Izvir Obrha
Na vzhodnem robu Loške doline pod
vznožjem 1140 metrov visoke Racne gore
izvira ponikalnica Veliki Obrh, ki je eden od
vodotokov porečja Ljubljanice. V izvir pri Žagi
se stekajo vode z Racne gore in voda, ki pod
imenom Trbuhovica izvira jugovzhodno od
hrvaškega Prezida, še pred mejo ponikne in
pot nadaljuje večinoma pod površino Babnega
Polja.
Voda se iz kraškega izvira steka neposredno
v zajezeno jezerce, v katerem so med rastlinjem, ki ga zarašča, našle svoj življenjski
prostor nekatere ptice in druge živali. Jez, ki
je bil prvotno lesen, so zgradili z namenom,
da akumulira vodo, ki je bila speljana na
mlinska kolesa mlina, ki je omenjen že leta
1606. Leseni jez so leta 1927 zamenjali z betonskim. Istega leta so postavili tudi turbino
za proizvodnjo električne energije za potrebe
tamkajšnjega Zakrajškovega posestva. Leto
kasneje so zgradili žago za razrez hlodovine z
dvema veneciankama. Obrh mlinskih koles že
dolga desetletja, vse od druge svetovne vojne
ne poganja več. Še vedno pa poganja prenovljeno turbino male elektrarne in žago.

Izvir Obrha

foto: Borut Kraševec
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UVODNIK
Jubilejni številki na pot
Spoštovani bralci, spoštovani soustvarjalci našega občinskega glasila.
Z veseljem vas pozdravljam v jubilejni petdeseti in ker je izdaja dvojna, hkrati tudi v enainpetdeseti
številki.
Prvič je Obrh izšel 20. septembra leta 2000. V njem je takratna urednica zapisala, »da smo ljudje
različni in da vse, kar bo zapisano, vsem ne bo zanimivo«. Najbrž se strinjate, da je imela prav in to
zagotovo še vedno drži. Drži tudi to, da so se vsi od prve številke dalje s svojimi prispevki trudili, da
bi bilo v Obrhu kar največ vsebin, ki bi bile zanimive za najširši krog bralcev.
Zavedati se moramo dejstva, da vsebino Obrha ne pripravljamo novinarji ampak kar občani sami kot
posamezniki, predstavniki društev, organizacij, ustanov ... Torej vsebina prihaja od ljudi samih, kar je
dobrodošlo in pohvalno.
Vključno z današnjo dvojno številko je Obrh izšel skupno na kar 1532 straneh. V teh desetih letnikih
izhajanja je nastal resda nepopoln, a kljub temu obsežen dokument dogajanja, življenja ljudi ter dokument krajev Loške doline. Hvala vsem, ki ste sodelovali in sodelujete pri nastajanju le tega. Kot
že nekajkrat znan latinski pregovor »Izgovorjeno izgine, zapisano ne mine.« ponavljam tudi ob tej
priložnosti. Zdi se mi namreč pomembno, da o naši Loški dolini ostane poleg ostalih načinov tudi
v Obrhu kar največ zapisov ohranjenih tudi za generacije za nami, čeprav se mogoče kakšen izmed
njih ta trenutek zdi komu nepomemben ali celo nezanimiv. Zagotovo bo ohranjeno tudi to, kar lahko
preberemo na straneh tokratnega Obrha, ki je kljub oktobru obarvan nekoliko bolj počitniško, saj vsebuje kar nekaj zapisov o tem, kaj so nekatera društva ter posamezniki v počitniškem času počeli, kje
so potovali, kaj obiskali, kam vse so se povzpeli in kaj vse doživeli ... Kaj in kako se je in se gradi, si
lahko preberete v rubriki Naša občina, kjer so predstavljeni tudi najuspešnejši učenci, ki so v preteklem šolskem letu zaključili devetletko, za kar so prejeli bronaste grbe in občinska priznanja. Čestitam
jim tudi v imenu uredniškega odbora in jim želim uspešno šolanje tudi v prihodnje. Njih, pa tudi vse
ostale dijake in študente tudi tokrat vabim, da bralcem sporočijo, kaj se dogaja na njihovem področju.
Rubrika Študentska cona je še vedno rezervirana za njihove teme, žal pa že nekaj časa ostaja prazna.
Vesel sem, da se za ostalih šestnajst rubrik skoraj vedno najde nekaj vsebine, tudi v reklamnem delu,
za kar se zahvaljujem vsem podjetjem in obrtnikom, ki ste na ta način prispevali nekaj sredstev, in
tistim, ki ste prispevali nagrade za reševalce križank, ki jih v Obrhu pripravljamo od 23. številke dalje.
Poleg sodelovanja na reklamnem področju ste vabljeni, da s svojo dejavnostjo seznanite bralce tudi v
rubriki Iz gospodarstva.
Še enkrat hvala vsem, ki ste s svojim sodelovanjem na kakršenkoli način pripomogli k vsebini tokratne
in vseh dosedanjih številk. Vabljeni tudi v prihodnje.
Lepo in barvito jesen želim vsem občanom Loške doline in vsem bralcem Obrha!

Borut Kraševec
urednik

Zadnji dan za oddajo člankov: 19. oktober 2009.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300 dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.

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

Ob odprtju novega vrtca

Ideja o novih prostorih vrtca je stara že nekaj let.
Začela se je skupaj z namero o prenovi osnovne
šole. Že takoj po ustanovitvi Občine Loška dolina
leta 1995 je moj predhodnik g. Jernej Zabukovec
začel s pripravo projektne dokumentacije o prenovi šole, v letih 1996 in 1997 so bila narejena
obnovitvena dela na sanitarijah. Začetek gradnje osnovne šole pa se je začel konec leta 1998
oz. leta 1999 z gradnjo prizidka k osnovni šoli,
ki je pomenil I. fazo prenove osnovne šole. Delo
je nadaljeval njegov naslednik, g. Jože Gorše.
Zaključila pa se je leta 2000 že v mojem mandatnem obdobju. Obema mojima predhodnikoma se
za vse njuno delo najlepše zahvaljujem v svojem
imenu in v imenu Občine Loška dolina.

Večina gradbenih del je bila izvedena v letu 2008.
V letošnjem letu pa je vrtec dobil še opremo.
Vrtec ima približno 850 m² bruto površine oz.
670 m² neto površine. Vrednost investicije
je približno 1,180.000 €. V tej vrednosti so
vključena gradbena dela, oprema vrtca in ureditev okolice.
S to investicijo zaključujemo naš vzgojno učni
center. Skupni stroški gradnje vseh faz šole so
znašali preko 2,800.000 €, kar skupaj z vrtcem znese približno 4 mio €. Od tega smo s
strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport prejeli približno 800.000 €, kar
znese komaj 20 % potrebnih sredstev. Vrtec

sam pa je bil 100 % financiran iz občinskega
proračuna.
Za občino Loška dolina je to pomenilo zelo veliko
sredstev in če smo hoteli investicijo zaključiti
brez večjih finančnih težav, so morale nekatere
druge investicije, ki so ravno tako potrebne,
počakati oz. se izvajati v manjšem obsegu.
Rad bi se zahvalil vsem, ki ste pripomogli k tej
novi pridobitvi (občinskemu svetu, izvajalcem,
nadzoru, zaposlenim vrtca, skratka vsem).
Vsem otrokom, ki bodo obiskovali novi vrtec,
njihovim staršem in seveda njihovim vzgojiteljicam ter vodstvu vrtca, želim, da bi se v novih
prostorih dobro počutili.
foto: Borut Kraševec

Verjamem, da so se novih prostorov najbolj razveselili naši najmlajši, njihovi starši in njihove
vzgojiteljice.

