. in letošnjo sezono
2. mesto.
Vesel sem, da sem toliko dosegel v biatlonu.

Dobre uvrstitve me še bolj motivirajo, še več
energije vložim v treniranje.
■ Ali ti ostane še kaj prostega časa za druge
dejavnosti?
Skozi smučarsko sezono ga nimam veliko,
saj imamo treninge dnevno po dve uri in pol.
Če pa imam le možnost, rad igram nogomet,
košarko in odbojko, alpsko smučanje.
Poletje pa je čas za plavanje. Za nagrado nas
klub pelje za nekaj dni na morje ali v toplice.
■ Kaj pa televizija, internet, filmi, knjige,
humor?
Pogledam kakšen šport ali film. Film, ki sem
si ga trikrat ogledal, je Ledena steza. Všeč mi
je, ker ima sporočilo, da se da z vztrajnostjo,
voljo in delom doseči skoraj nemogoče.
Berem knjige za bralno značko in sem letos prejel priznanje za Zlatega bralca. Šolski
uspeh niha med prav dobrim in odličnim.
Najraje pa sem pri predmetih športna vzgoja
in geografija.
Rad se smejim vicem Chuck Norrisa. Eden
zadnjih, ki me je nasmejal, je: »Chuck Norriss je že dvakrat pregledal vse na internetu.«
■ Kaj boš v življenju počel čez deset let?
Rad bi delal z mladimi tekači, biatlonci, če
ne kot trener, pa vsaj ljubiteljsko.
■ Bi še kaj dodal k najinemu pogovoru?
Povabim mlade, naj se nam pridružijo v teku
ali biatlonu. Pridružite se nam dvajsetim in
trenerjem. Ne bo vam žal.
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Marjetka Troha

Franc Prevec,
dobitnik bronastega znaka civilne zaščite
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), izpostava Postojna je tudi letos pripravila
praznovanje ob svetovnem dnevu civilne zaščite (CZ).
Praznovanje 1. marca – svetovnega dneva
civilne zaščite je potekalo 3. marca 2011 v
Kosovelovem domu, saj je bila letos prireditev organizirana v sodelovanju z Občino
Sežana.
Prireditev se je začela z nagovorom in dobrodošlico g. Davorina Terčona, župana Občine Sežana, ter nadaljevala s slavnostnim
govornikom g. Bojanom Kopačem, direktorjem Urada za izobraževanje in usposabljanje
na URSZR. Oba govornika sta poudarila
pomen prostovoljstva, solidarnosti, humanitarne pomoči in požrtvovalnega dela prostovoljcev. Temu primerno je bilo na prireditvi
podeljenih sedem bronastih, en srebrni in en
zlati znak civilne zaščite ter plaketa CZ.
Prejemnik bronastega znaka civilne zaščite
je tudi g. Franc Prevec, ki je že od februarja
leta 2007 poveljnik civilne zaščite v občini
Loška dolina, sicer pa član štaba že od maja
2002. Gospod Prevec je aktivno vpet v delo
sil za zaščito in reševanje na področju naše
občine, še posebej pa se je izkazal ob poplavah v mesecu septembru 2010, ki so prizadele celotno Slovenijo. S svojim delom in
nudenjem nesebične pomoči je pomagal pri
reševanju premoženja in organiziranju služb
za izvajanje pomoči krajanom naselja Šmarata. Ob ponovnih poplavah v decembru
2010 je izvajal prevoze občanov iz Šmarate
do Kozarišč in Iga vasi ter tako razbremenil

svoje tovariše, pripadnike gasilnih enot, ki
sicer priskočijo na pomoč v takih primerih. Gospod Prevec je od leta 1975 tudi član
PGD Iga vas, od leta 1982 pa svoje članstvo
opravlja aktivno. V preteklosti je bil že član
upravnega odbora gasilskega društva in
član predsedstva gasilske zveze, trenutno pa
opravlja funkcijo člana nadzornega odbora.
V gasilskih vrstah nosi čin nižjega gasilskega
častnika II. stopnje ter vrsto drugih odlikovanj. Svojo zavzetost in voljo dopolnjuje še
z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem. Opravljen ima namreč nadaljevalni
tečaj za gasilca in tečaj za vodjo enote.

Za kulturni program osrednje regijske prireditve so poskrbeli učenci glasbene šole iz
Sežane ter Bojan Podgoršek in Aleksander
Hreščak s skečem. Praznovanja ob svetovnem dnevu civilne zaščite v Sežani pa so se
udeležili in vsem dobitnikom priznanj tudi
čestitali predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, poveljnik CZ
za Notranjsko s člani štaba, poveljniki CZ
občin Notranjske, predstavniki CZ sosednjih regij, predstavniki zaščite in reševanja
iz Hrvaške in Italije, župani sosednjih občin,
svetniki občine Sežana in ostali predstavniki
enot in služb za zaščito in reševanje iz območja izpostave Postojna.
Vsem dobitnikom priznaj civilne zaščite, še posebej pa g. Prevcu še enkrat iskreno čestitamo!

Nekje v samoti ob poti rožica cveti,
uredništvu glasila srečo želi.
Ko ji odpade cvet,
veter dvigne ga v svet,
visoko pod nebo leti,
krajanom Loške doline
srečo želi.
Vinko Kraševec
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Jera Razdrih

Pozor! Tek na lastno odgovornost!
O teku je bilo prav gotovo napisanih že več
kot 42 kilometrov člankov, kolumen in knjig.
Vsem je skupno to, da tek opisujejo kot idealno sredstvo za dobro fizično in psihično
počutje. Tudi sama pri tem nočem zaostajati,
zato pristavljam še svoj piskerček …
S tekom sem se začela ukvarjati pred približno tremi leti na pobudo prijateljice, ki se je
takrat s tekom in športnim življenjem nasploh
ukvarjala že kar nekaj let. Recimo ji Modra
Puščica. O treningih, tekaških tekmovanjih in
lepih občutkih, ki jih spremljajo je pripovedovala s takim zanosom in navdušenjem, da sem
jo poslušala z odprtimi usti in zraven strigla z
ušesi. Moje poslušanje in sanjarjenje je trajalo
kar nekaj časa, preden sem se končno odločila
poskusiti tudi sama.
Na medmrežju sem naletela na eno od nitk
mreže, ki me je po naključju (mimogrede, v
naključja ne verjamem) povezala s prijaznim
človekom, ki sem ga poznala in občudovala
samo skozi njegove zapise in ki je bil pripravljen po nekaj klikih in kratkih tipkanjih deliti z mano svoj tekaški dnevnik za začetnike.
Pa še nekaj njegovih uporabnih nasvetov sem
dobila za povrh. Kdo pravi, da na svetu ni več
dobrih ljudi, ki ne zahtevajo povračila za svojo
dobroto?! Ker sem bila takrat precej psihično
na tleh in sem že pozabila, kaj pomeni dobro
počutje, promotorji teka pa so na vsakem koraku obljubljali prav to, sem se resno lotila
teka –hoje. Ker sem nekajkrat tedensko sproščala energijo na urah power kicka, sem bila
prepričana da lahko preskočim prve tedne v
navodilih, ki naj bi bili namenjeni izključno
hoji. Tistega prelomnega pomladnega dne
sem se tako podala na kratek pohod, začinjen
s počasnim tekom. Po koncu nekajminutnega
treninga sem kar žarela od ponosa. Prva lekcija pa me je naučila predvsem tega, da nikoli
ne smem podcenjevati dolžine minute. 5 minut teka je bilo zame namreč dolgih kot ponedeljek. Kakšnih 14 dni sem se pridno držala
navodil dnevnika in si vestno zapisovala svoje
rezultate ter občutke. Edino, česar se nisem
držala, pa je bilo v navodilih dnevnika, je bil
tek v družbi. Zato sem začela hoditi na krajše
teke še z dvema prijateljicama. Nekaj časa smo
vse tri vztrajale in vzpodbujale druga drugo
k vsakodnevnemu treningu. Še uspešnejše
pa smo bile v medsebojnem dajanju potuhe.
Kadar vremenski in ostali pogoji niso bili optimalni za tek, smo se demokratično soglasno
odločale za počitek. Tako so se naši skupinski
treningi kmalu končali.

Meni pa so v ušesih še vedno odmevale vznesene besede Modre Puščice in ponovno sem
si zadala cilj doseči stanje, ko ti tek pride v
kri, kot pravijo. Zato sem pod njenim mentorstvom s še nekaj aerobičarkami pred uro
power kicka enkrat tedensko odtekla par kilometrov. Po prvem teku sem polovico ure
aerobike presedela, ker so se mi noge kar naenkrat spremenile v želatinast puding. Vajo
pa sem ponavljala toliko časa, da sem zmogla
združiti tek in vadbo v enem dnevu in ob
koncu dneva ne pasti skupaj. S tekanjem sem
nadaljevala tudi izven zadanega si rekreacijskega urnika. Preizkušala sem različne tekaške trase, da bi se izognila dolgočasju. Včasih
sem se z velikim spoštovanjem pri teku pridružila tudi izkušenejšim tekačem, k treningom, kamor me je spet pripeljala Modra Puščica. Z njimi sem še toliko raje trenirala, ker
sem takrat dobila občutek, da sem s tem že
na pol poti do ultramaratona. Tega pa nisem
počela prav pogosto, saj sem imela po drugi
strani občutek, da sem zanje mlinski kamen,
ki jim visi za vratom in onemogoča normalen trening. Poleg tega sem tudi veliko brala
knjige s tekaško tematiko in si predstavljala,
da bom nekoč postala drugi France Cokan
ali pa vsaj Dušan Mravlje. Motivacija mi je sicer nihala, ampak kot sem prebrala v nekem
tekaškem priročniku, to ni vedno razlog za
preplah. Bili so dnevi pa tudi tedni, ko nisem
pretekla niti metra. Takrat sem se vsak dan
posebej posipala s pepelom ter obupovala
nad svojim pomanjkanjem samodiscipline in
vztrajnosti. Ampak po določenem času me je
potreba po gibanju vedno znova dvignila iz
naslonjača in spravila nazaj v tek.
Ko sem spoznala princa svojih sanj, sem morala nadaljevati s tekom že zato, da sem tako
naredila čim boljši vtis nanj. Tudi njega sta
šport in gibanje nasploh zanimala in začela
sva po malem trenirati skupaj. Udeležila sva
se nekaj lokalnih tekaških tekmovanj. Na
enem od njih so naju celo označili za promotorja družinskega teka. Naziv nama je bil
všeč in dobila sva še večjo motivacijo za trening. Najina prva večja skupna tekaška prireditev je bil Ljubljanski maraton, a ker je treba
začeti počasi, sva se udeležila samo tako imenovanega rekreativnega teka na 10 km. Razmišljala sva celo o še manjšem prvem koraku, Lumpijevem teku, vendar bi bila duševna
bolečina ob morebitnem slabem rezultatu v
tem primeru le prevelika.
Ker je bil tek ena od stvari, ki naju je združevala in razveseljevala, sva se odločila, da potrdi-

va najino ljubezensko zvezo v tekaškem slogu.
Tako sva se na dan Teka trojk najprej zapodila
po progi, ki sva jo brez večjih težav pretekla.
Moj (takrat še bodoči) mož je imel celo toliko
moči, da me je prenesel zadnjih nekaj korakov
skozi cilj. Skoraj še obuta v tekaške superge sva
se nato poročila na ljubljanskem Magistratu.
In ker smo tekači vzdržljivi, bolj verjetno pa
prav zaradi nove energije, ki sva jo s tekom
pridobila, sva nato še preplesala vso poročno
noč. Po poroki je moja motivacija za tekanje
spet izgubila svojo moč, a občasno si še obujem superge in jo mahnem z možem čez drn
in strn. In vsakič posebej so občutki izredni.
Na žalost se lanskoletnega Ljubljanskega maratona nisem mogla udeležiti zaradi službenih
obveznosti, sem pa ob vsaki novici tistega dne,
ki je bila vsaj malo povezana z maratonom začutila stiskanje v grlu in ščemenje v očeh. To
sem si sicer na začetku razlagala kot izbruh
nove, pri meni do zdaj še neodkrite alergije,
ampak bolj kot sem razmišljala, bolj se mi je
dozdevalo, da so to prvi znaki tekaške zasvojenosti. Kdor se ukvarja s tekom, bo to najbrž
bolje razumel …
Če se s tekom (še) ne ukvarjate, pa vas mika,
da bi poskusili, svojega netekaškega življenja
pa nočete spreminjali za nič na svetu, dobro
premislite, v kaj se spuščate. Kajti pozor! Zasvojenost s tekom se pojavi v zelo kratkem
času, je dolgotrajna in vam lahko življenje za
vedno drastično spremeni. Na boljše.
Ta kolumna je posvečena Modri Puščici, ki
mi je pokazala pravo smer na trasi tekaškega
življenja.

Lahni veter čez poljane,
nosi sladko vonj ciklam.
Tam za mejo,
tiho, nemo
se sprašuje: Kam, le kam?
Z roko seže si čez čelo,
gre naprej,
v beli svet.
Morda le tam v širnem svetu,
najde kruh za preživet.
Bernarda Kandare
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Obisk mešanega pevskega zbora
slovenskega doma kulturno umetniškega
društva Bazovica z Reke v Starem trgu
V soboto, 12. marca 2011, je na povabilo ŽPZ Jasna pri DU Loška dolina v Loški dolini gostoval mešani
pevski zbor slovenskega doma Kulturno prosvetnega društva Bazovica z Reke in skupaj z domačimi pevkami
pripravil občinstvu zanimiv in prijeten večer.
Gostovanje MePZ SD KUD Bazovica z Reke
je bilo pravzaprav povračilni obisk za gostovanje ŽPZ Jasna na Reki pred tremi leti, ki je
ostal članicam domačega zbora v nepozabnem spominu, zato so se tem bolj potrudile,
da bi se tudi prijateljski zbor pri nas imel kar
se da dobro. Gostje so v dolino pripotovali že
dopoldne in si ogledali nekaj znamenitosti,
predvsem Grad Snežnik, polharsko zbirko
in Cerkniško jezero, vmes pa poskusili tudi
kakšno domačo jed.
Zgodaj zvečer so v telovadnici OŠ h. J. Hribarja Stari trg po uvodnih besedah prvi
zapeli gostje pod vodstvom maestre Maje
Dobrila, in sicer pesem, posvečeno prav
KUD Bazovica, ki sta jo ustvarila člana tega
društva. Za Slovence na Reki ime Bazovica
namreč ne pomeni samo kraja, kjer so bile
ustreljene prve antifašistične žrtve, ampak je
to tudi ime njihovega drugega doma.
V nadaljevanju so pošteno ogreli občinstvo z
milimi in všečnimi belokranjskimi, koroškimi, a tudi istrskimi, dalmatinskimi in še kakšnimi pesmimi, ki pripovedujejo o domačih zvonovih, mladih pastirčkih in visokih
slovenskih planinah, o domovini, brezskrbni
ljubezni pod istrskimi pomarančami, o morju, mornarjih, njihovih dekletih in nazadnje
tudi o zelenem Juriju.
V imenu prisotnih se je gostom najprej zahvalil župan občine, nato pa še predstavnici
ŽPZ Jasna in po izmenjavi simboličnih daril
je Loška dolina med drugim bogatejša tudi
za knjigo člana gostujočega zbora g. Slavka
Arbitra Kako si mi lepa, dežela domača, ki
poleg pesmi in črtic vsebuje tudi note treh
pesmi, ki jih je uglasbil slovenski profesor na
Reki Josip Kaplan.
Program je nadaljeval nepogrešljivi Matija
Turk, ki je tudi tokrat prepeval svoja iskriva
besedila v narečju kraja, kjer je doma. Ena od
poslastic tega večera pa je bila oživitev skoraj
pozabljene stare pesmi o mutcu z Osoj, ki jo je
po zaslugi Ponudove družine, ge. Justine Strle
in ge. Fani Truden predstavila skupina članic
ŽPZ Jasna Jožica Vesel, Marta Škrbec, Jožica
Bajc, Danica Grl, Stanka Šraj in Fani Truden.

Nazadnje je tudi ŽPZ Jasna prispeval svoj del
k lepemu večeru. To je bil niz pesmi, posvečenih materam, ženskam, pomladi, pomladnim ljubeznim in domačim krajem, ki se je
zaključil s šaljivo in optimistično Naša mati
nam ćüha kafe, izvedeno na svojstven način.

Tako je sodelovanje dveh slovenskih zborov
s te in one strani meje rodilo bogat pevski
večer, ob katerem je uživalo številno občinstvo, nekaj v dvorani osnovne šole, nekaj pa
še pozneje doma v foteljih pred TV.
Naj ne bo zadnjič!

Resnična, le malo manj kot tisoč let stara zgodba o osojskem mutcu:

V sivi davnini enajstega stoletja je v takratni poljski prestolnici Krakow ob reki Visli v
mogočnem gradu Wawel od leta 1058 do 1080 vladal pogumni, a precej predrzni, oholi
in nasilni kralj Boleslav II. Njegovo nič kaj zgledno obnašanje je večkrat kritiziral sam
krakovski škof Stanislav in v eni od takih priložnosti leta 1079 se je kralj tako razjezil, da
je pri priči poslal svoje vojake, naj umorijo škofa. Ker pa jih dolgo ni bilo nazaj, je v jezi še
sam odšel za njimi in jih našel stoječe v cerkvi nasproti gradu, kjer je škof Stanislav ravno
maševal. V navalu silnega besa ga je s svojo sabljo pokončal pred oltarjem v cerkvi, ki je
danes znana kot cerkev svetega Stanislava.
Strašna novica se je hitro razširila na vse strani in dosegla tudi papeža Gregorja VII., ki je
kralja Boleslava II. izobčil iz cerkve.
Ko se je kralju jeza nekoliko polegla, se je oglasila vest in z njo kes, zgroženost in silno
obžalovanje, tako da nikoli več ni našel miru. Da bi se morda vendar mogel spokoriti
in dobiti odpuščanje za svoje strašno hudodelstvo, se je odpravil v Rim k papežu, ki mu
je za pokoro naložil popolno molčečnost in trdo delo do smrti. S sabo mu je dal listek s
papeškim pečatom, na katerem je pisalo samo: »Romar je nem.«
Na poti iz Rima kralj Boleslav II. pripotuje do benediktinskega samostana ob Osojskem
jezeru na Koroškem, kjer se ponudi za hlapca. Tam vse do leta 1099 v popolnem molku
ponižno opravlja najnižja in najtežja dela, na smrtni postelji pa razodene nekemu menihu
svojo skrivnost in pokaže kraljevski prstan, ki dokazuje, da je res kralj Boleslav II.
Pokopali so ga na samostanskem pokopališču na Osojah, kjer ima tudi spomenik, ki razlaga njegovo življenjsko zgodbo s slikami in napisom: »Po mrazu je potoval v Rim, všeč
so mu bile Osoje, kjer je služil nepoznan, znan pa je zaprl spokorne oči.«
Ne le sodobnih turistov, že našega pesnika Antona Aškerca je pritegnila zgodba kralja
Boleslava II, tako da je napisal o njem dolgo in nekaj časa zelo znano epsko pesem z naslovom Mutec Osojski, ki se je tudi veliko prepevala.
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»Kok ti men zdej dol visiš«
Ne gre za slovnično nepravilen stavek, ampak naslov komedije, s katero so starotrški
oder obiskali učenci Osnovne šole Riharda
Jakopiča iz Ljubljane.
Na tej osnovni šoli imajo – seveda poleg
drugih interesnih dejavnosti – tudi aktivno
in vse bolj uspešno gledališko skupino. Igra
naključij (ali pa tudi ne) jih je s predstavo
»Kok ti men zdej dol visiš« pripeljala tudi v
Loško dolino.
Gre za komedijo kultnega avtorja britanskega gledališča »u fris« Marka Ravenhilla,
ki govori o štirih dekletih, ki se odločijo, da
bodo postale slavne, in sicer tako, da bodo
hodile s slavnimi moškimi. Zato zapustijo
svoje fante in se »podajo na lov« za slavnimi.
Njihovi fantje pa s pomočjo prijateljev, članov šolskega dramskega krožka, pripravijo

pravo presenečenje, scenarij, s katerim bi
dekleta osmešili in jih pripravili do tega, da
bi premislile o posledicah svojih dejanj.
Komedija je namenjena najstnikom, pa jo –
tudi v Sloveniji – uprizarjajo profesionalna,
odrasla gledališča. In šolske skupine, kakršna je gledališka skupina OŠ Riharda Jakopiča. Člane aktualne predstave so na šoli izbrali kar z avdicijo, saj je bil interes mnogo večji
od potreb. Sodelujejo učenci višjih razredov,
ki so kar najbolj vsestranski, saj predstava
poleg igre vsebuje tudi petje, scenski nastop
– kot pri pravi rock skupini – in še kaj.
A, kot pravijo sami, nič ni težko, saj se pri
ustvarjanju gledališke predstave neizmerno
zabavajo in uživajo. Mentorja pa še poudarita, da so prav vsi tudi dobri učenci, saj sodelovanje pri gledališki skupini ne sme vplivati
na njihov učni uspeh.

