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UVODNIK
Spoštovana bralka, cenjeni bralec!
December je tu – mesec veselih pričakovanj, novih načrtov, upov
in »dobrih mož«. Koliko njih bo obiskalo kakšno hišo, je sicer
odvisno od tisočerih dejavnikov. A izgovor, da je kriza povsod
in da so prazne tudi »malhe« Miklavža, Božička in Dedka Mraza, ne zdrži. Spomnite se, dragi moji, na čase, ko smo v peharju našli pest orehov, kakšno pomarančo, »parkeljna«… in smo
bili neskončno veseli. Zakaj? Zaradi daril? Ne verjamem. Zaradi
»priboljška« pri kosilu ali večerji? Že mogoče. Zaradi vzdušja?
Družina je bila skupaj v lepo pospravljeni in praznično okrašeni kuhinji, dišalo je po cimetu in če je zunaj še snežilo, si lepšega doživetja skoraj nismo mogli predstavljati. Tu pa
smo že pri pravem odgovoru. In, verjemite mi, da za to lahko poskrbimo tudi tu in danes.
Samo od nas je odvisno.
Letošnji december pa je bogatejši še za nekaj (ostanimo pri izrazu) »dobrih mož«. Na volitve smo odšli v upanju, da bomo izbrali tiste ljudi, ki jim je mar. Kdo bo nas – dolince oz.
Notranjce zastopal v Državnem zboru, lahko pogledate na straneh našega Obrha, če jim
bomo ob koncu mandata res lahko rekli »dobri možje«, pa je odvisno od njih.
December pa poskrbi tudi za pestrejše kulturno dogajanje. V manjših krajih, kot je naša
ljuba dolina, smo občasno deležni tudi nastopov profesionalnih umetnikov, večina ponudbe pa vendarle sloni na ljubiteljski dejavnosti. Tu gre za tradicijo, ki sega najmanj v obdobje čitalništva in je povezana z nacionalnim in kulturnim osamosvajanjem. Ljubiteljska
kultura je v Sloveniji svojevrsten fenomen, saj skorajda ni družine, katere vsaj en član ne bi
bil dejaven tudi v kakšnem društvu. Tisti, ki niso, pa so (smo) podporniki in to pokažemo
tudi z obiskom prireditev. Zato – še nekaj jih je pred nami – bodite med obiskovalci.
Za konec pa – dovolite, da vam v svojem imenu in imenu uredniškega odbora želim
veliko razumevanja z vsemi, s katerimi delite svoj dan, pa tudi s tistimi, ki se občasno
najdejo na vaši poti. Naj bo videti še tako težko in nemogoče –če poznate cilj, se bo ob
vas vedno našel kdo, ki pozna pot.
Vesele božične praznike in srečno v letu 2012!

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. februar 2012
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti
morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno
gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff
formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu
ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (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: Mario Žnidaršič - Jesen •
Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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VAŠKI ODBOR
BABNO POLJE

O delovanju
vaškega
odbora v
Babnem
Polju

IZ OBČINSKE HIŠE

A.B.

Noetovo barko so gradili
amaterji, Titanic profesionalci
Loška dolina, »Dežela ostrnic« lahko ponudi svoje bogastvo v pokrajini
in ljudeh. Zato, morda počasi, a vendarle vztrajno delamo korake na
področju turizma, ki je prav gotovo ena od perspektivnih dejavnosti za
razvoj – in razcvet kraja. Kje smo in kaj smo že naredili smo vprašali
direktorja Zavoda za turizem in kulturo Grad Snežnik, gospoda Matjaža
Žnidaršiča.

Na sestanku vaščanov Babnega Polja je
bil v začetku leta 2011 uradno izvoljen
vaški odbor v novi sestavi.

sredstev, da bi zaživel. Tako smo se že pogovarjali o ustanovitvi konzorcija, ki bi združil
zainteresirane in predlagal državi možnost
upravljanja. Eden od partnerjev konzorcija bi moral prevzeti odgovornost, vsak od
sodelujočih pa bi moral v kompleks seveda
tudi nekaj vložiti.

Člani odbora smo vestno in odgovorno
sprejeli naloge. Na sestankih potekajo
razgovori in razprave o problemih,
ki pestijo vaščane, nizajo se ideje in
predlogi o izboljšanju kakovosti življenja
v vasi.
V letu 2011 smo realizirali kar nekaj
dejavnosti:
• v spomladanskem času smo izvedli
čistilno akcijo v sodelovanju s
ŠD Planjava Babno Polje, Lovsko
družino Babno Polje in PGD Babno
Polje;
• začasno smo rešili problematiko
odvoza grezničnega mulja v čistilno
napravo v Stari trg;
• na pobudo vaščanov in župana g.
Janeza Komidarja je KPL obnovila
in uredila čakalnico na postajališču v
Babnem Polju;
• vas je izbrana za najbolj urejeno vas
v Loški dolini za leto 2011, kar je
zasluga vaščanov Babnega Polja, ki se
jim ob tej priložnosti zahvaljujemo;
• stekla je akcija ureditve spomenika
na Vražjem vrtcu, saj v letu 2012
obeležujemo 70-letnico poboja
vaščanov Babnega Polja.
Zahvaljuejmo se občini, ker nas
moralno in finančno podpira pri
realizaciji dejavnosti. Zahvala gre tudi
Kovinoplastiki Lož, ki je financirala in
izvajala ureditev čakalnice na postajališču.

Le nekaj decembrskih dni
je še do božiča in novega leta.
V tem času si vsak le najboljše obeta.
Dragi vaščani,
naj se Vam v letu 2012 uresniči
čimveč skritih želja.
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■ Pred štirimi leti je država (tudi s pomočjo
evropskih sredstev) v objekte vložila veliko
denarja, zdaj pa ni upravitelja in le-ti znova
propadajo. To je skorajda »grozljivka«. Kje
je ekonomska računica države?
To se vsi sprašujemo, menim pa, da ne gre
samo za ekonomsko računico.
■ Gospod Matjaž Žnidaršič, uvodoma nas
spomnite, kdaj in zakaj je zavod pravzaprav
nastal.
Občina Loška dolina je spomladi 2007 sprejela Odlok o ustanovitvi zavoda. Takrat je
bil Grad Snežnik in kompleks Pristave v
zaključni fazi obnove in občina je želela ob
zaključku del imeti pripravljeno možnost,
da bi na nek način vstopila v upravljanje
kompleksa. Kasneje se je izkazalo, da pričakovanje (oziroma bolj želje) niso bila realna,
država je imela drugačne načrte in je Grad
Snežnik predala v upravljanje Narodnemu
muzeju Slovenije. Je pa odprtih še veliko
vprašanj v zvezi z upravljanjem celotnega
kompleksa in Zavod Grad Snežnik tu še ima
nekaj možnosti, če bo seveda občina pripravljena sodelovati in tudi vlagati.
■ Kakšne so v tem trenutku tiste realne
možnosti, ki bi bile v dobro in objektov
in turistične ter kulturne dejavnosti ter
seveda v prid domače lokalne skupnosti in
občanom?
Realne možnosti je težko objektivno oceniti. Gre bolj za ideje o tem, kako bi se lahko
vključili. Imamo nekaj ponudnikov zasebnega sektorja, ki so zainteresirani, ni pa nikogar, ki bi bil v tem trenutku pripravljen prevzeti celoten kompleks ter vanj vložiti dovolj

■ Kakorkoli že, Zavod Grad Snežnik je
ustanovljen in, čeprav ne upravlja z gradom
in Pristavo, kot je bilo sprva mišljeno,
izvajate vrsto aktivnosti na področju
turizma in tudi kulture. Ali nam lahko več
poveste o vašem konkretnem delu?
Začnimo s prireditvami, ki jih izvajamo v
Gradu Snežnik v sodelovanju z Narodnim
muzejem Slovenije. Leta 2009 smo začeli s
kulturnimi prireditvami in jih do danes izvedli 24. Gre za razstave, koncerte, literarne
večere. Prireditve so vedno bolj obiskane,
kar kaže, da so ljudje takih prireditev željni.
■ Ponudba je res pestra, kako pa se
odločite, kaj organizirati in koga povabiti
v Grad Snežnik?
Na osnovi letnega programa dela poiščemo
izvajalce. To je pravzaprav kar moja naloga
in skušam povabiti goste, ki bodo dovolj
eminentni, zanimivi za občinstvo in seveda
tudi cenovno primerni. Od doslej sodelujočih umetnikov jih je bilo več kot polovica
takih, ki so prepoznavni v slovenskem prostoru, naj omenim le Slovenski oktet, ki zagotovo sodi v sam vrh pevskih ustvarjalcev.
Tudi na področju literature smo gostovali
precej zvenečih imen – Neža Maurer, Manca
Košir, Gojc, Roza ...Taki gostje pritegnejo veliko številko tudi domačih obiskovalcev.
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Precej drugače pri razstavah. Ko smo gostili
res priznanega slikarja, kot je bil na primer
Klavdij Tutta, se je pokazalo, da domačinov
to ne pritegne tako močno in je bilo na otvoritvi več obiskovalcev od drugod. Ko gostimo domače slikarje, pa domačini popolnoma zapolnijo prireditveni prostor.
■ Ti – poimenujva jih »grajski večeri« –
pa so le droben delček aktivnosti zavoda.
Večji del je posvečen turizmu.
Na tem področju smo naredili cel niz aktivnosti.
Začnimo z blagovno znamko, ki jo je registriral naš zavod. Po takšnem enotnem razpoznavnem znaku so se želje lokalnih ponudnikov pojavljale že dlje časa. Tako smo
oblikovali blagovno znamko »Dežela ostrnic«. Pravico do njene uporabe, podeljuje jo
svet zavoda, je doslej prejelo že enajst lokalnih ponudnikov.
Oblikovali smo tudi brošuro, v kateri smo
zajeli lokalne zanimivosti in ponudbo – tisto, kar zanima turista oziroma obiskovalca
Loške doline. Začeli smo »tipaje« in prvo
izdajo natisnili le v 1000 izvodih. Do druge izdaje smo brošuro še dopolnili, opravili
pomanjkljivosti in jo obogatili. Drugo izdajo
smo natisnili že v 10.000 izvodih, a počasi že
pohaja in razmišljamo o ponatisu.
Z izdajo brošure pa smo se lotili tudi aktivnosti za posredovanje le-te v javnost. Zato
smo se začeli predstavljati na različnih sejmih, tržnicah, prireditvah v domači skupnosti, regiji in tudi širše.
■ Z brošuro ste združili lokalno ponudbo.
Ali ste s tem prispevali tudi k sodelovanju
lokalnih ponudnikov? So pripravljeni
»potegniti skupaj« ali gre še vedno za
preveč individualizma?
Ugotavljam, da se na tem področju stvari
spreminjajo. Na začetku je res delal bolj vsak
zase, danes pa so vse bolj pripravljeni sodelovati in se povezujejo. In z gotovostjo lahko
rečem, da je k temu, poleg njihovega lastnega spoznanja, da skupaj lahko naredijo več
in bolje, pripomogel tudi zavod. Ne smemo
namreč zanemariti dejstva, da Loška dolina
ni primerna za množičen turizem in da tu
velikih turističnih objektov ne pričakujemo.
Tu seveda ne mislim na en avtobus potnikov,
kar še ni množica in za kolikor naj bi (nekoč
v prihodnosti, vsaj upamo tako) lahko bilo
poskrbljeno v kompleksu Gradu Snežnik.
Pa naj se vrnem – s predstavljanjem naše
brošure na sejmih, smo dobili nove ideje in
se podobnih aktivnosti lotili tudi doma. Lansko leto smo organizirali Božično-novoletni
sejem, letos pa tudi velikonočnega in oba naj
bi postala tradicija. Domači ponudniki (pa
tudi iz malo širše okolice) se na takih sejmih
predstavijo in seveda tudi kaj prodajo in doslej so bili zelo zadovoljni. Pa tudi obiskovalci
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so bili navdušeni in se strinjali, da so take prireditve dobrodošle in potrebne.
Pa še nekje smo naredili korak bliže k zbliževanju in sodelovanju ponudnikov. Občina
nam je predala vodenje postopkov za pridobivanje sredstev iz programa Leader in tudi
tu smo pri prijavljenih projektih vključevali
lokalne ponudnike. Na tak način smo tudi
takim, ki se sami ne bi vključili v program,
omogočili sodelovanje.
Eden takih projektov je »Pot okoli Loške
doline«. Letos smo jo izpeljali prvič in tu
imamo še veliko načrtov. Pot nameravamo
označiti in urediti, da bo dostopna popotnikom skozi celo leto. Hkrati pa ob poti
predstaviti še kaj zanimivega. Sodelujoči
partnerji pa prispevajo svoj delež pri predstavitvah posameznih točk na tej poti.
■ Rekli ste, da nameravate pot markirati
in tako popotnikom omogočiti, da gredo
po njej sami. Ali ne bi bilo bolj prav, da bi
zainteresirani za obisk te poti najeli
lokalne vodiče?
Drži, da je vodenje ena od dejavnosti, ki jo
nameravamo v zavodu v prihodnje aktivno
izvajati. A menim, da je markiranje poti okoli
Loške doline smiselna, saj ne služi le turistom,
temveč tudi domačinom. Hkrati pa je pot lahko izhodišče za marsikatero področje oz. za
tematsko povezane poti. Uvodoma smo ob
poti postavili šest točk, kjer so predstavljene
zanimivosti, lahko pa je ta pot tudi učna pot
Krasa, kulturne dediščine, uporabnosti vode ...
možnosti je še veliko.
Da je pot zanimiva, je pokazal tudi letošnji
obisk, ki je močno presegel naša pričakovanja.
■ Pa se vrniva še k drugim aktivnostim
vašega zavoda.
Izpeljali smo zelo uspešen natečaj za spominke. Hkrati smo tudi organizirali delavnice, kjer so sodelovali dr. Janez Bogataj in
predstavniki Zveze spominkarjev Slovenije,
ki deluje pri Turistični zvezi Slovenije. Leti so po izteku natečaja tudi ocenili izdelke.
Ugotovili so, da je bilo število izdelkov zelo
veliko in da so bili zelo kvalitetni. V pogovoru so celo dejali, da so bili po kakovosti
»takoj za Idrijo«. Po zaključenem natečaju in
podelitvi nagrad (o čemer smo v Obrhu že
lahko brali) pa smo spominke tudi prevzeli
v prodajo v Turistično informacijski pisarni
(TIC). Tu jih lahko kupite – tiste manjše in
cenovno ugodnejše, pa tudi take, ki so primerni tudi za darila. Zato vas vabim, da se
ob iskanju daril za različne priložnosti oglasite tudi pri nas, saj gre za kvalitetne, domače
izdelke.
Omenila sva že TIC, katerega odprtje je bila
ena od zelo pomembnih aktivnosti. Za vzpostavitev informacijskega centra smo si prizadevali precej časa, pri celotnem projektu pa
smo si pomagali tudi z zunanjimi razpisi –
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programa Leader in projekta »Zeleni Kras«,
preko katerega smo lahko zelo solidno opremili prostore (s pohištvom in tehniko). Od
letošnje pomladi, ko je TIC zaživel, nas je
obiskalo 324 obiskovalcev in okoli polovica
teh je bilo turistov, ki so iskali lokalne ponudnike in druge informacije s področja turistične ponudbe. Zanimivo je, da jih je precej
spraševalo po možnostih parkiranja avtodomov in ena od naših nalog v prihodnosti
bo moralo biti tudi ureditev parkirišča oz.
lokacije za to vrsto turistov.
■ Matjaž, kako pa odgovorite skeptikom,
ki pravijo, da bi TIC moral biti v sklopu
Gradu Snežnik?
Čisto enostavno: nekoga, ki ne ve, kje je
Grad Snežnik, je potrebno najprej usmeriti
tja. Zato je pomembno, da je TIC ob vstopu
v kraj in Lož je zelo primeren. Upam pa, da
se bo v bodoče v grajskem kompleksu razvila ponudba, v sklopu katere bo tudi možno
posredovati turistom zanimive informacije.
Poleg TIC-a pa je turistične informacije možno dobiti tudi na naši novi spletni strani
www.loskadolina.info. S tem smo k že obstoječim portalom, ki predstavljajo Loško
dolino (stran Občine Loška dolina in Društva En-trn), dodali še eno. Ta predstavlja
turistično ponudbo kraja, pa tudi več drugih
področji, ki so lahko zanimivi za turiste in
izletnike, to je ponudba izdelkov domače in
umetne obrti, možnosti s področja športa
in rekreacije in podobno. Spletno stran še
dopolnjujemo in promoviramo, a se število
njenih obiskovalcev vsak dan veča.
Naj na kratko povem še, da je zavod tudi organizator prireditve »V deželi ostrnic« in da
se povezujemo s sorodnimi organizacijami
v naši in drugih regijah. Po svojih najboljših močeh skušamo pomagati tudi lokalnim
ponudnikom, ki smo jim vedno na voljo, in
svoj program vsako leto dopolnjujemo, tudi
z njihovimi predlogi in pobudami.
■ Veliko sva spregovorila o turizmu.
Uvodoma pa povedala nekaj tudi o kulturi,
s katero se zavod tudi ukvarja. Ob tem pa
zagotovo ni zanemarljivo dejstvo, da ste vi
sam prav s kulturo povezani že od malih
nog. Vaš oče je glasbenik in znan pisec
besedil za narodno zabavne ansamble in tudi
sami ste se prav z glasbo srečali že zgodaj.
Da, od petega razreda osnovne šole sem že
član domačega pihalnega orkestra. Ukvarjal
sem se tudi s petjem in sem (od ustanovitve
- ?) tudi predsednik Zveze kulturnih društev
Loška dolina.
S petjem sem začel pri PAZ Vinko Vodopivec v času študija v Ljubljani, potem pa
vseh deset let delovanja pri Pevskem društvu
»Slavček«, ki je trenutno v fazi mirovanja. Pa
pogrešam tak – moški pevski zbor, saj mi je
ta oblika petja pravzaprav najljubša.
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Je pa res, da je delovanje na ljubiteljskem področju težko. Potrebno je veliko odrekanja,
vloženega časa in kljub vsej prostovoljnosti
ne gre brez denarnih sredstev. Za kvalitetno delo tudi ljubiteljska kultura potrebuje
osnovno infrastrukturo in strokovno vodenje. In tu je potrebna velika pomoč in podpora domačega okolja. Kulturniki v Loški
dolini smo sicer zelo iznajdljivi in predvsem
delovni. V »zlatih« časih smo si pomagali s
sponzorskimi sredstvi, v današnjem času,
ko se kriza pozna prav povsod, pa je zunanja sredstva veliko težje najti. Vendar znamo
»stisniti« in delati dalje.
■ Prebrala sem, da je v Sloveniji 3.959
ljubiteljskih kulturnih skupin in da med
njimi prevladuje zborovsko petje ter
pihalni in tamburaški orkestri.
Pihalni orkestri oz. godbe imajo eno najdaljših tradicij na področju kulture v Sloveniji.
Ustanavljali so jih predvsem v krajih, povezanih z industrijo. Najstarejša godba je v Idriji
in je seveda povezana z rudnikom. Tudi naš
pihalni orkester se bliža 140-letnici delovanja
in je prav tako povezan z industrijo – domačo Kovinoplastiko, začel pa je pravzaprav kot
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mestna godba. Če pogledava, koliko časa že
delujejo take skupine, lahko rečemo, da je
ljubiteljska kulturna dejavnost posledica dela
zanesenjakov. Velja za vsa področja, ne le za
godbo. Pri našem delu je pač tako, da je potrebno v slabših časih stvari racionalizirati,
pogledati, kje se da še kaj prihraniti, program
izvajati v okviru možnosti in seveda še z več
prostovoljnega, zanesenjaškega dela.
■ Matjaž, se strinjate, da so prav ljubiteljska
kulturna društva v preteklosti izpolnjevala
svoje poslanstvo ne le na kulturnem
področju, pač pa so uresničevala tudi
tisti del svojega poslanstva, ki ga najraje
povzamemo z narodnim buditeljstvom
in je pomenilo negovanje zavesti
naroda, spoštovanje njegovih izkušenj,
vzpostavljanje vrednot. In da danes na to
plat pravzaprav pozabljamo.
Da, menim, da se danes tega vse manj zavedamo. Morda bodo prišli časi, ko bo to zavedanje večje, danes pa smo na to kar malo pozabili. Dejstvo je, da je veliko kulture nastalo
prav v časih, ko je bil narod na nek način
ogrožen, vključno z vojnami. In da je kultura
pri ohranjanju naroda izredno pomembna.
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■ Predvsem ljubiteljska. Tudi, ali pa še
bolj v času združene Evrope, ko smo
eno veliko evropsko ljudstvo in lahko
preveč poenotimo naš vsakdan. Preveč
uporabljamo en sam jezik in pozabljamo
na lastno identiteto, na lastne vrednote in
na to, da živimo v Sloveniji.
Če pogledamo kulturno politiko, vidimo, da
se velik poudarek daje profesionalni kulturi,
ki pa mora biti vse bolj komercialna oziroma
mora preživljati sama sebe. Enako velja tudi za
ljubiteljsko kulturo, ki jo skuša oblast prepričati, da se mora preživeti sama. Tu gre za veliko kontradiktornost. Nemogoče je namreč
pričakovati, da bo ljubiteljska kultura lahko
izvajala toliko dejavnosti, da bi se financirala
sama. A vztrajamo in nudimo ljudem najbolje, kar znamo in zmoremo. In – ljubiteljska
kultura polni dvorane. Je pomemben element
današnje Slovenije, v katerega delo je vpeto
veliko zanesenjakov in veliko srčne kulture.
Lahko zaključiva, da upava na bolje tudi na
področju delovanja ljubiteljske kulture. Kajti:
»Noetovo barko so gradili amaterji, Titanic
profesionalci«.
Gospod Matjaž Žnidaršič, hvala za pogovor.