Do zaključka prenove osnovne šole pa so sledile
še tri faze. Tako je bila prenova osnovne šole
končana leta 2003.
V tem času smo pridobili skoraj 4000 m²
površine za potrebe osnovne šole, glasbene
šole in javne knjižnice. Urediti je bilo potrebno
še okolico s parkirišči. Prenovili smo zunanja
igrišča ob osnovni šoli. Tako je ostala samo
še želja po prenovi oz izgradnji vrtca.
Leta 2006 smo izdelali projektno dokumentacijo
o prenovi vrtca. V letu 2007 je bil izbran izvajalec
del Gradišče Cerknica in začela se je prenova.
Po prvotnem projektu je bila predvidena delna
rušitev starega vrtca, dograditev in prenova
pritličja ter dograditev nadstropja. Vendar se je
zaradi neustreznih temeljev pristopilo k popolni
rušitvi in izgradnji popolnoma novega vrtca.

Trak so slavnostno prerezali župan Janez Sterle, ravnateljica Sonja Jozelj in pomočnica ravnateljice –
vodja vrtca Tatjana Leskovec

Danica Zrim

Junijska redna seja občinskega sveta
Novi svetnik občinskega sveta občine Loška
dolina je Alen Frbežar iz Nadleska, ker je svetnici zaradi odstopa prenehal mandat. Zakon o
lokalnih volitvah namreč določa, da v primeru,
če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je
bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane
član za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član
občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Občinski svet je na prejšnji seji sprejel osnutek
odloka o zaključnem računu proračuna občine
Loška dolina za leto 2008 in ker na odlok ni bilo
pripomb, je na junijski seji potrdil tudi predlog
odloka.
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu določa, da
mora občinski svet ugotoviti obstoj javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določiti
osnovne pogoje za izvedbo projektov. Tako je
občinski svet obravnaval in sprejel odlok, ki se

4

nanaša na gradnjo odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v občini
Loška dolina. Namen tega projekta je zagotovitev dostopnosti širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občine Loška
dolina. Glavni cilj projekta je povezava zainteresiranih končnih uporabnikov s širokopasovnimi
hrbteničnimi omrežji, kar bo uporabnikom
omogočalo ponudbo različnih vrst storitev elektronskih komunikacij (internet, IP telefonija, internetna TV ...).
Zaradi bistvenih sprememb kategorizacije cest je
bilo potrebno sprejeti spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina.
Spremembo in dopolnitev odloka pa je narekovala prekategorizacija cestnega odseka iz lokalne
v državno cesto, uskladitev mejnih odsekov s
sosednjimi občinami in neizpolnjevanje določil
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Iz dnevnega reda je bila umaknjena sedma
točka, ki se je nanašala na razpravo o urejenosti
občine Loška dolina, saj občina že ima odloke in
zakonske okvire, ki regulirajo urejenost javnih
površin, in jih bo potrebno v prihodnje dopolniti
in spremeniti.
Dodana pa je bila nova točka dnevnega reda v
zvezi z ustanovitvijo interesnega združenja za
skupno gospodarjenje z odpadki in za izvedbo
skupnega centra za obdelavo in odlaganje odpadkov. Za občine južno od Ljubljane je bilo v
operativnem programu predvideno, da bodo
odlagale odpadke v Trebnjem. Občine so Ministrstvu za okolje in prostor RS predlagale, da bi
odlagale smeti v Logatcu, kar je za našo občino
ugodnejše. Da je bil interes občin izkazan, so
morali občinski sveti občin sprejeti sklep in
s tem potrditi odločitev o odlaganju smeti v
Logatcu.
september/oktober, 2009

na{a ob~ina
Danica Zrim

Uspešni osnovnošolci pri županu
foto: Borut Kraševec

Najuspešnejše učence v osnovni šoli je
tudi letos sprejel župan in jim podelil
priznanja. Skladno z Odlokom o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih
v občini Loška dolina učenci, ki so vsa
leta osnovnošolskega izobraževanja
svoje delo opravljali odlično in uspešno,
prejmejo Bronasti grb občine Loška
dolina. Učenci, ki so svoje delo odlično
opravili v zadnjem letu osnovnošolskega
izobraževanja, pa prejmejo Priznanje
občine Loška dolina.
Tisti najbolj pridni, ki so v letošnjem letu
prejeli Bronasti grb občine Loška dolina
so bili: Andreja Špeh, Urša Šepec, Anja
Truden in Jan Kočevar.
Priznanje Občine Loška dolina pa so v
letošnjem letu prejeli: Tajda Sterle, Mojca Šebenik, Lara Avsec, Lara Ravšelj,
Sara Zrim in Grega Šumrada.
Vsem prejemnikom bronastega grba in
priznanja iskreno čestitamo in jim želimo
uspešno nadaljnjo pot šolanja.

Najuspešnejše učenke in učenci z županom, ravnateljico in razredničarkama

Janez Komidar

Igavaška šola ima novo streho
menjal živžav delavcev, ki so hiteli s pripravami na zamenjavo strešne kritine.
Predhodno smo skupaj z vodstvom šole
ter s potencialnimi izvajalci izvedli ogled
foto: Borut Kraševec

Podružnična osnovna šola Iga vas je v času
poletnih šolskih počitnic postala gradbišče.
Glasni živžav otrok po hodnikih je v tem
času, ko šola za nekaj časa zapre vrata, za-

Med obnovo

september/oktober, 2009

strešne konstrukcije in kritine. Ugotovitve
so nas pripeljale do zaključka, da je dotrajanost salonitne kritine na objektu že kar
kritična. Znaki dotrajanosti pa so se kazali
tudi na strešni konstrukciji. Na več mestih je
streha že močno puščala in sledi zamakanja
so se kazale že na notranjih stenah objekta.
Po zaključenem zbiranju ponudb za investicijo je izvajalec takoj pristopil k izvedbi.
Pri izbiri smo imeli srečo, saj je izvajalec
del svojih obveznosti prerazporedil, to pa
zaradi tega, ker se je tudi sam zavedal, da
je najprimernejši čas za izvedbo prav v času
šolskih počitnic. V tem času namreč z delom
ne ogroža varnosti otrok in ostalih obiskovalcev šole ter zato ne potrebuje dodatnih
varnostnih ukrepov. Moram poudariti, da
so dela kljub izrednim temperaturam, ki
so bile v tem času, delavci opravljali brez
prekinitev. Izvedbo del so uspešno zaključili
pred dogovorjenim rokom in novo šolsko
leto v POŠ Iga vas se je prvega septembra
pričelo pod novo streho.
Upamo, da bo objekt POŠ Iga vas, ki je že
prekoračil častitljivih sto let, še naprej dobro služil izobraževalnim kot tudi ostalim
potrebam otrok in občanov občine Loška
dolina.
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Bogdan Zevnik