Gledališko skupino vodita mentorja
Katarina Jamnik in Igor Prešern

Najstnikom s komedijo za najstnike je v Starem trgu uspelo! Po treh mesecih vaj dvakrat
tedensko in enotedenskih pripravah izven
šole so na oder postavili odlično pripravljeno,
izredno dobro odigrano in usklajeno predstavo, ki je nasmejala in navdušila gledalce.

j. u.

Ples balerin s poetom
V začetku marca se je v postojnskem kulturnem domu dogodil baletno-kulturni večer
pod naslovom Ples balerin s poetom. Ples
balerin so suvereno odplesale v skrbno izbranih, čudovitih kostumih, simpatične in
pogumne balerine, ki sovje korake vadijo in
izpopolnjujejo pod okriljem Baletnega društva Postojna. Vlogo poeta je z interpretacijo
slovenske poezije lepo odigral Luka Perpar.
Balerine so nekaj točk odplesale celo ob živi
glasbi, za kar gre zahvala učencem Glasbene
šole Postojna.
Najbolj bučen aplavz je nabito polna dvorana namenila plesalcem, ki vadijo baletne
korake že več let in tako občinstvu namenila
užitke ob ogledu dovršene točke, odplesane

foto: Foto atelje iz Postojne

foto: Foto atelje iz Postojne

Metuljčice

z milino, ki zahteva številne ure vadbe. Kot
gostja večera je z nekaj čudovitimi točkami klasičnega baleta nastopila tudi balerina
Petra Pibernik.

foto: Foto atelje iz Postojne

Škratki

Zasluga za odličen baletni večer, na katerem
so se prepletali baletni koraki, glasba in poezija, je predvsem zasluga baletnih učiteljic,
ki so tudi avtorice koreografij: Jelene, Lane,
Jerneje, Lize ter Mance.
V množici skoraj 100 nastopajočih balerin
Baletnega društva Postojna je svoje znanje
korakov in gibov klasičnega baleta prikazalo
tudi 7 deklic iz Loške doline. Naše deklice so
vključene v dve Cerkniški skupini z imenom
Škratki in Metuljčice. Za njihovo poučevanje
skrbi vaditeljica Jelena Milovanović.
Nekaj vzdušja z čudovite prireditve si lahko
ogledate v priloženih fotografijah.

Zaključni poklon

Baletno društvo se zahvaljuje za pomoč
pri svojem delovanju občini Postojna in
občini Cerknica.
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Kulturno društvo PA-LETA razstavljalo v
prostorih Kovinoplastike Lož
Kulturno društvo PA-LETA je bilo ustanovljeno leta 2004 z namenom, da bi ljudem v tretjem življenjskem obdobju omogočilo izraziti
svoje življenjske izkušnje, značaj, čustva, sposobnosti in še kaj – s
pomočjo čopičev in barv.
Prvim članom so se kmalu pridružili mlajši, ki še čakajo na »tretje
življenjsko obdobje«, pa tudi zelo mladi – osnovnošolci, ki so prišli in
prihajajo iz različnih krajev. Druži pa jih velika ljubezen do risanja,
slikanja, ustvarjanja …
Pod vodstvom mentorjev, akademske slikarke Stanislave S. Pudobske
ter profesorja likovne pedagogike Jerneja Drobniča, letno prirejajo
dva sklopa delavnic ter organizirajo najmanj dve – če so okoliščine
prave, pa tudi več razstav.
Svojo trinajsto po vrsti so namenili materinskemu dnevu in dnevu
žena ter jo postavili v prostorih jedilnice Kovinoplastike Lož. Razkošje barv, motivov, tehnik razstavljavcev na razstavi so predvsem
pokazatelj njihove velike volje, njihovih želja in poguma in – nemalokrat tudi talenta, ki bi brez PA-LETE morda za vedno ostal skrit.

Člani društva v ateljeju z mentorico Stanislavo S. Pudobsko

»Ostani na zajtrku« - zabavno in navdušujoče
foto: Katarina Ravšelj

foto: Leon Kebe

Režiser Borut Zakovšek je prevzel tudi glavno
moško vlogo in ob silnih skrbeh ne čudi,
da je moral včasih »zelo grdo pogledati«,
pa čeprav le soigralca Nika Ožbolta
Celotna ekipa: tonski mojster - Tadej Krajc, šepetalka in tehnična pomoč - Marinka Oblak, vodja tehnike,
scenograf in sploh »mojster za vse« Ivan Zabukovec, inšpicientka Katarina Ravšelj ter
igralci: Rosana, Niko, Ajda, Kristina, Borut in Andreja

Amatersko gledališče Delavsko prosvetnega
društva Loška dolina je konec marca občinstvo razveselilo s premiero komedije »Ostani
na zajtrku«.
Gre za komedijo, ki temelji na popularni britanski TV nanizanki George in Mildred. Avtorja Johnnie Mortimer in Brian Cooke sta
znana pisca več komičnih televizijskih nanizank in »Ostani na zajtrku« (ki se pri nas skriva pod naslovom »Kadar mačke ni doma«) je
nadvse zabavna komedija, svetovna uspešnica, ki niza uspehe po vsem svetu.
Domači režiser Borut Zakovšek se je – v
upanju, da bo komedija uspešna tudi v Loški
dolini – lotil zahtevne naloge. Priredba teksta in priprava scenarija sta mu »vzela« celo
poletje in jesen in takoj prve dni novega leta
je zbral celotno ekipo in začeli so z vajami.
Po dobrih štiridesetih vajah (trajajoče od

dveh do treh, celo štirih ur) je bila predstava
»zrela za na oder«. Najprej so jo videli učenci višje stopnje Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja, ki se že nekaj let prijazno odzovejo
vabilu gledališke skupine in si ogledajo javno generalko. Le-ta je dobrodošla vsaj z dveh
plati: igralci začutijo odziv občinstva in se
lažje pripravijo na premiero, šolarji pa povsem brez sprenevedanja s svojim odzivom
povedo, kaj si o predstavi mislijo.
Da je predstava dobra, je med vikendom
pokazalo občinstvo, ki je dvorano starotrškega kulturnega doma na vseh predstavah
(petkrat) napolnilo do zadnjega kotička. In
se pošteno nasmejalo komediji, ki je »na trenutke črno resnična, a vedno z dobro mero
humorja in na pravi strani dobrega okusa«.
Skratka, predstava, za katero je bilo med gledalci slišati: »Borut in ekipa, kapo dol!«

foto: Katarina Ravšelj

Rosana Trubačev in Andreja Buh v vlogi sester,
ki se razumeta le, kadar sta skupaj
foto: Katarina Ravšelj

Debitantki Ajda Plos in Kristina Ravšelj
sta svoj del odigrali več kot odlično
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Romana Zakrajšek

Že devetič smo tekli na Križno goro
dolga 4,1 km in ima višinsko razliko okrog
250 m. Osnovnošolci so tekli na treh različnih razdaljah. Najstarejši otroci so startali
pri Sveti Ani (proga dolga 1300 m), nekoliko
mlajši pri kapelici, ki je tik ob progi pri vhodu v gozd (proga dolga 1000 m), in najmlajši
pa še nekoliko višje – skoraj pod vrhom Križne gore (proga dolga 300 m).
Zbralo se je 68 tekačev v članskih kategorijah, skupaj z otroki pa se je prireditve udeležilo 120 udeležencev. Ne smemo pa pozabiti
na pohodnike in navijače, ki so prav tako
odšli na Križno goro iz Loža in so tekmovalcem z glasnim spodbujanjem pomagali do
dobrega rezultata.

Po treh letih slabega vremena nas je na 9.
teku na Križno goro končno spet spremljalo
sonce. Vsi tekači so uživali v lepem vremenu, ki je omogočilo, da je bila proga suha in
hitra.

Tek najboljših je bil zelo hiter. Zmagovalec
Boštjan Hrovat je progo pretekel v 16:30, kar
je minuto in sedem sekund hitreje od prejšnjega rekorda. Drugi je bil Toni Habjan, tretji pa zmagovalec prvega teka za Notranjski
tekaški pokal na Uncu Marjan Zupančič. Vsi
trije so bili hitrejši od prejšnjega najhitrejšega rekordnega časa. Pri ženskah smo na

Kot že osem let prej smo se zbrali do 10. ure
zjutraj pred upravno stavbo Kovinoplastike
Lož, ko je bil na cesti proti Podložu start teka
za člane. Trasa teka je potekala najprej po asfaltu do vasi Sveta Ana, zadnji del proge pa
po kolovozu do vrha Križne gore. Proga je

prvih mestih videli sveža imena. Zmagovalka je postala Jerneja Mihevc, za njo je v cilj
prišla Ajda Pristavec, tretja pa je bila Tjaša
Štritof.
Ob podelitev nagrad in pokalov najboljšim
na vrhu Križne gore so tekači v sproščenem
druženju analizirali tek in se v mislih že pripravljali na naslednjega.
Vabljeni, da se nam pridružite tudi drugo
leto na že 10. teku na Križno goro, če ne kot
tekači, pa vsaj kot navijači.

Vabljeni pa ste tudi na preostale teke Elgo Nova NTP 2011, in sicer:
datum

naziv

ura

razdalja

kraj

nedelja, 1. 5. 2011

12. tek na Slivnico

10:00

9,5 km

Grahovo

nedelja, 5. 6. 2011

15. tek okoli Cerkniškega jezera

9:30

9,3 km

Ribiški kot pri Cerknici

nedelja, 12. 6. 2011

Olimpijski tek

9:00

9,8 km

Logatec

nedelja, 11. 9. 2011

3. tek po Blokah

10:00

6,4 km

Nova vas, Bloke

sobota, 24. 9. 2011

8. tek po polhovih stopinjah

16:00

14,6 km

Kozarišče – Grad Snežnik

nedelja, 9. 10. 2011

8. tek po Rakovem Škocjanu

10:00

9,8 km

Hotel Rakov Škocjan

Domen Kordiš

Smučarski klub Kovinoplastika Lož najboljši v državi
Konec marca se je z državnim prvenstvom
na Pokljuki zaključila zimska biatlonska sezona. Lahko rečem, da je bila za Smučarski
klub Kovinoplastika Lož ponovno uspešna.
Vendar pojdimo po vrsti, zato naj najprej
izpostavim rezultate tekmovanj zadnjega
marčevskega vikenda. V soboto, 26. marca, je potekalo državno prvenstvo v šprintu
za vse kategorije. Naslov državnega prvaka
sta si pritekla ter pristreljala Nastja Ravšelj
med mladinkami in Jure Ožbolt v kategoriji
starejših dečkov, srebrne medalje državnega
prvenstva so osvojili Simon Kočevar (ml.
člani), Urška Poje (st. deklice) in Ana Štempihar (ml. deklice), bronasti pa Jure Sterle

(mladinci) in Žan Petrinčič (st. dečki). Naslednji dan so se tekmovalci na MK puški
za državne naslove pomerili še v zasledovanju, kjer je Nastja Ravšelj ubranila sobotni
naslov, prav tako sta eno mesto pridobila
Simon Kočevar in Jure Sterle. Tekmovalci
na zračni puški pa so se tokrat le za točke
Pokala Slovenije še enkrat pomerili v šprintu. Na zmagovalni oder so se uvrstili: Jure
Ožbolt z drugim in Nace Žnidaršič s tretjim
mestom med st. dečki, med st. deklicami sta
prvo in drugo mesto osvojili Urška Poje in
Tina Mlakar, med mlajšimi deklicami pa je
na najnižjo stopničko stopila Sara Mlakar.
Naj poudarim še, da je obe tekmovanji državnega prvenstva in Pokala Slovenije orga-

niziral SK Kovinoplastika Lož. Zato se ob tej
priložnosti vsem sodelujočim še enkrat zahvaljujem za pomoč pri odlični organizaciji
obeh tekmovanj.
Kot sem že omenil, se je s tekmovanjema v
organizaciji našega kluba tudi zaključila biatlonska sezona. Zato je prav, da še enkrat
izpostavim odmevnejše dosežke tekmovalcev. O uspehih Simona, Jureta in Nastje na
najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih ste lahko prebrali že v prejšnji številki
Obrha. Izpostaviti velja še Simonovo 5. mesto med mlajšimi člani na Svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu. V nadaljevanju bom
naštel še ostale prejemnike medalj na držav-
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nih prvenstvih. Na DP v letnem biatlonu so
naslove osvojili Simon Kočevar, Jure Ožbolt
in Urška Poje, druga sta bila David Janež in
Tina Mlakar, tretja pa Žan Petrinčič in Maja
Mlakar. V zimski sezoni so v disciplini posamično medalje za DP osvojili Jure Sterle (1.
mesto med mladinci), Nastja Ravšelj (2. mesto med mladinkami), Jure Ožbolt in Nace
Žnidaršič (2. in 3. mesto med st. dečki), Tina
Mlakar in Urška Poje (1. in 3. mesto med st.
deklicami) ter Maja Mlakar, Ana Štempihar
in Sara Mlakar, ki so osvojile prva tri mesta
med ml. deklicami. V disciplini skupinski
start je naslov med ml. člani osvojil Simon
Kočevar.

Štiri mesece – od začetka januarja do konca
marca – so tekmovalci na skupaj 10 tekmah
nabirali točke za skupni seštevek Pokala
Slovenije v biatlonu za sezono 2010/11. V
skupnem seštevku pokala so v svojih kategorijah zmagali Simon Kočevar, Urška Poje
in Ana Štempihar, drugo mesto so osvojili
Jure Sterle, Nastja Ravšelj, Jure Ožbolt, Tina
Mlakar in Maja Mlakar, skupno tretji je Nace
Žnidaršič. Ostali tekmovalci, ki se jim v letošnji sezoni ni uspelo prebiti med najboljše, so skupaj z vsemi naštetimi zaslužni za
enega največjih uspehov SK Kovinoplastika
Lož – 1. mesto v skupnem seštevku Pokala
Slovenije v biatlonu za sezono 2010/2011.
V posebnem seštevku mladinskih in deških
kategorij oz. točkovanju klubov za delo z
mladimi pa je klub zasedel prav tako odlično
2. mesto. V prostih terminih so tekmovalci
nastopali tudi na tekmovanjih Pokala Geoplin v teku na smučeh in osvojili skupno 11.
mesto ter 10. mesto v točkovanju otroških
kategorij.
Tako, zdaj razumete, zakaj tak naslov
članka. Vsem, ki ste na kakršen koli način
zaslužni za uspehe kluba, se v upanju na
nadaljnjo podporo iskreno zahvaljujem.
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Meta Turk

Državno prvenstvo v karvingu
– tri tretja mesta v Loško dolino

limo vse pridne delavce ob in na progi, prav
tako pa tudi sponzorje in donatorje, ki so
organizatorjem stali ob strani. Seveda lahko
rečemo, da so bili tudi iz naših koncev. Posebno zahvalo pa si zaslužijo; Kolektor, Turk
M&Z, Numera3, TechAton, Hotel Cerkno in
na koncu še SC Cerkno.

V nedeljo, 27. 3. 2011, se je na smučarskem
centru Cerkno odvijalo državno prvenstvo v
karvingu. Tako so karverji še korak bližje k
zaključku sezone. Do takrat jih čaka samo še
tekma za odprto prvenstvo Italije, ki bo desetega aprila. Po tej tekmi pa je sezona tudi
uradno končana.
V nedeljo na smučarskem centru Cerkno
nas ni moglo prav nič presenetiti, razen to,
da ni bilo dežja, ki so ga tako zvesto napovedovali naši vremenoslovci ves teden. Želja
vseh je bila samo ena, in sicer, da se tekma
uspešno izpelje na dobrem in kvalitetnem
nivoju. Na koncu je tako tudi bilo, dežja ni
bilo, organizatorji SK Idrija pa so poskrbeli
za dobre pogoje na progi. Tako lahko pohva-

Državno prvenstvo je za nami. Lahko rečemo, da smo zadovoljni z izkupičkom tekmovalcev iz naših krajev. Tako velja na prvem
mestu pohvaliti dva, in sicer Tonija Lipovca
in Špelo Turk iz Starega trga pri Ložu. Oba
sta na državnem prvenstvu osvojila 3. mesto. Državna prvaka pa sta postala Boštjan
Grošelj, SK Idrija in Ana Tevč, SD Beli Zajec.
Omeniti pa moramo še, da so se tekmovanja
udeležili tudi člani SK Pivka in SK Kovinoplastike iz Loža.
Kakor je znano in po pravilih FIS, se v karvingu med sabo borijo tudi ekipe. Tako je
ekipa SK Idrija nepremagana že od organizacije prvega državnega prvenstva do danes.
Na drugo mesto so se uvrstili člani ekipe SK
Pivka, tretji pa so bili člani SK Kovinoplastika Lož. To bi bilo vse o državnem prvenstvu,
za konec čestitamo vsem še enkrat za osvojene rezultate. Vas pa vabimo, da se jim mogoče kot gledalci pridružite drugo leto.
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Matjaž Žnidaršič

Izbor najboljših turističnih
spominkov Občine Loška
dolina v letu 2011

DAN, KO JE GORELA
BABNA POLICA
Takrat, ko na poliških njivah ajda je zorela,
ko bujno rastje je na dobro letino kazalo,
ko se slovensko ljudstvo
za obstoj je bojevalo, takrat Polica Babna
v strašnih je plamenih zagorela.
V ranem jutru pridrvela v vas je vojska
Dučeja Benitta,vojščaki Rima in
omike vdirali so v kmečke hiše,
ljudje doživljali so muke,
ki se jih težko oriše,
nič hudega sluteče so po hrbtih
tolkla puškina kopita.

Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik je novembra 2010 objavil Javni natečaj
za izbor najboljših turističnih spominkov
Občine Loška dolina v letu 2011. Hkrati z
razpisom je pripravil tudi izobraževalno delavnico o izdelavi in trženju spominkov, kjer
so problematiko spominkarstva predstavili
ugledni predavatelji. Poleg gospoda Marjana
Starca, predsednika Združenja spominkarjev Slovenije pri Turistični zvezi Slovenije in
gospe Viline Hauser, članice tega združenja,
je na njej sodeloval tudi priznani etnolog
prof. dr. Janez Bogataj. Velika udeležba na
delavnici je obetala dobre rezultate natečaja.
Rok za oddajo spominkov na javni natečaj
se je iztekel 17. februarja 2011. Takoj po izteku razpisanega roka smo ugotovili, da je bil
natečaj uspešen, saj je 13 avtorjev prispevalo
kar 60 različnih spominkov.
Strokovna komisija, katere
sestava je bila enaka naboru
predavateljev na prej omenjeni novembrski delavnici, je
izdelke ocenila 16. 3. 2011. Z
odzivom so bili člani komisije
več kot zadovoljni. Ugotovili
so, da je kakovostna raven prispelih spominkov razmeroma
visoka. Po skrbnem pregledu
vseh prispelih izdelkov se je
odločila, da podeli dve enakovredni prvi nagradi, tretje
nagrade pa ne podeli. Nagradi
sta tako prejela izdelovalec
Sandi Ravšelj iz Markovca
za kolekcijo izdelkov lesne

galanterije in Flamma Art studio iz Kozarišč za kolekcijo keramičnih uporabnih izdelkov. Večje pozornosti je bil deležen tudi
spominek »Snežniška ura«, ki jo je izdelal
Jan Petrič iz Lipsenja. Ta po mnenju komisije vsebuje likovno zelo dober motiv in je
kakovostno izdelana, vendar pa je uporaba
motiva na uri manj primerna.
Spominki, ki so prispeli na javni natečaj so
razstavljeni v prostorih TIC-a v Ložu, Cesta 19.
oktobra 49. Na ogled bodo do 31. maja 2011.
Ugotavljamo, da je tovrsten javni natečaj primerno orodje za vzpodbujanje razmišljanja
o kakovostnih spominkih, zato načrtujemo
nadaljevati takšno prakso tudi v bodoče.
Vsem udeležencem natečaja se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa
iskreno čestitamo za uspeh.