Martina Kočevar

Maja Sterle
Maja Sterle je učenka 6. a razreda OŠ heroja Janeza Hribarja. Štiri leta trenira hip-hop in dosega vrhunske
rezultate. »Hip-hop je kulturno gibanje, ki se je pričelo v getih med mladimi Afro-Američani in LatinoAmeričani v New Yorku (v Bronxu) in se nato razširilo po vsem svetu. Štirje glavni elementi hip-hopa so: rap,
DJ-stvo, grafiti, breakdance.« (Wikipedija)
▶ Kaj je zate hip-hop?
Je ples, ki je bolj zahteven, izvajaš hitrejše
gibe, pri katerih je celo telo v gibanju.
▶ Kaj te je navdušilo za to vrsto plesa?
Rada sem plesala, potem pa je prišla ideja, da
bi plesale skupaj s prijateljicami. Včasih sem videla hip-hop po televiziji, nato je prišla prijavnica na dom in začel se je moj ples. Najprej nas
je učil Denis, potem je prevzela Tamara. Plesna
šola Evora najame plesalce – učitelje. Prijateljice so odnehale, jaz pa sem nadaljevala.

jim bolj pade v oči. Imam konfekcijsko številko 10, ta oblačila pa so za 14 let. Obleke nam
kupi plesna šola, mi pa plačamo. Čevlji so visoke superge, obvezno morajo biti barvne.
▶ Je treniranje drago?
Je. Vsak mesec 50 evrov, kadar so dodatni
treningi, pa še po 20 evrov za vsak trening.

▶ Od kdaj že treniraš?
Stara sem bila 7 let, ko sem začela.

▶ Ali imaš koga, ki te navdušuje?
Nimam vzornika. V naši kategoriji do 14 let
pleše Nika Bolčič, ki je nastopila na Talentih.
Jaz sem najmlajša, ona je starejša. Konkurenca je zelo močna. Večkrat se zgodi, da se enkrat uvrstiš visoko, drugič si čisto na koncu.

▶ Kakšna zvrst glasbe je podlaga za hip-hop?
Tudi zvrst glasbe je hip-hop ali rap, nekatere
pesmi so tudi nežnejše.

▶ Kdaj so tekme?
Tekme so ob sobotah in nedeljah, svetovno
prvenstvo pa je bilo med poukom.

▶ Ali potrebuješ posebno opremo za hip-hop?
Stil – vse mora biti veliko (oblačila), obvezno
pisanih barv. Bolj je pisano, boljše je. Gledalci
in sodniki bolj opazijo, če je oblačilo pisano,

▶ Koliko ur na dan treniraš, kako poteka
trening?
Redni treningi so 2-krat na teden po 1,5
ure. Izredni treningi, ko se pripravljamo za
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▶ Kako si se počutila, ko si izvedela, da si se
uvrstila tako visoko?
Vesela sem bila. Rada plešem, rezultati mi
niso tako pomembni. Nimam rada, da sem
v središču pozornosti in da mi vsi čestitajo.
▶ Koliko pokalov imaš?
Dva pokala, več medalj, še več pa diplom.
▶ Ali boš nadaljevala s tem športom?
Ja. Imam željo, da bi plesala tudi kot članica.
▶ Imaš kakšne težave v šoli zaradi tekmovanj
in treningov?
Imam status športnika, tako da v šoli upoštevajo, če kdaj manjkam. Z učiteljicami se
tudi dogovorimo, kdaj bom vprašana snov
ali kdaj bom pisala test.
tekmovanja, so vsak dan po dve uri vsaj en
teden prej. Ogrevanje je na začetku. Imamo
posebne vaje. Potem začnemo s posameznimi koraki in nadaljujemo.
▶ So treningi naporni?
So. Po treningu počivam ali gledam televizijo.
▶ Kakšna so pravila tekmovanja?
Letos so nova pravila. Uvedel se je sistem
pokalnega tekmovanja za soliste in dvojice.
Vsi nastopi so točkovani. Tekmovanje poteka tako, da tekmujemo vse plesalke. Nekaj
plesalk gre v četrtfinale, okrog 12 v polfinale
in na koncu okrog 6 v finale.
▶ Kako se počutiš, ko izvajaš vajo?
Meni je fajn, ker se učim novih korakov, ki
so vedno zahtevnejši.
▶ Kako se počutiš, ko dosežeš zastavljeni cilj?
Zelo sem vesela.
▶ Kako se počutiš, ko plešeš, kako po nastopu?
Velikokrat sem utrujena, ker moram iti večkrat plesat. In če vse odplešem prav, sem zelo
zadovoljna. Če pa naredim kakšno napako,
mi ni preveč fajn.
▶ Kako plešeš?
Sama in kot mala skupina, v kateri nas je 7.
▶ Kje si bolj uspešna?
Kot solo plesalka.
▶ Kateri so tvoji največji dosežki?
Vsi se vežejo na leto 2011. Najprej sem bila
na državnem prvenstvu tretja, potem na istem tekmovanju v mali skupini smo bile tudi
tretje. Na evropskem prvenstvu na Danskem
med poletnimi počitnicami sem bila druga, s
skupino smo bile sedme. Na tekmi za svetovni pokal, ki je potekal v Sloveniji, sem dosegla šesto mesto, s skupino pa smo bile druge.
Nazadnje je bilo še svetovno prvenstvo v Avstriji 2011. Bila sem četrta. S skupino pa smo
dosegle osmo mesto.

▶ Kako shajaš v šoli?
Še kar dobro. Moj uspeh je prav dober. Za šolo
imam dovolj časa. Od predmetov imam najraje
glasbo, saj me že od nekdaj privlači in jo rada
poslušam. Nimam najljubše glasbe, vse mi je
všeč. Berem za bralno značko. Zahajam tudi v
splošno knjižnico, kjer si izbiram knjige. Zadnja,
ki sem jo prebrala, je bila Knjižničarka Mrcina.
▶ Zakaj ti je ta knjiga všeč?
Ker so večje črke, ne maram majhnih. Povlekel
me je naslov, ki je deloval smešno. Rada prebiram knjige s smešno vsebino. Knjižničarke
Mrcine so se vsi bali, posebno fantje, ker je baje
imela pištolo na krompir. Bila je močna in velika. Po krompirju se je je prijelo tudi ime.
▶ S čim se poleg hip-hopa še ukvarjaš?
Treniram biatlon. Ples je hoby, biatlon pa je
garanje, kar je dobro za kondicijo. Oboje mi je
všeč. Pri biatlonu sem spoznala nekaj dobrih
prijateljic. Poleti rolkam, pozimi sem na smučkah. V prostem času rada rolam. Že dolgo časa
pa imam veliko željo, da bi igrala bobne.
▶ Ali te starši podpirajo, spodbujajo?
Ja, mami me vozi na treninge. Hip-hop trenira tudi Ana Tekavčič. Izmenjujemo se s prevozi in se sproti dogovarjamo, kdo bo peljal.
▶ Kako je z ostalimi stroški?
Večinoma jih krijemo sami, na pomoč nam
je priskočila Športna zveza Loška dolina.
Prosili smo tudi donatorje, vendar je bil njihov interes majhen.
▶ Kako potujete?
Na Dansko smo se peljali z avtobusom. Plesna
zveza Slovenije prevzame za velika tekmovanja
celo organizacijo vseh plesnih šol v Sloveniji.
▶ Česa te je najbolj strah?
Nimam strahov, nimam treme, ko nastopam.
Sem se tudi že zmotila med nastopom, ampak sem se hitro ujela v ritem. Samo obstati
se ne sme, pa gre vse v redu. Mojo napako je
opazila samo mami, ki je bila med gledalci.
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▶ Imaš brata ali sestro?
Imam oba. Rok ima 14 let, Neja pa že skoraj 6.
▶ Imaš kakšno domačo žival?
Tigi - progasti maček, ki ga imamo že 4 leta.
Mene ima najraje, rad se pride pocrkljat k meni.
Maji želimo še veliko uspehov in zabave s
hip-hopom. Njeno udejstvovanje v tej obliki
plesa poznajo tudi sedmošolci iz Nove vasi,
ki so mi pomagali z vprašanji.

A. B.

Stanko Gerbec
V sredini novembra je 90. rojstni
dan
praznoval
Stanko Gerbec iz
Pudoba. Ob tej
priložnosti so ga,
kot nekdanjega
udeleženca NOB,
obiskali tudi člani Krajevnega odbora ZZB Loška dolina.
Stanko Gerbec ima veliko spominov,
tudi iz časa narodno osvobodilnega boja.
Bil je v taborišču na Rabu. Po kapitulaciji
Italije pa se je pridružil Rabski brigadi.
Februarja leta 1944 je bil zajet in Nemci
so ga odpeljali v ujetništvo v Dresden.
Po osvoboditvi se je vračal domov peš in
hodil je šest tednov.
Ker je bil po poklicu čevljar, je tudi med
vojno popravljal čevlje. In iz tega izhaja
zanimiva anekdota. Na Graški gori je šival škorenj Matevžu Hacetu. Nenadoma
so divizijo napadli Nemci in Matevž Hace
je na hitro obul škorenj ter s seboj odnesel
tudi dreto in šivanko.
V partizanih je imel dve muli, s katerima
je tovoril čevljarski material in vedno, ko
so se ustavili, je šival. Težko je bilo šivati
predvsem v mrazu, saj dreto ni zdržalo
in se je trgalo.
Stanko pove, da je bilo med vojno zelo
težko. Velikokrat so bili lačni, pa tudi žejni in v tistih časih je pojedel veliko snega.
Pravi, da si nikoli ne bi mislil, koliko hudega lahko človek prenese. Sprašuje se,
ali je vojna res morala biti in pravi, da se
kaj takega ne sme ponoviti. Nikoli.
Stanko je dolgo delal kot čevljar, kasneje
se je zaposlil na Gabru, pred 35. leti pa
se je upokojil in potem doma kmetoval.
Še dve leti nazaj je doma intenzivno delal, predvsem rad je kosil, zdaj pa je delo
prepustil mlajšim. Zdravje mu kar služi
in znova rad vzame v roke knjigo in bere,
za kar dolgo ni imel časa.
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J. U.