Gradnja kanalizacijskega in obnova vodovodnega
omrežja v naselju Vrhnika je zaključena
V okviru projekta čezmejnega sodelovanja Ohranimo vode čiste je Občina Loška
dolina zaključila prvega izmed osmih projektov gradnje kanalizacijskih sistemov.
V naselju Vrhnika je bila zgrajena fekalna
kanalizacija s čistilno napravo za 200 PE,
obnovljeno dotrajano vodovodno omrežje
in v delu naselja tudi meteorna kanalizacija. Pred asfaltno preplastitvijo sta bila v
cestno telo položena tudi voda javne razsvetljave in kabelske televizije. Gradnja se
je pričela v oktobru 2008, se zaradi zimskih
razmer v prvih letošnjih mesecih upočasnila
in zaključila v avgustu 2009. Konfiguracija
trase je bila zelo zahtevna. Izvajalec se je
med gradnjo soočil s kamninami oz. izkopi
najvišjih kategorij in tudi globinami preko
6 m. Kanalski vodi dvakrat prečkajo tudi
vodotok. Premostitve Obrha so bile za izvajalca velik problem, a hkrati tudi izziv, za
Občino kot investitorja pa je to predstavljalo
povečanje investicijske vrednosti. Izgradnja omenjene komunalne infrastrukture je
znašala 1.112.000 EUR, celotna investicija
z arheološkimi raziskavami, nadzorom nad
gradnjo, elektro priklopi, dodatnimi asfaltnimi preplastitvami pa okrog 1.250.000
EUR. Ker je Občina Loška dolina preko
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in

regionalno politiko uspešno pridobila sredstva Evropske unije, bo investicijo v višini
85 % sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 % ter DDV pa v okviru
svojega proračuna zagotavlja sama Občina
Loška dolina.
Z izgradnjo primarnih in sekundarnih
fekalnih vodov pa investicija še ni končana.
Objekte je do priključnih jaškov potrebno še
povezati. Priključni jaški so v veliki meri že
postavljeni na zemljiščih fizičnih in pravnih
oseb. Priključek od jaška do objekta mora
na lastne stroške izvesti lastnik objekta.
Občina Loška dolina in upravljalec fekalne
kanalizacije JP Komunala Cerknica bosta
stranke obvestila o poteku priklapljanja na
javno omrežje. Ne glede na to, kdo bo fizično
izvedel priklop, bo vzdrževalec kanalizacije nadzoroval priklop ter po pregledu

priključka izdelal zapisnik o brezhibnosti
kanalizacijskega
priključka.
Delovanje
črpališč in male čistilne naprave narekuje določeno usklajenost priključevanja.
Pomembno je poudariti, da čistilna naprava
ne dovoljuje mešanega sistema kanalizacije.
To pomeni, da v fekalni priključek ni dovoljeno odvajati meteornih voda s streh,
parkirišč in dvorišč. Obračun storitve bo
upravljalec kanalizacijskega sistema lahko
strankam poslal z naslednjim mesecem
skupaj s položnico za ostale komunalne
storitve.
Za razumevanje, pomoč pri reševanju problemov in veliko število podanih koristnih
predlogov se zahvaljujemo vsem vaščanom
Vrhnike, vaškemu odboru Vrhnika, izvajalcu avtobusnih prevozov ter Zavodu RS za
ribištvo.

Bogdan Zevnik

Direkcija RS za ceste je na podlagi Zakona o
izvrševanju proračuna za leta 2008 in 2009
ter predhodnih dogovorov z Občino Loška
dolina dne 8. 10. 2008 sklenila sporazum
o občinskem sofinanciranju rekonstrukcije
regionalne ceste R1-213 na odseku Pudob–
Babno Polje. Na podlagi Zakona o javnih
naročilih in omenjenega sporazuma je Direkcija RS za ceste izvedla javni razpis za izbor izvajalca del. Pogodba za ureditev ceste
Pudob–Babno Polje od km 0,00 do km 5,20
je bila podpisana v oktobru 2008. Kot sofinancer je bila k podpisu pogodbe povabljena
tudi Občina Loška dolina. Na podlagi omenjenih dokumentov je Občina Loška dolžna
sofinancirati izvajanje del le pri izgradnji
pločnika za pešce, avtobusnih postajališč in
prestavitvi obstoječih komunalnih vodov ter
odkup zemljišč za avtobusna postajališča.
Investicijo vodi Direkcija RS za ceste, nadzor nad gradnjo pa po izboru Direkcije vodi
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foto: Janez Komidar

Informacija o poteku gradnje ceste Pudob–Iga vas
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družba DDC svetovanje inženiring d. o. o.
iz Ljubljane. Po zadnjih informacijah Ministrstva za promet in Direkcije RS za ceste naj
bi v letu 2010 kljub zmanjševanju sredstev
pričeli še z drugo fazo rekonstrukcije. Ta
dela zajemajo nadaljnjih 430 m regionalne
ceste.
V času gradnje je prišlo do nekaterih problemov in neznank. Na pobude občanov,
vaških odborov, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, različnih društev in
tudi občinske uprave je projektant, ki je bil

izbran s strani Direkcije RS za ceste, večkrat
popravljal projektno dokumentacijo. Med
pomembnejšimi spremembami velja omeniti
odvajanje meteornih voda s cestišča, ukrepe
za povečanje prometne varnosti ter ukrepe
za zmanjšanje hitrosti vozil.
Nova cesta bo opremljena s pločnikom ob
desni strani v smeri proti Iga vasi, po levi
pa bo položena meteorna kanalizacija. V celotni dolžini bo izgrajena javna razsvetljava.
V prvi fazi bosta zgrajena dva prehoda za
pešce. Prvi je lociran v Pudobu pri odcepu

za Kozarišče, drugi pa bo postavljen pri šoli
v Iga vasi. Slednji bo poleg talnih označb
opremljen tudi z drogom in utripajočimi
lučmi. Pred odcepom za Viševek bo za umiritev prometa s pogreznjenimi robniki izdelan
tudi otok za umiritev prometa. Podoben otok
bo v naslednji fazi postavljen tudi na drugi
strani šole. Širina ceste bo 6 m, uvozi do objektov ob cesti pa bodo preko pogreznjenih
robnikov široki 4 m. Po zagotovilih izvajalcev
del in Direkcije RS za ceste bodo gradbena
dela 1. faze končana v začetku oktobra.

Bogdan Zevnik
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se bo asfaltacija verjetno vršila v celotni
širini naenkrat. Zato bo pri zaključnih delih
potrebno še malo potrpljenja.

foto: Janez Komidar

vrednosti 100.000 EUR se bodo zaključila
v mesecu oktobru. Čeprav se v občinski
upravi zavedamo da pravega obvoza ni,

foto: Janez Komidar

Občina Loška dolina je junija objavila javni
razpis za rekonstrukcijo ceste v Babnem
Polju in ureditev vaškega jedra. Julija je
bil uspešno izbran izvajalec del, ki je takoj
pričel z deli. V okviru investicije bo rekonstruirana lokalna cesta od regionalke do
cerkve v skupni dolžini 420 m. Sočasno bo
na platoju med cerkvijo in cesto zgrajenih
25 parkirnih mest. Rekonstrukcija obsega
izravnavo nivelete ter širitev ceste, ureditev vaškega jedra pa obsega odstranitev
nenosilnih tal, dovoz ustrezne podlage,
asfaltacijo platoja ter zaris talnih črt za
parkirišča. Z investicijo se delno rešuje tudi
problem meteornih voda. Pod platojem bo
vgrajena meteorna in drenažna kanalizacija,
ki se bo zaključila v dveh grajenih ponikalnicah med pokopališčem in transformatorsko postajo. Z omenjenimi ukrepi se bo
odvajala meteorna voda z asfaltnega platoja in zaledna voda, ki se je ob močnejših
padavinah na tem območju že zadrževala.
Investicija bo izboljšala prometne razmere,
sama izgradnja platoja pa predstavlja tudi
pripravo temeljnih tal za postavitev mrliške
vežice. Gradbena dela v predračunski

foto: Borut Kraševec

Rekonstrukcija ceste v Babnem Polju z ureditvijo
vaškega jedra
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na{a ob~ina
Borut Kraševec