Po vasi so se slišale ostudne psovke
in fašistične komande:
''Odprite vrata! Vecchia porca,
dov' e tuo marito partigiana?''
''Aprite la porta! Svinja stara,
kje imaš moža partizana?''
Na naši zemlji v naših hišah so
iskali domoljubne ''bande''.
Iz gorečih hiš tresočih rok so matere
nosile svoje male,
prestrašeni možje so nemo z bolečino
zrli na gorišča,
nosilo je goreče gmote slame čez dvorišča,
ne jok, ne prošnje k vaškemu svetniku
niso pomagale.
Plameni kakor zmajevi jeziki so otipavali
tramove, med pokanjem gorečega lesa
grozeče vpil je marešallo Đino:
''Zajeti moški, brez odpora naj pripravijo
živino, zaplenjeno banditsko hrano
nalože naj na vozove!''
Ob prašni cesti so se zbirali
objokani vaščani, na ramah so nosili
povezane odeje in raznobarvne cule,
otroke so skrbeče
matere za silo oblekle in obule,
iz svojih hiš so vzele le,
kar so pustili Italijani.
Kolona voz – izmučenih ljudi krenila
je na pot v izgnanstvo,
brezdomcem za slovo je v grmu
zažgolela ptica, izginjala za njimi
v ognju Babna je Polica.
Fašistična svojat uničila je vas,
a okrepila partizanstvo.
Tone Šepec
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Učenci dramskega krožka in mentorici Nevenka in Marjeta

Nadobudni igralci dramske skupine OŠ heroja Janeza
Hribarja na odrskih deskah kulturnega doma
Učenci dramskega krožka in mentorici smo se 30. 3. 2011 udeležili srečanja gledaliških skupin v Starem
trgu v kulturnem domu. Predstavili smo se z igro Ernica Gosenica avtorice Bine Štampe Žmavc.

Skupina šteje 26 igralcev. Občanom se predstavimo dvakrat na leto z
novoletno in spomladansko igro. Zdaj smo se že 2. uspešno predstavili na srečanju gledaliških skupin. Lansko leto se nam je uspelo uvrstiti tudi na regijsko srečanje v Zagorju. V krožek so vključeni učenci
od 1. do 6. razreda, razveseljujejo pa nas člani, ki so vključeni v skupino že nekaj let zapovrstjo. V skupini je čutiti povezanost članov,
na vajah se sprostimo, nasmejemo in vedno kaj novega doživimo.
Ves čas se trudimo in se na nastop dobro pripravimo. Učenci radi
nastopajo, nenehno nadgrajujejo svojo igralsko nadarjenost, kritiko
sprejmejo dobronamerno.

V prihodnje bi želeli gostovati na čim več odrih, saj bi si s tem pridobili dragocene igralske izkušnje in motivacijo za naprej. Vsak uspeh
in pohvala nam veliko pomenita in nam vlivata voljo za naprej.
Ob tej priložnosti vse krajane vabimo, da si ogledate našo predstavo
konec aprila v Kulturnem domu Stari trg.

NIKA IN LARA, 7. b

Materinski dan v domu za ostarele
V sredo, 23. 3. 2011, smo se trije učenci, ki
obiskujemo krožek Rdečega križa, in naši
mentorici odpravili na obisk v dom ostarelih v Cerknico. Šli smo z namenom, da
bi sodelovali na prireditvi ob materinskem
dnevu. Tam so nas pričakali varovanci doma,
osebje in ostali povabljenci. Najprej je sledil
kratek program, ki so ga pripravili varovanci
ter osebje doma, nastopali pa so tudi učenci iz
OŠ Notranjski odred Cerknica. Program nas je
ganil. Pesmi so bile namenjene vsem mamam,
tudi našim, ki smo se jih takrat spomnili. Med
zadnjo pesmijo smo vsem ženskam/mamam
razdelil priročna darilca – klobučke za bucike,
ki smo jih izdelali pri krožku RK.
Po zaključku kulturnega programa nas je čakala
malica, ki je bila je zelo okusna. V domu smo se
zadržali še kratek čas, saj smo bili dogovorjeni, da
se vrnemo k pouku.
Srečanje nam bo še dolgo ostalo v spominu, saj smo prvič obiskali ljudi v domu.
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Prometna vzgoja v
prvem razredu
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Lara Mlakar, 7.b

ZELŠE 2011
– zaključno srečanje vrstniških mediatorjev

S prometno vzgojo so se učenci
1. razreda OŠ heroja J. Hribarja
v Starem trgu in Iga vasi srečali
že na začetku šolskega leta.

Učenci, ki smo se v letošnjem šolskem letu usposabljali za vrstniške mediatorje, smo v četrtek, 7.4.2011, ob
15.30 odšli na dvodnevno zaključno srečanje. Bivali
smo v Lovski koči Zelše.

Vsako leto imamo namreč navado, da nas že v prvih dneh pouka
obišče policistka. Učencem takrat
razlaga o pravilih na cesti, kako
morajo biti v vozilu pripeti … Kar
pa je najpomembneje, policistka gre
z učenci na cesto, jim v okolici šole
pokaže nevarna področja in
jih nauči pravilno prečkati cesto. Učenci ji takrat
obljubijo, da bodo pazili
nase. Policistka se čez nekaj
časa vrne in preveri, kako
nam gre.
Tudi na prvi roditeljski
sestanek jo povabimo in se
nam z veseljem pridruži.
Starše opozori na težave, na
pravila v prometu in seveda
poudari, da morajo njihovi
otroci sedeti v vozilu pripeti
na primernih sedežih.
Tako da se naša prometna
vzgoja začne že res zelo zgodaj.

Ko smo prišli, smo se najprej posladkali s slaščicami, ki
jih je prinesel Andraž, saj je imel rojstni dan. Do sitega
smo se najedli in počakali oskrbnika, ki nam je odklenil
kočo. Vsem je bila zelo všeč.

Projekt Pasavček je pika na i
vsemu našemu pridobljenemu
znanju. Vse dosedanje znanje
ponovimo in ga le še nadgradimo in poglobimo. Tukaj smo
se nato bolj osredotočili na
samo pripenjanje v vozilu in
seveda na primeren sedež, ki ga
otrok mora imeti.
Izvajali smo tudi različne
aktivnosti: brali smo pravljice o
prometu, peli pesmi o Pasavčku,
izdelovali Pasavčka »Kopitljačka«
in prometna vozila, se sprehodili
po okoliških cestah ter na spletni
strani iskali informacije o projektu,
si ogledali druge kampanje ter igrali
igrice.
Učenci in učiteljice smo pridobili
veliko novih informacij in znanja, ki
ga bomo lahko uporabili v vsakdanjem življenju. Prvi pogoj, da sploh
lahko živimo je, da poskrbimo za svojo varnost.
Odrasli moramo vedeti, da imajo otroci ožje vidno polje kot mi,
zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne strani. Dobro
slišijo, a težje ocenijo, s katere smeri prihaja zvok. Slabše ocenjujejo
hitrost in razdaljo. Ne zmorejo dolge koncentracije. Njihova pozornost se hitro preusmerja na druge stvari, zato jih hitro kaj zmoti.

Sledila je ura in pol mediacije (utrjevali smo znanje in odigrali igre vlog). Ko je mediacija minila, je vsak dobil svojo nalogo (nekateri so sestavljali urnik, drugi pripravljali
večerjo …). Ko so bile naloge zaključene, je končno prišla
večerja. Jedli smo zelenjavno mineštro in palačinke.
Po večerji smo praznovali Andražev rojstni dan. Zaželeli smo mu vse najboljše in si privoščili slastno torto,
ki sta jo spekli Taja in njena mami. Ko smo se najedli
torte, je sledila zabava. Igrali smo miselno igro Activity,
družabno igro Kočijaž, peli in plesali.
Pred spanjem sta nam Teja in Miha povedala pravljico
o teti Fani in njenem bratu Šokiju. Spali smo vso dolgo
noč, dokler … nismo kar naenkrat zaslišali glas harmonike. Andraž nam je ob 7.00 zaigral budnico. Ko smo se
spravili s pogradov, smo se preoblekli in odšli na jutranjo telovadbo. Vodila jo je Teja, ki nas je pošteno razgibala. Po jutranji rekreaciji je sledil zajtrk. Jedli smo kruh
z evrokremom ali marmelado ter pili čaj.
Sledil je pouk, pri katerem smo izdelovali plakate (kaj je
mediacija, kakšen mora biti mediator, kako poteka mediacija …) in pripravljali program za starše.
Ob 13.00 je sledilo kosilo – odlični makaroni. Pri kosilu
se nam je pridružila ravnateljica. Po kosilu smo imeli kratek počitek, nato pa spet mediacijo. Tokrat smo
samo igrali vloge (mediator, dva udeleženca – medianta
in opazovalec).
Vadili smo program. Naredili smo kar nekaj smešnih
skečev, predstavili mediacijo, odigrali igro vlog, zaigrali, zapeli in zaplesali HIP-HOP. Koreografijo je sestavila
Teja, ki nas je tudi naučila plesati.
Ura se je bližala šesti in starši so se začeli zbirati. Program se je začel. Vse je šlo kot po maslu. Na koncu je
še vsak dobil priznanje za opravljeno usposabljanje za
vrstniškega mediatorja in knjižico z nasveti. Po končani
podelitvi smo skupaj s starši na ognju pekli hrenovke in
se imeli super. Počasi smo odhajali domov in vsi smo
vedeli, da se naš dvodnevni izlet končuje. Čeprav smo
bili ob odhodu malo žalostni, smo bili veseli, da smo se
na srečanju veliko naučili in spoznali prijatelje, s katerimi smo se prej le občasno pogovarjali. Sedaj pa smo z
njimi preživeli dva čudovita dneva. Vsem bosta ostala
za vedno v spominu.
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Urška Lah

Sodelovanje med skupinami v vrtcu in s četrtošolci
Že v samem Kurikulumu za vrtec (dokumentu, na katerem temelji
vsa predšolska vzgoja v vrtcu) je jasno zapisano:

DECEMBRSKI NASTOP

»Načelo povezanosti zagotavlja povezovanje različnih dejavnosti v
vrtcu v smiselno celoto, pa tudi povezovanje med družino in vrtcem,
med posameznimi vzgojnimi skupinami ter med vrtcem in šolo«.
Tega načela se strokovne delavke vrtca in šole zavedamo in ga dan
za dnem poskušamo uresničevati. Vsi si prizadevamo, da pri otrocih vzpodbujamočut za pomoč drug drugemu. Vzgojiteljici iz skupine »Rdečih polhkov« in učiteljica 4. razreda smo se dogovorile, da
bomo le-to uresničevale z različnimi srečanji, ki jih bomo načrtovale
glede na letni čas, praznike, trenutno temo …
Ker otroci iz skupine »Rdečih polhkov« še nismo tako spretni pri rezanju s škarjami, pri lepljenju s silikonskim lepilom, za pomoč zaprosimo četrtošolce. Kar pa že zmoremo mi in ne zmorejo naši najmlajši
iz vrtca, pa jim priskočimo na pomoč mi »Rdeči polhki«.

SPOMLADANSKO SODELOVANJE
Četrtošolci so nas presenetili in nas obdarili s ptički iz papirja, s katerimi so nam v igralnici pričarali pravo pomlad.

DECEMBRA SO NAS OBDARILI ČETRTOŠOLCI Z ANGELČKI IN
NAM OB TEM PREBRALI PRAVLJICO 10 ANGELČKOV

Otroci in vzgojiteljici iz skupine »Rdečih polhkov« smo se že na začetku leta dogovorili za sodelovanje s četrtošolci in njihovo učiteljico
Anito Bajec. V letošnjem šolskem letu smo se srečali že velikokrat.
Vsako srečanje se razlikuje od drugega, kar pa še posebno bogati naš
vsakdan v vrtcu/šoli.
Četrtošolci so nas obdarovali v decembru z angelčki, občasno nam
preberejo pravljico, čemur sledi tudi delavnica, ki je povezana s pravljico, igrali smo se z lego in duplo kockami, skupaj gradili ter ustvarjali zanimive objekte, decembra smo drug za drugega pripravili kratek nastop, kjer smo pokazali, kaj smo se do tistega dne naučili mi v
vrtcu, učenci pa v šoli. Marca so nas presenetili četrtošolci s ptički, ki
nam ravno v teh dneh krasijo igralnico.

Mi »Rdeči polhki« smo za četrtošolce pripravili tudi presenečenje,
in sicer obešanke iz polžjih hišic. Ker pa vemo, da imamo v Iga vasi
dve skupini otrok starih 1–2 leti smo tudi njih obdarili z obešankami
iz polžjih hišic.
PRIPRAVA OBEŠANK IZ POLŽJIH HIŠIC

TUDI MI »Rdečih polhkov« SMO OBISKALI ČETROTOŠOLCE IN
JIH OBDARILI Z OKRASKI IZ ZVEZDIC, ENA IZMED ČETRTOŠOLK
PA NAM JE PREBRALA PRAVLJICO ZIMSKI PRIJATELJI
Upamo in želimo si, da bi otroke iz vrtca Iga vas v maju skupaj s četrtošolci obiskali in se z njimi malo poigrali.
Po vsakem srečanju, ki ga imamo z učenci in učiteljico,
si vsi zastavljamo vprašanje:
»Kdaj se bomo spet srečali?«
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Alenka Veber

»En lep začetek poti na tem koncu sveta«
Na Gregorjevo je Športno društvo Planjava
medse povabilo pohodnika in publicista Daria Corteseja. Cortese je bil že šesti predavatelj iz niza predavanj jesen/zima 2010/2011,
ki jih pripravlja društvo. Predavanj se med
drugim udeležujejo tudi članice in člani Planinskega društva Cerknica ter Društva žena
in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina. Tokrat se je predavanja udeležilo več kot
70 udeležencev.
Turistična kmetija Pri kovačiji je bila skoraj
premajhna, saj je Dario znan tudi po Notranjskem, predvsem po knjigah, ki so izšle
pri založbi Kmečki glas. Večer z naslovom
Pojdi, ne vem kam in prinesi, ne vem kaj –
Pohajanja po Sloveniji s pomočjo trajne lakote, podprte z užitnimi divjimi rastlinami je
potekal v dveh delih.
V prvem je Dario s pomočjo izbranih fotografij in misli iz njegovih pohodniških knjig,
izbrala jih je in pogovor vodila ravno tako
pohodnica Alenka Veber, pred udeležence razgrnil kulturne in naravne lepote naše
dežele. Predvsem so bile njegove tehtne in
iskrive misli nedvomno močna vzpodbuda
vsem tistim, ki se s pohodništvom šele spogledujejo.

foto: Alenka Veber

Dario Cortese in tajnica Društva Anita Bajec, v ozadju harmonikaš Nikolaj Taras Fras.

V drugem delu je Dario na njemu značilen
šaljiv in iskriv način predstavil nekaj receptov
iz številnih knjig. Spregovoril je o divji hrani, sadju, zelenjavi itd. In ker je pomlad že tik
pred durmi, brez solate iz bukovih ali lipovih
listov nismo mogli. Prijeten večer je obogatil
mladi harmonikaš Nikolaj Taras Fras.

Tovrstna druženja na podeželju so nedvomno dragocen prispevek k pletenju vezi
različnih društev in povezovanju krajev,
predvsem pa nevsiljiv način vseživljenjskega
učenja. In kot je v knjigo vtisov zapisal predavatelj, se v Babnem Polju res začenja »en
lep začetek sveta«.

Sonja Tornič

Godbena salamijada
Ljubitelji glasbe so neredko tudi poznavalci
dobre kapljice in odlične hrane. Tudi loške
godbenice in godbeniki smo taki: radi dobro
pijemo in jemo. Med nami je kar nekaj odličnih kuharjev. Pa ne le to, naši člani so tudi
odlični izdelovalci pravih domačih mesnin.
In glavne so gotovo suhe salame.
Seveda so ene salame boljše od drugih, en
recept bolj skrivnosten od drugega, beseda
je dala besedo in godbeniki so se pred štirimi leti odločili, da izberejo najboljšega med
najboljšimi. Rodila se je godbena salamijada.
Sredi meseca marca, ko so salame ravno prav
suhe in so okusi ravno pravšnji za pokušino, se je med seboj pomerilo 9 tekmovalcev
oz. njihovih salam. Žirija je imela res težko
delo in k sreči godben pravilnik ocenjevanja ni preveč strog, saj sta poleg zunanjega
izgleda, barve in sestave glavno vlogo igrala
vonj in okus. Okus naše tričlanske komisije,
da ne bo pomote. Ob zvoku harmonike in
ansambla, ki so gaob tej priložnosti sestavili
nekateri člani, se je bil hud boj za ocene (in
narezane koščke salame, ki smo jih glasno
»ocenjevali« tudi vsi ostali člani godbe). Bilo
je precej smeha in dobre volje, kar je glavni

Pihalni orkester Kovinoplastike Lož

namen takih tekmovanj, četudi smo zaradi
salamijade dirigentu ukradli pol vaje.
Kdo je bil zmagovalec na koncu, niti ni bilo
tako pomembno, čeprav smo razglasili prva
tri mesta, podelili priznanja in skromne
nagrade ter letos prvič razglasili tudi Naj
salamo (najtežja in najdebelejša je bila ista
salama). Vsi ostali udeleženci salamijade so
dobili priznanje za udeležbo in povabilo za

naslednje leto. Katero mesto je dosegel kdo,
pa bo za vedno ostala skrivnost. Resnično se
je izkazalo, da so bile vse salame odlične. Ne,
bile so najboljše!
In kje je zmagovalna salama? Pojedli smo jo
tako kot tudi vseh ostalih osem. In prepričana sem, da bo drugo leto na jubilejni peti
salamijadi spet veselo.
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Leon Trubačev

Karting klub Loška dolina 11. leto delovanja
Karting klub Loška dolina (kratica kluba »KKLD«) je bil ustanovljen leta 2000 in brez prestanka uspešno deluje že enajsto leto.
Karting klub Loška dolina se uradno imenuje: DRUŠTVO LJUBITELJEV AVTO-MOTO ŠPORTA LOŠKA DOLINA.
Naslov kluba je: Nadlesk 4a, p. 1386, Stari trg pri Ložu. Kontakt 24 ur na dan je e-naslov: leontruba@siol.net
Trenutni avtopark karting kluba Loška
dolina obsega:
• 7 karting vozil enojčkov 160 ccm/6KM –
4-taktni (last kluba)
• 2 karting vozili dvojčka 250 ccm/9KM –
4-taktni (last kluba)
• 1 karting vozilo OF-ROAD za driftanje
po peščeni podlagi (last kluba)
• 1 karting vozilo enojček 60 ccm za
samostojne vožnje mlajših od 10 let (last
kluba)
• 2 karting vozili 125 ccm (dvotaktni) last
posameznih članov kluba
• 5 karting vozil 100 ccm (dvotaktni) last
posameznih članov kluba
• 1 OF-ROAD prototip (bivši jugo 45)
skrajšan na skupno dolžino 230 cm
Naša dejavnost in prireditve obsegajo:
- osveščanje javnosti o varni vožnji in
pomembnosti upoštevanja CPP
- prikazi in treningi varne vožnje v
sodelovanju s šolo g. Braneta Kuzmiča
- izposoja naših – klubskih serijskih
karting vozil (namenjenih za rentanje)
- brezplačna vožnja oseb s posebnimi
potrebami z našimi kartingi dvojčki
- izposoja karting dvojčkov (varianta:
voznik starejši – sovoznik otrok itd.)
- organizacija ekipnih karting tekem za
zaposlene raznih podjetij – po naročilu
- predstavitve raznih avtohiš na naših
prireditvah
- predstavitve ostalih avto-moto klubov in
društev iz SLO

- gostovanje znanih imen SLO avto-moto
športa (Kuzmič, Cvetkov, Smrdelj …)
- varovanje – redarstvo na ostalih
družabnih prireditvah – po dogovoru
Vsako leto KKLD organizira tri velike
karting prireditve in sodeluje na dveh do treh
»ljubiteljskih« karting dirkah po Sloveniji.
Karting klub Loška dolina ima 27 aktivnih
članov v starosti od 10 do 47 let.
Tradicionalne prireditve so:
- prvomajska Karting LOŽ (nam. del.
Kovinoplastike Lož in čl. Sožitja ter
Sončka)
- za dan državnosti Karting Varna vožnja
(nam. Sožitju, osnovnošolcem in
občanom)

- 1. vikend v sept.: Karting RIBNICA
(obiskovalcem ribniškega sejma in čl.
Sožitja)
Planirane prireditve za leto 2011:
- prvomajska Karting LOŽ prireditev
- 25. in 26. jun. Karting varna vožnja s
Sožitjem – Ilirska Bistrica 2011
(Prvič na Primorskem)
- 1. vikend v sept.: Karting Varna vožnja s
Sožitjem – RIBNICA na Dolenjskem 2011
- udeležba na dirki karting voznikov brez
licenc: KRŠKO – oktober 2011
Želja za leto 2012: Organizacija gorskohitrostne karting dirke na področju BRKINOV
ali v Loški dolini na relaciji: Babna Polica ali
Dolnje Poljane.