Ožbejeva razstava – SVET MODELARSTVA
ustvarjanje različnih zahtevnosti in njemu
je šla sestava z lahkoto tudi pri zahtevnejših
stopnjah. To sta kmalu opazila tudi njegova
starša, ki sta mu odtlej stala ob strani in mu
pomagala pri razvijanju njegovega talenta. Starša sta bila najpotrebnejša pomoč pri
njegovih vse zahtevnejših željah, ki so hitro
prerasle lego-kocke in ga kmalu popeljale v
svet modelarstva. Radovednost, vztrajnost
in potrpežljivost so ga vodile od modela do
modela, za kar je potreboval vedno več materialov, načrtov in seveda vse več znanja.
Rezultat te poti je postavil na ogled pri svojih
rosnih 11 letih in bilo je kaj videti. Modeli
letal in plovil iz več različnih materialov so
se stiskali v vitrinah in na njih, viseli so na
stenah in pod stropom. Bili so izdelani iz

Knjižnica Jožeta Udoviča, Enota Maričke
Žnidaršič Stari trg pri Ložu je v mesecu oktobru v razstavnem prostoru postavila na
ogled modelarske izdelke učenca 6. razreda
Ožbeja Plosa iz Loža. Svoj talent je Ožbej
začel razvijati že v rani mladosti ob nepogrešljivi igrači – lego-kocki. Te nudijo otrokom

Ida Turk

Francu Pirnatu v spomin
Nenadoma in nepričakovano je med nas prišla novica, da Franceta Pirnata ni več.
Odšel je dobesedno čez noč, poln delovnih
načrtov za svojo družino in kmetijo. Njegov
optimizem in energija za delo se je še povečala po nedavni operaciji kolena, ko je prenehala večletna bolečina. V zadnjih letih mu
namreč tudi bolečina pri hoji ni preprečila
vsakodnevnega dela na kmetiji. V košnji sta
bila s traktorjem nerazdružljiva celodnevna
sodelavca.
Če bi nas vprašali, kdo je bil Franc Pirnat, bi
odgovorili: delaven, skrben mož in oče, lovec
in konjar. V lovu je užival, rad je opravljal
vse obveznosti, ki jih imajo lovci v okviru
svoje lovske družine. Vendar nekaj zadnjih
let je, tudi zaradi težav z zdravjem, opustil te
aktivnosti. Vse do konca svojega življenja pa
je ostal konjar. Imel je številno čredo konj,

tako lipicancev kot tudi slovenske toplokrvne konje. Bil je eden večjih zasebnih rejcev
lipicancev v Sloveniji. Iz njegove pripustne
postaje je izšel številen podmladek lipicancev in podmladek slovenskih toplokrvnih
konj. Njegovi konji na paši so bili zanimivost
za obiskovalce Vrhnike in okolice.
Kljub obsežnemu delu na kmetiji je rad prihitel na konjske prireditve, zlasti na nastope
v okviru Združenja rejcev lipicanca Slovenije, kjer so mladi člani Združenja nastopali
tudi z njegovimi konji. Ta druženja so bila
v zadnjih letih trenutki, ko se je uspel odtrgati od dela na kmetiji in poklepetati z rejci
in ljubitelji konj. Bil je prijeten sogovornik
s svojimi bogatimi konjarskimi izkušnjami.
Z njegovim odhodom je v slovenski konjereji nastala velika praznina, rejci in prijatelji
konj ga bomo pogrešali.

balze (les za modeliranje), japonskega papirja, barvne folije in različnih penastih materialov. Vse polno jih je bilo. Večina modelov
ima vgrajen celo motorni pogon.
Obiskovalci smo si pasli oči, Ožbej, običajno
zadržan fantič, pa nam je kot iz rokava stresal odgovore na vsa vprašanja, tako na tista
čisto laična kot tudi na tista bolj zahtevna,
tehnična vprašanja.
Razstavo je z nagovorom pričela knjižničarka Anđelka Pogorilić. Mladega modelarja
in njegovo delo je predstavila njegova mentorica pri modelarskem krožku, učiteljica
Andreja Ravšelj, program pa so z glasbeno
točko popestrile Ožbejeve sošolke, učenke
glasbene šole.
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Mojca Kovač

Med jubilanti
OOZ Cerknica
tudi podjetniki
iz Loške
doline
Prvo decembrsko soboto je bilo v Jamski restavraciji v Postojni tradicionalno
prednovoletno srečanje članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica. To priložnost vsako leto OOZ
Cerknica izkoristi tudi za podelitev jubilejnih priznanj svojim članom. Med
letošnjimi prejemniki priznanj so bili
tudi trije podjetniki iz Loške doline.
Boško Trivunčevič je prejel priznanje
za 10 let članstva v zbornici, Lojze Škulj
med podjetniki cerkniške območno
obrtne zbornice vztraja že 20 let, za zavidljivih 40 let članstva in delovanja pa
je bil nagrajen Tone Šepec.
Srečanje je bilo družabni dogodek, ki
je ob odličnem zabavnem programu
Mame Manke popolnoma upravičil
svoj namen. Pa vendarle je gospa Marija Branisel, predsednica OOZ Cerknica, izkoristila to priložnost tudi za to,
da je izpostavila nekaj pasti, ki so jim
obrtniki in mali samostojni podjetniki
izpostavljeni v svojem boju za vsakodnevni kruh.
Osebno zelo cenim vsakogar, ki se
odloči za to, da si bo na vsak dan bolj
globalnem trgu samostojno rezal svoj
kos kruha. To je zelo zahteven in odgovoren izziv, ki izkušene in podjetne
motivira in spodbuja k rasti in razvoju,
neizkušenim pa vsaj v začetni fazi postavlja kup pasti in ovir.

IZ GOSPODARSTVA
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Mojca Kovač

Tone Šepec – štiri desetletja v
obrtništvu
Pisalo se je leto 1971, ko se je Tone Šepec
trdno odločil, da si kruha nikakor ne želi
služiti kot »šušmar« in je prostovoljno kot
prvi v tedanji cerkniški občini svojo dodatno popoldansko dejavnost legaliziral in se
včlanil v obrtno zbornico. Še danes se mu zdi
zanimivo, da je moral za ta svoj korak v takratnih razmerah socialističnega samoupravljanja in planskega gospodarstva pridobiti
tudi soglasje s strani svojega delodajalca Kovinoplastike Lož, čeprav je šlo za čisto drugo
branžo in drugo dejavnost.
Po svojem osnovnem poklicu je mizar. Izšolal se je v Idriji, a se praktično nikoli ni profesionalno posvetil obdelavi lesa. No, kako
omaro je v mladosti že prebarval kaki sovaščanki, pa prebelil kak strop in zid in popravil kaka vrata, da si je zaslužil nekaj drobiža.
Že kot petnajstletnik se je znal lotiti vsakega
dela, vsak dinar, ki mu je ostal, pa je porabil
za nakup orodja. Kakršnega koli. Dober občutek je bil, da ima svojo žago, svoje klešče
pa svoje kladivo. Skromni začetki so bili to, a
korak za korakom se je zgradba poleg domače hiše polnila z orodjem in kazala na to, da
bi tam nekoč lahko nastala samostojna obrtniška delavnica. Z očetom, ki je bil zidar, sta
obnovila prvi nagrobni spomenik. In tako se
je začelo.
Bili so to časi, ko ni bilo ne denarja ne dobrin.
Začetki so bili temu primerno skromni. Delo
v štancariji v Ložu je dajalo osnovno plačo,
po službi pa so se doma v delavnici iz betona

zalivale okenske poličke, podstavki in robniki
za nagrobnike pa še kaj. Obseg dela je počasi
rasel, cementu in pesku je bilo treba posvečati vse več časa, zato se je leta 1975 odločil, da
službo v Kovinoplastiki opusti.
Nov izziv je postavil nove zahteve. Potrebno je bilo vložiti v strojno opremo. Zahteve
naročnikov, novi obdelovalni stroji in novi
materiali, ki so prihajali na trg, so narekovali
potrebo po strokovnem znanju in šolanju;
narediti je moral strokovni izpit. Pri tem je
imel srečo, da je spoznal in se spoprijateljil
s priznanim kamnosekom in zavednim tržaškim Slovencem Stanislavom Zidaričem
iz Nabrežine, ki mu je s strokovno pomočjo
trdno stal ob strani. Razkril mu je marsikatero skrivnost kamnoseškega poklica. Vendar pa je bil Stanko tudi prebrisan in mu je
kako podrobnost namenoma zamolčal ter ga
s tem prisilil, da je do spoznanj prišel tudi
kot samouk po urah in urah dela za polirnim
strojem ali kupu zlomljenih nožev in razbitega kamna na stružnici.
Spremembam trendov, ki se jih v štirih desetletjih dela gotovo nabere, je bilo potrebno prilagajati obliko izdelkov in natančnost
izdelave. Razpad trga bivše Jugoslavije in
vzpostavitev meje s sosednjo Hrvaško, ki je
predstavljala večji del tržišča, je ravno tako
zahteval prilagoditev in orientacijo na druge
trge. Sezonska narava proizvodnje je zopet
dejavnik, ki ga je potrebno v naših krajih
upoštevati, saj delo s kamnom in vodo v

V tej številki bo nekaj besed namenjenih predstavitvi Toneta Šepca, obrtnika iz naše doline s štiridesetletnim
stažem, v naslednjih številkah pa bo
prostor za predstavitev namenjen še
vsem tistim malim podjetnikom, ki se
bodo pripravljeni odzvati povabilu, da
njihovo zgodbo zapišemo tudi za kasnejše rodove.

Tako je zgledalo pokopališče v Viševku leta 1972
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zimskih mesecih ni možno. Potrebno je bilo
razmišljati o dodatni ponudbi, o novih izdelkih. Vsak nov izdelek pa je pomenil tudi razvoj novega postopka, to pa posledično spet
prilagoditev načina dela, modifikacijo stroja
ali improvizacijo vpenjalnih priprav; vsekakor pa veliko mero iznajdljivosti. Velikokrat, ko se pogovarjava o preteklosti, o delu
in o izzivih, mi pravi: »Ma, veš, res ti delo v
kovinski industriji da zelo veliko. Naučiš se
natančnosti, pridobiš na iznajdljivosti, znaš
uporabljati vsako orodje«. Res to drži, ampak
moraš pa v sebi imeti tudi ustvarjalno žilico,
ki ti ne da miru in te sili naprej.
Štirideset let opravljanja dejavnosti je zagotovo časovni okvir, v katerem se nabere veliko
dogodkov in dejstev za analiziranje. Tone Šepec se strinja z ugotovitvijo, da je v sedemdesetih in osemdesetih letih za uspeh malega
obrtnika res zadoščalo že, da je znal prepoznati pravo priložnost in hotel delati, današnji
mlajši generaciji obrtnikov in podjetnikov
pa razmere na trgu postavljajo nove izzive.
Ne zadoščajo več samo pridne roke in dober
strojni park; mali podjetnik mora biti v boju
z večjimi igralci tudi dovolj kompetenten na
vseh področjih, sicer lahko igro izgublja.
Ampak to je pa že druga zgodba; morda ob
kaki drugi priložnosti kaj več o tem.

Kakšen sem
Nekdo bi rekel – sem čudak,
pa drugi spet – sem brez napak,
de tretji – to je potepin,
pa spet četrti: ''Dober sin.''
A kakšen, kaj sem, vem le jaz,
nihče me ne pozna od vas,
ko mislite, da sem vesel,
morda sem težke misli imel.
Morda je res, da sem čudak,
saj nihče ni brez vseh napak,
baraba nisem, ne capin,
pa tudi ne najboljši sin.
Takole v sredi se držim,
v veselju, žalosti živim,
za prave pa prijatelje
telo dal, dušo bi, srce.
Tone Šepec

KOLUMNA
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Jera Razdrih

Ženski december

Ženske ljubimo december, ne glede na to,
da ene bolj potiho, druge glasneje vsako leto
obupujemo nad preobilico dela, ki nas čaka.
Priprave na praznične dni namreč zahtevajo
od nas veliko znanja in različnih spretnosti.
Obsegajo področja, kot so npr. kuharstvo,
aranžerstvo, organizacija, psihologija, komunikacija, logistika, načrtovanje pa tudi
programska izvedba.
»Na srečo« nas že v novembru začnejo trgovci prijazno opozarjati na to, da se bližajo prazniki in da se moramo spomniti čim
več ljubih nam ljudi. Neverjetno zanimivo
je, kako se decembra prav vsaka trgovina,
pa naj si bo tekstilna, drogerija, bela tehnika, trgovina z gradbenim materialom ali pa
specializirana ribiška trgovina spremeni v
trgovino z idealnimi darili, ki jih naši najdražji domnevno nujno potrebujejo. Ampak
pustimo malenkosti …
Juhej! Kaj je lepšega kot mesec, posvečen nakupovanju brez slabe vesti, še več, nakupovanju »z namenom«! Tako se ženske, po navadi
v družbi svojih somišljenic neustrašno podajamo na lov za darili za svoje najdražje, malo
manj drage, sodelavce, prijatelje iz rekreativnih društev, kuharskih krožkov, šiviljskih
združenj, cvetličarskih sekcij, sosede, sošolce
in seveda tudi ženske predstavnice vseh naštetih profilov. Poleg tega pa vsaka prava ženska, ki se ima vsaj malo rada, ne pozabi tudi
nase in svoje male radosti. Med nakupovanjem si privošči vsaj hiter obrok pregrešnega
»junk fooda«, ki se ga je, zaradi nadvse zdravega življenja, celo leto na vse pretege izogibala. Sicer nam že nakupovanje za druge pogreje dušo in poveča občutek dobrodelnosti
v nas, ampak od viška topline glava ne boli,
pravijo. Po nekajurnem tekanju od trgovine
do trgovine in iskanju primernih artiklov, ki
bodo razveseljevali naše bodoče obdarovance, popadamo na udobne stole kavarnice in si
privoščimo kaj osvežilnega, da si povrnemo

porabljene moči in energijo. Med regeneracijo hitimo odpirati vsaka svoje vrečke (ker
smo ekološko osveščene, so te papirnate ali iz
blaga) in razlagati somišljenicam, katera malenkost je namenjena komu in zakaj. Obilna
žetev medsebojnega odobravanja in občudovanja naše izvirnosti in pozornosti nam poleg fizične, povrne tudi izgubljeno psihično
moč in energijo, zato zadovoljne in spočite
na krilih hvale z lahkim srcem odlebdimo
proti domu.
Doma vrečke in vrečice na hitro poskrijemo,
da bi s tem ohranile faktor presenečenja in
se obvarovale pred neprijetnimi partnerjevimi pripombami. Pa saj tudi brez njihovih
predavanj, ki se jih lotijo s prav neverjetno
natančnostjo in pronicljivostjo, vemo, da se
vse draži in da neplačane položnice še vedno
žalostno čakajo na vrhu hladilnika! Vemo pa
tudi, da zadovoljni obrazi bližnjih ob odpiranju pozorno izbranih daril pogrejejo žensko
dušo bolj od velike skladovnice drv ...
In čeprav morda katero od daril ne doseže
želenega učinka pri obdarovancu in včasih
(morda tudi namerno) spregledamo kako
narejeno navdušenje, smo lahko zadovoljne,
saj so bila vsa darila in vsako darilo posebej
izbrana s srcem in z mislijo na človeka (ali
žival), ki mu je namenjeno. Ker pa daril v
resnici ne kupujemo zase in popolno nirvano dosežemo šele, če darilo zadane v polno,
naslednje leto pozorno poslušamo svoje najdražje, malo manj drage … in si skušamo zapomniti njihove male in velike želje, vzdihe
tipa: »Oh, samo še to dobim/doživim/vidim
… potem pa lahko umrem!« Razmišljanja
in sanjarjenja. In v naslednjem decembru
zgodbo ponovimo in če je potrebno, še izpopolnimo.
V decembru so dovoljene sanje, zato ima,
kar zadeva večino žensk, za neusmiljeno gospo Recesijo leto samo enajst mesecev.
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Martina Kočevar

Grajska vrata in srca poslušalcev so odprta
za literarne večere
V letu 2011 so bili v organizaciji Javnega zavoda za kulturo in turizem
Grad Snežnik, poleg koncertov in
razstav, izvedeni tudi štirje literarni
večeri, trije v Gradu Snežnik, eden pa
v novih prostorih TIC-a v Ložu.

je popestil večer s svojim humorjem meseca
maja. Predstavil se je v različnih slojih svojega udejstvovanja. Da je človek akcije in reakcije, je dokazal, ko si je od glasbenika skupine Kvartet izposodil kitaro in zapel pesem
Iztoka Mlakarja En glaž vina mi dej.

Na večeru poezije in glasbe konec
meseca februarja, kjer sta z roko v
roki hodili poezija Vanje Strle in glasba Lada Jakše, se vzpodbujali, dopolnjevali in hrepeneli po poslušanju, je
pesnica predstavila zadnje zbirke pesmi Pesmi o Marjah, Skozi množico
glasov in Obrnjena k tebi.

Pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec Andrej Rozma Roza je na martinovo
izpel in dokazal, kako dober humorist je.
V svojem življenju je ugotovil, da je dober samo takrat, ko se heca iz tistega, v kar
verjame. Z Urško nas je popeljal v globine
humorja in tragike ljubezni. Z njegovo izpovedjo se je dobro ujel razširjen duet Karot.

Ker smo želeli privabiti tudi mlajšo
publiko, smo v goste v začetku aprila povabili filmskega in televizijskega
ražiserja, pisatelja in kolumnista Gorana Vojnovića. Zelo zanimiv pogovor, ki je tekel o knjigi Čefurji raus, je
s pisateljem vodila Eva Kraševec.

Vsi večeri so naleteli na dober odziv poslušalcev, kar potrjuje, da so ustvarjena
plodna tla za literarno-kulturne večere in
da je smiselno z njimi nadaljevati tudi v
prihodnjem letu.

Gledališki in filmski igralec, režiser in
glasbenik Gojmir Lešnjak – Gojc nam

Torej, povabljeni ste/smo na popotovanje,
poezije, proze, dramatike, glasbe ...
Naj spregovorijo vsaka skozi svoj jezik.

A.B.

Ložanka Dagmar M. Mlakar
v Gradu Snežnik

V prostorih Gradu Snežnik se je 21. oktobra 2011 odvila
otvoritev razstave Dagmar M. Mlakar z naslovom »SUDOKU«.
Kot so napisali v vabilu, gre za zgodbo štirinajstih platen, dni, novih spoznanj, čutenj,
rasti in sprememb. Zgodba govori o globini,
barvah, ljubezni, občutenju močnih čustev,
počutenju ponovno se roditi, občutenju sreče, nepopisne ekstaze biti izpolnjen, biti na
pravem mestu ob pravem trenutku, biti to,
kar sanjate, da bi bili, biti izpolnjeni in dopolnjen IN BITI BITJE LUČI, KI ŽARI IN
ŽIVI NEPOPISNO SREČO.
Otvoritev je bila – uporabimo eno samo besedo – čarobna. Umetnica Dagmar M. Mlakar je z obiskovalci delila osebno življenjsko
izkušnjo, prepletajočo se v štirinajstih zgodbah, ki jih je z velikim čustvenim nabojem
predstavil umetničin prijatelj. Besede in
igra svetlobe so razstavljenim slikam dodale
(skorajda) mistično podobo.