V deželi ostrnic
Občina Loška dolina ter Javni zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik sta od 19. do 21. junija organizirala tradicionalno prireditev z naslovom V deželi ostrnic. Osrednji sobotni etnološki
del z napovedanim bogatim programom, kjer naj bi prikazali
tudi zdevanje ostrnic, ki v Loški dolini predstavljajo tradicionalni način sušenja sena, je bil zaradi slabe vremenske napovedi žal odpovedan. Prireditve, ki so se dogajale v Gradu Snežnik
in njegovi okolici so tudi letos privabile veliko število obiskovalcev. Na prireditvi je aktivno sodelovalo večje število društev,
posameznikov ter učiteljice in učenci OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu. Vsi skupaj so prikazali pester in zanimiv program. (fotogalerija str. 2)

»Ostrnice« na razstavi
Prireditev se je pričela z otvoritvijo razstave v Gradu Snežnik, kjer je
galerijske prostore za to priložnost odstopil Narodni muzej Slovenije.
Na razstavi so se s svojimi deli predstavili domačin Ludvik Šraj, slikar
samouk, ter članice Društva podeželskih deklet in žena Ostrnice Loška
dolina.
Podobno, kot so ostrnice v Loški dolini navdušile Otona Župančiča, da
jim je posvetil zbirko svojih pesmi, so osvojile tudi Šraja. Ostrnice, ob
katerih je odraščal in jih zdeval tudi sam, so postale njegov osrednji
slikarski motiv, h kateremu se vedno rad in znova vrača. Z razstavljenimi deli je Šraj pokazal, da je na svoji dolgoletni poti slikarja samouka ostal zvest svojim koreninam ter naravi, ki ga obdaja in mu nudi
neizčrpen vir vsebinsko bogatih motivov, ki jim zna prisluhniti in tako
na svoj način ohranja del naše dediščine.
Del dediščine ohranjajo tudi članice Društva podeželskih žena in deklet
Ostrnice Loška dolina, ki so se na razstavi predstavile z raznobarvnimi
kvačkanimi prtički ter drugimi okrasnimi ter uporabnimi izdelki. Društvo
so ustanovile v novembru 2008 in šteje več kot štirideset članic, ki so
aktivne na različnih področjih ohranjanja tradicije podeželja in domače
kulinarike. Njihovo delo je predstavila Milena Ožbolt, ki je s svojo pristno besedo snovala program otvoritve, na kateri so z ljudskim petjem
nastopili zakonci Truden iz Podgore in Kandare iz Šmarate. Z recitacijo
stare ljudske pesmi iz Kozarišč je nastopil Tilen Pucelj. Na harmoniko
je igral Andraž Zrim, na kitaro pa Klemen Kraševec. Slikarja Ludvika
Šraja in njegovo delo sem predstavil avtor tega zapisa.
Tek in oponašanje jelenov
Večino napovedanega dogajanje sobotnega dne je bilo zaradi deževnega
vremena odpovedano. Na svoj račun so prišli le tekači, kolesarji in letos
prvič tudi pohodniki, ki so vsak na svoj način dosegli cilj na Cinkovcu, v
organizaciji Športno rekreativnega društva Snežnik Kozarišče. Uspešno
so izpeljali tudi 2. državno tekmovanje v oponašanju jelenjega rukanja
v organizaciji Lovske zveze Slovenije, ki ga je zelena bratovščina iz
načrtovanega naravnega okolja na Zagradnih njivah pri Gradu Snežnik
preselila v Kulturni dom v Starem trgu pri Ložu.
Srednjeveški dan
Dogajanje v privlačnem okolju Gradu Snežnik se je v nedeljskem popoldnevu preselilo v čas srednjega veka in turških vpadov. Obiskovalci so
v igranem programu, ki so ga pripravile učiteljice in učenci OŠ heroja Janeza Hribarja in člani Društva ljubiteljev narave konj in tradicije
Lovrenc ter nekateri posamezniki lahko spoznali takratno življenje
kmetov, loških meščank, nižjega in višjega plemstva na čelu z grofom
Lambergom. Dogajanje je obiskal celo sam Primož Trubar, ki je bil zadovoljen, da sliši govoriti pravo slovensko besedo.
Navzoči so se lahko sprehodili tudi med stojnicami, kjer so svoje izdelke
pod posebnimi tržnimi pogoji in strogimi sejemskimi pravili ponujali
pletar, zeliščarice, orožar, medičar ter drugi rokodelci, obrtniki in trgov-
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ci. Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki so ob sejemskem vrvežu lahko
izdelovali nakit ter druge zanimive izdelke in se pri alkimistki preizkusili
celo v mešanju zvarkov in čarobnih napojev. Po lokostrelskem turnirju
je bilo živahno tudi med vitezi in hlapci, ki so na konjih, ki jih je pred tem
na novo podkoval kovač, uprizorili pravi viteški turnir z metanjem sekire
v tarčo in natikanjem obroča na sulico, s čimer so dodobra navdušili
množico gledalcev. Ti so bili priča tudi nepričakovanemu spopadu med
Turki in domačimi vojščaki, ki so pred zavojevalci uspešno ubranili
svoje ozemlje. Ko so si obiskovalci opomogli od napetih tekmovanj in
bojev ter si v grajski senci za pokušino lahko ogledali zdevanje ostrnice,
je grajsko dvorišče napolnilo petje pevskega zbora Jasna in kasneje še
zvoki Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož.
Obiskovalce so ob soju sveč za zaključek prireditev V deželi ostrnic,
razgrele trebušne plesalke s svojim atraktivnim plesom.
Kozarišče – najbolj urejena vas v Loški dolini
V večernih urah so domačini dočakali tudi težko pričakovana razglasitev
rezultatov akcije Loška dolina lepa in urejena, ki so jo tudi letos pripravili
Društvo En-trn ter Turistično društvo in Občina Loška dolina.
Po mnenju strokovne komisije si je naziv najbolj urejene vasi v Loški dolini za leto 2009 prislužilo Kozarišče. V kategoriji najbolj urejenih naselij
je naziv dobil Pudob – novi del.
V kategoriji najbolj urejenih individualnih hiš so laskavi naslov za najbolj urejeno hišo z okolico v Loški dolini za leto 2009 podelili Ireni Frank
iz Loža.