Alenka Veber

Na domači zemlji
Poglejte, kaj za trud vam zemlja vrača!
Te vaše njive, košenice, loke
v zlato so pretočile svoje soke:
spoštujte jih, ljubite tla domača.
Oton Župančič, iz pesniške zbirke Med ostrnicami

Sredino popoldne, 6. aprila, je med stanovalce Centra starejših v
Cerknici prinašalo vznemirljiv nemir in pričakovanja. Kot ga vnašajo vse prireditve in dogodki, s katerimi želijo sodelujoči prinesti
pomlad v srca stanujočih.
Tokrat se je stanovalcem prvič predstavilo Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice Loška dolina. Pa ne samo predstavilo. Stanovalci

centra so lahko tudi okušali, kaj vse znajo speči pridne roke članic.
Pri peki in postrežbi stanovalcev je sodelovalo devet članic, dočim je
ena članica sukala kuhalnico nekoliko drugače.
Društvo je svoje srečanje poimenovalo Na domači zemlji. In ker si
slovenske domačnosti ne znamo predstavljati brez frajtonarice, je
medse povabilo tudi harmonikaša Luko Žnidaršiča.
Po uvodnem pozdravu direktorice centra Zvonke Ješelnik se je v
jedilnici razlegla živahna viža, ki je dala slutiti, da to popoldne ne
bomo samo poslušali in jedli, temveč se tudi zavrteli.
Članica društva je v nekaj stavkov strnila oris delovanja društva, nato
pa se je začelo popotovanje po domačih tleh s pomočjo diaprojekcije
izbranih fotografij.
Pričeli smo s spominom na pesnika Otona Župančiča, ki je med letoma 1933–1934 v Koči vasi iskal ustvarjalni naboj. In ravno ostrnice
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S pogledom na fotografijo starega čebelnjaka smo družno zapeli nepozabnega Slakovega Čebelarja: V mojem srcu je nemir / na jesenski
ta večer, / čriček pesem je odpel, / a meni spomine čas je vzel.
Članice društva so ob spremljavi frajtonarice stanovalcem ponudile
domače dobrote: flancate, polmesece, orehove rogljičke, marmeladne žepke, marmorni kolač, bučno pecivo, pepelkino torto, linško
pecivo, rolado, šamrole, biskvit z beljaki, pecivo s skuto in krhko skutino pecivo.
Namen našega druženja je bil obuditi del spominov na slovensko domačnost. Zadovoljni obrazi stanovalcev, pa tudi kakšna solza v očeh,
so bili izraz tihe hvaležnosti in največje priznanje za naš trud.

Članice Društva so stanovalce razveselile z domačimi dobrotami.

so bile tiste, ki so pritegnile njegovo pozornost. »Že ob prihodu so
njegovo pozornost pritegnile ostrníce, značilne visoke kope žita in
sena po poljih in travnikih, ki okrog Loža nadomeščajo osrednjeslovenske kozolce. Ostrnice so se mu že ob prihodu v dolino zazdele
živa bitja ter simboli domače zemlje in njene radodarnosti in tako
tudi dale naslov ciklu oziroma zbirki porojevajočih se pesmi.« (Joža
Mahnič v pesniški zbirki Med ostrnicami, 1978)
Od Babnega Polja, prek Babne Police in Vrha, kjer se odpre pogled na
Dolenje in Gornje Poljane, iz Podgore po kolovozni poti v Kozarišče
in še dalj do ogledujočega se gradu v sramežljivem jezercu pod njim.
Pa do sv. Jakoba v Pudobu in sv. Jedrti v Nadlesku. Po Nadleškem
polju do sv. Martina v Podcerkvi. Iz polja pa pogled na Križno goro
in pod njo nedomišljava lepotica Križna jama in skozi zelen dehteči
gozd mimo Goričic do Cerkniškega jezera in sv. Volbenka v Zelšah,
ki se spogledujejo s čarovniško Slivnico. Pod njo, ravno ob poti, ki
pelje na vrh, jesen svojega življenja preživlja okrog 150 stanovalcev,
med njimi tudi številni občani naše občine.

Tina Sterle – Potrpežjiva p. kravca

Ob evropskem letu prostovoljstva, ki predstavlja tudi izziv trem četrtinam evropskega prebivalstva, ki se prostovoljsko nikjer ne udejstvujejo, lahko mirno zapišemo, da je tokratni zgled Društva žena in
deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina lahko vzor in zgled številnim društvom iz občine Loška dolina. Stanovalcem smo podarili del
svojega prostega časa in jim podarili največ, kar smo lahko, podarili
smo jim nekaj, kar se z denarjem ne da kupiti. Podarili naše dojemanje sreče in življenjske radosti.

Medgeneracijsko sožitje.

Občani z dobrim delom pomagali skavtom
na obljube
Skavti smo se po treh letih spet lotili zbiranja
starega papirja, ki smo ga nekateri pridno
kopičili na podstrešju. Voditelji smo želeli vzpodbuditi skavte, da lahko z delom in
varčnostjo veliko naredijo zase in za bližnje.
Naš cilj je bil, da vsak skavt zbere vsaj 20 kg
starega papirja in tako z denarjem, prejetim
za star papir, zberemo del sredstev za skavtske obljube, ki bodo maja potekale na Križni
gori. K naši akciji pa smo želeli privabiti tudi
naše sorodnike, prijatelje in sosede. Eden
izmed skavtskih zakonov pravi, da skavt
naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. Ker z
dobrim delom ponavadi naredimo še največ,
smo 23. januarja pri svetih mašah prosili župljane Loške doline, naj tudi oni zbirajo star
papir.
Po dveh mesecih zbiranja in kopičenja časopisnega papirja in reklam, se je akcija zares
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začela. Izvidniki in vodnice so zbiranju papirja namenili eno celo srečanje in se s samokolnicami podali po vaseh. Na ta način
so zbrali kar zajeten kup papirja, ki smo ga
začeli pridno kopičiti v kaplanovi garaži. V
soboto, 2. aprila, so začeli proti garaži voziti
natovorjeni avtomobili naših pridnih skavtov, ki so izpraznili domače zaloge papirja.
Naslednji dan pa je bil čas, ko so se z dobrim
delom izkazali tudi vsi drugi in teh je bilo
zares veliko. Ker nekateri posamezniki niso
mogli sami pripeljati večje količine papirja, ki so ga uspeli zbrati, smo ga prišli iskat
sami. Z dobrim delom pa so se izkazali tudi
na Babnem Polju, kjer smo imeli zbirališče
kar v garaži ge. Francke. Zbiranje smo zaključili v nedeljo, 10. aprila, ko so še zadnji

maj, 2011
prispevali svoj del v sedaj že skoraj čisto polno garažo.
S to akcijo smo dosegli veliko več, kot smo
si upali pričakovati, saj smo zbrali nekaj več
kot 20 kubičnih metrov papirja. To nam bo
omogočilo financiranje skavtskih obljub in
dela poletnih taborov. Pohvaliti moram vse
naše skavte, ki so se zavzeli za to, da sami
nekaj prislužijo. Poleg tega se skavti na tem
mestu zahvaljujemo vsem, ki ste v dober namen zbirali papir in nam ga darovali. Še posebej pa smo hvaležni tudi ge. Francki in g.
kaplanu za skladiščni prostor in za čas, ki sta
ga namenila zbiranju.
Z vašim dobrim delom nam je zares uspelo.

Alenka, Marljiva puma

Zimovanje Snežniške čete v Otoških dolinah
Naše zimovanje je potekalo v znamenju
Martina Krpana. Te teme pa nismo izbrali
zaradi »švercanja« soli, ampak zaradi Krpanove nesebičnosti, saj je pomagal drugim s
tem, ko je premagal nadlogo dežele, Brdavsa.
Zimovanje smo pričeli 19. 2. 2011 z zborom
na Lazah, od koder smo se peš odpravili do
koče. Tam smo izžrebali in si podelili stara
kranjska imena ter se razdelili v tri družine:
Mežnarjeve, Smrekarjeve in Valvasorjeve.
Štiri dni smo se klicali po teh imenih, če pa si
se zmotil, si moral drugemu dati mošnjiček
s soljo. Pestri pa niso bili samo dnevi, ampak
tudi noči. Prvo noč so nekateri izvidniki slabo spali in je šel vsako uro kdo na stranišče,
ki se je nahajalo izven koče. Že drugo noč pa
smo videli divjo mačko in nočni sprehodi so
se na srečo voditeljev končali.
Dogajanje je bilo raznovrstno in zanimivo.
V soboto smo si naredili družinske koče, nekakšne bunkerje iz snega in vej. Dan zatem
so nas obiskali Brezoviški skavti, s katerimi
smo skupaj imeli sveto mašo in veliko igro,
ki je vključevala spoznavno igro, igro roverček, bivake, hitro kurjenje in še kaj. Med našim bivanjem v Otoških dolinah smo si ogledali tudi vojaške bunkerje, izdelovali dude,
se učili kurjenja ognja v snegu in kuhanja,
plesali pa smo tudi na zvoke harmonike. Seveda nista manjkala niti jutranja telovadba
in skupno večerno umivanje zob.
Zimovanje smo zaključili v torek, 22. 2. 2011.
Od našega Martina Krpana pa smo se naučili tole sporočilo:
»Že en človek
lahko naredi veliko za druge,
skupina pa lahko
naredi še veliko več.«
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Jaka Matičič – Pojoči jelen

Trije šotori – zimovanje klana LD1
Trije šotori – za nekoga zgolj preprosti besedi, za ostale pa zelo simboličen izraz. Kaj bi ta besedna zveza pravzaprav lahko pomenila?
S tem simboličnim izrazom smo popotniki in popotnice iz klana Goloba Levjesrčnega iz Loške doline poimenovali zimovanje, ki smo ga
skupaj s klanoma iz Grosupljega in Brezovice preživeli v Vipavskem
Križu od 24. do 27. februarja.
Čemu prispodoba treh šotorov, se vprašate … razlog je sila preprost.
Na zabaven način smo voditelji želeli naše mlajše sestre in brate utrditi v treh skavtskih krepostih oz. dolžnostih (zato simbol treh dolžnosti – vsaka prebiva v svojem šotoru), ki jih je postavil naš ustanovitelj sir Robert Baden Powell ali na kratko Bi-Pi. Te kreposti so
dolžnost do domovine, dolžnost do Boga in dolžnost do bližnjega.
V ta namen smo tudi vse tri kreposti povezali s knjigami, ki se z
določeno dolžnostjo ukvarjajo. Tako smo za rdečo nit izbrali sonete Franceta Prešerna, ki je širokogrudno izkazoval svoj domovinski
čut, za utrditev naše dolžnosti do Boga smo navdih črpali iz Sv. pisma, dolžnost do bližnjega, pa nam je pokazal Mali princ, ki je tako
zelo hrepenel po svoji vrtnici, ki jo je pustil samo doma, čeprav je
bila vrtnica ošabna. Iz vseh knjig smo črpali inspiracijo, da smo prvi
del zimovanja drug drugega kaj koristnega naučili. Tako smo se na
primer preizkusili v odiranju in pečenju zajca v divjini, ki nam je
kar dobro uspel, hkrati pa smo vseskozi pomagali drug drugemu pri
vseh opravilih. Nato smo se razdelili v mešane skupine in se preizku-

sili v pohodništvu in prenočevanju na prostem ob burji, ki je pihala
144 km/h. Seveda pa so tisti bolj iznajdljivi izkoristili prenočišča, ki
so jim jih ponudili prebivalci. Zimovanje smo zaključili v nedeljo,
27. februarja s sv. mašo, ki jo je vodil brat Vlado Kolenko. Domov
smo se vrnili polni zadovoljstva in upanja, da se nam podobna dogodivščina v kratkem spet ponovi.
Se nam boste pri njej pridružili?

Jože Globokar

Občni zbor društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Društvo, v katerega so včlanjeni tudi občani Loške doline, je občni zbor pripravilo 23. marca 2011 v prostorih
restavracije motela Kongo v Grosupljem.

Člani so z glasovanjem sprejeli in potrdili programe

Po uvodnih formalnostih (izvolitvi delovnega predsedstva in verifikacijske komisije je delovno predsedstvo – Zlatko Bernašek (predsednik), Cvetka Štirn in Rafko Jurjevčič (člana) – pričelo z delom.
Udeleženci občnega zbora so najprej prisluhnili poročilom –
nadzornega odbora, disciplinske komisije, poročilom referentov (sociala, interesne dejavnosti, osebna asistenca, prevozi, šport) in poročilu predsednika za leto 2010. Po razpravi so poročila sprejeli in
potrdili.
Program za letošnje leto, ki ga je v osrednji točki dnevnega reda
predstavil predsednik društva Gregor Gračner, je obsežen in razvejan. Zato bo moralo vodstvo društva za njegovo realizacijo vložiti

izjemne napore. Še posebej zato, ker se vsem našim društvom glede
donacij ZPS v prihodnje obetajo nekoliko slabši časi. Znaten izpad
loterijskih sredstev bo namreč prizadel tudi naše društvo, vendar ne
toliko kot tista društva, ki jim je to glavni vir dohodkov. Po razpravi
so člani občnega zbora program sprejeli in potrdili.
Vsak član društva naj bi pripadnost svoji organizaciji izkazoval tudi
s plačevanjem članarine. In tako je občni zbor sprejel sklep, da bo
članarina v letošnjem letu znašala 15 €, za socialno šibke člane pa
simbolična dva evra.
Nato se je razvila razprava, v katero se je vključil tudi predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic in članom podal vrsto
zanimivih informacij. Med drugim je pripomnil, da naše društvo ni
samo največje, ampak da ima zelo pomembno vlogo tudi pri vodenju
zveze. Kar nekaj članov našega društva je namreč pri zvezi na ključnih položajih. Aktualno zakonodajo je predstavila strokovna delavka
zveze Špela Šušteršič. Mogoče je bil še najbolj razveseljiv podatek, da
nam bo proti koncu leta država povrnila 85 % stroškov pri predelavi
avtomobilov na ročno upravljanje. Predsednik društva Gregor Gračner pa je pripomnil, da so ob vseh aktivnostih, ki jih izvaja društvo,
naši prostori že premajhni.
Po končanem delu občnega zbora smo se člani in gostje zadržali na
družabnem srečanju, ki smo ga popestrili s priljubljenim in nekoliko
adrenalinskim Bingom in dobro glasbo.
Še pred začetkom uradnega dela občnega zbora je direktorica Nina
Ličer s sodelavkama predstavila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
(ZOD), ki izvaja storitve javne službe pomoči družini na domu.
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Alenka Veber

Društva združila korake

Pod vznožjem Tabra

V nedeljo, 27. februarja 2011, sta se vabilu Planinskega društva Cerknica (občina Cerknica) odzvala Športno društvo Planjava Babno Polje
(občina Loška dolina) in Planinsko društvo Logatec (občina Logatec).
Planinska vodnica cerkniškega planinskega društva Štefanija Šebalj Mikše je ob sovodenju planinske vodnice Alenke Mrak iz PD Logatec
pripravila letnemu času primeren pohod na Veliki Volnik (Monte Lanaro) v Italiji.
Na 546 m visok Veliki Volnik smo se podali iz kraške vasice Pliskovica
(280 m), mimo kala Mlačna. Po premaganih nekaj manj kot 300 m

nadmorske višine smo dosegli vrh Volnika z razglednim stolpičem, od
koder se ob jasnem vremenu razgled razpoteza na vse strani. A vetrovno vreme je pospešilo naš korak do svetišča na Tabru nad vasjo Col v
občini Repentabor, ki je svoje ime prevzela po cerkvi sv. Device Marije.
Občina Repentabor spada med najmanjše v Tržaški pokrajini v Italiji.
Večina prebivalcev občine je slovenske narodnosti. Le ti si prizadevajo
za ohranitev slovenskih imen krajev.
Razvaline v okolici cerkve pričajo o nekdaj burni zgodovini teh krajev.
Del te nam je razložil slovenski duhovnik Anton Bedenčič, župnik na
Repentabru.
Premerili smo še nekaj korakov in pohod zaključili v podzemlju. Spustili smo se v Briškovsko jamo v Briščikih (Borgo Grotta Gigante). Od
leta 1995 je registrirana v Guinessovi knjigi rekordov kot največja
turistična jama na svetu. Prostornina velike dvorane znaša 600000
m3, njena višina 107 m, širina 65 m, dolžina 130 m, celotna dolžina
jame znaša 260 m. Poleg prelepih kapniških tvorb sta v jami še dva
viseča vodovodna nihala, ki se uporabljata za posebna znanstvena
raziskovanja.
V celodnevno druženje je ta dan svoje korake združilo 44 planincev
ter si medsebojno delilo pohodniške izkušnje in stkalo zanimive ideje za več kot dobrodošle skupne pohode tudi v prihodnje. Tokratna
udeležba članov treh društev je lahko samo vzpodbuda za nadaljnje
sodelovanje in skupne pohode.