Če je slikarstvo nekakšen prostor umika
in miru, za platna pričujoče razstave to ne
velja, saj so veliko bolj prostor čustvene
eksplozije. A o tem je laiku težko soditi.
Lahko se le odpremo in se prepustimo –
kamor koli nas že ponese – v preteklost,
sedanjost ali prihodnost, v grozo ali ljubezen, v domišljijo ali stvarnost …
Zato je otvoritev razstave, ki jo je organiziral Zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik, vsak obiskovalec občutil po svoje, a verjetno bi se vsi strinjali z mnenjem gospe, ki je (upam
si trditi) videla največ dogodkov v
Gradu Snežnik:
»Ložanje ste pa res nekaj posebnega.
Takega dogodka v gradu še ni bilo.«

Dagmar M

. Mlakar,

foto: Mat
jaž

Žnidaršič
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»Vprašaj
magnolijo –
pitaj
magnoliju«

foto: Borut Kraševec

Vanja Sterle se je z novo – dvojezično pesniško zbirko »Vprašaj magnolijo – pitaj
magnoliju« v sredini novembra predstavila v enoti knjižnice Maričke Žnidaršič.
Zbirka je posledica Vanjine udeležbe na
»Ladji knjig«, kamor so jo povabili lansko leto kot edino slovensko predstavnico. Branje poezije na »ladnji knjig« je
bilo, kot pravi Vanja, posebno doživetje.
Na ladji je bilo okoli 17 ton knjig. Vsak
večer so se ustavili v drugem kraju, kjer
so brali poezijo in prisostvovali dramski
predstavi. No, in organizator te ladje jo
je vprašal, ali lahko v dveh, treh mesecih
izda dvojezično knjigo. Lotila se je dela
in k sodelovanju povabila Silvano Lautar,
s katero se že dolgo poznata. V veliko pomoč pa jima je bil tudi Silvanin mož, ki
ima zelo velik občutek za poezijo.
Silvani so bile Vanjine pesmi že prej všeč
in pri prevajanju je želela ohraniti njeno
energijo. Uspelo ji je in prevod so zelo
pohvalili hrvaški književniki, potniki na
»ladnji knjig«.
Pri oblikovanju knjige je sodelovala tudi
Vanjina hči Kristina Matičič Strle, študentka Pedagoške akademije, ki je prispevala ilustracije.
V pogovoru, ki ga je vodila dramaturginja Eva Kraševec in ob tem pokazala
izredno poznavanje Vanjine literature in
občutek za njeno poezijo, smo obiskovalci izvedeli veliko tudi o celotni Vanjini ustvarjalni poti. Hkrati pa uživali
tudi ob slikah, ki sta jih za ta večer »na
ogled postavili« Kristina Matičič Strle in
Silvana Lautar.
Še en bogat kulturni večer, tako pomemben za človekovo osebnostno rast, s katerega smo obiskovalci odšli z eno samo
željo: »Naj se kmalu ponovi«.
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Janja Urbiha

Z baletom okoli sveta
V letošnjem letu se nam je
uresničila nekajletna želja, da
bi potekale vaje klasičnega
baleta tudi v Loški dolini, in sicer so svoj prostor dobile na podružnični šoli Iga vas.
In nabralo se jih
je za tri vadbene
skupine.
Deklice, ki vadijo
eno najstarejših
plesnih tehnik pod okriljem Baletnega društva Postojna, so nam letos presenetljivo hitro pripravile svoj prvi nastop
v tem šolskem letu. Prav veseli smo bili, ko
smo slišali za odločitev vodstva, da bo prva
predstava v Cerknici.
Na potovanje okoli sveta z baletom nas
je prvo soboto v decembru odpeljala voditeljica programa Ada Šadl Praprotnik v
preobleki plešoče stevardese. Po uvodni
predstavitvi leta smo poleteli. Svoj prvi
postanek je bil v rojstnem kraju prve baletne šole, torej v Franciji.
Drugi pristanek je bil v majhnem obmorskem mestecu afriške Gvineje. Mlade plesalke skupine Škratkov iz Starega trga, ki
so svoje prve baleten korake začele vaditi
šele pred kratkim in imajo za seboj samo
7 vaj, so prav prikupno zaplesale v
pisanih krilcih ob zvokih značilnega
afriškega bobna.
Po postanku v Perziji in na Havajih je
sledila Južna Koreja. Tja so nas odpeljale plesalke starotrških Cekinčkov.
Deklice so nam s pahljačami v rokah
odplesale tradicionalni korejski ples,

ki so ga poimenovale Ples metulja. Prav
kraljevsko!
Sledili so raznovrstni plesi, ki jih plešejo na
Kitajskem pa v Avstraliji, na
Irskem, Italiji in Indiji.
Te kraje so nam z baletnimi koreografijami in zgovornimi
kostumi pričarale
plesalke, ki balet
vadijo v Cerknici in
Logatcu.
12. postanek na našem letu okoli sveta je
bil v vroči Argentini. Na vrsti so bila spet
naša dekleta. Tokrat najstarejše Metuljčice.
V prepletu značilnih ritmov argentinskega
tanga, so odplesale dobro izpiljene in usklajene baletne gibe. Njihova baletna učiteljica
Jelena Milovanović jih je odlično pripravila.
Njena je bila tudi celotna zamisel zanimivega in pisanega popotovanja, ki smo ga bili
deležni v nabito polnem – žal premajhnem
– cerkniškem Kulturnem domu.
Po tem se je vzdušje v dvorani iz nastopa
v nastop samo še stopnjevalo, saj so sledile
še plesalke iz Postojne in Pivke ter gostje
večera, plesalka Žana Vidmar in skupina
Freakodance.
Hvala, ker ste nas popeljali na tako prijeten let.
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M. O.

Zgodila se je druga delavnica o
oblačilni tradiciji v Loški dolini
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice
Loška dolina je v torek, 22. novembra 2011,
pripravilo že drugo delavnico o oblačilni tradiciji v Loški dolini, ki je prav lepo uspela.
V prvem delu so udeleženke poslušale pripoved ge. Pavle Zabukovec, ki se je še kot
otrok od staršev naučila tkati laneno platno
in druge izdelke iz lanu, na primer razne trakove in oprte in se še zelo natančno spominja
vseh postopkov in opravil – od sejanja lanu,
sušenja, trenja in preje, še posebno pa seveda
tkanja. Glede na to, da je tkanje domačega
platna vzporedno z razvojem industrijskih
tkanin začelo zamirati že v drugi polovici 19.
stoletja, smo imele res izjemno srečo, da smo
spoznale nekoga, ki to še pozna iz prve roke,
zato je ni bilo, ki ne bi pozorno prisluhnila,
mnoge pa so lahko dodale tudi kaj iz svojega
spomina ali potešile radovednost glede podrobnosti. Družina Zabukovčeve v Malem
Logu je bila zadnja v naši okolici, kjer so še
tkali laneno prejo. Ko so to svojo dejavnost
opustili, so po pripovedovanju starejših na
primer s Spodnjih Poljan nesli laneno prejo
po vojni še nekajkrat tkat nekam na Hrvaško, mogoče v bližino Parga ali v Prhce, potem so lan prenehali sejati, saj za to ni bilo
več prave potrebe.
V drugem delu delavnice smo se seznanile
z nastankom slikovite starinske praznične
ženske noše, ki jo je po strokovni predlogi
leta 1982 izdelala ga. Jožefa Levec za potrebe
Aktiva žena pri Kmetijski zadrugi Cerknica.
Žal še nismo mogle ugotoviti vira, iz kate-

rega izhaja predloga, vendar zato noša, sestavljena iz rokavcev, spodnjega in vrhnjega
krila, telovnika, predpasnika in peče ni nič
manj lepa. Lastnica ga. Marija Šepec je dovolila, da se jo razstavi v starotrški knjižnici in
tam je oblačilo že na ogled za nekaj tednov.

zanimivih in dragocenih oblačil, predvsem
ženskih, pa tudi nekaj dodatkov – torbice,
šale in podobno ter uživale v zgodbah, ki
se držijo teh starih predmetov – »zahmašni
tošelj« stare mame, očetov šal iz Francije,
materina poročna obleka … na roke šivana
in večkrat zakrpana spodnja krila, platnene kombineže, srajce … Krona vsega pa je
bila, vsaj zame, dolga platnena ženska srajca
neznanega izvora, vsekakor pa zelo stara s
čudovito, v belem izvezenim prsnim delom
in ročno obšito luknjičavo čipko na vratnem
izrezu in ob rokavih ter rdečim monogramom na prsih. Lastnica ne ve, čigava je bila
in od kod je prišla v hišo, tako da smo lahko samo ugibale, čemu je služila in kako so
jo nosili. Lahko bi bila praznično oblačilo,
preko katerega se je obleklo krilo do pasu ali
pa mogoče res posteljna srajca za posebne
priložnosti.
Nazadnje smo se lotile »domače naloge« s
prejšnje delavnice, da bomo namreč poiskale
in prinesle pokazat čim več oblačil, starejših
od 50 let. Tako smo si ogledale lepo vrsto

No, dolgčas nam nikakor ni bilo. Še se bomo
srečale, predvidoma v februarju, ko nam bo
ga. Janja Urbiha pokazala fotografije različnih načinov nošenja naglavnih rut, ki jih je
našla v gradivu Etnološkega muzeja Slovenije, same pa bomo prispevale svoj del v spominih, a tudi starih rutah in drugih pokrivalih, ki se še skrivajo po omarah. Drugi del
pa bo posvečen stenskim vezenim prtičem,
ponekod imenovanih »deklci«, ki so bili nekaj časa, zlasti med obema vojnama zelo v
modi in so krasili in ščitili stene, na primer
v kuhinji, ob umivalniku ali postelji in se kitili z različnimi zgovornimi napisi: »Dobro
jutro!« ali »Lahko noč!«, »Hvaljen bodi Jezus Kristus!« Pa tudi: »Če žena dobro kuhati zna, se mož rad zadržuje doma.« Ali pa:
»Kuharica pridna, čedna je vse hvale vredna
…« »Ljubezen gre skozi želodec!« itd. Nekateri napisi so bili šaljivi, drugi poučni, tretji
nabožni – zelo zanimivo bi jih bilo čim več
zapisati in ohraniti, saj se jih gotovo marsikdo še spominja, so pa svojevrsten odsev
svojega časa.
Če vas je naše početje pritegnilo, se nam kar
korajžno pridružite!
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Domen Kordiš

SK Kovinoplastika Lož organiziral državno
prvenstvo v letnem biatlonu
Smučarski klub Kovinoplastika Lož je v
športnem parku Stari trg organiziral državno prvenstvo v letnem biatlonu za mlajše
kategorije, ki tekmujejo z zračnim orožjem.
Tekmovanja, ki je 29. 10. 2011 potekalo v
štirih kategorijah, se je udeležilo 43 tekmovalcev iz šestih slovenskih klubov, med njimi
je nastopilo tudi osem tekmovalcev SK Kovinoplastika Lož.
Starejši dečki in deklice so morali preteči 3
kilometre dolgo progo ter po enkrat streljati leže in stoje. V kategoriji starejših deklic je
kar trojna zmaga odšla v Kranj, saj je slavila
Tjaša Trampuš pred Polono Klemenčič in
Ulo Einfalt. V tej kategoriji je Ana Štempihar
zasedla 7., Maruša Forjanič 8. in Sara Mlakar
10. mesto, Urška Poje pa se tekmovanja ni
mogla udeležiti zaradi bolezni. V kategoriji
starejših dečkov je domačin Nace Žnidaršič
osvojil četrto mesto, saj so se pred njim uvrstili zmagovalec Luka Plahuta (SD Bohinj) ter
Luka Kenda in Valter Hudovernik (oba ŠD
Gorje) na 2. in 3. mestu. Mlajši dečki in deklice so morali premagati 2100 m ter dvakrat
streljati leže z naslonom. V kategoriji mlajših
dečkov je tokrat nastopilo 10 tekmovalcev,

zmagal je Blaž Debeljak (SD Bohinj), drugo
mesto pa sta si razdelila Kranjčan Žiga Špelič in Vid Kočevar, član SK Kovinoplastika
Lož, ki je kolajno osvojil že na svojem prvem biatlonskem tekmovanju. V kategoriji
mlajših deklic je po zaslugi Maje Mlakar in
Maje Sterle dvojna zmaga ostala doma, tretje
mesto pa je na račun Anje Mandeljc odšlo v

Gorje. Med mlajšimi deklicami je od domačih tekmovalk nastopila še Karin Antončič,
ki je osvojila 5. mesto.
S tem tekmovanjem se je tudi zaključil poletni del smučarske sezone, pred tekmovalci pa
so le še zaključne priprave pred decembrskim
začetkom glavnega, zimskega dela sezone.

Željko Grginčič, Vodja alpske sekcije&tehnike, SK Kovinoplastika Lož

Alpska sekcija&tehnika SK Kovinoplastika Lož
v pričakovanju smučarske sezone 2011/2012
Dobra priprava, skrbno planiranje in ugodne
vremenske razmere so ključnega pomena za
uspešno sezono. Tega dejstva se v tehničnem
delu smučarskega kluba močno zavedamo,
zato priprave potekajo praktično skozi vse
leto. Le malo je tistih, ki to tudi razumejo in
se zavedajo, da se sezona ne začne in konča
z dnem, ko vlečnica prične in konča s svojim obratovanjem, temveč zahteva nenehno
angažiranost, tako na področju vzdrževanja
žičniške naprave, pridobivanja finančnih
sredstev, vzdrževanja osnovnih sredstev kot
tudi realizacijo novih investicij. Spremljanje
zakonodaje na tem področju je ravno tako
izrednega pomena, saj se le ta nenehno spreminja in dopolnjuje ter praktično v ničemer
ne dela razlik med velikimi smučarskimi
centri in tako imenovanimi vaškimi smučišči. Zato smo nenehno podvrženi stalnim izobraževanjem in pridobivanju novih kadrov
z ustrezno licenco. Vse prevečkrat se namreč

dogaja, da po par letih osebe, ki smo jih izobrazili, preprosto ne želijo več opravljati
tovrstnega dela. V tem delu pa smo bolj kot
ne nemočni, saj je delo, ki ga opravljamo, na
pol volontersko.
Pred nami je zadnja sezona, v kateri lahko
vlečnica obratuje pod danimi pogoji. Po sezoni 2011/2012 pa nas čaka popoln remont
vlečnice kakor tudi zamenjava transportne
in napenjalne vrvi. V kolikor tega ne bomo
naredili, vlečnica po 30. 6. 2012 ne sme več
obratovati. V ta namen smo pridobili ponudbe ustreznih izvajalcev tovrstnih pregledov. Predračunska vrednost tega projekta
tako znaša 28.600€. Upamo seveda, da se
bodo kljub zahtevni gospodarski situaciji
našla ustrezna finančna sredstva za realizacijo omenjene investicije. Prav tako pozivamo vse gospodarske subjekte na področju
občine Loška dolina, da nam v letu 2012 pri-

skočijo na pomoč pri realizaciji zastavljenih
predvsem pa želenih ciljev za dobrobit vseh
krajanov. Vse ljubitelje smučanja pa pozivam, da nas obiskujete v čim večjem številu,
saj tudi na ta način doprinesete, da bomo v
prihodnje še boljši in uspešnejši v vaše in
naše zadovoljstvo, predvsem pa našemu kraju v veselje in ponos.
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Projekt trajnostni razvoj v eko-regiji
V okviru projekta Trajnostni turizem v eko regiji, ki ga vodi Center za uravnoteženi razvoj Vitra iz
Cerknice, sta jeseni 2011 potekali dve študijski izmenjavi. Prva je bila izpeljana v sodelovanju z organizacijo
KRAJINA na Slovaškem, druga pa z lokalno turistično organizacijo »Stara planina« iz Bolgarije. Projekt,
ki ga sofinancira Evropska unija, je bil izpeljan v sklopu evropskega programa Leonardo da Vinci, osebe
na trgu dela (skupina PLM). Obeh izmenjav se je udeležilo sedemnajst udeležencev iz Notranjsko-kraškega
območja in vsak je na svoj način povezan s področjem turizma v regiji.