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

Izraelski otroci v Danah
Kandaretove na njihovi kmetiji odprtih vrat v Danah vsako leto obiščejo
obiskovalci in turisti iz različnih krajev in koncev sveta. Pri njih ostanejo
kakšno uro, cel dan ali celo teden in več.
Za njihovo kmetijo so izvedeli tudi v Izraelski neprofitni organizaciji
Simcha Layeled, ki združuje večje število prostovoljcev, ki skrbijo za
izboljšanje življenja invalidnih in zelo bolnih otrok. Poleg tega, da jim
pomagajo v bolnišnicah in doma, zanje organizirajo tudi različne aktivnosti in počitnice. Že več let v organizaciji Judovskega združenja v Italiji prihajajo na počitnice v bližino Trsta. Poleg tega, da obiščejo živalski
vrt v Benetkah, Gardaland ter mnoge druge zanimive točke po Italiji,
že peto leto zapored za en dan prihajajo tudi v Dane h Kandaretovim.
Tako je bilo tudi v letošnjem juniju, ko so uživali v vožnji z lojtrnikom,
izdelovanju in spuščanju papirnatih zmajev, raznih delavnicah, petju
ter spoznavanju za njih novega okolja. Ena izmed spremljevalk je povedala, da se tu počutijo odlično in da je otrokom všeč praktično vse.
To so invalidni otroci ter takšni, ki so prestali travme terorističnih in
bombnih napadov. Otroci, ki so stari od 6 do 18 let izhajajo iz različno
velikih družin, vsem pa je skupno to, da so prvič v življenju odšli iz
Izraela, zato jim je vse novo in zanimivo. So veseli in polni energije,
kljub temu da so nekateri izmed njih na invalidskih vozičkih. V fundaciji se trudijo, da bi tem otrokom pripravili nepozabne počitnice,

kjer bi se počutili kot ena velika družina. Trudijo se, da bi v tem času
doživeli lepe trenutke, ki bi se jih z veseljem spominjali takrat, ko jim
bo težko. Del takšnih nepozabnih spominov vsakič ponesejo domov
tudi iz domačije Kandare.

tekst in fotografije: Milena Ožbolt

Naši zieun k (zelniki)
Še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila Loška dolina
čez leto vsa pravljično pisana od njiv in njivic, zasajenih in posejanih z vsem mogočim, kar raste pri nas, in med njimi so krajini še prav poseben pečat dajali zelniki, posajeni na ustaljen in
preizkušen način. Danes jih v taki obliki vidimo le še redkokdaj,
čeprav zelenjavo za domačo rabo gojimo tudi zdaj in morda celo
na istih zemljiščih kot naše babice.
Zelniki so bili največkrat na njivi, ki je bila najbližje hiši, če je le imela
primerno dobro zemljo in sončno lego, saj je gospodinja hodila tja pogosteje kot na druge njive. Prostora okoli hiš ni bilo veliko, ker so bile
te stisnjene na nerodovitnih robovih polj in na varnem pred poplavami.
Dvorišče pred hišo je moralo biti prosto za vozove, živino in razne gospodarske opravke. V zatišni legi tik ob hiši je bila nevelika greda – zelenjavni vrtiček, ki je rabila za vzgojo sadik, predvsem kapusnic (razen na
Babnem Polju in v Ložu, morda še kje, kjer so imeli v ta namen posebno
september/oktober, 2009
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ljudje in kraji
zatišne in drugače ugodne lokacije izven vasi)
ter pridelavo semen zelja, pese, korenja in
repe, čez leto pa je tam rasla najnujnejša zelenjava za sprotno rabo, dišavnice in začimbe
ter nekaj rož – potonika morda ali gartroža,
ki ji v Prezidu rečejo tudi »trnićok« ali »trnok«,
kje v kotu tudi rumeno cvetoča »krompirjevka«, prezimna trajnica s cvetovi, podobnimi
georginam.
Ker so domačije v naših vaseh pogosto tipično
za obcestna naselja razvrščene ob glavni cesti
tako, da nanjo gleda pročelje stanovanjske hiše,
ki se je drži hlev, malo nazaj pa ležita skedenj
in sadovnjak, za njima pa je že prva njiva, je
bila velikokrat prav ta za zelnik. V marsikakšni
vasi obstaja tudi ledinsko ime Zelniki za njive,
ki so največkrat služile v ta namen, čeprav se je
lokacija zelnika seveda lahko tudi spreminjala.
V zelniku so gospodinje gojile zelenjavo, ki
potrebuje več prostora: predvsem zelje za
kisanje, fižol, kumare, rdečo peso, različne
zelene solate, čebulo in še kaj. Grah je bil
največkrat posajen na robu njive npr. ob
krompirju, nizki fižol pa med njim kar po
»grobovih«, vse dokler so krompir obdelovali
ročno.
Zemlja v zelniku je morala biti dobro pognojena, globoko prekopana in rahla, saj so kapusnice, ki so glavna kultura v zelniku, glede

tega kar zahtevne. S treh ali pa največkrat z
vseh štirih strani je bil zelnik obsajen z visokim
fižolom, ki ga v dolini imenujemo »natiški«, na
Babnem Polju pa »napalčni«. To je dajalo zatišje
ostalim rastlinam, predvsem zelju. Ne vem pa,
zakaj so gospodinje visoki fižol v zelniku tako
visoko osule – »jamlič« je moral biti zelo globok
in kar tekmovale so, katera bo imela globljega
oziroma katera bo fižol bolj visoko osula. Mor-

da so tako preprečile razraščanje plevela iz
soseščine, scejanje morebitne odvečne vode,
si olajšale delo? Kdor ve, naj pove! Večino prostora je zavzemalo zelje; pogosto so gospodinje sadile sto sadik in več, saj so ga jeseni naribali velike kadi za kisanje. Seme so pridelovale
same, si ga izmenjavale in posojale. Na bolj
dostopnem in predvsem sončnem mestu na
začetku zelnika, izven dosega fižolove sence,
so rasle kumare, rdeča pesa, čebula, včasih
paradižnik, ki pa je le redko dozorel, rdeče korenje (rumenega so vsejali med žito in ko so
to poželi, populili strnišče so naredili prostor
temu korenju za krmo).
Kadar je bil zelnik zasajen s fižolom samo s
treh strani, je bila nezasajena stran, če je
bilo le mogoče, tista, ki je bila obrnjena proti
vzhodu, proti jutranjemu soncu, ki je za rast še
posebno ugodno.
V zelniku je raslo tudi nekaj cvetja, ki je
največkrat služilo za nagrobne šopke – georgine
(dalije), gladiole in astre, včasih tudi slamnate
– ¨ta suhe¨ rože. V zelnik ali pa kar med krmno peso in kolerabo so posejali tudi zelišča,
zlasti kamilice in koprc, včasih tudi ognjič, ki
mu tukaj pravimo rigeljc. Kamilice v cvetu so,
če jih je bilo veliko, kar poželi, dobro posušili in
shranili za zdravljenje ljudi in živine.
Škodljivce so pred prihodom »pantakana« v
glavnem zatirali in preganjali s pobiranjem ali
posipanjem s pepelom. Naše babice so dobro
vedele, katere rastline je dobro posejati skupaj
in kako delati z njimi, da bo pridelek dober. Ta
znanja so zdaj nekoliko v senci oziroma prihajajo nazaj pri zadnjih vratcih v obliki raznih
priročnikov za biološko vrtnarjenje. In ne samo
zaradi krize, predvsem zaradi želje po zdravi
in neoporečni hrani kar pridno segamo po njih.
Morda bi pri tem še malo pomislili na negovanje tradicije in lokalne identitete ter tudi v
sodobnem času zasadili naše vrtičke tako, kot
so to delali stoletja pred nami, ker je tudi to del
dediščine tako materialne kot duhovne saj gre
za znanje in naložene izkušnje mnogih rodov.
Seveda bomo morali dodati tudi svoj delež:
spreminja se podnebje, pojavljajo se nove kulture, novi pripomočki – zelniki se prilagajajo, a
ni treba, da povsem izgubijo prvotno podobo.
Kajti: kje ste še videli enake?!
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V Babnem Polju
Alenka Veber nam je v objavo prijazno odstopila zapis literarne zgodovinarke dr. Helge Glušič, ki je nastal po njenem obisku v Babnem Polju na
jesen leta 2007. Dr. Helgo Glušič poznajo številne generacije diplomantov ljubljanske slovenistike kot profesorico za sodobno slovensko književnost.
Med svojim strokovnim delom se dr. Glušičeva posveča tudi raziskovanju slovenske izseljenske književnosti Severne in Južne Amerike. Med drugim je tudi ena izmed avtoric in urednic monografije Slovenska izseljenska književnost (1999), ki je izšla v treh zvezkih. Vebrova je dr. Glušičevo
povabila k sodelovanju pri ovrednotenju oz. literarni kritiki publicistične dejavnosti izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega. Posamezne fragmente iz
literarne kritike, ki jo je dr. Glušičeva že napisala, lahko prebirate tudi v rubriki Pripovedno izročilo, kjer objavljamo Trohovo pripovedno delo.
Zapis dr. Glušičeve o spoznavanju naših krajev, njihovih kulturnih in naravnih vrednotah ter načinu življenja ljudi nedvomno ponuja pogled od
zunaj. Nevsiljivo prodira v naše notranje doživljanje nam znanih krajev in ljudi, ki jih mnogokrat doživljamo zgolj površno.
Urednik