Alenka Veber

O živi dediščini ter govorih ob zgornji Kolpi in
Čabranki v obmejnem Babnem Polju
V soboto, 9. aprila 2011, je v organizacij
Športnega društva Planjava Babno Polje
potekalo sklepno predavanje iz niza osmih
predavanj, s katerimi je društvo članom in
nečlanom želelo približati tako materialno
kot nematerialno dediščino, kulturno in naravno dediščino, ki jo lahko na vsakem koraku doživlja in dojema tudi pohodnik. Med
predavatelji so se zvrstila številna znana imena s področja kulturne in naravne dediščine.
Medse so povabili tudi domačina iz Prezida
Zmaga Slevca, predstavil jim je odpravo na
Mont Blanc ter kantavtorja Matija Turka.
Predavanj se je v povprečju udeleževalo prek
šestdeset udeležencev. Razveseljivo pa je, da
so med njimi tudi udeleženci iz sosednjih
krajev Republike Hrvaške. Nekateri med
njimi so tudi člani ŠD Planjava. Tokrat so se
predavanje udeležili številni sodelujoči iz lanskoletne etnološko-dialektološke delavnice.
V letu 2010 je društvo navezalo prijateljske
vezi z Markom Smoletom iz Etnološke zbirke Palčava šiša iz Plešc iz sosednje Republike
Hrvaške. Spletlo se je prijetno sodelovanje.
Med drugim je babnopoljsko društvo gostilo udeležence lanskoletne etnološko-dialektološke delavnice, ki je bila organizirana

v sklopu projekta Etnološke zbirke Palčava
šiša v Plešcih, v dolini obmejne reke Čabranke, na meji Gorskega kotarja na Hrvaškem,
Kočevske in Notranjske v Sloveniji. Delavnica je zbrala mlade ljudi, željne bolje spoznati
svoj kraj, njegove govore in dediščino, povezano s tradicionalnimi domačimi obrtmi, ki
so se na območju razvijale tekom zadnjih sto
in več let.
Nematerialna dediščina krajev na obeh straneh državne meje Hrvaške in Slovenije, od
cerkvice sv. Ane v zgornji kolpski dolini,
preko Mirtovičev, Bosljive Loke, Osilnice,
Zamosta, Plešcev, Črnega potoka, Čabra,
Gerova, Tršća, Kozjega Vrha, Prezida do
Babnega Polja sestavlja zgodbo o življenjski
povezanosti tega območja v zgodovini.
To zgodbo sta na sobotnem predavanju
»Živa dediščina ter govori ob zgornji Kolpi in Čabranki« podala tudi predavatelja
Marko Smole in Ana Gorše.
Marko Smole je v uvodu predavanja spregovoril o materialni in nematerialni dediščini –
živi (nesnovni) dediščini ter o pomenu le-te.
Ana Gorše, univ. dipl. slovenistka iz Kočevja
je predstavila diplomsko delo Potek izoglos
v govorih ob zgornji Kolpi. Opisala je meto-

dologijo dela in nekaj zaključkov o govorih
ob zgornji Kolpi in Čabranki, torej v deželi
Petra Klepca.
Udeleženci so si ogledali še dokumentarni
film »Naše pamejnke« v domačih govorih
od Babnega Polja do Bosljive Loke, posnetega na lanskoletni poletni etnološko-dialektološki delavnici v Babnem Polju, Prezidu,
Gerovem, Trstju, Zamostu, Bosljivi Loki in
Plešcih.
Sodelovanje ŠD Planjava iz Babnega Polja in
Etnološke zbirke Palčava šiša iz Plešc pomeni korak naprej oz. obuditev nekdanje povezanosti krajev na obeh straneh meje.
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Skupščina gasilske zveze Loška dolina
V nedeljo, 13. marca 2011, je bila v Gasilskem domu Stari trg pri Ložu 7. skupščina Gasilske zveze Loška dolina. Otvoritev
in pozdravni nagovor je imel predsednik
GZ Loška dolina Boris Koren. Vabilu se
je odzvalo 12 delegatov od šestnajstih iz
4-ih gasilskih društev. Prisotni so bili člani
upravnega odbora, nadzornega odbora in
predsedniki komisij pri GZ Loška dolina.
Od povabljenih gostov so bili prisotni župan
občine Loška dolina, poveljnik notranjske
regije, občinski poveljnik CZ Loška dolina,
predstavniki Vatrogasne zajednice Grada
Čabar, predstavnik GZ Cerknica, predstavnica GZ Logatec, predstavnik gasilskih veteranov notranjske regije in predstavnik gasilske mladine notranjske regije.

in ob tej priložnosti bi prosil predstavnike
gasilskih zvez Cerknice, Logatca in Vrhnike,
da prenesejo zahvale vsem sodnikom, ki so
sodili na orientaciji. Posebno zahvalo pa bi
izrazil predsedniku komisije za mladino v
notranjski regiji Franju Bukovcu. On je bil
prvi pobudnik za izvedbo tekmovanja in je
tudi opravil največji delež pri sami izvedbi.
V PGD Stari trg so takoj po novem letu začeli z iskanjem ustreznega podvozja za avtocisterno. Še pred sprejemom proračuna
občine Loška dolina se je pridobilo podvozje
MAN 18/360 letnik 2005. Nadgradnjo smo
zaupali podjetju Euro GV iz Ilirske Bistrice.
Vozilo bi morali prejeti v uporabo že 29. 12.,
vendar se je zaradi dostave črpalke zavleklo v leto 2011. Skupna investicija bo stala
117.000,100 €.

nec septembra smo izpeljali regijski kviz.

Orentacija GZ Loška dolina v Nadlesku

Udeležili smo se plenuma GZ Slovenije,
posvetov in vseh ostalih aktivnosti. V preteklem letu smo dobili nova Pravila gasilske
službe. Na nivoju notranjske regije smo se
dobili štirikrat. Podali smo pripombe pri
sprejemanju posebnih pravil gasilske službe,
vendar niso bile upoštevane.

Predsednik GZ Loška dolina Boris Koren

Vaja v mesecu požarne varnosti je bila v industrijski coni Markovec. Pokazala je na pomanjkljivosti pri tihem alarmiranju gasilcev.
V letu 2010 smo imeli dvanajst intervencij,
od tega eno izven občine, v kateri je sodelovalo društvo IGD Kovinoplastika Lož, ki
ima koncesijo za nevarne snovi.
V naši gasilski zvezi smo se sestali trikrat.
Upravni odbor je reševal tekočo problematiko.
Konec leta so donatorji kupili AED ali avtomatski defibrilator za reševanje življenj.
Defibrilator je vgrajen pri vratarnici Kovinoplastike Lož. Namenjen je vsem občanom
Loške doline.

Komisija za delo z
mladino in športne dejavnosti
Delovno predsedsvo

Upravni odbor GZ Loška dolina
V letu 2010 smo nekajkrat gostili predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije.
Namen obiskov je bilo odkritje spominske
plošče Matevžu Hacetu in izpeljava državne
orentacije za gasilsko mladino. Odkritje smo
opravili na državni praznik 25. 6. Gasilska
orentacija je bila pri Gradu Snežnik 11. 9.

V spomladanskem času so se začele priprave na tekmovanja. Aprila smo izvedli kviz v
GZ Loška dolina z devetimi ekipami. Maja
smo imeli orentacijo v GZ Loška dolina na
Nadleškem polju. V juniju je bila regijska
orientacija na Drenovem Griču. Zadnji teden v avgustu smo imeli tabor mladine, ki je
potekal dva dni v Kozariščah na Šrangi. Že
spomladi smo pričeli s pripravami in posveti za izvedbo državne orientacije za gasilsko
mladino. Orientacija se je odvijala pri Gradu
Snežnik 11. 9. Na tekmovanju je bilo prisotnih 74 ekip, vse ekipe so uspešno opravile
tekmovanje in se srečno vrnile domov. Ko-

Regijski kviz v Starem trgu

Komisija za delo s članicami
Komisija za članice se je sestala v začetku
leta. Pripravila je letni program dela, ki je v
celoti realiziran.
V mesecu marcu je bilo organizirano srečanje članic vseh štirih društev. Bilo je 10
udeleženk in najprej je bil podan pregled
delovanja članic. Sledila je predstavitev o organiziranosti komisij za članice po društvih.
Nato je imela ena izmed članic kratko predavanje na temo motivacije, hkrati pa so se
zbirali predlogi o načinih motiviranja večjega števila gasilk k bolj aktivnemu delovanju
po društvih.
Maja se je pet gasilk odpravilo na vsakoletni
pohod, tokrat na Slivnico.
25. junija so bile članice prisotne na slavnostnem odkritju spominske plošče v čast Matevžu Hacetu v Starem trgu.
Tako kot že nekaj let so se gasilke tudi letos
udeležile srečanja članic v Lazah, in sicer sta
tja odšli kar dve ekipi, obe iz PGD Iga vas.
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Septembra se je pri Gradu Snežnik odvijalo
državno tekmovanje v orientaciji. Pomoč pri
izvedbi tekmovanja je nudilo deset članic. Z
naše strani je bila zagotovljena prva pomoč,
vodenje skupin v Grad Snežnik in polharski
muzej, pomoč na tekmovalnih točkah, evidentiranje tekmovalnih skupin in razdeljevanje malice.
Članica PGD Iga vas je aktivno sodelovala
pri premagovanju težav, ki so se pojavile kot
posledica septembrskih poplav, in sicer je
sodelovala pri prevozu ljudi iz vasi Šmarata.
Dve članici PGD Iga vas sta se udeležili dvodnevnega srečanja predsednic komisij za
članice v Zrečah. Na posvetu so bila predavanja na temo enakost spolov, evakuacija,
nastopi na javnih prireditvah, aktualnosti na
operativno strokovnem in organizacijskem
področju. Drugi dan posveta so potekale
praktične delavnice in naši dve članici sta se
udeležili delavnice z naslovom administrativna pomoč pri vodenju večjih intervencij.
Tudi decembra se je veliko dogajalo. V začetku meseca se je članica, ki je pomagala pri
poplavah, udeležila svečanega sprejema gasilcev pri predsedniku Republike Slovenije,
kar si štejemo v veliko čast.
Najbolj pa si bomo zadnji mesec preteklega
leta seveda zapomnili po izidu koledarja, na
katerem so predstavljene gasilke, ki so članice PGD Iga vas oziroma IGD Kovinoplastika
Lož.

Komisija za veterane
Komisija za veterane pri Gasilski zvezi Loška
dolina je aktivno sodelovala pri oblikovanju
aktivnosti v letu 2010. Udeležili smo se sej pri
komisiji za delo s starejšimi gasilci Notranjske. Na teh sejah se je oblikoval program aktivnosti za delo v letu 2010. Predstavili smo
tudi naše delovanje pri Gasilski zvezi Loška
dolina. V preteklem letu je bilo organizirano
družabno srečanje starejših gasilcev. Gostitelj srečanja je bilo Gasilsko društvo Babno
Polje skupaj z gasilsko zvezo Loška dolina.
Gasilci iz društva Babno Polje so predstavili
delovanje društva. Pripravili so tudi ogled
spomenika žrtev fašizma na Vražjem vrtcu.
Po vrnitvi smo imeli pogostitev in družabno
srečanje v Gasilskem domu Babno Polje.
V imenu starejših gasilcev so za prijetno
družabno srečanje zahvaljujem Gasilskemu
društvu Babno Polje in Gasilski zvezi Loška
dolina.
Starejši gasilci smo se udeležili tudi na gasilskem tekmovanju notranjske regije v Logatcu. Tekmovali smo v skupini 5 gasilcev in
foto: Alenka Veber
dosegli
drugo mesto v tej kategoriji.
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Komisija za zgodovino
požarnega varstva
Povzetki so napravljeni iz občnih zborov gasilskih društev v GZ Loška dolina.
- PGD Babno Polje
Društvo ima v glavnem člane iz vasi Babno
Polje. Upravni odbor se je sestal 6-krat. Člani
društva so bili aktivni na več področjih, bolj
ali manj povezanih z gasilstvom. Prva večja
akcija je bila povezana z ekologijo. Društvo
se je postavilo v vlogo organizatorja čistilne
akcije » Očistimo slovenijo v enem dnevu«
in koordiniralo delo med društvi v vasi.
V preteklem letu niso sodelovali pri gašenju
požara. Izvedli so 2 večji vaji z vso razpoložljivo tehniko. Ob septembrskih poplavah so
bili v pripravljenosti. S strani GZ Loška dolina so bili zadolženi za organizacijo srečanja
gasilskih veteranov zveze, kjer jim je predsednik društva predstavil zgodovino vasi,
ki je tesno povezana z društvom. Izvajali so
redarstva in pomoč na prireditvah GZ Loška
dolina.
Aktivna je bila gasilska mladina v društvu in
njena mentorica.
Zelo dobro je sodelovanje z ostalimi društvi v
občini in z DVD Prezid iz sosednje Hrvaške.
- PGD Iga vas
Upravni odbor se je sestal 6-krat. Septembrske poplave so povzročile veliko preglavic
na njihovem področju. V ribogojnici Obrh so
z ostalimi gasilci iz GZ Loška dolina polnili
vreče s peskom in s tem preprečili prelitje bazenov. Po desetih letih je bil organiziran skupaj s CZ prevoz ljudi z gasilskim kombijem in
čolnom v Šmarato. Trajalo je devet dni.
Igovski gasilci so sodelovali tudi na številnih
prireditvah v občini, tako na prireditvi »V
deželi ostrnic«, »ob 100-letnici rojstva Matevža Haceta«, na »teku na Križno goro«. 3
člani so opravili tečaj za gasilskega sodnika,
11 pripravnikov je opravilo tečaj za gasilca.
Članice PGD Iga vas so v preteklem letu pripravile in dale v tisk svoj lastni koledar za
leto 2011. Na posnetkih za posamezne mesece so članice iz PGD Iga vas.
Z gasilsko mladino so mentorji delali skozi
vse leto. V društvu imajo 42 pionirjev. Temu
primerni so tudi rezultati. Izvedli so izobraževalni tečaj za čin pionirja ter iz preventive
za bronasto značko preprečujmo požare.
- PGD Stari trg
Upravni odbor je imel v preteklem letu 5 rednih sej, eno skupno sejo z nadzornim odborom in disciplinsko komisijo, eno izredno
in eno žalno sejo ob smrti častnega člana in
nekdanjega predsednika Ivana Peruška.
V lanskem letu so takoj na začetku leta intenzivno pristopili k zadanemu projektu
– nakupu podvozja za nadgradnjo v avtocisterno. Župan, občinska uprava in občinski
svetniki so z razumevanjem sprejeli sklep za
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nakup podvozja in nadgradnjo avtocisterne,
katere izdelava je bila proti koncu leta pred
zaključkom.
V letu 2010 so posredovali 6-krat. Ker ima
društvo koncesijo za pregled hidrantnega
omrežja, smo v podjetju Marof Trade pregledali H omrežje. Prav tako smo izvedli pregled v podjetju ESEA d. o. o. Udeležili vsesplošne čistilne akcije »očistimo našo deželo
v enem dnevu«. Predsednik industrijskega
društva Kovinoplastika Lož nam je ponudil,
da zaslužimo nekaj denarja tako, da skupaj z
njihovim društvom izvedemo čistilno akcijo na območju podjetja Kovinoplastika Lož.
Očistili smo drevesa in grmičevje ob ograji.
Udeležili smo se gasilske maše. Aktivno so
sodelovali z GZ pri proslavi 100. obletnice
rojstva Matevža Haceta pred gasilskim domom, na katerem je tudi spominska plošča,
ki spominja na ta dogodek.

Postroj gasilcev

Predstavitev Matevža Hace

- IGD Kovinoplastika Lož
Društvo je 3. kategorije in ima koncesijo za
nevarne snovi. Upravni odbor se je sestal
6-krat.
V letu 2010 so imeli 6 vaj, ki so bile usmerjene na področje ekologije in uporabe zaščitnih sredstev. Pri analizi vaj ugotavljajo, da
je izurjenost gasilcev na visokem nivoju in
6 intervencij. 5 intervencij je bilo v okviru
podjetja Kovinoplastika in ena v vasi Otonica. Člani so opravili naslednja usposabljanja:
4 gasilci obnovitveno ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 5 gasilcev za IDA, 2 gasilca prvo
pomoč. Vsi tečaji so bili na Igu. Izvajali so
redarstva in pomoč na prireditvah GZ Loška
dolina. Organizirali so izlet svojih članov v
BiH. Starejši gasilci – veterani so se udeležili gasilskega tekmovanja v Logatcu, kjer so
osvojili 2. mesto.
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Občni zbor PGD Stari trg pri Ložu
Po podatkih gasilske evidence »Vulkan« pri
Gasilski zvezi Slovenije je na dan 31. 12. 2010
v društvu 110 članov. Od tega je 9 mlajših
pionirjev, 16 starejših pionirjev, 9 mladincev
– pripravnikov, 33 operativcev, 11 rezerv, 8
veteranov ter 24 podpornih članov. Po poročanju verifikacijske komisije je na občnem
zboru 41 članov PGD, 3 člani so odsotnost
opravičili in 13 gostov. Občni zbor se je začel
15. januarja 2011 ob 16. uri v sejni sobi gasilskega doma.
Predsednik Franjo Bukovec je začel občni
zbor, pozdravil prisotne in po izvolitvi delovnega predsedstva predal vodenje.

Otvoritev občnega zbora, predsednik Franjo B.

V nadaljevanju prispevka pa najprej o preteklem letu, ki je bilo za naše društvo zelo aktivno in delovno. Tako je imel upravni odbor
5 rednih sej, eno skupno sejo z nadzornim
odborom in disciplinsko komisijo, eno izredno in eno žalno sejo. Na žalost nas je proti
koncu leta zapustil častni član in nekdanji
predsednik tovariš Ivan Perušek.
V lanskem letu smo takoj na začetku intenzivno pristopili k zadanemu projektu, nakupu podvozja za nadgradnjo v avtocisterno.
Potrebno je bilo najti ustrezno vozilo, ki bo
ustrezalo predpisom GZ Slovenije ter zadovoljilo naše potrebe in želje.
Operativci smo opravljali dela skozi vse
leto. V letu 2010 smo posredovali šestkrat.
Za urejenost doma in gasilsko tehniko zelo
dobro skrbi gospodar Renato F. Med letom
smo opravili tudi nekaj rediteljstva: tek na
Križno goro, Grad Snežnik, dobrodelni tek
in hoja pred novim letom ter koncert godbe
na pihala. Predsednik industrijskega društva
Kovinoplastika Lož nam je ponudil, da zaslužimo nekaj denarja tako, da skupaj z njihovim društvom izvedemo čistilno akcijo na
območju podjetja. Očistili smo drevesa in
grmičevje ob ograji. Ker ima naše društvo
koncesijo za pregled hidrantnega omrežja smo v podjetju Marof trade in Esea ter v
stavbi občine pregledali H omrežje.

Članice v PGD Stari trg so bile prisotne na
srečanju članic GZ Loška dolina. Pogovarjale smo se o privabljanju žensk in deklet v
naše vrste. Pomagale so pri čiščenju doma
in okolice, sodelovale na proslavi ob 100-letnici rojstva Matevža Haceta, napekle pecivo
in pomagale pri pogostitvi ter pospravljanju,
pomagale pri izvedbi državnega tekmovanja
iz orientacije, se udeležile posveta v Rovtah.
V društvu delujejo štirje mentorji. Delo imajo razdeljeno. Mlajši pionirji so se že marca
začeli pripravljati za občinski kviz. Sledile so
vaje za orientacijski tek. Pionirji so zasedli 1.
mesto. Vmes smo imeli tudi vaje, kajti bližalo se je tekmovanje za pokal Rudolfa Maistra
na Uncu, na katerem smo zasedli drugo mesto. Zadnji teden počitnic smo se udeležili
taborjenja za mladino na Šrangi v Kozariščah. Na taborjenju smo bili 2 dni. Tu smo
pionirje porazdelili po skupinah, vsaka je
imela svojega mentorja in svoje ime. Najprej
smo naredili bivake za spanje, nato je sledila
malica, po njej smo vsi skupaj napravili drva,
saj je bilo videti, da bo noč dokaj hladna. Pa
si mislite, kar hočete, prav nikogar ni zeblo.
Na taborjenju je bilo prav zanimivo. Poučili
smo se o prvi pomoči, gašenju požarov v naravi in orientaciji. Imeli smo tudi žive kače
in kuščarje. Spuščali smo se po vrvi, ki so
nam jo pripravili skavti. Vsi smo se udeležili
pohoda od Šrange do Grajšovke.
Nadzorni odbor je spremljal izvajanje programa dela za leto 2010. Ugotovil je, da se
je v našem društvu veliko dogajalo. Člani
NO PGD smo prisostvovali na vajah, delih
in sestankih UO PGD. Ugotovili so, da se je
upravni odbor odločal modro in gospodarno. Kar zadeva finančnega poslovanja, so vsi
izdatki in prihodki dokumentirani in pravilno vodeni.
Na občnem zboru je bila podpisana listina
o pobratenju z DVD Višnjica iz Hrvaške.
Obrazložitvi sta podala predsednika obeh
društev. Predsednik PGD Stari trg: »Po pogovorih na sestankih smo se dogovorili, da
podpišemo listino o prijateljstvu in trajnem
sodelovanju med PGD Stari trg in DVD
Višnjica iz Hrvaške. Vesel sem, da se bo to
danes zgodilo, kajti kot je velikokrat že dokazano, gasilci ne poznamo meja. Občni
zbor seznanjam, da je upravni odbor sprejel sklep o podpisu listine o pobratenju z
DVD Višnjica iz Hrvaške. Našemu povabilu
so se odzvali. Danes bomo izvedli podpis v
Starem trgu, enako bomo storili v Višnjici.« Predsednik DVD Višnjica je pozdravil
občni zbor in se zahvalil za povabilo, na katerega so se radi odzvali, saj je predsednik

Predsednik PGD Stari trg

Predsednik DVD Višnjica

Franjo njihov rojak. DVD Višnjica je bilo
ustanovljeno leta 1951 in bo letos praznovalo
60. obletnico delovanja v občini Lepoglava na
Hrvaškem. Predstavnike našega društva vabijo na njihov zbor, ki bo 5. 2. 2011, kjer bo
podpisana listina v hrvaškem jeziku. Listini
sta napisani v obeh jezikih. Slovenski del so
podpisali: predsednika, poveljnika in tajnika
obeh društev.