Slovaška
Na povabilo Centra za uravnoteženi razvoj
Vitra iz Cerknice sem se izmenjave na Slovaškem udeležil tudi sam. Slovaška obsega ozemlje, katerega velikost je približno
enakovredna velikosti dveh Slovenij in pol,
podobna je tudi primerjava po številu prebivalcev.
Naše popotovanje po Slovaški je bilo usmerjeno predvsem na njen vzhodni del. Obiskali smo tri narodne parke in ugotovili, da se
tudi tam srečujejo s podobnimi težavami. V
parku »Slovaški raj« nas je presenetila stopnja pozornosti, ki jo država in upravljavci
posvečajo vodnim izvirom na področju parka. Našo pozornost so pritegnile miniaturne
lesene hiške, ki so se pogosto pojavljale ob
studencih. Vodič nam je pojasnil, da so na
ta način označeni tisti studenci, katerih kakovost vode nadzirajo z rednim mesečnim
vzorčenjem. Za udeležence izmenjave iz Loške doline je bil to presenetljiv podatek, saj
je bil spomin na težave s pitno vodo v naši
občini takrat še povsem svež. Pod vodstvom
vodiča z izvrstnim poznavanjem favne in
flore smo si ogledali tudi nacionalni park
na področju slovaškega krasa. Ker tudi sami
živimo na podobnem območju, so nam bili
pojavi, ki smo jih tam srečali, povsem domači. Zanimiv je bil tudi spust s čolnom
po reki Dunajec, mejni reki med Poljsko in
Slovaško, ki teče skozi nacionalni park Pieniny. Ogledali smo si več zanimivih mest
vzhodne Slovaške, to so bila mesta Levoča,
Stara Lubovna, Bardejov, Prešov in Košice.
Gre za stara srednjeevropska mesta, nekatera od njih so tudi zgledno obnovljena in tako
prava turistična atrakcija. Med številnimi
slovaškimi gradovi smo si ogledali ruševine
Spiškega gradu, največjega gradu v srednji
Evropi in grad v Stari Lubovni. Prijetno smo
bili presenečeni nad zasnovo in urejenostjo
muzeja na prostem v bližini mesta Svidnik,
kjer je na enem mestu predstavljena bivalna
kultura različnih časovnih obdobji in različnih krajevnih značilnosti. Tudi dejstvo, da se
v manjšem slovaškem mestu Medzilaborce,
ki štej 6.600 prebivalcev, nahaja muzej sve-

tovno znanega umetnika Andya Warhola z
bogato zbirko umetnikovih del, nas je prijetno presenetilo. Poleg naštetih kulturnih
in naravnih znamenitosti smo se imeli priložnost seznaniti tudi s tradicionalno kulinariko. Zlasti smo bili veseli srečanja z gospo Margito Šafrankovo, ki nam je v enem
popoldnevu predstavila način priprave več
značilnih krajevnih jedi. Gospa živi v vasi
Brusnica blizu mesta Stropkov. Pojasnila
nam je, da jedi, ki jih je pripravljala, niso del
klasične slovaške kulinarike, ampak so značilne predvsem za rusinsko manjšino, ki živi
na tem območju.

Izmenjava na Slovaškem je bila zanimiva izkušnja, ne le zaradi spoznavanja dežele, ampak tudi s stališča opazovanja načina trženja
turistične ponudbe. Ugotovimo lahko, da
smo večkrat naleteli na pomanjkljive informacije o sicer zanimivi ponudbi. Ob izkušenem vodiču nam ustreznih informacij sicer
ni manjkalo in obiskali smo zanimivosti,
ki jih verjetno redko kdo najde. Ob tem pa
smo ponovno spoznali, kako pomembna je
ustrezna promocija in informiranost obiskovalcev oziroma turistov.
Matjaž Žnidaršič

16

TURIZEM

december, 2011

Bolgarija
Športno leto 2011
Tudi letos za rekreacijo smo skrbeli,
peš ali s kolesi v naravo hiteli.
Veliko pohodov se je zvrstilo,
kolesarskih kilometrov obrnilo,
tekači so se trudili,
kar nekaj tekov se udeležili.
Na izobraževanje nismo pozabili,
dve vodnici pridobili,
predavanja v Kovačiji so zaživela,
redno se zbira družba vesela.
Še naprej bomo skrbeli,
da čas aktivno bomo preživeli.
Hvala vsem, ki svoj prispevek ste dali,
da uspešno leto 2011 smo končali.
Za ŠD Planjava zapisala Anita Bajec

Matjaž Žnidaršič
Vesel in presenečen sem bil, ko sem poleti dobil vabilo z Vitre za obisk Bolgarije v okviru
evropskega programa Leonardo da Vinci, projekt – Trajnostni razvoj v eko regiji. Ker sem
bil pred tremi leti v okviru istega programa na
Slovaškem, sem si rekel, da tega ne smem zamuditi. Iz izkušenj sem vedel, da bom videl in
izvedel marsikaj novega o državi gostiteljici in
pogledih na razvoj EKO turizma.
Po pregledu programa, da bomo obiskali
osrednji (Staro planino) in jugozahodni del
(Rilo in Pirin) Bolgarije, se vprašaš, kaj pa
vem o Bolgariji ... Pa poglejmo kakšno knjigo in internet. Bolgarija je velika za dobrih
pet Slovenij in ima okoli devet milijonov
prebivalcev. Pet stoletij je bila pod turško
vladavino, neodvisna država je postala leta
1878, vendar samo severni del. Današnjo
obliko je dobila leta 1885.
Pa pojdimo: osmega oktobra in naslednjih
dvanajst dni po Bolgariji. Prvi dan v Sofiji
zaradi različnih dejavnikov ni bil ravno spodbuden. Vendar se je v naslednjih dneh precej
spremenilo, razen vremena, tako da smo o
tem delu države videli in slišali kar veliko.
Še sedaj se v Bolgariji pozna turški vpliv,
tako v arhitekturi kot v kulinariki, kar smo še
posebno videli in okusili v dveh etno vaseh.
Prva je bila Eter, ki je v večini rekonstruirana,
v njej pa si lahko ogledamo razne delavnice
nekdanjih obrtnikov in jih tudi opazujemo
pri njihovem delu. Druga vas Boženci je avtentična, v njej še vedno živi nekaj ljudi; veliko hiš in gospodarskih poslopij pa si lahko

tudi ogledamo. V vasi Deška smo poskusili
paleto najrazličnejših odličnih lokalnih jedi,
ki nam jih je pripravila gospodinja. Posebno
vzdušje s svojim petjem in govorjenjem sta
pripravili starejši gospe, ki sta se predstavili
kot baba Janka in baba Vili.
Ogledali smo si tudi muzej tradicionalnih
obrti, ki je delno tudi še v nastajanju, in delavnico ročno poslikane keramike.
Bolgarija ima več naravnih in nacionalnih parkov, v katerih je veliko živalskih in
rastlinskih vrst. Večina parkov je na območju, ki je v lasti države in kjer se lažje
gospodari v ekološkem smislu. Seveda pa
prihaja tudi do različnih interesov med
eko in množičnim oz. komercialnim turizmom, kot je v primeru smučišča Bansko
v gorovju Pirin. V nekaterih parkih, kjer
imajo posamezne dele zaščitene kot zaprta
območja, pa imajo po kanadsko-ameriškem sistemu organizirano »rendžersko«
službo za varovanje favne in flore.
Še bi lahko našteval zanimivosti iz potovanja po Bolgariji. Prostora je malo, upam, da
bom pripravil predavanje na to temo. Hvala
organizatorkama v Bolgariji Silviji in Velis.
Pozivam pa vse, ki imajo možnost, da si
ogledajo znano – neznano Bolgarijo. To je za
naše razmere trenutno še poceni, ker je povprečna plača v Bolgariji 350 evrov in temu
primerne so tudi cene.
Jure Kordiš

Svet javnega
zavoda za
kulturo in
turizem Grad
Snežnik v novi
sestavi
Občinski svet Občine Loška dolina je
na 6. redni seji imenoval člane sveta
Javnega zavoda za kulturo in turizem
Grad Snežnik za novo mandatno obdobje. Predstavniki Občine Loška dolina,
ki je ustanoviteljica zavoda, so tako postali Tanja Mlakar, Milena Strle, Peter
Nelec in Peter Prevec. V skladu s statutom zavoda imenuje v svet zavoda svojega predstavnika tudi zainteresirana
javnost. Kulturna in turistična društva
iz občine Loška dolina so za to nalogo
izvolila Janeza Ponudo.
Člani sveta so se na konstitutivni seji
sestali 14. septembra 2011 in za predsednika imenovali Petra Nelca. Mandat
članov sveta traja štiri leta in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda.
V preteklem mandatu je svet deloval v
sestavi Slavica Čuk, Branko Troha, Peter Prevec, Anita Kolmanič in predsednik Dušan Baraga.
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SPLETAMO PRIJATELJSTVO
Tokrat v vrtec smo se podali,
da s »polhki« bi okraske oblikovali.
dečih
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Papirnate jelenčke
za obešanke smo naredili,
rožičke s pentljicami smo okrasili.
Pisani palčki igralnico bodo krasili,
ponoči na igrače bodo pazili.
Učenci in otroci radi se skupaj igrajo,
saj se že zelo dobro poznajo.
Anita Bajec

Decembrska delavnica s petošolci
V drugi igralnici pa smo iz PVClončkov in filca oblikovali palčke.
Petošolci so pokazali, da imajo razvit
čut do mlajših otrok in jim z delovno
vnemo priskočili na pomoč pri izdelavi
palčkov in jelenčkov. Med delavnico
sem hotela enemu izmed naših otrok
pomagati, pa mi je rekel: »Šolar mi bo
pomagal!« Iz tega lahko sklepam, da
so se Rdeči polhki prepustili vodenju
petošolcev, petošolci pa so se izkazali,
da so potrpežljivi in da se brez zadržkov
družijo tudi s štiriletnimi otroci.
Urška Lah

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 18. novembra 2011, je tako kot v vseh vrtcih in šolah po Sloveniji tudi na naši
šoli in vrtcu potekal tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt je nastal na pobudo Čebelarske
zveze Slovenije. Glavni namen je bil, da bi zajtrkovalo vse več otrok, da bi jedli hrano, pridelano v Sloveniji, in govorili o pomembnosti kmetijstva ter čebelarstva.
Na mize smo za zajtrk tako dobili kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Vsa živila so bila
slovenskega porekla, podarili so nam jih slovenski kmetje, čebelarji in živilskopredelovalna podjetja. Pri zajtrku so se nam pridružili tudi člani Čebelarskega društva Loška dolina
ter predstavniki občine.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali
pri izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka.
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Utrinki dejavnosti v najmlajši skupini otrok
DEJAVNOSTI
V ODDELKU

GIBALNE
AKTIVNOSTI

ZAČETKI
NARAVOSLOVJA

Strokovni delavki v oddelku: Darja in Monika

VRTEC & ŠOLA
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Rdeči polhki smo z Zalino babico pekli kruh
V letošnjem šolskem letu praznujemo rojstne dni
»Rdečih polhkov« malo drugače kot preteklo šolsko leto.
Otrok praznuje rojstni dan skupaj s starim staršem.
Deklica, ki je imela oktobra rojstni dan, je v vrtec
povabila svojo babico. Z babico Rajko Truden smo pekli
kruh. Najprej smo ga v počasnem postopku zamesili,
tako da so otroci sami mesili svoj hlebček kruha.
Vsak otrok je tudi okrasil
svoj hlebček kruha z
razžvrkljanim jajcem in
semeni. Babica Rajka je za
vse otroke pripravila tudi
recept, po katerem so lahko
tudi doma spekli enako
dober kruh kot v vrtcu.
Otroci so ves čas pozorno
spremljali delo dekličine
babice in bili navdušeni nad
tem, da bodo lahko jedli
kruh, ki so ga spekli sami.

Mmmmmm, kako je bil dober kruh. Mjami, še bi …

Ob obisku starega starša največje zadovoljstvo doživijo ravno
otroci. Zelo so ponosni, ko jih obišče nekdo od bližnjih v vrtcu.
Z obiski starih staršev smo dosegli prijetnejšo in hkrati toplejšo
klimo v skupini, ki je bila avtomatično notranja motivacija
za prihodnje dopoldneve, ki so nas čakali, da jih vsi skupaj
preživimo v vrtcu.
Zapisala: Urška Lah

Drobtinica 2011
Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, je Rdeči križ
Slovenije ponovno organiziral akcijo DROBTINICA, s katero
območne organizacije RK zbirajo sredstva, ki jih namenijo za
pomoč pri plačilu toplega obroka šoloobveznim otrokom iz
socialno šibkih družin.
Letos smo prvič akcijo Drobtinica izvedli v Starem trgu pri
Ložu. Tako smo v petek, 28. oktobra, na sejmišču postavili
stojnico s kruhom in pecivom. Prostovoljke RK in učenci
krožka RK smo vabili k darovanju prispevka, v zameno pa so
obiskovalci dobili kruh ali pecivo.
Akcija je bila uspešna, saj smo zamenjali okoli 180 kg kruha in
kar veliko pekovskih izdelkov.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Območnem združenju RK
Cerknica, Občini Loška dolina, članicam društva Potepinke iz
Vrhnike, ki so nam pomagale pri akciji, in trgovini Mercator
za podarjen kruh. Zahvaljujemo pa se tudi vsem vam, ki ste v
akciji sodelovali.
Zagotovo bomo akcijo izvedli tudi drugo leto.
Mentorici RK: Helena in Anita
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Helena Novak Obreza

Projekt »Simbioza«
Od 17. do 21. oktobra je na naši šoli potekal
brezplačni tečaj računalništva, s katerim se
je tudi občina Loška dolina vključila v vseslovenski projekt »Simbioza« ali največjo akcijo prostovoljcev leta 2011 v Sloveniji.
V medgeneracijskem projektu je v celotni
Sloveniji sodelovalo preko 2.000 prostovoljcev in 6.000 starejših. Mladi prostovoljci, učenci naše šole in njihove mentorice, ki
so vodile tečaj, so svoje znanje brezplačno
prenašali na starejše in jim tako omogočili, da tudi oni spoznajo zanimivo, koristno
ter zabavno napravo, ki ji pravimo računalnik. Starejši udeleženci usposabljanja so
se v treh dneh tečaja spoznali in pridobili
znanje treh vsebinskih modulov projekta,
in sicer: Računalnik – moj prijatelj, Klik v
svet in Internet ter elektronsko pošto, brez
katere danes več ne gre.

HIŠICA KAMNITA
Stoji tam hišica kamnita,
osamljena, v lepoti skrita,
le malokdaj se še zgodi,
da "dušo" hišica dobi.
A danes sem se odločila,
v mladostne dni se bom vrnila,
spet krušno peč si zakurila
in kruh domači zamesila.

Na tečaju je večina starejših prvič samostojno sedela za računalnikom in se spoznala
z novo igračko mladih, ki ni le za zabavo
in vsakdanjo koristno uporabo, ampak je
tudi čarobno okno, preko katerega se vidi
ves svet.
Računalnik danes postaja naš vsak dan,
zato brez osnovnega znanja o računalništvu
sami sebe izločamo iz poti osebnega in skupnega razvoja. Obvladovanje računalniških
veščin nam omogoča, da hitreje pridemo
do želenih informacije ali podatkov, ki jih
potrebujemo. Še posebej je računalnik lahko velik prijatelj starejšim, ki niso več tako
gibljivi in zato vedno manj v družbi, med
ljudmi in osamljeni. Takrat lahko postane

računalnik človeku tudi tisti prijatelj, ki mu
omogoča, da spet polno spremljanje življenja okoli sebe in spoznavati ter pridobivati
nove in nove prijatelje.
Svoje zadovoljstvo so starejši izrazili tudi
z zahvalo prostovoljcem za njihov trud in
dobro delo.
Upam, da se bo naše sodelovanje nadaljevalo tudi v prihajajočem letu. Vsem želim
predvsem obilo zdravja in pozitivne energije, ki je na naših delavnicah ni manjkalo.
Za ekipo, ki se je trudila v projektu Simbioza na OŠ heroja Janeza Hribarja, Helena
Novak Obreza.

V zapečku toplem bom sedela,
tu spet mladost me bo objela,
čeprav bo to le lep spomin,
da čas hiti, mi v opomin.
Ko polnili bodo se peharčki,
te sreče ne zamenjajo denarčki,
bo ogenj pesmico si pel,
družino našo spet bi grel.
Stari dimnik pa objet v dim,
prikliče davni si spomin,
po kruhu tudi nekdaj je tako dišalo,
a se zave, da danes žal je le za šalo.
Ana Avsec, Ograde
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Gašper Modic, Društvo ljubiteljev Križne jame

Pohod okrog izvirnega območja Štebrščice
Foto: Miro Kunstek

Foto: Gašper Modic

Mrzlo nedeljsko jutro ni odvrnilo 20 pohodnikov, da so se v okviru Društva ljubiteljev
Križne jame zbrali pred vhodom v Križno
jamo, kjer je bil štart pohoda. Izpred vhoda v
Križno jamo smo se povzpeli na Križno goro,
kjer nas je pričakalo jutranje sonce.
Po krajšem postanku smo sestopili proti Sv.
Ani, kjer nam je gospod Matevž Levec prijazno razkazal notranjost njihove cerkvice.
Nato smo krenili mimo pokopnih gomil iz
železne dobe do ostankov Šteberškega gradu, kjer smo videli ohranjeno klet in del
obrambnega stolpa. Sledil je sestop do izvira
Štebrščice in ostalih bližnjih bruhalnikov. Od
izvira smo odšli do zaselka Sv. Štefana, kjer se
bo decembra odvijalo tradicionalno žegnjanje konj. Sledila je pot do kmetije z nastanitvijo Tekavča ograda, kjer smo se okrepčali
s toplo malico in toplimi napitki. Po malici
je Miro Kunstek predstavil etnološko zbirko
starih predmetov in predmetov iz Cerkniškega jezera, ki so včasih služili kot pripomočki
pri ribolovu. Sledil je povratek preko Bločic
in Bloške Police nazaj do Križne jame. Kljub
mrazu smo se imeli lepo in bomo pohod naslednje leto zagotovo ponovili.