Dr. Helga Glušič

Nedelja na Babnem Polju
Nejevoljno jutro z mislijo na dolgo sedenje v
avtomobilu. Organizatorica raziskovalne poti
pozvoni pri vrtnih vratih in me čaka s prijaznim nasmehom, tako da me jutranja nejevolja
takoj mine.
V pričakovanem sončnem jutru se odpraviva proti notranjskim cestam, najprej do
Cerkniškega jezera. Opazovaje redke vodne lise
med visokimi travami ga skorajda obkroživa.
Pogled mi uhaja na gosto poraščene zelene
obrobe, ki dolini še zakrivajo sončne žarke,
da je skrivnostno zastrta, samotno tiha, polna
pričakovanj. Kam naju vodi pot?
Na travnatih obronkih pod cesto se pasejo konji,
ki se dotikajo drug drugega, kot da jih še spremlja jutranja zasanjanost. Vse je še tiho, brez prometa, brez ljudi, slišati je le oddaljeno pozvanjanje, ki vabi k obredu. Ob robu ceste se avtu
približa skupina ljudi, družina s petimi otroki, ki
jih moja voznica, domačinka, pozna, zato ustavi
avtomobil in z njimi izmenja nekaj besed. Tudi
otroci obstanejo in prisluhnejo: svetlolasa bitja
z veselimi, radovednimi očmi, in njihova mlada
starša so na poti v breg k cerkvici.
Moja vodnica, raziskovalka literarnega dela
slovenskega izseljenskega pisatelja, rojenega
v Babnem Polju, me vodi v prostor, v katerem
so se zasnovale mnoge njegove zgodbe, predvsem pa spomini in čustveni vzgibi, ki so v
ameriški odmaknjenosti še posebej živo obujali prizore iz življenja teh krajev in ljudi.
Gozdovi ob poti postajajo vedno gostejši,
smreke se višajo, redke hiše se odmikajo, pot
se vzpenja na planoto, ob kateri je v daljavi
že opaziti vrsto hiš in dimnike, iz katerih se
dvigajo oblački belega dima.
Babno Polje, najhladnejši kraj daleč naokoli.
Mimo gostilne, vaške trgovine in cerkve se
pripeljeva do pisateljeve domače hiše. Tu je
doma tudi moja vodnica. Predstavi me svoji
materi, ki naju nasmejano in prijazno sprejme
v svoje prostore v obnovljeni in z mnogo cvetja
obdani hiši, ter naju pogosti s čajem in pecivom, predvsem pa z živahnim pogovorom.
Pisateljev rodni dom je od časa, ko je v njem
še živel kot mlad fant, ki je z bistrim očesom
september/oktober, 2009

foto: Jane Weber

9. september 2007

Raziskovalka publicistične dejavnosti Franka Trohe in dr. literarne zgodovine Helga Glušič na Županovem lazu

presojal življenje v tem okolju, doživel veliko
sprememb in postal drugačen, a notranja
razporeditev prostorov, slike na stenah in prisotnost preteklih zgodb pripovedujejo o tem,
kar beremo v njegovih spominih.
Po prijaznem postanku v materini sobici, ob
čaju in pecivu, se ponovno odpravimo na pot.
Pridruži se nama tudi brat moje vodnice, ki je
preteklo noč preživel v gozdu na lovski preži.
Udobno se nasloni na zadnji sedež, saj ga
pomalem spremlja dremavica, a kljub temu
se nama pridruži v pogovoru o babnopoljskem
gozdnem življenju. Križarimo po vijugah gozdnih poti, med visokimi in gostimi smrekami,
sami v zasenčenem prostoru, iz katerega se v
ovinkih odpirajo razgledi na oddaljene planinske grebene.
Pripeljemo se do lovske koče na robu gozda,
kjer nas čaka prijazna psička, ki skupaj s
svojim lastnikom takoj izkoristi priložnost,
da pokaže vse svoje igralske spretnosti. V
lovski koči opazujemo razstavljeno mogočno

rogovje jelenov in se slikamo na klopci, nakar
se odpravimo prek hrvaške mejne postaje v
novo območje zelenih gozdov, cestnih vijug in
razkošnih razgledov, do nove lovske postaje,
široko ograjenega opazovališča živali.
Za visoko ograjo se razprostira zelenica,
ki višje prehaja v gozd, proti kateremu naš
spremljevalec usmeri svoj rog z glasom prebujenega jelena: z roba gozda se nato počasi
in radovedno začno približevati trije veliki jeleni in dve mirni košuti. Lepe živali opazujemo
navdušeno in z občudovanjem in čakamo,
kako se bodo vedle zaradi glasnega zvoka, ki
oponaša jelenji ruk. Glas vznemiri le enega
od prihajajočih jelenov, ki se nekoliko napeto
približa košutam, druga dva pa se brezbrižno
umakneta nazaj med drevesa. Košuti mirno
mulita travico ob ogradi in si ju lahko ogledamo prav od blizu. Ob odhodu s tega prostora
nas pospremi visoka lesena tabla, popisana
s spoštljivimi poetičnimi naravovarstvenimi
besedami.
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Vračamo se v Babno Polje na kosilo v domačo
hišo izseljenskega pisatelja Franka Trohe, potem pa stopimo še na obisk h krajevnemu meteorologu, ki skrbi tudi za pomoči potrebne divje živali. Ob obeh dolžnostih ima veliko dela:
ko s posebnim veseljem beleži nizke zimske
temperature v domačem kraju in ko skupaj
s soprogo hrani in neguje živalice, drobne
srnice, velikega lenega dremajočega zajčka,
živahno perjad, ki se namaka in prekucuje
v prav zanje urejenem malem jezercu, nemirno lisičko, ki se vede kot domači kuža,
ter mogočnega sivega divjega prašiča, ki se
radovedno približa k ogradi, ko nas zagleda s
svojimi drobnimi očmi. Seveda naglo ugotovi,