Priprava malice

Družabno srečanje po občnem zboru

29

ŽUPNIJSKA STRAN

maj, 2011

Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

Mesec maj – Marijin mesec
Pred nami je mesec maj. Mesec, ki je posvečen Mariji. Slovenski narod je zelo rad v svoji preteklosti obhajal pobožnost šmarnic, ko
se je s premišljevanji in z molitvami še posebej spominjal in priporočal v varstvo Mariji.
Najlepša Marijina molitev je zagotovo molitev Zdrava Marija.
Molitev Zdrava Marija ima svoj globok temelj v Svetem pismu, prav tako pa se je po
korakih razvijala skozi zgodovino, da jo poznamo v sedanji obliki. Vendar pa poleg te
uradne zgodbe obstaja še druga zgodba, ki
je zgodba molivcev, ki so molili to molitev
in jim je postala blizu kot njihovo dihanje.
V tej molitvi se namreč prepletajo trenutki
veselja, izpolnjenosti in novega življenja, pa
tudi težave, bolečine, skrbi, razočaranja, krize in viharji. Kolikokrat so se ljudje zatekli v
svojih težkih trenutkih k Mariji in celo pri
tistih, ki so se odvrnili od Cerkve, so ustnice
še vedno ponavljale: »Zdrava Marija …«
To je najbolj preprosta molitev, ki spremlja
vse stopnje življenja, od zibelke do groba, od
univerzitetne predavalnice do preprostega
kmečkega dela, prodira v različne trenutke življenja, prisotna je v hladni samoti in
bratskem druženju, pri težkih izbirah in v
trenutkih praznovanja. Ob še tako veliki utesnjenosti in bolečini nam s to molitvijo nekdo polaga roko na rame in nam stoji ob strani. Zato jo molijo posamezniki in skupnosti,
pobožni ljudje in celo lopovi ter prostitutke.
Primerna je za vsa obdobja in vse starosti, za
vsako razpoloženje, spremlja vsakodnevno
življenje in ga rešuje enoličnosti. V njej najdejo pomen majhni dogodki in se odpirajo
junaštva zvestobe ter ljubezni do ljudi, ki so
ob robu dogajanja.
Po tej molitvi se spreminja naš odnos do sveta in do skupnosti, da postanemo bolj trdni,
da se naučimo odpuščanja in darovanja ter
ustvarjamo mir. Besede te molitve so kot vedno čisti zrak za dihanje naše duše, prostor,
kjer se razvije ljubezen in ustvarja upanje.
Marija, ki je žena molka, nosi v sebi posebno občutljivost za sprejem Božje prisotnosti.
Angel je pozdravil Marijo z običajnim pozdravom: Zdrava, Pozdravljena ali v hebrejščini je bil verjetno ta pozdrav: Šalom lak ali
po naše: Mir s teboj. Ta domačnost in preprostost kažeta, da želi Božja beseda obleči
obleko človeškosti in povsem stopiti v življenje človeške osebe ter jo spremeniti. Pozdravljena. Kako lepo se slišijo te besede, ki jih
uporablja Bog za vstop v naš svet. Kakšen lep
dan za Marijo in za vse nas. Bog se je tako
nasmehnil Mariji in z njo vsemu človeštvu.
Za nas je Marija Jezusova in naša mati, ki jo

pozdravljamo z vsem dobrim, kar je v nas.
Marijo kličemo tako, kot so jo klicali njeni
starši, kot jo je klical Jožef, kot so jo klicali
prijatelji in vsi, ki so jo poznali. Tako izraža
Marija vse, kar je mogoče povedati in kar je
globlje od naših besede. Dovolj je, da njeno
ime odmeva v nas, da ga slišimo v srcu, da
se zavemo njenega čudovitega uboštva ter
popolne predanosti. To ime nam prikliče
bližino doma, ob njem nam je prijetno,
čutimo se sprejeti. V tej bližini moremo
postati resnični Marijini sinovi in Jezusovi
bratje.
Bog si je ogledal Marijo in našel v njej primeren kraj za učlovečenje svojega Sina, za
sveti kraj Božje prisotnosti med nami. Pri
sprejemu Božjega bogastva, ni bila potrebna
velika zunanja dejavnost nazareškega dekleta, ampak njena odprtost in pripravljenost,
da sprejme Boga in polnost njegovih darov.
Problem je, ker ljudje težko sprejmemo držo
odprtega sprejemanja, ki ga je živela Marija
in bila s tem pripravljena tiho sprejeti življenje ter poti, ki jih izbirajo drugi. Pogosto
sprašujemo: Gospod, kaj naj naredimo?
Marija pa je vzkliknila: Glej, narediti moreš, kar hočeš.
JAZ BOM S TEBOJ – Gospod je s teboj.
To ni bila le neka čudežna formula za lažje
življenje in rešitev od ovir, ampak gotovost
prisotnosti, v kateri je mogla Marija kljub
majhnosti izpolniti veliko poslanstvo. Mi
moramo biti na razpolago Bogu in ne on
nam. Marija nam to kaže na najpopolnejši
način. Tako se je njeno uboštvo srečalo z
uboštvom Emanuela in njegovimi nepredvidljivimi potmi in načrti.
Pri Judih se pojem »blagoslovljen« uporablja
kot pozdrav: Bog te blagoslovi. Bodi blagoslovljen od Gospoda! To je želja po Božjih
darovih, naj ti Bog nakloni svojo ljubezen,
svojo milost, svoje usmiljenje, svoj nasmeh.
Vendar je v molitvi Zdrava Marija pozdrav
Elizabete Mariji bolj kot želja in čestitka,
ugotovitev, da je blagoslovljena! Elizabeta
je v Mariji prepoznala polnost Božjega blagoslova, ki ga je Bog obljubil Abrahamu in
njegovim potomcem. Seveda je Bog izvir in
avtor vsakega blagoslova. V njegovi moči so
tudi vsi naši blagoslovi. Bog blagoslavlja,
kot očetje blagoslavljajo svoje sinove, Bog
blagoslavlja telesa matere in jim zaupa nova
življenja, blagoslavlja zemljo, da prinaša
nove sadove, blagoslavlja ljudstvo, da bo živelo v miru. Vse dobrine in vsi ljudje so sad
Božje dobrohotnosti, njegovega blagoslova.
Ko molimo molitev Zdrava Marija, ponavljamo prošnjo za blagoslov, ki ga je prejela

foto: Janez Kandare

ona in ta blagoslov je Emanuel, Bog med
nami. Bog uporabi žensko, mater, da bi se
razodel, da bi ljubil, da bi služil. Zato obstaja
tesna povezanost med Marijo in vsako ženo.
Če je Marija v Božjem načrtu podoba vsakega kristjana, je to še posebno za vsako ženo.
Žene bi ji morale biti vedno bolj podobne.
Tako tudi v Mariji sprejemajmo mi vsako
žensko in ženskost ljubezni.
Marija je blagoslovljena kot žena, ki rojeva
otroka. Ta blagoslov se pri vsaki ženski kaže
v povezavi z novim življenjem, saj je materinstvo veliki dar. Tako je v zgodovini Marijina izkušnja materinstva mnogim ženam
pomagala ponovno ovrednotiti vlogo materinstva in blagoslova, ki ga prinaša. Mati
prenese veliko svojega na otroka, ki ga nosi
pod svojim srcem. Podari mu prvo ljubezen
in sprejetje, podari mu vse najboljše, kar ima
sama. Blagoslov, ki ga prejme mati od Boga,
se preliva na otroka, da je blagoslovljen, ker
je ona blagoslovljena. Matere morejo blagoslavljati svoje otroke, tako kot jih je blagoslavljal Jezus, ko so jih matere prinašale k
njemu. Prav tako pa mati, ki posreduje svoj
blagoslov otrokom, prejema ta blagoslov od
otrok. Tudi Marija je Jezusa devet mesecev
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nosila pod srcem, videla je njegovo rast, ga
obdala s svojo ljubeznijo in mu pripravila pot
v svet. Sad njenega telesa je nekaj stvarnega,
čeprav ga je morala najprej sprejeti v svoji veri
in šele potem spočeti v svojem telesu.
Tudi naše življenje je prazno, če nismo rojeni iz Besede in če je ne zaživimo v svojem telesu. To je sad življenja, ki prihaja
po Mariji. Kristjani nosimo ta sad, Jezusa
Kristusa drugim, da tudi oni bivajo z njim
in naselijo z njim svoje življenje.
Prvi del molitve, ki se je začela z imenom
Marija, se končuje z imenom Jezus. To ime
predstavlja zaključek vseh naših iskanj in
poti. Vse je v službi temu imenu in tej osebi. Temu otroku so po božjem naročilu dali
ime Bog rešuje. Jezus je v Očetovem načrtu
odrešenik in osvoboditelj človeštva. Marija
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je Jezusa pokazala pastirjem in tako ga kaže
tudi nam, to je njeno poslanstvo, da nam pokaže Jezusa. Pri tem poslanstvu moramo sodelovati z njo, da sprejemamo Jezusa v naše
življenje in se pustimo odrešiti z njegovo
besedo, v veri in odprtosti njegovi ljubezni.
Če začenjamo našo molitev z Marijo, nas ta
vodi k Jezusu, ki je na križu izročil Marijo za
našo mater. Zato jo moremo ljubiti in računati nanjo v vseh okoliščinah življenja. Imeti
moramo Marijino srce, da moremo ljubiti
Jezusa in Jezusovo srce, da moremo resnično ljubiti Marijo.
Molitev ne sme biti nikoli samo množica
praznih besed, ampak se mora konkretizirati v odnosu, treba se je odpreti temu, v
kar stopamo. Molimo torej molitev Zdrava
Marija premišljeno in z zavedanjem, kaj izgovarjamo.

V POLITIKI
OO NSi Loška dolina, Pavla Lavrič

Izvolili smo nov občinski odbor
Sklic zbora članstva Nove Slovenije – krščanske ljudske stranke na območju naše občine
smo imeli 24. februarja 2011. Poleg dobre udeležbe članov zbora in ostalih sodelavcev so se
vabilu odzvali tudi predsednica stranke Nove
Slovenije gospa Ljudmila Novak, predsednica
regijskega odbora NSi Notranjske, ki je obenem tudi predsednica občinskega odbora NSi
Cerknica, gospa Majda Zupan in dve predstavnici občinskega odbora NSi Bloke.
Po poročilu dela odbora zadnjega obdobja in
razmišljanju o načrtih dela za naprej, smo,
ker je bil zbor članstva obenem tudi volilni
zbor, izvolili novo vodstvo.

Novo izvoljeni predsednik Občinskega odbora NSi Loška dolina je Frančišek Komidar,
Klance 4.
Izvoljena člana odbora sta Borut Kraševec,
Rožnik 26, Stari trg in Janja Sterle, Podgora 32.
Po funkciji so po statutu stranke NSi člani odbora med drugim tudi župan in občinski svetniki z liste Nove Slovenije – krščanske ljudske
stranke.
Tako šteje sedanji novo izvoljeni Občinski
odbor NSi Loška dolina sedem članov. Vsem
članom želimo veliko dobrih idej, uspešno
delo, še posebej vključevanje še več mladih
za delo v naše skupno dobro.

Branka in Boris

Predstavitev svetnikov
- svetniška skupina Desus
Glede na to, da imamo vse stranke v Loški
dolini enake smernice
razvoja, se stranka DeSUS še posebej trudi za
izgradnjo novega športnega centra. Vendar gre
trenutno le za priprave
in idejne zasnove, katero smo lahko videli na
javni predstavitvi 19. aprila, dokler ne dobimo vseh potrebnih dovoljenj.
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Menim, da je Loška dolina v preteklosti v
tem pogledu zelo nazadovala, saj ni bilo
posluha za razvoj na športnem in kulturnem področju. Mi pa se bomo, kljub težki
gospodarski krizi, trudili, da bomo pridobili
sredstva na nivoju države, evropske unije in
domačega gospodarstva.
Potrudili se bomo z veliko strpnostjo in preudarnimi odločitvami, tako za večnamensko
dvorano, kot za številne druge investicije in
aktivnosti.

POLŽKI S
KOKOSOM
Sestavine:
120 g sladkorja
140 g moke
3 jajca
1,5 žlice kakava
1 žlica ruma
ščepec soli
pariška krema
kokosova moka
Priprava:
Jajca, sladkor in sol penasto
zmešamo. Primešamo moko.
V manjši del mase dodamo kakav
in jo postavimo na stran.
Na pekač, pokrit s peki papirjem,
z brizgalno vrečko oblikujemo
okrogle piškote iz bele mase.
Nato kakavovo maso v obliki spirale
nanesemo na svetlo podlago.
Na 180°C pečemo 12 minut.
Polžke ohladimo ter jih po dva
zlepimo s pariško kremo.
Pariško kremo nanesemo tudi
okrog polžkov, te pa potem
povaljamo v kokosovi moki.
Pariška krema:
2,5 dl sladke smetane zmešaj z
50 g margarine ali masla in
200 g čokolade za kuhanje.
Pusti, da zavre.
Ohladi in stepi!
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Romana Nared, Matjaž Žnidaršič

Razstava ročnih del
dolgo pričakovana, ampak smo jo potrebovali
vsi, tako ustvarjalke kot zgolj radovedneži in
občudovalci ročnih del. Z vseh strani pa se že
porajajo novi predlogi, želje in pričakovanja o
novih razstavah.

Javni zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik je konec meseca marca v klubskih
prostorih Kulturnega doma v Starem trgu
pripravil razstavo ročnih del. Razstava je nastala na pobudo občank in je bila v prvi vrsti
priznanje njihovemu delu. Obiskovalcem je
ponudila svojevrstno doživetje lepega. Lahko je bil to le bežen pogled čez vse razstavljene izdelke ali pa ocenjujoč, zainteresiran pogled, ki se je ustavil na posameznem »štihu«,
nizu zank ali barvni kombinaciji.
Na razstavi so sodelovale občanke iz Loške
doline. Z javnimi povabili smo hoteli k razstavi pritegniti kar najširši krog ustvarjalk, ki
bi pripadale različnim generacijam in imele
različne stopnje znanja izdelovanja ročnih
del. Ta namen je bil tudi dosežen, saj so sodelovale tako začetnice kot izkušene mojstrice. Prav vsi razstavljeni izdelki pa so bili
prikaz izrednih ročnih spretnosti in veščin,
ki oplemenitijo tako vsakdanje izdelke, kot
so prtički, prti ali zavese. Ker so ročna dela
izredno širok pojem, smo razstavo posvetili
dvema najpogostejšima tehnikama – kvačkanju in vezenju. Zbranih je bilo več kot
150 izdelkov. Zaradi omejitev razstavnega

prostora smo morali omejiti tudi prispevek
vsake sodelujoče avtorice na tri izdelke, tako
da je bilo dejansko razstavljenih nekaj več
kot 120 del. Ogledali smo si lahko zavese,
prte, dekorativne izdelke ter številne prtičke
v različnih tehnikah vezenja in kvačkanja z
bogato in raznoliki motiviko. Ročno delo je
vedno individualno delo, ki izhaja in pripada
zgolj njegovemu avtorju oz. avtorici. Isti načrt, isti vzorec se skozi posamezne roke veže
ali kvačka vedno znova na enkraten način.
Svoja dela je prispevalo devetintrideset
razstavljavk. Od teh jih je deset vključenih
v krožek kvačkanja, ki deluje pod okriljem
Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice. Tečajnice vodi ga. Rozka Berglez, ki je k
ročnim delom pritegnila že številne generacije. Upanje, da tovrstne spretnostni ne bodo
pozabljene, nam dajejo tudi učenke Osnovne šole heroja Janeza Hribarja. Predstavile
so prtičke, narejene pod mentorstvom Hejdi
Baraga v krožku vezenja.
Obiskanost razstave je presegla naša pričakovanja. Že na sami otvoritvi, ki je bila
18. marca, je bil prostor skorajda premajhen
za številno občinstvo. V svet vezilij in kvačkaric nas je popeljala ga. Milena Ožbolt. Atmosfero razstavnega prostora je obogatilo petje skupine pevk ŽPZ Jasna, sproščen klepet
po uradnem odprtju pa spodbudile dobrote,
ki sta jih na lastno pobudo pripravili dve izmed razstavljavk. Razstava je bila odprta do
27. marca. Ogledali so si jo številni domačini
in domačinke. Izredno veseli smo bili, da je
zanimanje za razstavo v Stari trg pripeljalo
tudi obiskovalce iz drugih krajev. Njihova
mnenja in ocene so bile zelo pohvalne, kar
izpričujejo izjave, zbrane v knjigi vtisov. Tovrstna razstava je bila glede na odzive ne le

Vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi razstave, se na teh straneh še enkrat zahvaljujemo. Še posebej ge. Janji Mlakar, ki
je postavila razstavo, g. Ivanu Zabukovcu za
ustrežljivost in pomoč pri pripravi prostora
v kulturnem domu, ge. Fani Truden za izkušnje in napotke pri pripravi razstave in ge.
Mileni Ožbolt za njene navdihujoče misli
in podporo. Zahvaljujemo se tudi Trgovini
Mrava iz Cerknice, ki je s finančnim prispevkom podprla izvedbo razstave. Najbolj iskrene čestitke in zahvalo pa seveda izrekamo
vsem sodelujočim avtoricam. Njihova dela
niso le ročne spretnosti, vredna občudovanja,
ampak skrivajo svojevrstne zgodbe življenja,
ki nas nagovorijo, če si to le dopustimo.

Francka Seljak

Tečaj
kvačkanja
Tečaj kvačkanja, ki deluje v okviru Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice,
Loška dolina, je uspešno zaključen. Potekal je od začetka novembra do konca
marca.
Tečajnice smo v tem času spoznale nekaj
novih tehnik kvačkanja in izdelale precejšnje število zahtevnejših izdelkov. Po
lastnem izboru smo jih predstavile na
razstavi ročnih del v klubskih prostorih
Kulturnega doma v Starem trgu.
Tako kot celotna razstava izdelkov spretnih in pridnih rok krajank ter vzpodbudnih začetniških korakov učencev
osnovne šole je tudi naš kotiček požel
veliko priznanj in zahval, kar nas še bolj
opogumlja in vzpodbuja za nadaljnje
delo, saj je to hkrati tudi naš prispevek
k ohranjanju te vrste kulturne dediščine.
Tečaj že četrto leto vodi nadvse prizadevna ga. Rozka Berglez, ki na nas z veliko potrpežljivostjo in dobro voljo prenaša svoje bogato znanje in izkušnje. Za
vse se ji najlepše zahvaljujemo. Zahvala
velja tudi vodstvu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za
uporabo prostora v času tečaja.
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Delavnica o oblačilni tradiciji Loške doline in
Babnega Polja
Društvo deklet in žena na podeželju Ostrnice je v torek, 22. marca 2011, v OŠ Stari
trg pripravilo delavnico z naslovom Oblačilna tradicija Loške doline in Babnega
Polja. Pobuda za delavnico se je pojavila
potem, ko so nekatere članice društva začele razmišljati o ohranjanju značilnih
starih, posebno ročno izdelanih oblačil
kot dela materialne dediščine in morebitni
rekonstrukciji in nadgradnji le-teh v obliki »službenih« oblačil članic društva, ki se
pogosto pojavljajo na različnih javnih prireditvah.
Delavnica je bila solidno obiskana, najbolj
razveseljivo pa je, da so nekatere udeleženke v skladu z vsebino povabila že prinesle s
seboj nekaj zelo starih oblačil in oblačilnih
dodatkov in jih pokazale vsem ostalim, kar
je vzbudilo veliko zanimanja.