Matej Kržič, Društvo ljubiteljev Križne jame

Pohod »Ob meji«

Območje ob meji občin Loška dolina in Cerknica nudi
pohodnikom poglede na prehode med različnimi rastišči travniških in gozdnih ekosistemov ter možnost
ogleda ostankov in objektov Rapalske meje. Po dolinah
in kotlinah je bila megla. Skupina pohodnikov se je odločila, da se povzpne višje, proti soncu. Izpred cerkve
na Škriljah smo se odpravila po »stari Javorski
poti« in gozdnih vlakah na vrh 1.103 m visokega hriba Lačnika. Tam smo se prvič srečali
z mejnimi kamni, ki so označevali mejo med
Italijo in Jugoslavijo. Kljub temu da je vrh
hriba zaraščen, smo lahko opazovali nekatera
naselja na Bloški planoti, v Loški in Cerkniški
dolini. Spustili smo se proti enemu najnižjih
prehodov med celino in primorjem v celotnem Dinarskem gorstvu in se po severnih
pobočjih Loma in Kozlovke odpravili proti
ostankom italijanskih obmejnih kavern v
bližini Otoških dolin. Po krajšem sprehodu skozi podzemlje smo ponovno prišli na
sončno površje in sestopili proti vasi Laze
pri Gorenjem Jezeru. Bližal se je zgodnji
jesenski večer, ko smo končno ponovno
ugledali vas Dane in cerkev Sv. Urbana.

Foto: Tine Šubic

Foto: Miro
Kunstek
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Barbara Lah

Godba gre v vojsko
Tudi letos se je Pihalni orkester Kovinoplastike Lož odločil, da se na božično-novoletni
koncert pripravi z intenzivnimi vajami. Od
25. 11. do 27. 11. so se v CŠOD-ju na Vojskem slišale melodije, ki se bodo slišale tudi
26. decembra na koncertu. Res, da so bile na
začetku te melodije še malo okorne, vendar
smo z vajami dosegli, da so zadnji dan že
lepo zvenele.
Najprej smo intenzivni vikend začeli s t. i.
sekcijskimi vajami, ki smo jih imeli v petek zvečer in v soboto dopoldne. V soboto
popoldne ter v nedeljo dopoldne pa smo
imeli še skupne vaje. Koncert bomo letos
popestrili s skladbami, kot so The Queen
Symphony, Freikugeln, Edelweis, Guillaume Tell, A Christmas Trilogy, On the Sun-

ny Side of the Street in
drugimi. Vikend pa ni
bil namenjen le vajam,
temveč tudi druženju
in sprostitvi ob našem
prostem času.
Kljub temu da se je iz
kakšnih ust pred tem
vikendom slišalo, da
gremo v Vojsko, celoten vikend ni bil tako
naporen, kot bi bili v
vojski. Smo pa pridobili na naši kondiciji in se dobro pripravili,
da bo naš božično-novoletni koncert lepo
zvenel. Naš letošnji gost bo oktet Kres, ki
prihaja iz Cerknice in njene okolice. Zato

Foto: Arhiv godbe

vsi vabljeni na božično-novoletni koncert
Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož, ki
bo 26. 12. v športni dvorani osnovne šole
v Starem trgu.

Andrej Žabkar

Starotrški pevci predstavili glasbeni prvenec
Mešani pevski zbor Sv. Jurija iz Starega
trga pri Ložu, ki si je v svojem imenu in
kot vzgled vzel farnega zavetnika svetega
Jurija, močnega, mladega moža v viteški
opravi na belem konju, katerega atributa
sta ščit in sulica, pa hkrati velika ljubezen
do ubogih in služenje Bogu, je preteklo
nedeljo, 30. 10. 2011, v domači župnijski
cerkvi uradno zaključil svoj skoraj dve leti
nastajajoč glasbeni projekt – snemanja
svoje prve zgoščenke pod vodstvom zborovodkinje Valerije Žabkar.
S sodelovanjem pri sveti maši in nato s koncertno predstavitvijo večine posnetih skladb
na svoji zgoščenki je zbor sklenil celodnevno duhovno srečanje častilcev Schoenstatt-

ske matere božje,
ki je tega dne potekalo v naši župniji.
Prav iz Schoenstatta, to je mednarodnega gibanja za
duhovno prenovo
v Cerkvi, katerega
sedež je v nemškem
mestu Koblenz ob
reki Ren, kjer se je
gibanje začelo 18. oktobra 1914, je namreč
našo župnijo preteklo nedeljo tako kot
že leta 2009 obiskala
tamkajšnja sestra Ra-

aše
Foto: Borut Kr

mona, ki je v veliki
meri prispevala k
izvedbi duhovnega
srečanja in hkrati
bila tudi idejna vodja za nastanek prve
zgoščenke, na kateri
so posnete najlepše
pesmi v čast Mariji
romarici, kot tudi
radi pravijo Schoenstattski materi božji.

Foto: Borut Kraševec

Koncertna izvedba
posnetih skladb, ki

vec

jo je Mešani pevski
zbor pod vodstvom zborovodkinje Katje Strle izvedel ob živi glasbeni spremljavi kvarteta instrumentalistov, zbranih pod
mentorstvom Dominika Krta in njegovega
glasbeno-produkcijskega studia, je učinkovala mogočno, mestoma, kot pritiče posamezni skladbi, otožno, zopet drugič pa polna sijočega veselja in zaupanja, ker imamo
v Mariji tako varno zavetnico. Molitvena
vsebina interpretiranih skladb pa je bila še
posebej izrazna v solističnih izvedbah in
segmentih, kjer je zbor najgloblje razgrnil
preprostost človeške duše in se v svoji majhnosti ves zatekel k Mariji, kot je to nakazal
tudi v svojem vzkliku, izbranem kot naslov
koncerta – Marija, s teboj na tej poti.
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Lara – Vesela puma

Križanka

Pri reševanju križanke si pomagajte s pesmico.

Z ljudmi radi sodelujemo,
vsem brez težav pomagamo.
Vsako leto venčke pletemo
in luč miru prinesemo.

1.
2.
3.

Tudi prvo pomoč znamo ...
Včasih jo celo uporabimo,
saj se nerodne roke tudi najdejo.

4.
5.

Letos na tabor z Ankaranom smo odšli,
Tam spoznali nove smo ljudi.
Postali dobri smo prijatelji,
drug na drugega zelo smo se navezali.
Skupaj bivali deset smo dni,
Naenkrat smo razšli se vsi ...
Minilo vse je en, dva, tri,
nam ostali lepi so spomini.
Eden od zakonov skavtskih pravi:
»Skavt si žvižga in poje v težavah!«
Pojemo zares si mi, če polni smo skrbi ...
Pojemo si kar tako, da se fajn imamo.

6.
7.
8.

1. Najmanjša skupina skavtov se imenuje po naši gozdni zveri, ki je podobna
psu. Kako se imenuje ta veja?
2. Kaj imamo skavti Loške doline vsako leto na Križni gori?
3. Hmm ... le kaj smo delali zadnjič pri skavtih in prodajali v nedeljo po maši?
4. Znamo jo vsi, t'velki in t'mali.
5. Katero barvo poleg sive in modre še najdemo na naši rutki?
6. Brez nje pri skavtih pač ne gre.
7. Tisto, kar stoji sredi jadrnice in na kar skavti na taboru obesimo zastave.
8. Ko na taboru vstanemo, najprej sledi ________ telovadba.

Grega Škulj - Zgovorni i. medved

Skavtska iznajdljivost
V času, ki prihaja, lahko okrasimo svoje
smrečice ali sobe na tisoč in en način. Lahko
jih okrasimo tako, da v okraske vložimo tudi
nekaj svojega časa in jih izdelamo sami. Za
angelčke iz klobučevine (filca) potrebujemo:
▶ tanko klobučevino, kupimo jo
lahko v art trgovinah, lahko pa jo
nadomestimo z odsluženo obleko,
majicami, hlačami ...
▶ leseno kroglico premera 15 do 20
milimetrov z luknjo na sredini
▶ okrog pol metra vrvice, debeline 1,5
ali 2 milimetra
▶ okraske
Za izdelavo potrebujemo tudi nekaj kartona
(za šablone), škarje, lepilo, iglo in debelejši
sukanec.

Po Skici 1 izrežemo 2 polovici trupa in ena
krila. Skozi leseno kroglico pretaknemo na
pol prepognjeno vrvico, dolgo okrog 30 cm.
Ta nam bo služila kot vrat in angelove noge.
Na to vrvico, ki poteka čez angelčka, navežemo še krajšo vrvico dolžine okrog 15 cm,
ki nam bo služila kot roke (Skica 2). Da bi
bilo šivanje lažje, si lahko vrvice prilepimo
na klobučevino z lepilom.
Skica 1
Skica 2

Na zadnji del trupa prišijemo krila, potem
pa skupaj zašijemo še prvi in zadnji del trupa
(glej fotografijo). Angelček je skoraj končan,
narisati mu moramo le še oči in zavezati vrvico na nogah in rokah – vozli predstavljajo
njegove dlani in stopala.
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Jožica Škrlj

»Uveljavljanje pravic invalidov – Evropska pot
iz krize«
Na Bloški planoti imamo poleg MDI in območnega združenja RK še celo vrsto društev,
ki vsa uspešno delujejo (turistično, športno,
planinsko, strelsko, dve gasilski društvi,
društvo upokojencev, društvo Zarja, lovsko
družino, več pevskih zborov …). V tem prispevku bomo na kratko predstavili bralcem
Obrha uspešno delovanje našega MDI v letu
2011, ki se za vse počasi končuje.
Na zboru članov smo že v začetku letošnjega
leta potrdili letno poročilo za leto 2010 in sprejeli delovni in finančni plan za tekoče leto. Po programu dela za 2011 smo se invalidi že v začetku
leta, v februarju, kljub snegu podali na zimski
pohod na Zgornje Poljane in vsi udeleženci smo
prišli do vrha in se tudi srečno vrnili.
V aprilu se invalidi priključimo tradicionalnemu pohodu po Krpanovi poti na Bloški
planoti; najbolj vztrajni so se odpravili na
daljšo pot, nekateri pa so pohod skrajšali, a
vsi so zadovoljni prispeli do cilja. Udeležili
smo se tudi pohoda po Kunaverjevi poti na
področju Rakeka (Rakov Škocjan …).
Mesec maj smo namenili dvodnevnemu izletu v Italijo na Boromejske otoke. Na poti
smo se ustavili v Milanu, drugemu največjemu mestu v Italiji, ki je tudi glavno mesto
dežele Lombardije. Ogledali smo si katedralo in znamenito operno gledališče La Scala.
Drugi dan smo nadaljevali pot do jezera Maggiore, ki je po velikosti drugo za Gardskim
jezerom. Na jezeru so med drugimi otočki
tudi Boromejski otoki s čudovitimi parki. Po
ogledih smo se z ladjico vrnili na celino in se
odpravili proti domu.
9. julija je bil kopalni dan v Topolšici in
ogled rudnika Velenje. Rudarski poklic je
eden najtežjih in najnevarnejših. Z rudarskim pozdravom Srečno! si vsi rudarji vsak
dan zaželijo srečno vrnitev iz rudniških jaškov. Ogleda rudnika so se udeležili tudi naši
težji invalidi s spremljevalci, vsi pa smo dobili tudi rudarsko malico. Delo v rudniku je
stalno varnostno nadzorovano, saj plini lahko povzročijo eksplozije ali požare. Z ogleda
rudnika smo odšli z novimi spoznanji, kako
težko zaslužen in trd je rudarski kruh.
Kopalne dneve na pobude in želje članov
našega društva organiziramo večkrat, kot
je predvideno v našem programu dela, in
sicer v Ankaranu, Izoli in Dolenjskih Toplicah. V programu ohranjanja zdravja so naši
člani letos koristili termine v zdraviliščih in

Invalidi v dolini Neretve, oktober 2011

objektih ZDIS v Izoli, Čatežu, na Ptuju, v Radencih, Rogaški Slatini, Šmarjeških toplicah,
Dobrni in Topolšici. Sedemdnevno letovanje na morju je bilo letos organizirano od
29. 8. do 5. 9. na Korčuli.
Na enodnevnem izletu po avstrijski Koroški
smo se ustavili ob Vrbskem jezeru, obiskali cerkev Gospe Svete in knežji prestol, pomembna kraja v zgodovini Slovencev. Cilj
našega izleta je bil tudi grad Hochosterwitz,
ki je zelo podoben gradu Neuschwanstain
na Bavarskem. Sledil je ogled Celovca, Minimundusa in drugih znamenitosti.
V mesecu oktobru smo se invalidi za tri
dni tudi letos popeljali v dolino Neretve do
plantaže mandarin. Vreme nam je bilo letos bolj naklonjeno, saj smo si mandarine
lahko sami nabirali in se potem po rokavih
reke Neretve popeljali s tradicionalnimi
trupicami (čolni). Na poti smo se ustavili
v dalmatinski prestolnici Split, videli enega naravnih čudes – kanjon reke Cetine ter
pod Biokovim nadaljevali pot po Makarski
rivieri do Neuma.
Na povratku smo se ustavili v slikoviti prestolnici Bosne in Hercegovine v Sarajevu.
Ogledali smo si mesto, ki je bilo gostitelj
14. olimpijskih iger leta 1984, mesto, kjer
se prepletata arhitektura vzhoda in zahoda
in kjer so na žalost še vedno vidne posledice zadnje krute balkanske vojne. Sprehodili
smo se tudi po Baščaršiji, ob reki Miljacki ter

si ogledali znamenitosti mesta in podoživeli
tudi nekaj trenutkov iz vojnega Sarajeva.
V novembru, kot že vsa leta, smo organizirali tudi martinovanje za naše člane, saj je tudi
tovrstna prireditev psihična sprostitev za invalide, ki se čutijo osamljene. Martinovanje
je letos bilo v Ribnici.
Športniki našega MDI kljub zmanjšanju dodeljenih sredstev aktivno delujejo v vseh športnih panogah tako kot do sedaj – v balinanju,
šahu, ribolovu, pikadu, kegljanju itd. V vseh
športih sodelujejo tudi s prijateljskimi DI. Po
koledarju Zveze delovnih invalidov Slovenije
za leto 2011 je bilo regijsko tekmovanje v kegljanju letos organizirano v Cerknici.
Naše MDI se je v novembru odzvalo tudi na
pobudo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma
o noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Zbiranje podpisov bo
trajalo do vključno 21. 12. 2011. Novela je
bila v državni zbor vložena z namenom, da se
spremeni sestava in število članov FIHO, kar
ne bi bilo v korist invalidskim organizacijam.
Svet FIHA ima pomembno vlogo pri razdeljevanju sredstev, ki jih fundacija dobi od
Loterije Slovenija, saj v skladu s pravilnikom
ta sredstva delijo invalidskim in humanitarnim organizacijam. Po besedah predsednika
NSIOS novela ni bila oblikovana po demo-

25

kratičnih standardih, saj je bila vložena brez
njihovega sodelovanja. V FIHO so že do
sedaj zaskrbljeni, ker se znesek koncesijskih
dajatev stalno znižuje predvsem s strani Loterije Slovenija, fundaciji pa pomenijo večino vseh sredstev, ki jih lahko razdeli med
invalidske in humanitarne organizacije.
Za 3. december, mednarodni dan invalida, ki
letos poteka pod geslom iz naslova tega prispevka »Evropska pot iz krize – uveljavljanje
pravic invalidov«, in za zaključek leta smo
organizirali še predavanje svetovalk iz specializirane farmacevtske prodajalne Medilek na
temo »Predstavitev medicinskih pripomočkov
za lajšanje bolečin«. Predavanje je bilo poučno
in vzpodbudno za vse prisotne člane invalide.
Po predavanju smo potrdili še predlagani
program dela za naslednje leto in s tem končali zadnjo sejo izvršnega odbora v letu 2011.
Želja članov MDI je, da bi novoizvoljena vlada modro vladala in v naslednjih letih čim
bolje poskrbela za delovna mesta mladim, ki
še nimajo zaposlitve, za tiste, ki so delo izgubili, za upokojence in za nas invalide.
V mesecu decembru praznujemo tudi državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti. Prav je, da poleg ostalih decembrskih
praznikov praznujemo tudi državni praznik
naše lepe domovine Slovenije.
Pa prijetne božične praznike, veliko zdravja,
lepih doživetij in uresničenih želja v novem
letu 2012 vsem bralcem Obrha želi Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška
dolina – Bloke.

Televizijski ekran
Umolknila je družinska harmonija,
molči žena, molči mož,
otroci so jima v spotiko,
televizijski ekran je hišni gospodar.
Gledaš njega, molčiš,
poslušaš njega glas
od jutra do noči,
ne slišiš žene, žena tvoj glas,
otroci prepuščeni internetu,
kam nas pelje, vprašam vas,
ta televizijski ekran.
Beseda v grlu je zamrla,
pripovedko otrokom požrl je TV ekran,
kot tujci se gledamo vsak dan,
saj glavno besedo ima televizijski ekran.
O, Bog, usmili se nas.
Vinko Kraševec
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A. B.