da se ne dogaja nič zanimivega zanj, se mirno
sprehodi po svoji posesti in z nogami zakoplje
po blatni lužici.
Ko se z lastnikoma divje živalske farme
pogovorimo o tem, kako poteka njihovo delo,
se nam pridruži še mlad domač psiček in se
pusti počohati okoli uhljev. Naravnost v oči me
pogleda in mi poda tačko. Morda bi šel rad z
menoj, kdo ve.
Razgledovanje po zeleni pokrajini in oddaljenih
vrhovih se nadaljuje v smeri sosednje doline,
k stari cerkvici na pobočju, do katerega se
vzpnemo prek ostankov rimskega mejnega
obzidja, kjer je mogoče zaslutiti tudi vonj po

medvedih.
V tej tihi odmaknjenosti na radovedne poglede
čakajo zastrte freske in okrasni stropni vzorci,
od katerih na vsem stropu cerkvice niti dva nista povsem enaka. Misel na slikarjevo igrivo
domiselnost nas premakne v brezčasje in neminljivost, iz puščave vesolja v vrt časa (kot bi
rekel Mihail Bahtin).
Še slovo od Babnega Polja, od hiše v cvetju
in od prijazne in radodarne gospe, matere
naše vodnice po tišini in svežini babnopoljskih
ravnic in gozdov – in pot nas odpelje domov,
polne vtisov in nenavadnih srečanj z naravo v
vsej njeni polnosti in skrivnostni lepoti.

Jože Ovsec

Zbrali smo se v želji, da osvojimo novo
znanje in veščine. Kljub našim letom smo
se podali raziskovati svet, ki je našim
otrokom in vnukom vsakdanjik.
Pridno smo obiskovali 24 urni brezplačni
tečaj računalništva, ki ga je organizirala
VITRA iz Cerknice v sklopu projekta CVŽU
(center vseživljenjskega učenja). Vestno
smo poslušali učiteljico Lidijo Anzeljc
in vsrkavali novo znanje ter se vsak po
svojih močeh spuščali v raziskovanje
računalniškega sveta.

foto: Anita Kolmanič

Tečaj računalništva

Vsi skupaj smo mnenja, da je bila udeležba
na tečaju za nas dobra izbira. Tako se nam
je širni svet približal preko interneta in
razdalje med prijatelji, tudi tistimi, ki so
zelo daleč, niso več tako velike.
Zahvaljujemo se učiteljici Lidiji za
potrpljenje, ravno tako se zahvaljujemo
organizatorjem tečaja – VITRI iz Cerknice
in OŠ heroja Janeza Hribarja, ki nam je
omogočila uporabo računalniške učilnice.

foto: Anita Kolmanič

Ni manjkalo večerov, ko smo se, namesto
da bi sedli pred televizor, raje namestili
pred računalnik in ponovno poskušali izvesti vajo, ki smo se jo učili na tečaju.

Ob morebitni podobni priložnosti bi se z
veseljem udeležil podobnega tečaja.
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Sanda Turšič

Polet z balonom
Odkar pomnim, sem bila pogumna, saj sem
kot otrok preživela II. svetovno vojno z vso
razsežnostjo in krutostmi, po osvoboditvi pa vso
bedo pomanjkanja, saj nam je vojna vzela vse,
razen golih življenj. S pogumom sta me navdajala predvsem moja nepozabna starša – ata z
zdravo razsodnostjo in potrpežljivostjo kljub
težki invalidnosti, mama z odločnostjo, razumevanjem in dobroto, oba pa s skrbjo in ljubeznijo.
Zato se nisem nikoli ničesar in nikogar bala. Bila
sem bistra in imela sem izreden spomin. Zato
sem že kot drugo- in tretješolka postala udarnica znanja in po vojni prva načelnica pionirskega
odreda narodnega heroja Karla Paja na Pragerskem. O svojem burnem otroštvu sem napisala
knjigo črtic »Med šarom in cediljem.«
Neuresničljivih zahtevnosti so me kasneje osvobajale razsežnosti – velike kopenske razdalje,
modrina morja in sinjina neba. Po kopnem sem se
kadar koli in kjer koli prevažala z najrazličnejšimi
prevoznimi sredstvi, najraje z vlakom. Še kot
otrok sem sama z »brzim« vlakom v eni noči in
enem dopoldnevu večkrat prepotovala razdaljo
med Mariborom in Novim Sadom, domačim
mestom moje mame v Vojvodini. Včasih sta mi
starša na to pot zaupala tudi mlajšo sestro in
brata, da smo skupaj obiskali dedka in babico.

Kmalu zatem naju je z možem za rojstni dan
prijetno presenetil z balonarskima vozovnicama.
Veselila sem se svojevrstne pustolovščine poleta
z balonom na topel zrak v kombinaciji panoramskega ogleda dela Slovenije iz zraka. Izkušene
ekipe izurjenih balonarjev Balonarskega centra
Slovenije, ki zagotavlja varnost, letijo od začetka
pomladi do konca jeseni vsak dan ob lepem
vremenu, včasih tudi pozimi. Običajno letijo na
višini med 50 in 1500 metri, zgodaj zjutraj ali
pozno popoldne oziroma zvečer, ko je ozračje za
let z balonom najprimernejše. Vsak potnik pa je
v času poleta nezgodno zavarovan.
Komaj sem čakala najinega poleta z balonom,
ne vedoč, da sva med najstarejšimi prijavljenci.
Zbrali smo se pri zbirnem centru na Rudniku, a
žal je bil naš polet v začetku maja odložen na
kasnejši čas, ker je poskusni balonček pokazal

Kot odrasla pa sem uživala v poletih po zraku,
najraje v velikih razdaljah z letali in prav tako
v plovbi po vodi, najraje z velikimi ladjami.
Zato sem še nedolgo nazaj s sopotniki doživela
močno turbolenco v zraku nad Švicarskimi
Alpami, ko smo se z majhnim čarterskim letalom vračali iz Pariza in zašli v nevihtni oblak.
Premetavalo in vrtinčilo nas je kot peresce.
Čeprav nas je pilot na to že vnaprej pomirjujoče
opozoril, je nastala med potniki huda panika.
Niti za hip me ni bilo strah, ampak sem stevardesi pomagala miriti ljudi. Spomnim se, da
sem najbolj panični ženski dejala: »Mislite raje
na vse lepo, kar smo videli in doživeli v Parizu,
in če bo treba umreti, boste umrli lepih misli!«
Tudi na veliki ladji, ko sem se vračala iz Grčije,
sem nekje na prehodu iz Jonskega v Jadransko
morje s sopotniki doživela hud vihar. Ogromni
valovi so pljuskali na zadnjo palubo in našo
osemnadstropno ladjo je premetavalo kot lupinico na levi in desni bok, pa na kljun in zadek.
Ni lepo, a priznati moram, da sem se v tistih
tragikomičnih situacijah morala celo smejati.
Hudo mi je bilo, ker nisem mogla kaj prida
pomagati, saj sem morala skrbeti zase, da me
ni kam treščilo. Ker ena od redkih nisem bruhala, sem lahko le tolažila ljudi okrog sebe.
V tem času, ko je to za navadne smrtnike možno,
bi rada še skočila s padalom iz aviona, rada bi
letela z zmajem in rada bi skočila privezana na
vrv z visokega mostu v Sočo, a artroza mojih
kolen in hrbtenice mi tega ne dovoljuje. Ko se
mi je sin, moj vsestranski športnik, pohvalil,
kako je družno s hčerko in sinom privezan na
vrv skočil z visokega mostu v Sočo, sem bila
navdušena in obenem vzdihnila: »Oh, kako rada
bi jaz letela vsaj z balonom!«
september/oktober, 2009