Med udeleženkami sta bili vsaj dve, ki sta
imeli drugim resnično kaj povedati: ena izhaja iz zadnje tkalske družine daleč naokoli
in še pozna podrobnosti izdelave lanenega
platna, druga je v petdesetih letih prejšnjega
stoletja po strokovni predlogi, ki jo še ima in
naročilu kmetijske zadruge šivala starinsko
žensko narodno nošo, ki je nekaj časa služila za različne javne namene in je še vedno
ohranjena poleg tiste, ki je bila v osemdesetih letih rekonstruirana na pobudo takratne
Komisije za kulturo v Kovinoplastiki.
V Loški dolini je bila o oblačilni tradiciji
leta 1962 narejena študija, izsledke pa hrani narodopisni muzej Slovenije, leta 1995
pa je izšla publikacija dr. Marije Makarovič
in Jane Dolenc Slovenska ljudska noša v besedi in podobi 8, Notranjska, ki predstavlja
tudi nošo v Loški dolini konec 19. in v prvi

polovici 20. stoletja, tako da nekaj solidnih
strokovnih podlag za delo na tem področju
že obstaja.
Dober vir za proučevanje so tudi stare fotografije, zato je bila z obema rokama sprejeta
pobuda članic delavnice, ki se je ukvarjala
s starimi fotografijami, da bi združile moči
in sodelovale pri tem – korist bi bila lahko
obojestranska.
Udeleženke delavnice so se dogovorile, da se
bodo spet sestale jeseni, do tedaj pa poiskale
čim več oblačil starejših od petdeset let. Morda bo – če bodo zvezde naklonjene – sledila kakšna razstava ali vsaj razstavica, čeprav
smo podobno pred leti že imeli v Loški dolini.
Pozneje pa bomo videli, kaj bodo dopuščale
možnosti… Preveč obljubljati si ne upamo,
kar tako odnehale pa tudi ne bomo.

Alenka Veber 1

Do Terenske lekarne Planjava
foto: Alenka Veber

Pohodniki pri spominskemu obeležju
Terenski lekarni Planjava.

V soboto, 5. marca 2011, je Športno društvo
Planjava Babno Polje pripravilo prvi vodeni
pohod do spominskega obeležja Terenski lekarni Planjava, po kateri si je Društvo nadelo
ime. Pohoda sta se udeležila tudi predsednik
odbora Krajevne organizacije Združenja
borcev za vrednote NOB Loška dolina Ivan
Plos in Miro Mlinar, predsednik Združenje
borcev za vrednote NOB Cerknica. Del pohodnikov se je napotil še do spominskega
obeležja na Vražjem vrtcu, kjer je 30. julija
1942 življenje izgubilo 40 babnopoljskih
mož in fantov.
Vas Babno Polje in njeni prebivalci so leta
1942 doživeli eno najhujših represalij v takratni ljubljanski pokrajini s strani italijanskega
okupatorja, ki je 29. in 30. julija 1942 zverinsko ustrelil 49 civilistov, več kot 40 pa so jih
odpeljali v koncentracijsko taborišče Rab.

Hkrati pa so v snežniških bolnišnicah začeli postavljati slovenske vojaške partizanske
bolnišnice, v bližini Loške doline je začela
leta 1942 delovati tudi lekarna, ki se je v letu
1943 preselila v bližino Babnega Polja.
Tako z bolnišnicami kot s terensko lekarno
so bili tesno povezani tudi vaščani Babnega
Polja, predvsem z Milanom Troho. V naravni jami so izdelali barako, jo pokrili, nasuli
nanjo zemljo in zasadili vresje in smrečice
ter postojanko poimenovali Planjava. V njej
so izdelovali tudi kirurške pripomočke in
improvizirane pripomočke, od zavojnega
materiala do suhe sterilizacije, ki so omogočale tudi težke operacije.
Vzporedno z izidom Vodiča po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic pod Snežnikom (2009) Dimitrija Mitja Jeriča Krajevni
odbor Združenja borcev za vrednote NOB
Loška dolina obnavlja spominska obeležja in
diskretno označuje poti do njih. Prvič so bila
postavljena leta 1976, ob odkritju spomenika v bližini delujočim snežniškim partizanskim bolnišnicam na Županovem lazu.
Ob pripravah na odkritje spomenika so stekle tudi številne pobude za izid samostojne
knjige o SVPB – Snežnik, dana je bila tudi pobuda, da bi bilo po poteh slovenskih vojaških
partizanskih bolnišnicah organizirano vode-

nje tako za šoloobvezujoče otroke kot druge.
Žal tekom let do celostne uresničitve ni
prišlo. Polagoma je zob časa načel tudi spominska obeležja. In z njimi tudi zgodovinski
spomin na drugačno stran druge svetovne
vojne. Na human spomin.
Spominska obeležja niso namenjena sama
sebi. Posvečena so vsem ranjencem, osebju
ter prebivalcem Babne Police, Babnega Polja, Prezida in drugih krajev. Vsem, ki so bili
kakorkoli povezani z delovanjem bolnišnic v
snežniških bolnišnicah. Stojijo kot pomnik in
opomnik, da ne bi pozabili krajev in dogodkov.
Delovanja in predanosti naših prednikov
v času najbolj nesmiselne vojne, ko so bili
poraženci pravzaprav vsi, se nam ni treba
sramovati. Civilno prebivalstvo Babnega
Polja, sosednjega Gorskega Kotarja in Loške
doline so, navkljub požganim domovom in
hudemu pomanjkanju, nesebično pomagali
oskrbovati bolnišnice.
Spomin nanje je še vedno živ v spominih
bolnišničnega osebja in ranjencev. Tu naj
omenim spomine, danes žal že pokojnih, dr.
Božene Ravnihar – Nataše in dr. Aleksandra
Galeta – Petra.
____________________
 Prispevek ne izraža mnenja uredništva in
ŠD Planjava Babno Polje.
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Vojko Čeligoj

Stare slike pripovedujejo ...
Tokrat o Henriku Etbinu pl. Schollmayerju Lichtenbergu– upravitelju veleposestva Snežnik.
Lichtenberg, lastnica bližnjega gradu Koča
vas in mu prepustila grad. Osmega junija
1910 je bil povzdignjen v dedni plemiški
stan s častnim nazivom »Edler« in dobil plemiški grb: na črnem ščitu z zlato prečko in na
njej 5 zelenih pokončnih rombov, nad ščitom
zlato zeleno pregrinjalo s turnirskim šlemom
s krono in dvema dvignjenima orlovima perutnicama z enako prečko kot na ščitu.

Bil je velik gozdarski strokovnjak, hkrati pa
izjemen v mnogih dejavnostih v korist okoliškemu prebivalstvu. Po njegovih načrtih je
bila izdelana tudi nova cesta med Knežakom
in Trnovim, za katero je prispevala precejšnja sredstva tudi deželna vlada v Ljubljani. Za svojega prvega častnega občana so
ga izvolile takratne občine Zagorje (1898),
Trnovo in Ilirska Bistrica (1902) ter občina
Knežak (1903).
Henrik Etbin Schollmayer je bil rojen 23.
novembra 1860 v Althofnu na Koroškem.
Oče Franc je bil znani kmetijski strokovnjak,
mati Kornelija roj. Costa iz družine pomembnega slovenskega narodnega politika
Henrika Etbina Coste, osrednjega govornika
na Pivškem taboru 1869, po katerem, je tudi
dobil ime.
Znanje je pridobival na šolah v Ljubljani, na
Češkem in diplomiral na gozdarski akademiji v Tharandtu na Saškem. Potem, ko je
opravil državni izpit za samostojno vodenje
gozdnega gospodarstva, se je 15. marca 1884
zaposlil na gozdnem veleposestvu Snežnik
pri lastniku knezu Juriju SchoenburguWaldenburgu. Po njegovi smrti v letu 1900 je
veleposestvo prevzel njegov starejši sin Herman in enako skrbno gospodaril z velikim
gozdnim premoženjem. Komaj 23-leten je
Schollmayer postal namestnik višjega gozdarja v revirju Mašun, kjer je ostal polnih 17
let, napredoval je v višjega gozdarja in leta
1903 v gozdarskega mojstra, se preselil v
Grad Snežnik in po upokojitvi svojega predhodnika Jožefa pl. Obereignerja kot direktor
(domen) prevzel njegove posle. Poročil se je
z njegovo hčerko Marijo in imel štiri otroke.
Drugi del priimka Lichtenberg je dobil leta
1904, ko ga je posvojila grofica Wiljemina-

Schollmayer je bil izredno delaven, natančen in poln zamisli. Tako njegovemu predhodniku Jožefu pl. Obereignerju kot njemu
gredo velike zasluge za odlično organizacijo
gozdarskega dela v knezovih gozdovih, za
nego gozdov je skrbela velika skupina gozdarjev in logarjev, mnoge so povabili tudi
iz drugih krajev cesarstva, zelo pogosto s
Češke. Henrik Schollmayer-Lichtenberg je
širokopotezno načrtoval tudi nove pristope k ekonomskemu izkoriščanju gozdnega
in lovnega bogastva, načrtoval podaljšanje
železniške proge od Rakeka proti Babnemu
Polju, gradil je snežniške ceste in ob neki priliki pri razstreljevanju skal izgubil levo oko.
Od tedaj je nosil črno prevezo. Vključeval se
je v politično življenje Kranjske in bil član
deželnega zbora v Ljubljani ter večkrat uspeval izboriti deželni denar za investicije za
dobro ljudi v krajih pod Snežnikom. Posebno so mu bili blizu gozdovi okrog Mašuna.
Na njega še danes spominja visoka stoletna
»Schollmayerjeva lipa«, zasajena med osrednjo stavbo pristave in v zemljo vkopano
shrambo živil.
Schollmayerjevi so imeli številne rodbinske
pa tudi strokovne in prijateljske zveze po
mnogih deželah Evrope. Posebej je zanimivo prijateljevanje Henrika SchollmayerjaLichtenberga z vojvodo Henrikom Meklenburškim, kasnejšim soprogom nizozemske
kraljice Wilhelmine, ki je prihajal v Grad
Snežnik in mu je bil Schollmayer ne le vodič
po gozdovih, lovski spremljevalec in vodič
v skupnih vzponih na Snežnik, temveč tudi
osebni svetovalec posebno v času pred težko
ženitno odločitvijo. Henrik se je s soprogo
Marijo tudi udeležil te kraljevske poroke 7.
februarja 1901 v gradu Schwerin. Vojvoda
Meklenburški je po poroki postal princ Nizozemske in je že naslednje leto znova prispel na Mašun na obisk in na lov k prijatelju
Schollmayerju. Ob enem takih srečanj je
Schollmayer prejel od nizozemskega princa
tudi dvoje visokih državnih odličij, ki jih je
prejemnik s ponosom nosil, kot se vidi tudi
na fotografiji.

Henrik Etbin pl. Schollmayer-Lichtenberg,
prvi častni občan občine Ilirska Bistrica
in občine Trnovo.
(Izvirnik hrani Angelika Hribar)

Schollmayerjevi so imeli štiri otroke, tri sinove in hčerko – vsi so bili rojeni v Gradu
Snežnik. Najstarejši sin Franc je bil gozdarski inženir,mlajša sinova sta mlada umrla za
posledicami ran, dobljenih v prvi svetovni
vojni. Ob očetu je ostala le edina hčerka
Margareta, domačinom bolj znana kot Greta, kasnejša gospodarica gradu Koča vas, ki
pa ni bila poročena in ni imela potomcev.
Henrika Schollmayerja Lichtenberga je
pred koncem prve svetovne vojne prizadel
srčni infarkt. Do njegove smrti leta 1930 je
zanj skrbela njegova hčerka Greta. Skrbno
je beležila očetove spomine, podprte z očetovim dnevnikom, ki ga je pisal od nastopa
gozdarske službe v Gradu Snežnik do svojih
zadnjih dni ter neštetimi dokumenti , ki niso
zadevali samo Gradu Snežnik, gozdne pristave Mašun in knežje družine SchoenburgWaldenburg, temveč tudi širšega kulturnega
in gospodarskega življenja cele Loške doline.
Zato ni čudno, da ga je dr. Jože Rus v nekrologu ob njegovi smrti pomenljivo označil za
»Valvasorja Loža«. Schollmayer je pokopan
na Žalah v Ljubljani.
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Da bi ohranila posestvo in grad, je hčerka
Greta v gradu organizirala šolo za dekleta in
grad ponudila gostom za oddih. Tako so v
gradu preživljali počitnice tudi pesnik Oton
Župančič, literata Josip Vidmar, Lili Novy in
mnogi drugi. Prav v gradu Koča vas je nastala Župančičeva pesniška zbirka Med ostrnicam iz znamenito pesmijo Snežnik, kjer se
pesnik pogovarja z mogočno goro nasproti
gradu:
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Snežnik skoz okno gleda me ves čas,
Kako pero mi teče po papirju.
»Minljivi smo, drobni proti vsemirju
to tvoje črkanje, in ti, in jaz ...«
V tem zapisu so koriščeni podatki iz slovenskega prevoda Scholmayerjevega dnevnika
»Snežnik in schoenburški vladarji« (Jože
Sterle, 1998), iz Kronike, 1-2 , 2000, (članek
Angelike Hribar in Alenke Kačičnik Gabrič,), iz knjige »Blagoslovljeni in prekleti«
(Mariano Rugale in Miha Preinfalk, 2010)
ter iz osebne korespondence z go. Angeliko
Hribar. (Vojko Čeligoj, 8. feb. 2011)

Gradič Koča vas na razgledni vzpetini s stoletno lipo pri Starem trgu.
Po drugi vojni je bil grad nacionaliziran, danes je opuščen. Zadnja lastnica Margareta Schollmayer je bila po
vojni pregnana iz Slovenije. Po bivanju v Angliji je umrla v Kitzbühelu leta 1962 kjer je tudi pokopana.

Franc Nelec

Problematika oskrbe Iga vasi z vodo nekoč

Loško dolino so naši predniki naselili v času
prve naselitve, okrog leta 600 našega štetja.
Naselja so postavili tja, kjer je bila v bližini
tekoča voda in polja za obdelavo. Lokacije,
ki so bile manj primerne za stalno naselitev,
na primer zaradi pomanjkanje vode, so bila
poseljena nekaj stoletji kasneje. Iga vas je nastala v času druge poselitve, ki jo je izvajal
zemljiški gospod, predvsem zaradi gospodarskih razlogov. Ker nenaseljeno in neobdelano zemljišče fevdalcem ni dajalo dosti,
njihov cilj pa je bil iztisniti iz posesti čim več
koristi, so že od 11 do 13 stoletja med starimi vasmi nastajale tudi nove. Imena naselji,
ki so nastajala v tem času so sestavljena iz
osebnega ali kakega drugega imena in pridevkom vas. V tem času je nastala tudi Iga
vas, kar pomeni, da je najmanj 650 let mlajša
od prvih vasi. Zemljiški gospodje so nase-

ljence za nova naselja pripeljali po možnosti
iz svojih bližnjih gospostev ali iz gospostev
iz Bavarske (npr. Nemška vas). Hribovita
naselja so naseljevali v 13. in 14. stoletju in
kasneje in se večinoma imenujejo po aktivistih naseljevanja. Iz tega časa je verjetno
Marko-vec.
Iga vas ima dejansko skromne vodne vire.
Najbližje je potoček, ki mu pravimo Bržiček,
ki izvira pod vasjo Podgora. Vzhodno od
vasi se Bržiček izliva v podolgovato kotanjo,
ki mu Igavci pravimo Siga. Okrog zajetja, so
nekoč poleg rakit rasle tudi beke. Iz otroštva se spomnim štirih panjev, trije so bili ob
poti, eden pa je bil pri iztoku vode. Če bi sodil po dimenzijah panjev so bila to mogočna
drevesa. Ob poti so bili položeni veliki obdelani kamni, po katerih se je hodilo, kadar je
bila pot poplavljena.
Iz tega skromnega vira so se vaščani dolga
stoletja oskrbovali z vodo, tu se je napajala
živina in pralo perilo, vendar samo dokler
voda poleti ni presahnila. Naslednji vodni
vir je Mali Obrh. K šmaraškemu mostičku so
gonili napajat živino iz spodnjega dela vasi.
Ko so navedeni vodni viri presahnili, je bilo
treba vodo za ljudi in živino pripeljati iz Viševka ali iz Pudoba. Sode so polnili pri viševskem mostu, v Bajerju nekateri tudi na
Gobovcu. Na te odročne vodne vire so bili

vaščani vezani dolga stoletja, tja do druge četrtine devetnajstega stoletja, ko so sredi vasi
začeli kopati vodnjak (štirno). Vodnjak je
vodo vaščanom sicer približal, ni pa v celoti
rešil težav z oskrbo.
Nenavadno je, da je ustno izročilo o kopanju
skromno. Človek bi pričakoval več ljudskega
spomina, saj je bilo kopanje 15 m globokega
vodnjaka v skalnato podlago, montažo štirih traverz (četrta pri dnu je ožja) in nakup
črpalke organizacijsko, finančno in delavno
zahteven podvig. Tudi v Arhivu RS nisem
našel nobenega dokumenta. Edini dokument, ki sem ga dobil na geodetski upravi,
je prijavna pola (Anmeldungsbogen) iz leta
1894. To je skica, ki jo je na terenu izdelal
geometer kot podlago za vris v kataster poddelilke št. 1833/2 v izmeri 30 m2. V zbirki
listin, za to parcelo ni nobenega drugega
dokumenta npr. kupoprodajna pogodba, kar
pomeni, da so Štorovi ta del vrta za potrebe
vaške skupnosti odstopili brezplačno. Skica
je bila izdelana, ko je bil vodnjak že v uporabi. Kdaj so začeli kopati in kdaj točno je
bil vodnjak dokončan, pa lahko le ugibamo.
Kopanje vodnjaka je bilo zamudno, saj je
teren skalnat, zato, razen nekaj malega na
začetku, ni obzidan. Pri večji globini so s kopanjem lahko nadaljevali, ko je podtalnica
upadla in je bilo dno suho. Štirna je okrogla
in globoka 15 m. Po globini so v stene vzidane
4 traverze (šine) ki so med seboj povezane
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z železno lestvijo. Verjetno so jih vgrajevali
že med kopanjem zaradi lažjega vstopa in izstopa še posebno, če so tudi minirali. Vstop
v vodnjak je skozi odprtino, ki je na sredini
kamnitega oboka - velba. Kot mi je povedala
teta Alojzija, je prvotno imel vodnjak črpalko enako, kot je bila v Ložu z svinčeno utežjo
na ročici. Pritrjena je bila na eni od traverz.
Povedala je, da se je pogosto »ferderbvala«,
zato so jo nadomestili z vretenom, na katerega se je navijala veriga s pripetim vedrom.
Ko se je nivo podtalnice bližal prvi šini, je v
Štorovo klet vedno prišla voda. To se je zgodilo vedno konec zime, ko je bilo deževje in
se je talil sneg. Voda je iz kleti odtekala po
vkopani železni cevi. Teta mi je povedala, da
je to cev iz štirne. Klet je že dolgo sanirana,
voda ne prihaja več, tista cev pa je pod dvoriščem verjetno še vedno zakopana.
Leta 1953 so vaščani hoteli zajem vode posodobiti, odstranili so vreteno in na tretjo
traverzo montirali ročno gasilsko črpalko, ki
je še sedaj tam. Vendar tudi ta se je kvarila
in kadar je bila pokvarjena in poplavljena,
takrat ni bilo druge rešitve kot vrv in vedro
(kangla).
Ko je vas dobila vodovod, se vodnjak ni več
uporabljal. Leta 1994 so vaščani odstranili
stari betonski lijak, ponovno pozidali obod
in postavili ogrodje vretena. Vodnjak z vretenom bolj poudari vaško idilo. Škoda, da
ni več prvotne krovne škrle, v kateri sta bili
izklesani dve okrogli luknji, po eni je bila
napeljana cev iz črpalke, po drugi pa se je v
vodnjak vračal višek vode.