»O podnebnih spremembah
v Babnem Polju«
V sklopu projekta »Prostovoljstvo – izraz aktivnega državljanstva« sta v začetku novembra moči združila Zavod Oron iz Starega
trga in Športno društvo Planjava iz Babnega
Polja ter pripravila konferenco na področju
trajnostnega razvoja, varstva okolja in živali
ter ohranjanja naravne dediščine.
Konferenca se je odvijala v Turistični kmetiji
»Pri kovačiji« v Babnem Polju, kjer so poslušalci povsem napolnili prostor in uvodoma
prisluhnili predavanju dr. Lučke Kajfež Bogataj z naslovom »Podnebje se spreminja hitreje kot pa navade ljudi«.
Dr. Lučka Kajfež Bogataj je redna profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predstojnica Katedre za agrometeorologijo. Med
letoma 2002 in 2008 je bila tudi članica Medvladnega odbora za podnebne spremembe
(IPCC), ki je skupaj z Al Gorom leta 2007
prejel Nobelovo nagrado za mir.
V Sloveniji velja za eno izmed pionirk pri
raziskovanju vpliva podnebnih sprememb
in obiskovalcem je predstavila mnogo dejstev in pričakovanih posledic.
Podnebne spremembe niso nekaj novega,
Zemlja jih je v svoji zgodovini preživela že
celo paleto, a so spremembe zadnjih 200 let
vendarle izjemne zaradi hitrosti, s katero se
dogajajo. In tudi zaradi dejstva, da kar 85%
sprememb lahko pripišemo človeku.
Z današnjim tempom treh glavnih gonil: naraščanjem prebivalstva, naraščanjem bruto
domačega proizvoda in izrabljanjem fosilnih

goriv lahko do konca stoletja pridemo kar
do 6 stopinj plusa, gledano globalno. Kaj to
dejansko pomeni, kakšne posledice prinaša
segrevanje, pa je nekaj, česar se mnogo premalo zavedamo.
Strokovnjaki, med katere sodi tudi dr. Lučka Kajfež Bogataj, nam posredujejo dejstva
in nas opozarjajo. Kot pravi: » … ker podnebne spremembe največ povzroča ravno
človeštvo samo. S svojim ravnanjem, s hitro
gospodarsko rastjo, z brezbrižnostjo. Torej
je tu že sociološka razsežnost. Neizbežno se
bo morala tudi politika spopadati z njihovimi vzroki in predvsem posledicami. Še več,
podnebne spremembe zadevajo vsakega od
nas, prej ko to spoznamo, bolje bo.«
Vsi pravzaprav potrebujemo nov pogled na to,
kaj je pomembno in kaj je vrednota. In vloga
civilne družbe je v tem primeru neizmerljiva.
Svoje poslanstvo lahko izpolnjujemo korak
po korak tudi s takimi srečanji, kot je bilo v
Babnem Polju.
Dr. Lučka Kajfež Bogataj je s svojimi besedami
morda komu vlila strah, a pravi, da ostaja optimist, ker boja pravzaprav sploh še nismo začeli.
Optimisti pa so tudi člani Športnega društva
Planjava, ki so se gostji prisrčno zahvalili za
obisk v Babnem Polju, nato pa skupaj z vsemi udeleženci konference še lep čas razpravljali. O podnebnih spremembah, o pomenu
prostovoljstva in o tem, da znajo, zmorejo in
hočejo prispevati svoj kamenček v mozaik –
tistega lokalnega in tistega globalnega.

foto: Alenka Veber
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kaplan Bojan Traven

Božična skrivnost
Ne vem, kako si preživel ta čas priprave, to
veš najbolje sam, vem pa, kako sem ga preživel sam. V tem času sem ugotavljal marsikaj.
Iskal sem odgovore na to, zakaj nisem tako
srečen in zadovoljen, kot bi lahko bil, zakaj
se ne počutim tako dobro, kot bi se lahko,
zakaj trpim in se nič ne izboljša …
Kakšen Bog neki je to, da vse to dopušča in
me pravzaprav pušča samega? Podobno sem
se spraševal, kje so vsi prijatelji, kadar jih
najbolj potrebuješ, kam so se izgubili? Zakaj
me pustijo samega, pa me ne bi smeli. Spraševal sem se, zakaj je v hiši vse tako narobe
in se nič ne spremeni?
Povem ti, da se od vseh teh vprašanj nisem
počutil nič kaj bolje, pa tudi odgovora nisem
našel. Nisem ga našel vse dotlej, dokler sem
bil poln samega sebe in sem se sam sebi zdel
največji revež, dokler sem po svoje krojil in
predalčkal ljudi ter nenazadnje Boga.
Ko sem se tako zapiral in videl napake vsepovsod, le v sebi ne, sem ugotovil, da bo
treba pogled radikalno spremeniti. In sem
se mu prepustil v molitvi. »Človek je ustvarjen za velike reči – za Boga samega, da ga
on napolni. Človekovo srce pa je preozko za
velikost, ki mu je namenjena. Mora se razširiti. »Ko Bog podarja samega sebe, krepi
naše hrepenenje; s hrepenenjem razširja
našo notranjost; ko jo razširja, jo napravlja
sprejemljivejšo za njega samega.«
»Predstavljaj si, da te Bog hoče napolniti z
medom/podoba za Božjo nežnost in dobroto/. Če pa si ti poln kisa, kam boš dal med?
Posoda, se pravi srce, se mora najprej razširiti
in očistiti: osvobojeno mora biti kisa in okusa
po kisu. To zahteva delo, stane bolečine, vendar le tako nastane pripravljenost za to, za kar
smo določeni« (Benedikt XVI., Spe salvi, 33).
Ko sem se odprl, je lahko Bog vstopil in mi
povedal, da je dober in usmiljen in bil sem
presenečen, ker sem se pustil presenetiti.
Ne vem, kaj pričakuješ od božiča in od Boga.
Ali morda upaš, da bo tlesknil in s čudežem
spremenil okoliščine tvojega življenja? Ne,
to ni to! Bog je naredil veliko več, prišel je,
da bi vse te okoliščine delil z nami. Jaz in ti
mu morava le dovoliti, da to naredi. Morava
mu prepustiti del svojega tovora in najino življenje, bo ne samo lažje, ampak tudi lepše.
Božični prazniki nam predstavljajo začetek
našega življenja, začetek upanja, veselja in

sreče. Božični praznik, je praznik Gospodovega rojstva, praznik otipljive ljubezni našega Boga do človeštva in do vsakega izmed
nas. Z odprtim srcem za božje lahko slišimo,
da nas ta majhen otrok ljubi, želi se nam izročiti, želi povedati samo, da nas neizmerno
ljubi, da stopa iz samih nebes po Mariji v ta
svet, kjer hoče zaradi zla prevladovati tema,
namesto življenja smrt.
Bog Oče želi, da ta Novorojeni, ta njegov
božji Sin in njegova ljubezen tudi danes postane človek.
Pogosto se sprašujemo, kakšen je Bog. Ne
moremo si ga predstavljati, nobena prispodoba ni dovolj popolna, da bi bila zanj primerna. Ko tako naš razum in naše besede
omahujejo pred Božjo skrivnostjo, nam prihaja Bog sam naproti. Postane človek, da bi
lahko v knjigi njegovega življenja brali, kdo
in kakšen je. Ker mi ljudje s svojimi napori ne moremo priti Bogu dovolj blizu, nam
prihaja naproti On sam. In da bi ga lahko
razumeli, je postal eden izmed nas. Ne le da
govori po človeško, ampak po človeško tudi
čuti, trpi, se veseli in na koncu celo umre.
Jezus v jaslicah, odvisen od drugih, nam
govori, da brez nas ne more ničesar storiti.

Od nas pričakuje pripravljenost na sodelovanje. Marija in Jožef sta bila njegova prva
sodelavca. Zato tudi Bog potrebuje naše
sodelovanje, da nas lahko odreši. Nič ne bo
naredil namesto nas in brez nas. Zato se v
tem božičnem času vsakemu od nas zastavlja vprašanje, koliko je v nas pripravljenosti
za solidarnost z drugimi in za sodelovanje
z Bogom. Jožef in Marija sta opustila svoje
prvotne življenjske načrte, ki sta jih imela,
preden ju je doletela Božja izvolitev. Podobno pozneje apostoli, ki so takoj pustili svoje
čolne in mreže in šli za Jezusom.
Nebogljeno Dete v jaslicah pričakuje nekaj
te velikodušnosti tudi od nas in čaka na našo
pripravljenost, da se vključimo v veliko delo
odrešenja človeštva, da vsak dan sprejmemo Očetovo voljo in jo v čim večji zvestobi
izpolnimo. Naj nas torej moč Božjega Sina
napolni z veseljem, odrešenjem, saj bomo le
tako lahko postali njegovi prijatelji in sodelavci. Tedaj se bo rodil tudi v našem srcu, tedaj bo na svoj rojstni dan postal naš prijatelj.
V imenu gospoda župnika
in v mojem imenu
želim vsem občanom
blagoslovljene božične praznike.
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Predčasne volitve
v državni zbor 2011
4. december 2011
NEURADNI REZULTATI
VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center

Naj obrodijo želje,
skrite v srcih vseh ljudi.
Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njih sij.
Naj ima novo leto tople, modre oči.
Naj v njih sta nebo in
sanje ter sreča za vse ljudi!
Srečno, zdravo in mirno leto 2012
vam želi OO Loška dolina!

Vse, kar je v moči narave
in razuma, naj bo v
o,
novem letu naravnano tak
o,
jetn
pri
je
ljen
živ
bo
da
delo pa uspešno!
Vesel božič in
srečno leto 2012!

Kandidat

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
RIHARD BRANISELJ
Občankam in
občanom
Loške doline
ter vsem
bralkam in br
alcem
glasila Obrh že
prijetne božičn limo
e praznike
ter srečno, zd
ravo in
uspešno leto
2012.
Lista – Skup
aj naprej
za Loško dol
ino

LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA
TAMARA VONTA

LJ - Šiška III

MITJA MERŠOL

LJ - Šiška II

JANJA KLASINC

LJ - Šiška I

MAŠA KOCIPER

LJ - Vič - Rudnik III

ZORAN JANKOVIĆ

LJ - Vič - Rudnik II

IVA DIMIC
Vsem občankam in občano
m želimo
topel in ljubeč dom,
blagoslovljene božične pra
znike
v krogu družine in prijateljev
,
v novem letu pa obilo usp
eha, manj stresa
in več časa za pomembne
stvari!
Obenem se zahvaljujemo za
vso prejeto
podporo v Loški dolini!

r DESUS
Občinski odbolina
Loška do

Cerknica- Logatec

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Občinski odbor
LDS Loška dolina

reminjanju,
Odprite roke sp
nih vrednot.
st
la
e
a ne izpustit
obdari
Naj vas leto 2012
trenutki,
i
m
s številnimi lepi
peha in
us
a,
vj
obilico zdra
ljstva!
vo
do
za
ga
osebne
nike in
az
Vesele božične pr
tu!
le
m
ve
no
srečno v

Volilni okraj

Občinski
odbor N.Si

Cerknica - Logatec

SD - SOCIALNI DEMOKRATI
DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ

LJ - Center

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
DRAGUTIN MATE

LJ - Vič - Rudnik IV

ALENKA JERAJ

LJ - Vič - Rudnik I

MAG. ANDREJ ŠIRCELJ

Cerknica - Logatec

Spoštovani občani, drage občanke Loške doline!
Za Socialne demokrate je bilo leto 2011 v vseh pogledih razgibano - huda gospodarska kriza,
stranka kot nosilka vladne politike, priprava reformnih ukrepov in njihov padec na referendumih,
predčasne volitve; v Loški dolini povolilni pristanek v opoziciji, v kateri pa smo in bomo še kako
aktivni; morda se zato zdi, da se je leto še hitreje odvrtelo.
Na videz drobna dejanja spodbude in sodelovanja se zato največkrat zdijo samoumevna.
V imenu Občinske organizacije Socialnih demokratov se vam želimo zahvaliti
prav za vsako dobro besedo ali dejanje, s katerim ste nas podpirali, navduševali,
s kritikami usmerjali ali bodrili v letu 2011! Hvala vsem, ki ste podpirali naš program in
se zanj zavzeli tudi na predčasnih državnozborskih volitvah.
Prihajajo praznični dnevi, ki letos prav gotovo ne bodo bleščavi in bo marsikomu
še tesneje pri srcu kot druge dni. Naj bodo dnevi počitka, miru, družinske bližine,
prijateljskih srečanj in topline, dobrih besed in iskrenih nasmehov.
Srečen božič in zdravja, zadovoljstva, energije, navdušenja, optimizma, navdiha vsega dobrega v letu 2012 vam želimo - iz srca!
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Janja Urbiha

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

V prejšnji številki Obrha sem vas spomnila na častitljivo obletnico – 500 let od
nastanka fresk v nadleški cerkvi. Pa nadaljujmo tokrat v vasi in si poglejmo še staro
podobo same vasi in njenih prebivalcev. Kot izhodišče nam bo služila razglednica
izpred prve svetovne vojne.

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

1918 Nadlesk – Vas Nadlesk pri Ložu

R

azglednico vasi Nadlesk je poslala Srpankәna (Okoliš) Marija svojemu možu tja daleč
v Albanijo, kjer je bil vojak v prvi vojni. Popisala je kar obe strani, tako prvo kot zadnjo, da bi mu sporočila kar največ novic od doma. Zagotovo pa mu je podoba domačega
kraja vlila še dodatnih moči in poguma, da je vztrajal v težkih vojnih razmerah in se
srečno vrnil domov.

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.

Žal nimam podatka, kdaj je bila razglednica (kartica) izdelana. Zagotovo je leto nastanka
fotografij vsaj kakšno leto, lahko pa tudi desetletje, preden je bila poslana. Razglednica je
bila odposlana 26. marca, najverjetneje leta 1918. Letnico se da po natančnem opazovanju
razbrati iz žiga. Čudi me, da na razglednici ni bilo znamke.Razglednico je založil: gostilničar
Ludvik Kržič iz Nadleska. Slike pa je napravil fotograf J. Šega iz Grahovega.

29

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

http://cerknica.org/stareslike

P

oznogotska vaška cerkvica sv. Jedrt
v Nadlesku ni znana samo po starih
in zanimivih freskah, ampak tudi po drugih umetnostnozgodovinskih elementih,
kot so: odlično ohranjen, kasetiranlesen
strop, poslikan kor, kip (lesena glava Janeza Krstnika je po ocenah iz konca 13.
stoletja), trije pozlačeni oltarji. Zato jo
uvrščajo med najpomembnejše kulturne
spomenike na Notranjskem.
Zvon na preslico nosi dva stara zvonova, eden je z letnico 1644. Vhodna lopa
je bila prizidana leta 1858. Zajema skoraj
vso širino pročelja in je s širokimi arkadnimi loki odprta na vse strani.Pred to
vaško cerkvico je na sliki precej vaščanov.
Samo tu sem jih naštela kar 22. Ste našli
še kakšnega?

Prizor je iz vaškega središča v smeri
Podcerkve.
‡ Skrajno levo se malo vidi Šerinkәno
in Matazinovo hišo.
‡ Levo je Namretova hiša. Pred njo so
slikani štirje postavni moški, eden
celo zelo ponosno sedi na kolesu. V
ozadju se skriva nekaj glavic vaške
mladeži.
‡ V sredini je velika Kržičeva hiša, v
kateri so imeli trgovino in gostilno. To
potrjuje tudi tabla z napisom in oblika
vhodnih vrat. Iz te hiše je bil doma
župan Kržič. Tudi pred gostilno stoji
več vaščanov.
‡ Desno stoji Pavlčeva hiša (Ravšelj),
štirikapnica, krita s strešniki.
Na tej sliki desno spredaj sedi na kladah
še en moški. Ta je najbrž eden od Jeriševih
mož. V času nastanka te slike je cesta iz
vasi v smeri Podcerkve peljala levo od
Namretove hiše. Danes je cesta speljana
med Kržičevo in Pavlčevo hišo.

december, 2011
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T

u pa je pogled iz vasi še v smeri proti
Starem trgu in Pudobu.

‡ Prva hiša iz leve je Karlova hiša (Srpan),
še krita s slamo a precej široka, saj na
cesto v pritličju gledajo kar štiri okna,
v podstraži pa še tri.
‡ Naslednja, malo nižja in z gankom na
prednji strani, je Jeriševa (Levec), tudi
s slamo krita.
‡ Višja hiša zadaj, tudi še s slamo krita, je
Pavličkova (Komidar).
‡ Čisto zadaj je vidna samo streha
Andrajcove hiše (Žnidaršič).
‡ Stavba v sredini je Kozlova (Gregorič).
Na sprednji strani se vidi, da je
nadzidana. Najbrž so takrat, ko so jo
dvignili, zamenjali slamnato streho z
opeko. Pred to hišo je suhljato drevo
brez listja in na vrh te krošnje se je
povzpel mladenič, ki se je zbal, da ga
pred hišo na fotografiji ne bo videti.
Njegov trud je še prav posebej vzbudil
moje zanimanje. Domačini so mi
povedali, da je bila to lipa, ki je stala
na sredi vaškega križišča. Spodaj je bila
zavarovana z gomilo kamenja.

Razglednica je objavljena tudi v knjigi:
• Kebe J.: Loška dolina z Babnim Poljem, Lj 1996, na strani 167

‡ Skrajno desno je Šerinkәna oz. danes
Vampljeva hiša.
‡ Takoj za njo pa Ribәnčenava (Gorše),
tudi še s slamo krita.
V ozadju se vidi golo pobočje Racne gore.