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

omogočala življenje drobnim temnozelenim
algam, ki so gosto kot žamet prekrivale traverze, železne lestve in stene. Na desni strani, kamor je včasih posijalo sonce, je iz stene
rasel celo vedno zeleni jelenov jezik. Sedaj
je v vodnjaku tema in ker ni svetlobe, ni več
zelenja, vidi se le rjavo železje ter gole stene.
Pogledal sem v globino in z očmi iskal vodo,
bila je na dnu. Bil sem presenečen, saj sem
pričakoval višji vodostaj, saj vodo nihče ne
uporablja. Izmeril sem globino vode in nameril sem 105 centimetrov. Kar pomeni, da
je ta del vodnjaka že skopan v neprepustno
podlago, zato voda ni mogla ponikniti. Spomnil sem se, ko so ljudje govorili, da vode
prav hitro zmanjka, ko ta pade do določene
globine.
Preseneča visoko nihanje podtalnice, pri
največjem vodostaju doseže 13,50 m. Takrat
pride voda do ostanka odrezane lesene lege
na desni (glej sliko), ki je nosila opaž za kamniti obok.
Ko govorimo o vodnjaku, je potrebno omeniti tudi lipo. Lipo je v zgornji kot vrta posadil moj ded ali celo praded in takrat, ko
so kopali, je bila že kar veliko drevo. Lipa je
zavarovana z občinskim odlokom (Uradni
list, RS št 2/92) s statusom drevesne naravne
vrednote državnega pomena. Lipa je še vitalna in se debeli. Po podatku Zavoda RS za
varstvo narave je imela leta 2004 obseg 512
cm, leta 2009 pa sem nameril 520 cm.
_________________________
1
2
3
4

Notranjski listi I
Zgodovina agrarnih panog
Beseda je romanskega izvora, pomena ne vemo;
podobno je signium - znamenje
Vrsta grmičaste vrbe. Od tod ime Rakitniki za
loke nizvodno od Sige.

OB DOMAČEM
KAMINU
Ob domačem kaminu
nekoč sem se grel
in ob božiču
v materinem naročju sedel.
Danes spomin
me popelje v tiste dni,
ko sem ob domačem kaminu
sedel in se grel,
a mati je iz peči
kruh vzela
ter ga na mizo položila,
da dišalo je
po hiši vsej.
Ob domačem kaminu
mi stari oče je pripovedoval
najlepše pravljice in zgodbe
tega sveta.
Ob domačem kaminu
sem se v otroštvu igral
in marsikatero novo stvar spoznal.
Danes se vse je spremenilo,
v tujini sem ostal
in pesem napisal to
za spomin,
kako pogrešam
svoj domači kraj.
Dragan Ignjić

Vodnjak ni v celoti zagotovil oskrbo vasi z
vodo, saj je vsako leto konec poletja presahnil. Postavlja se vprašanje, zakaj niso kopali
do nivoja stalne podtalnice in si tako zagotovili oskrbo z vodo za celo leto. Vse kaže,
da je kopanje ustavila kompaktna skala, nepropustna za vodo. V tako podlago bi bilo
nesmiselno še naprej kopati saj podtalnica
vanjo ne bi mogla pritekati. Tako kot ni mogla ponikniti mala lužica, ki jo niso mogla
zajeti vedra, in se je vedno lesketala na dnu
tudi v največji suši.
Ko sem po mnogih letih konec avgusta 2009
zopet pogledal v vodnjak, sem imel v spominu sliko iz otroških let, ko je bil vodnjak odprt in je vanj vstopala dnevna svetloba, ki je

Kaj sem naredil, da ste mi to storili?
In kakšno bo nadaljevanje? Bo to molotovka?
Tone Premk
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Janja Urbiha

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

1959 Kozarišče (5)
– Razglednica vasi z ostrnicami

Objavljeno na strani Stare slike: 14.12.2010

Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z
namenom, da bi se ohranili
spomini, ki so vezani na vsebino
posamezne fotografije. Vabimo
vas, da tudi vi prispevate svoje
komentarje. Še posebej bomo
hvaležni, če boste opisali dogodke,
spomine ali celo osebe, ki so na
objavljenih fotografijah.
Kozarišče – Razglednica vasi z ostrnicami na polju

Narava se je že pošteno prebudila.
Trava je dobila svojo značilno, svetlo
zeleno pomladno preobleko.
Če nam bo vreme še naprej tako
naklonjeno s soncem, bo kmalu na vrsti
tudi prva košnja. S košnjo pa pride tudi
čas ostrnic. Prav zato sem za tokratno
številko Obrha izbrala ravno razglednico
Kozarišč. Tokratna stara slika nam
ponuja neponovljiv pogled na vas,
skupaj s poljem, posejanim s številnimi
ostrnicami.
V času košnje večkrat slišim potarnati
starejše, da jim je žal, da nimajo posnetka
naših polj, prekritih z ostrnicami. Vsem
tem in tudi ostalim v spomin tokratna
razglednica.

Tako je izgledala vas Kozarišče nekako s sredine Šmaraškega hriba. Posnetek je zajel vas,
njive za vasjo v času košnje in prekrite z ostrnicami, v ozadju pa se nam kažejo še vsa južna
pobočja, ki zaključujejo Loško dolino. Razglednica nam nudi pogled na vas, ki ga zagotovo
nikoli več ne bo.
Ostrnice so enkratna rešitev, saj naše podnebje ni ravno naklonjeno sušenju sena. Še posebej
so primerne za sušenje detelje.
Kdor je že izkusil zdajvajne ostrnic, bo zagotovo pritrdil, da je to mukotrpno in dolgotrajno
opravilo, še zlasti, kadar to počnemo v najbolj vročem delu dneva. Izdelava zahteva veliko
volje, vztrajnosti in prakse, da ti uspe narediti takšno, kot ostrnica mora biti.
Najprej je potrebno pripraviti pravšnjo ostrnico – to je posušen, okleščen vrh smreke ali jelke.
Na njivi jo najprej trdno zasadimo v tla, da pod težo bremena in vetra ne klone. Sledi pravilna
tehnika obdevanja – seno nalagamo okrog tanke ostrnice od prvega rogla navzgor s prav posebno tehniko, ki omogoča, da se obdeto seno posuši in ne zgnije ter da ga veter ne raznese.
Do višine rok obdevamo s tal, nadaljujemo pa se s pomočjo zdejvaunәh luojtәr in podajača.
Sodobni načini sušenja sena – sušilne naprave in baliranje – in naglica sta glavna krivca, da
ostrnica, včasih stalnica naših poletnih polj, postaja iz leta v leto redkejši pojav. Da nanjo ne
bi prehitro pozabili, so ji občinski možje namenili kar celo prireditev z naslovom V deželi
ostrnic. Ta poteka na jasah okrog Gradu Snežnik vsako leto v zgodnjem poletju, to je delu
leta, ko je posneta tudi naša razglednica.
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Takoj za vasjo se njive zvijajo v loku, od
tu tudi njihovo ime – Krvice.
V sami vasi na desni se nad hišami dviga
zvonik cerkve sv. Benedikta.
Pogled na samo cerkev zakriva velika
podolgovata stavba, to je Šumradova
trgovina. Od zvonika desno, preko polja,
vse do hriba vodi temna črta.
To je grmovje, ki obdaja kolovoz,
imenovan Po ul’cah, ki iz vasi pelje v
peskokop (Kozarskә peščjәnәk).
V zgornjem desnem vogalu je skoraj
neporaščeno, položno pobočje Tašce.

Na desni sta Mali in Veliki Kucelj
še povsem naporaščena.
Tako golega Kuclja sama
nimam v spominu.
Zato pa se v ozadju lepo vidi
tudi vrhuska cerkev sv.Tomaža.
Na levi, ob vznožju Kuclja,
se med drevjem skriva vas Vrh.

maj, 2011
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Svet na spodnji tretjini izreza je
šmaraška Vidrna, do potoka Obrh
(do brajga), ki teče po
najnižjem delu pred vasjo.
Skrajno leva stavba je Lәhčuov skedin,
skoraj nov je, saj so ga zgradili povsem
na novo, ko je stari,
s slamo krit, pogorel.
Ostalo so gospodarska poslopja in
hiše na Petelinji gasi.

Za vasjo pa stoji ostrnica pri ostrnici.
Svetla hiša na sredini je Krašoučkova.
Pred njo in proti desni pelje
cesta v smeri Šmarate.
Zadnja hiša ob tej cesti je Markova.
Na cesti se desno spusti pot, ki vodi do
potoka Obrh. Tu je bilo eno od treh
napajališč za živino v vasi –
pod Markovo hišo ali v valuvah.
Še eno je bilo na začetku vasi –
pr’ Šәmuonә ali na Dulә.
Na drugi strani vasi, v smeri gradu, pa so
gnalә na udo h muastә ali na Perkusә.
Pod Markovo hišo je bil tudi
najpogostejši punkt, kjer se je v času
kolin pralo svinjska čreva (čejva).
Joj, kako je zeblo v roke!

OBUJAMO SPOMINE IN
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Koliko razglednic smo na naših
straneh objavili!
Znamk je bilo pa doslej bolj malo.
Tokrat je na razglednici jugoslovanska
znamka za 0,15 din oz. 15 para.
Ni služila svojemu namenu, saj ni bila
odposlana. Na njej je zapis naše takratne
skupne domovine Jugoslavije v cirilici
(Југославија). Nekatere druge znamke iz te
serije imajo napise v latinici.
Slika prikazuje avtocesto (Аутопут).
To isto znamko so izdali vsaj še v temno
modri barvi v isti vrednosti in v sivi barvi
za vrednost 0,25 din.

________________
koučna štanga = težka, zašiljena kovinska palica, ki služi za izdelavo luknje v zemlji in
za zasajanje ostrnic.
zdevaune luojtre = za ta namen posebna, samostoječa, lesena, trinoga lestev
podajač = tudi namenske, manjše triroge vile
din = jugoslovanski dinar; 1 din = 100 para
________________

Kraj:

Kozarišče

Datum:

pred letom 1960

Avtor:

neznan

Zbirka:

Marija Bavec

Skenirano: 16.9.2010
Oblika:

fotografija

Zapisala:

Janja Kozarka

40

AKTUALNO

maj, 2011

Alenka Veber

»Tako je potoval nekega dne po ozki stezici med gozdovi«
(Frank Troha Rihtarjev)
Športno društvo Planjava Babno Polje pripravlja tretji pohod (21. maja)
po poteh babnopoljskega izseljenca Iz Babnega Polja do Goričic
Skrajno neprijazno vreme na drugem pohodu maja 2010 Iz Babnega Polja do Goričic – Po poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega
društvu ni vzelo volje in poguma. In tako se že pripravljajo na tretji
pohod, ki bo tretjo soboto v maju.
Osrednja nit letošnjega pohoda bo obuditev Trohovega daljšega dokumentarno-pripovednega besedila Življenje v širnem gozdu v okolici
Snežnika (Slovensko-Amerikanski koledar, 1932). Obsežno besedilo
zajema opise pokrajine, predvsem gozdov in gorskega območja, napete ali humorne lovske zgodbe in podobe iz življenja gozdnih živali.
Med najpogostejšimi Trohovimi zgodnjimi zgodbami so ravno pripovedi o gozdarjenju in o lovcih, v katerih se med seboj prepletajo
opisi dogodkov v domovini in v Ameriki. Zapisi so značilni po reportažnem slogu: izstopajoči dogodek je navadno postavljen v okvir
spominske refleksije, socialnega uvoda ali omembe posebnega trenutka, v katerem se rodi potek osrednjega dogodka v zgodbi. Položaj
pripovedovalca se tako menja glede na časovno ali krajevno »oddaljenost«: v uvodni spominski perspektivi je pripoved mnogokrat
oblikovana prvoosebno, v posrednem sporočanju zgodbe pa tretjeosebno. Pripovedno so močnejše osebnoizpovedne zgodbe, ki so značilne za zgodnejše obdobje pisateljevega dela, ko je moč spomina na
otroštvo in mladostna leta polna razgibanih slik o domači pokrajini
in njenih ljudeh, o družini in o nepozabnih dogodkih, ki zapisovalcu
pomenijo več kot zgolj čustveno občutljivo pripovedno snov.
Letošnji poudarek pešpoti Iz Babnega Polja do Goričic bo predstavljal pomemben prispevek naših krajev pod Snežnikom ob Mednarodnem letu gozdov.

Pripravili bomo bogat kulturni program (odkrivali življenje v snežniških gozdovih skozi Trohovo pripoved, sodelovali bodo domači
harmonikaši in citrarka Damjana Praprotnik, nagovoril nas bo tudi
dr. Robert Brus, docent na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ki prihaja
z Notranjske itd.).
Vabljeni, da se nam pridružite.

OKVIREN PROGRAM:

• ob 7.30 sveta maša v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem
Polju za vse notranjske izseljence v Severni Ameriki
• od 8.00 do 8.30 prijava pohodnikov in jutranja pogostitev s
kavo, čajem in domačimi dobrotami
• 8.30 do 9.00 kulturni program z nagovorom dr. Roberta Brusa
in drugih gostov
• ob 9.00 začetek pohoda
• ok. 16. ure predviden prihod pohodnikov na Goričice, ogled
domačije pri Češnjevcu, postanek pri družini Mahne, nato
vračanje z avtobusom na izhodišče poti v Babno Polje.
Pohod bo ob vsakem vremenu.
Prijavnina 8 € (za otroke do 15 let 4 €) vsebuje organizacijo in
vodenje, zloženke, zemljevid poti, jutranjo kavo, čaj ter pecivo,
avtobusni prevoz na izhodišče poti ter nezgodno zavarovanje. Malica iz nahrbtnika. Organizator si pridržuje pravico do
spremembe programa. Organizatorji pohoda niso odgovorni za
morebitno nesrečo ali škodo, ki bi jo utrpel pohodnik na poti.

Zaradi organizacije avtobusnega prevoza nujne prijave pohodnikov do 19. maja 2011 do 20. ure
na 031/429-092 (Nevenka) ali 041/260-985 (Alenka Veber).

Foto: Alenka Veber

Pohodniki na poti proti Babni Polici

Območno združenje Rdečega križa

Cerknica - Loška dolina - Bloke
razpisuje

CENA

140 €

možnost plačila na dva obroka

1. obrok 90 € ob prijavi, 2. obrok 50 € + 20 € prevoz = 70 € 7 dni pred odhodom.

Cena za zdravstveno letovanje otrok po predlogu zdravnika vključuje 10 nočitev s
prehrano in pijačo, varstvo otroka, zdravstveno oskrbo, nezgodno zavarovanje otroka in
razne aktivnosti na morju; stroški prevoza niso vključeni v ceno in znašajo 20 €.

KRK - Vantačiči
od 19. 7. do 29. 7. 2011

(kapaciteta 60 otrok za otroke stare od 9 do 15 let)
Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok v naselju Vantačiči.
Dom nudi lastno kuhinjo z neomejenimi količinami tekočine, jedilnica
pa je lahko tudi večnamenski prostor v primeru slabega vremena za
prireditve in druga razvedrila. Dom razpolaga s športnimi igrišči, otroci
pa so deležni tudi veliko morskih avantur (potapljanje z opremo,
vožnja s kanuji, izlet s čolnom, vožnja na banani, izlet s kolesi …) V
neposredni bližini (od 5 do 10 minut hoje) je urejenih več plaž, od
tega ena z drobnim peskom na dnu morja, druga s pomolom … Zaradi
oddaljenosti plaže, mlajšim otrokom ne priporočamo letovišča Krk.

MALI LOŠINJ - Nerezine
od 17. 8. do 27. 8. 2011

(kapaciteta 45 otrok za otroke od 6 do 15 let)
Slovensko naselje na otoku Mali Lošinj sestoji iz zidanih hišic, kjer otroci bivajo,
okoli centralne zgradbe s kuhinjo in odprto pokrito jedilnico. Vsaka hišica ima
spalnico z 12 ležišči (pogradi), dnevni prostor in kopalnico s sanitarijami. Vsaka skupina
biva v svoji hišici skupaj z vaditeljem. Obala je oddaljena cca 100 m od naselja s prijaznim
dohodom do morja, kjer je dno morja mivka in droben pesek.

Prijave zbiramo do zapolnitve kapacitet preko spleta:
Informacije na tel.: 01/7050-510 ali internetnih straneh,
kjer je možna prijava: www.cerknica.ozrk.si
Območno združenje RDEČEGA KRIŽA Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.ozrk@ozrk.si, www.cerknica.ozrk.si
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Varujte svoje zdravje in ga zavarujte
Zdravje je neprecenljiva vrednota, zato ga varujmo in skrbimo zanj. Kako dragoceno je, ponavadi ugotovimo šele
tedaj, ko zbolimo. Če ne prej, se takrat izkaže, kako nepogrešljivo je zdravstveno zavarovanje. Z njim se lahko
izognemo dodatni skrbi in stroškom, ki bi jih imeli z doplačevanjem zdravstvenih storitev.

Vzajemna Tujina

Zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji urejeno tako, da smo državljani vključeni v sistem
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker
pa le-to večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, moramo del cene kot doplačilo
plačati sami. Doplačila so lahko zelo velika,
zato svetujemo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Vzajemna Zdravje.

Zavarovanje Vzajemna Tujina krije stroške
nujnih zdravstvenih storitev, medicinsko
asistenco ter druge stroške, povezane z boleznijo ali poškodbo v tujini. Svetujemo, da
pred odhodom v tujino, pa naj gre za krajše
ali daljše potovanje, sklenete zavarovanje
Vzajemna Tujina. Zdravstvene storitve na
potovanjih po Evropi ali svetu so namreč
lahko povezane z zelo visokimi stroški.

Vzajemna zagotavlja najnižjo premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Osnovna mesečna premija
znaša 24,62 EUR, s 3-odstotnim popustom pa 23,88 EUR.

Vzajemna Diagnoza
Zaradi zdravstvenih težav nas osebni zdravnik lahko napoti na pregled k zdravniku specialistu. Nemalokrat pa se zgodi, da je potrebno na pregled v javnem zdravstvenem
sistemu kljub napotnici čakali kar nekaj mesecev. Z zavarovanjem Vzajemna Diagnoza
se lahko izognete dolgi čakalni dobi v javnem zdravstvenem sistemu in hitro pridete
do zdravnika specialista v mreži Vzajemna
Net ter do ustrezne diagnoze.
Premija je odvisna od starosti in načina sklenitve zavarovanja. 48 let star
zavarovanec lahko mesečno premijo
plačuje samo 11,59 EUR.

Ste vedeli, da Evropska kartica ali konvencijsko potrdilo ne zagotavljata potrebne zdravstvene varnosti v tujini, saj:
• krijeta le stroške nujnih oziroma po
trebnih zdravstvenih storitev do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno
zdravstveno zavarovanje,
• krijeta stroške zdravljenja samo v
javnem sektorju (državne ustanove),
• in ne krijeta stroškov prevoza v
domovino.

Vzajemna Nadomestila
Bolezni in poškodbe povzročajo številne
nevšečnosti, med njimi tudi bolniške odsotnosti in izpad dohodka v času zdravljenja.
Z zavarovanjem Vzajemna Nadomestila si
lahko zagotovite izplačilo nadomestila za
čas, ko boste v bolnišnici ali zdravilišču okrevali po poškodbi ali bolezni. Izplačano vsoto
lahko koristite za višji standard bivanja v bo-

nišnici ali zdravilišču, lahko pa z njo delno
nadomestite izpad dohodka zaradi bolniške
odsotnosti z dela.
Premija je odvisna od zdravstvenega
stanja, starosti in izbranih kritji. 48 let
star zavarovanec lahko mesečno premijo plačuje samo 4,77 EUR.

Vzajemna Nezgode
Možnosti, da pride do nesreč in poškodb, so
ob današnjem hitrem tempu življenja kljub
naši previdnosti večje. Svetujemo sklenitev
zavarovanja Vzajemna Nezgode, s katerim
se zavarujemo za primer nezgodne smrti
ali trajne invalidnosti. Zavarovanje omogoča
tudi nadgraditve, in sicer si lahko posameznik glede na želje in potrebe oblikuje paket
z dodatnimi kritji.
Premija je odvisna od poklica, ki ga
opravljate in izbranih kritji. 48 let
star zavarovanec, ki opravlja poklic
umeščen v I nevarnostni razred lahko
mesečno premijo plačuje samo 2,13
EUR.

Nagradna igra “aktiVNi
skozi celo leto”
V času od 01.04. do 30.06. na Vzajemni poteka
prav posebna akcija s katero si lahko zagotovite brezplačno naročnino na izbrano revijo.
Več o akciji si preberite na naši spletni strani
www.vzajemna.si.

Vabimo vas v našo novo poslovalnico v cerknici:
Partizanska cesta 2a, 1380 Cerknica (v prostorih ZZZS)
Tel.: 01/70-55-810.
Uradne ure: tor 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00, pet 08.00-13.00

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Vzajemna Zdravje