Viri:
• Janez Okoliš
• Mirko Komidar
• Kebe J.: Loška dolina z Babnim Poljem, Lj- 1996
Kraj:
Datum:
Avtor:
Zbirka:
Skenirano:

Nadlesk
ocenjeno na najkasneje 1914, odposlana 26. 3. 1918,
Josip Šega, Grahovo
Janez Okoliš
Miloš Toni, 17. 10. 2011

Komentar:
Marko Gorše: Fant na lipi je moj stari oče Jože Gorše st,. ki je bil rojen 1898.
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Karmen Petrič

Notranjsko domoljubno društvo
generala Maistra Unec
Leta 1998 je bilo ustanovljeno Društvo
general Maister v Ljubljani. Podružnica
DGM za Notranjsko, s sedežem na Uncu,
je začela z delovanjem leta 2000 s ciljem,
da obudi spomin na zgodovinska dela in
dejanja generala Maistra in njegove soborce. Iz našega dela Notranjske jih je bilo več
kot štirideset.
Leta 2007 je podružnica prerasla v samostojno društvo, ki je član Zveze društev general Maister Slovenije.
V obdobju delovanja smo bili pobudniki
za poimenovanje šole na Uncu po Rudolfu
Maistru – Vojanovu in vgraditev spominske plošče na šolsko stavbo. To se je zgodilo 16. novembra 2001.
Udejanjena je bila pobuda za obnovo pročelja šolske stavbe – leta 2001. S sponzorskimi prispevki podjetij in posameznikov
so bila izvedena predhodna dela obnove
pročelja.

Ob obletnicah rojstva, smrti in ob dnevu
Rudolfa Maistra organiziramo proslave in
spominske dogodke s polaganjem cvetja
in programom v sodelovanju s šolo, gasilci
in Maistrovo konjenico in smo soorganizatorji tradicionalnih Maistrovih pohodov
in tekov na Uncu.
Sprejemamo in gostujemo člane iz drugih
sorodnih društev in jih vodimo po zgodovinskih in turističnih krajih Notranjske,
pridobili smo tudi stalno razstavo o življenju in delu Rudolfa Maistra ter bojih
za severno mejo, ki jo predstavljamo obiskovalcem. Poleg ostalih aktivnosti zbiramo gradivo za spominsko sobo Generala
Maistra.
V letošnjem letu smo v svojem programu
dali poudarek na širitev domoljubja med
mladimi. Tako smo v septembru razpisali literarni in likovni natečaj na temo Moj
dom, ki smo ga poslali na šole v UE Cerknica, Logatec in Postojna. Na natečaj se je
odzvalo 7 osnovnih šol s 106 likovnimi in

34 literarnimi deli. Strokovna komisija je
izbrala najboljše v kategoriji 1.–4. razred
(likovni izdelki) ter v kategoriji 5.–9. razred (literarni izdelki) in jih skupaj z njihovimi mentorji 22. oktobra 2011 odpeljala na nagradni izlet v Kamnik.
Med nagrajenimi učenci je bila tudi učenka 5. a razreda iz OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg Katja Kolmanič z mentorico
učiteljico Andrejo Jelinčič.

MOJ DOM
Jaz tam sem doma,
kjer zjutraj se sonce s ptički igra.
Ko ptički začno peti,
v šolo moram jaz hiteti.
V mojem domu sobe so,
pa kuhinja, kopalnica
in velika streha
sega skoraj do neba.
Zajčki, psička in degujčici
Pravi so prijatelji.
Tu sta očka, mamica,
pa še mlajša sestrica.
V domu rastem, se učim,
se zabavam in živim.
Tu je varno in toplo,
skrbi drugam odidejo.
Katja Kolmanič

Vsa likovna in nagrajena literarna dela so
bila predstavljena na osrednji prireditvi ob
državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra,
ki je bila 20. novembra na Uncu.
Karmen Petrič
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Helena Bavec

Življenje ni borba, je sodelovanje
Danes ob svetovnih krizah in številu prebivalstva se vse prevečkrat omenja, da se moramo boriti za preživetje, zaupati samo sebi,
ker drugače nas bodo »itak« vsi po vrsti izkoristili. Pa je to res?

domačine, kar me pomirja. Če nimaš prijateljev, sodelavcev, somišljenikov se počutiš zgubljen in osamljen. Človek je bitje, ki potrebuje
svojo zasebnost kot tudi socialne stike. In to
cenim pri sebi, tako tudi pri drugih.

V srcu se še vedno počutim mlada, vendar sem
po letih že popolnoma zrela za otroke, službo
in ostale odgovornosti odraslega človeka. Počutim se že skoraj pripravljeno. Vendar sistem
danes mlade dela neuporabne, ne izkoristi njihovih idej in energij. Sistem hoče robote, iz katerih hočejo narediti vsemogočne in perfektne
za »biznis«. Bojuj se, ne glej na ostale, samo dosezi cilj, da dobimo dobiček. Pa še takrat ne bo
zadovoljstva in miru, ker tako ravnanje zahteva
večno naprezanje za še več.

V življenju imamo možnost videti dobro ali
slabo. In oboje obstaja. Eden brez drugega ne
moreta obstajati. Vendar preveč dolgo gledamo
slabo in to sprejmemo za realnost. Ne damo
možnosti, da vidimo stvari drugače, lepše, preprostejše, bolj humane. Izražati svoje mnenje,
ki je drugačno od zakonov, večine, ni lahko.
Sploh v tako majhnem kraju se nerad kdo izpostavlja. Pokazati svoje kvalitete, sposobnosti
in tudi slabosti. Noben ni vsemogočen, tudi jaz
ne. Zato potrebujem somišljenike, ljudi, ki so
pripravljeni sodelovati, pokazati svoje sposobnosti in jih uporabiti v korist sebi in vseh.

Ali se kdaj vprašate, koliko v resnici potrebujete? Zmernost je lepa čednost. To velja pri vsem.
Moja želja in enkrat, upam, da tudi vaša, je, da
namesto boja, vključimo sodelovanje. Loška
dolina mi je v mladosti ponudila raziskovanje
narave, kjer se vedno kaj dogaja. Otroški raj.
Tukaj sem se naučila živeti z naravo, se učiti od
nje in jo imeti za svojo zaveznico. V študijskih
letih sem širila svoje znanje, kolikor je bilo možno. In vrnila sem se nazaj domov, v domači
kraj. Tukaj se počutim dobro. Imamo toliko lepih krajev, možnosti za odkrivanje novih poti
dela in življenja v mirnem okolju. Ohranila
sem prijateljske vezi in spoznavam nove ljudi,

Vsak posameznik ima sposobnosti, talente,
ki ga delajo drugačnega od drugih. Za vse je
dovolj prostora in možnosti za lepo in varno
življenje. Skupaj lahko ustvarimo nekaj, kar
kot posamezniki ne moremo. Ni potrebe po
ljubosumju, ker je nekdo uspešen. Vsi smo
lahko skupaj uspešni. Samo če smo pripravljeni zaupati sočloveku in delati tisto, kar
nas veseli in izpolnjuje.
Zase in ostale, ki si še iščemo mesto v socialni
družbi, želim veliko volje in poguma v novem

letu, da nam uspe zagotoviti si zasluženo materialno varnost, da si bomo tudi sami začeli
enkrat graditi samostojno življenje in družino.
Dala si bom možnost, da poskusim narediti,
kar je v moji moči, da dam naprej, kar sem
se do sedaj naučila in da se še naprej učim
od vas. Nekaj nas je že, ki smo si enakih misli, vendar nas mora biti še več. Tako imamo
možnost se učiti še več drug od drugega in
končno ukreniti nekaj glede sožitja bivanja
z naravo in življenja v slogi s sosedi.
Pa lep veseli december želim in novo leto
pozitivnih sprememb – tako osebnih kot
družbenih.

Helena Bavec

Čemu je gnojenje potrebno in zakaj je
prepovedano gnojiti v hladnejših mesecih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199668&stevilka=3721
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla v 8. členu splošne določbe
pravi: Vnos rastlinskih hranil v tla je prepovedan pri gnojenju z gnojevko ali gnojnico:
– na tleh, nasičenih z vodo, prekritih s snežno odejo, na velikih strminah, kjer gnojevka odteka po površini, na zamrznjenih
tleh ter na vodnih zemljiščih;
– na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje od 15. novembra do 15. februarja;
Na nerodovitnih zemljiščih je vnos rastlinskih hranil prepovedan.
In kaj se dogaja? Gnojenje še vedno poteka.
Gnojimo zato, da vrnemo hranilne snovi v
tla, ki smo jih odnesli s pridelkom ali košnjo.
Pa še tukaj so stroga merila, koliko hranil
na hektar. Rastline privzemajo hranila iz tal
v času rasti, torej v toplejših mesecih. Kljub

temu da še ni snežne odeje, rastline ne rastejo več že dva meseca! Ker rastline mirujejo,
snovi gnoja in gnojnice prodirajo v podtalje
in onesnažujejo vodo, tla. Ker smo na kraških tleh, se to še bolj pozna, vode se mešajo,
tudi še ne poznamo docela mehanizma potovanja vode v naših tleh. Tako, da je nevarna igra gnojenja brez logičnega premisleka.
Če bi vprašali starejše ljudi kmetovalce, bi
vam povedali, da tega oni niso počeli. So že
bolj poznali naravne procese in so se jim prilagajali in ne obratno.
Vsakoletne pomladne in jesenske poplave so
tudi nevarne za onesnaženje tako površinskih kot podtalnih vod. Ob vodotoku Obrh
se voda razlije po okoliških travnikih, pašnikih, raztaplja vse možne snovi. Ponovno
se lahko zgodi ista zgodba kot pri gnojenju

pozimi. Poplave bi bilo treba tudi upoštevati
pri času, količini gnojenja, zadrževanju živine na pašnikih ter pri odlaganju kakršnihkoli nevarnih snovi na poplavnem območju.
Kmetovalcem želim povedati, da imate pomembno vlogo v našem okolju, vaše delo
prispeva k lepši krajini in večji pestrosti narave. In vem, težko je biti danes kmetovalec.
Pritiski na vas prihajajo od vsepovsod.Veliko
znanja in truda je potrebno vložiti, da si danes uspešen v tem poklicu in hkrati okolju
prijazen. Pa še tu je očiten velik upad ljudi,
ki še vztrajajo v tem delu. Toda delo z naravo
ni nikoli dolgočasno! Domači izdelki in dobrine imajo neprecenljivo vrednost. Vendar
je treba spoštovati zakone narave, da bomo
še naprej zdravo živeli in občudovali naravni
del Loške doline.
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Vabljeni na
NOVOLETNI SEJEM
28. decembra 2011

KEKSI Z LEŠNIKI

v STAREM TRGU
na parkirišču pred
Trgovino KGZ .
Med bogato obloženimi stojnicami z
domačimi dobrotami, novoletnimi darili in
drugimi izdelki domače in umetnostne obrti
boste v prazničnem vzdušju lahko poklepetali
s prijatelji, znanci in se pogreli s toplimi
napitki.

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

TESTO:
150 g moke
pol žličke pecilnega praška
75 g sladkorja
1 vanilij sladkor
125 g margarine
150 g mletih lešnikov

OBLIV:
75 g sladkorja v prahu
žličko beljaka
limonin sok
marmelada
marcipan
jedilne barve

PRIPRAVA:
V moko s pecilnim praškom damo sladkor, vanilij in
2 žlici vode. Dodamo mrzlo margarino in lešnike.Vse
skupaj zgnetemo v testo, ki ga zavijemo v folijo in 30
minut pustimo v hladilniku. Potem ga na pomokani deski
razvaljamo in izrežemo kekse. Pečemo jih 8–12 minut
na 180°C. Ohladimo. Po dva zalepimo z marmelado.
Naredimo bel obliv in nanj nalepimo okraske, ki smo jih
naredili iz barvanega marcipana. Ker se bliža novo leto,
so okraski primerni za ta praznik.

Vabimo vas na

5. DOBRODELNI NOVOLETNI
TEK IN HOJO
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina
vabita v teh prazničnih dneh na že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v ponedeljek, 26. 12. 2011
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 5 ali 10 km.
Start hoje bo ob 10.30, teka pa ob 11. 00 uri na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina je 8 € na udeleženca (osnovnošolski otroci 2 €) in gre v dobrodelni namen
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Tatjana Farkaš
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ODGOVOR UREDNIŠTVA:
Pozdravljeni! Obrh izhaja petkrat letno in seveda ni moč objaviti prav vsega. Rok za
oddajo prispevkov za oktobrsko številko je bil 10. oktober, otvoritev razstave Dagmar
M. Mlakar pa je bila 21. oktobra, kar je bilo prepozno za objavo. (Dejstvo pa je tudi, da
ne glasilo Obrh ne člani uredniškega odbora nismo prejeli vabila na otvoritev.)

Tudi po Starem trgu
se je sprehodil Miklavž.

Pela bi!
Pela bi pesmi
spevne in strastne.
Pela bi pesmi
o sreči, življenju …
Pela bi, pela,
pa odra ni
in ne luči.
Pela bi pesmi
o sreči med nama.
Pela bi pesmi
o srečnih ljudeh.
Pela bi, pela,
pa stihov ni
in ne pravega takta.
Zato sem nema
v tem čudno zablodelem svetu.
in trdno se objemam okrog ramen,
da moje srce ne bi izgubilo
posluha za življenjske melodije.

Nema!
Nimam besed
za temo v meni.
Nimam solza
za žalost v meni.
Nema sem in prazna
in polna nemira …
Stopi do mene
in pelji me stran
med žive ljudi,
na široko ravan.
Tam me zavrti
v vrtinec ljubezni,
da bom živela
polno življenje
vsak dan.

Foto: Mario Žnidaršič

Bernarda Kandare

Kriza

Kriza, kriza, kriza
zajela je na svetu vse,
pa naj še letošnja se inventura
z besedo to začne.

Mladi drugod za to se ne sekirajo,
dvorano večnamensko že povsod imajo,
v njej praznujejo, se rekreirajo,
pa krize ne poznajo.

Zakaj vrtine se množijo,
kje neoporečno vodo naj dobijo,
kam naj krajani odhitijo,
da svojo žejo potešijo?

Je kriza prav povsod navzoča,
vsem nam glavobol povzroča,
značilnost njena je pa taka,
da ni povsod enaka.

Pri nas dvorane dolgo še ne bo,
so na občini se odločili.
In po aprilski predstavitvi
z veseljem krizi popustili.

V Markovcu so skregani med sabo vsi,
nihče s sosedom več ne govori,
poteka skoraj vojna prava,
odkar PRIMORJE razkopava.

V Dolini kriza je velika,
kot se za Dolino šika,
razpasla se je vsepovsod,
ne dovolimo,
da bila bi manjša kot drugod!

V krizi vrag še muhe žre.
Pa tudi vodo pije?
V dolini Loški naši ne,
ker lahko ga ubije.

Sosedje se gledajo grdo,
pa pihajo in se jezijo,
če na drugi strani ceste,
mejaši novo luknjo spet dobijo.

Dolgo ne bi bil rdeč,
od slabosti bi ves bel postal,
kriza bi bila tudi v peklu,
kjer ga nobeden več ne bi spoznal.

Po zakonu vsi Markovljani,
ki v Markovcu živijo in garajo,
pravico do enakega
števila lukenj imajo!

Dolina je kot krasen vrt,
kje občinski prostorski je načrt?
Že zdavnaj naj bi ga sprejeli,
a kaj, ko krizo so imeli!

Če kljub krizi policaji naši vrli,
bi se, razen na cesto,
še kam drugam ozrli,
bi tistega, ki vodo nam svinja,
zdavnaj že zaprli.

In prav zato, ker vsi vaščani,
ki so na meje se spoznali,
namesto, da za likof bi zarajali,
so skregani ostali.

Kako bi nam bilo lepo,
če v kakšni drugi občini bi vsi živeli,
po drugi strani pa bilo nam bi hudo,
ker krize ne bi imeli.

In Dolina bi dobro se imela,
lahko ob kruhu in vodi bi živela,
tako pa vodo išče, razkopuje
in ljubi kruhek na suho prežvekuje.

V drugih občinah ljudje težko živijo,
ker krize hude ne poznajo,
vse, kar hočejo, dobijo
in se nesramno dobro imajo.

Ostane nam le onesnažen vodni vir,
pa kakšen hladen neonesnažen pir,
pa vojska, ki se prav na vse spozna,
a krizi, in ne naši vodi, ni prišla do dna.

Starejši vsepovsod v domovih že živijo
v domačem kraju, kjer jim je lepo,
v Dolini naši stari več ne spijo,
zaradi krize doma tu ne bo!

Če je vojska res vse naredila,
zakar tudi priznanje je dobila,
zakaj še vedno pozimi in poleti
pred pitjem mora voda tri minute vreti?

Trgovina se graditi ni začela,
tu kriza glavno je besedo imela,
naj krajani po nakupih hodijo drugam,
a občinarje naj bo sram!

Toliko o krizi naši,
ki nam življenje je krojila,
nova vlada z Jankovičem
bo dala vse, kar je obljubila.
Saj naše gore list
na vse ostale pljune
in kot se za Notranjca spodobi,
zapre jim dolge kljune.
Mi pa kljub vsej krizi ostanimo veseli,
saj se lahko nam zgodi,
da še te ne bomo več imeli.
In kako, lepo vas prosim,
bi brez krize preživeli?!

Srecno 2012

Jasna Lekan