nevarne tokove visoko v ozračju. Zato pa nama
je bil namenjen polet z balonom v prekrasnem
toplem in sončnem vremenu proti koncu maja.
Sonce je komaj vzšlo, ko so nas iz zbirnega
centra z minibusom odpeljali skozi in mimo
Iga na Ljubljansko barje. Spremljalo nas je
posebno vozilo, natovorjeno z zloženim balonom in balonsko košaro. Ko je zapeljal s poti na
pokošen travnik, smo šli za njim peš. Na sosednjih pokošenih travnikih smo opazili, da se na
let pripravlja še 5 manjših in 1 večji balon. Mi
smo v glavnem opazovali raztovarjanje in razvijanje našega, največjega balona in pritrjevanje
nosilne košare na njegove vrvi, nato pa polnjenje balona s toplim zrakom, ki ga je segreval
sikajoč plamen iz dveh posebnih bomb. Ko je
bil balon napeto napolnjen, so delavci pridržali
ogromno košaro z enim osrednjim oddelkom za

pilota in kopilota ter 4 potniškimi oddelki za po
4 potnike, da smo se vkrcali. Čudovit je bil pogled na vseh 7 balonov – dva manjša rdeča, dva
modra, enega belo-rdečega in večjega belega
ter našega največjega in najlepšega rumenozelenega, ki so se skoraj hkrati začeli dvigati. V
manjših balonih sta bila le po 2 potnika in pilot,
v večjem so bili trije potniki in pilot, v našem
balonu pa nas je bilo skupaj s pilotom kar 18.
Ko se je košara odlepila od tal, je naš prijazni
in dobro izurjeni pilot Rado spretno krmaril naš
balon, tako da smo se tik nad bezgovimi grmi
na robu travnika, kjer so si ženske sproti natrgale cvetja, dvignili nad krošnje dreves in se polagoma dvigali vse višje. Najprej smo za Igom z
višine kakih 500 m kot na dlani občudovali lepo
Ljubljansko barje s številnimi obdelanimi polji
koruze in žit, s pokošenimi in še ne pokošenimi
travniki ter značilnimi mejicami jelševja med
travniki in polji, skozi katera zelenje se vijeta
dve srebrni rečici – večja Ižanka, ki izvira v
Želimljah, in manjša Ižanščica, ki izvira v Iškem
Vintgarju. Višje kot smo se dvigali, bolj se nam
je širilo obzorje in ko smo bili na višini 1000 m
in več, je bila pod nami že vsa ljubljanska kotlina z Ljubljano, gradom, okoliškimi kraji, griči
in hribi, ki so jo obkrožali in nam dajali občutek,
kot da smo res nad nekakšnim zemeljskim kotlom. Ko smo se dvignili na višino 1500 m, smo
lahko za hribi občudovali še mogočne gore.
Medtem je sonce na nebesnem svodu prišlo že
tako visoko, da je naš pilot izvedel spreten in
hiter manever nazaj na 500 m višine poševno
nad Ižanko, da smo v njeni vodi lahko videli
senco našega balona. Potem smo se še enkrat
polagoma dvignili na najvišjo dovoljeno višino,
da bi nam približno enourni let še dolgo ostal v
spominu, in se počasi spuščali, ko pilot balonu
ni več dodajal toplega zraka, ter mehko pristali
na pokošenem travniku Barja, kjer so nas že
čakali balonarski delavci. Ko je ogromno platno balona poleglo, smo jim ga pomagali zviti,
zložiti in ločiti od košare ter vse skupaj naložili
na posebno vozilo, nas pa je pilot, sedaj šofer, z
minibusom odpeljal nazaj na zbirno mesto.
Tam nas je v spomin na prve avstro-ogrske balonarje čakal poseben ceremonial. Takrat je bilo
balonarstvo šele v povojih, znanje in pripomočki
pa skromni, da so se pogosto dogajale smrtne
nesreče. Zato je cesarica Marija Terezija izdala
ukaz, da bo vsak balonar, ki se bo živ vrnil na
zemljo, s posebnim dekretom postal baron.
Zato smo tudi mi, ki smo živi pristali, pred vodjem balonarskega centra morali poklekniti na
preprogo in za njim ponavljati svečano prisego.
Ko smo po prisegi spet vstali, so nam postregli
s kozarcem šampanjca, da smo si nazdravili za
balonarski krst, nakar so vsakemu podelili še
posebno listino. Ves program je trajal približno
3 ure in pol. S priloženo, zmanjšano fotokopijo te listine pa dokazujem, da sem tudi jaz
za junaško dejanje poleta z balonom postala
BARONESA PLEMENITA BARJANSKA in bom
ta naziv »lahko uporabljala v družbi balonarjev
vsega sveta«.
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Tjaša Sterle

Gospod Bizai, svetovljan in potomec Slovencev iz Goriških Brd je skupaj s sinom
Josejem (s katerim se je družina Sterle
spoznala po naključju) naredil vse, kar je
bilo v njuni moči, da sta bila Tone in Mateja
Sterle deležna posebne pozornosti, saj sta
v mesecu marcu obiskala kraje v Argentini,
kjer je skoraj dve desetletji živel in delal
Tonetov oče Alojz, doma iz Doljnih Poljan v
Loški dolini. Tja je odšel kot izučen mizar v
času svetovne gospodarske krize leta 1929
in se po osemnajstih letih vrnil domov. Vsi
slovenski emigranti, ki so odšli v Argentino,
so prihajali z ladjami v luko Rio de la Plata
in se začasno nastanili v Centru za emigrante. Od centra pa so vsak zase odhajali
v različne province Argentine (Argentina je
razdeljena na 23 provinc) s trebuhom za
kruhom.

Rio de la plata
Arhiv: družina Sterle

Na povabilo družine Toneta in Mateje Sterle
iz Cerknice je na zasebni obisk v Cerknico
pripotoval častni konzul Republike Slovenije v provinci Entre Rios (glavno mesto
province Entre Rios je Parana) iz daljne
Argentine gospod Carlos Cesar Bizai s soprogo gospo Amalio ter ostalimi sorodniki.

Arhiv: družina Sterle

Častni konzul na obisku

Oče Alojz
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Center za emigrante v pristanišču
Arhiv: družina Sterle

Arhiv: družina Sterle

Gospod in gospa Bizai ter ostali obiskovalci
so bili navdušeni nad lepoto naših krajev.
Obiskali so Grad Snežnik, ki po obnovi še
bolj izstopa s svojo lepoto, Muzej polharske
zbirke, kjer je g. Šraj orisal njegovo zgodovino in vsebino, maketo Cerkniškega jezera, svetovno čudo Cerkniško jezero, Rakov
Škocjan ter Postojnsko jamo. Častni gostje
se bodo vedno z veseljem vračali v rodno
domovino, saj niso ostali ravnodušni.

Na izletu pri Gradu Snežnik
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Tone Premk

Vodič po slovenskih partizanskih bolnišnicah pod Snežnikom
DA NE BI POZABILI,
DA BI VEDELI, KJE SO BILE,
DA BI JIH OBISKALI.
Da ne bi pozabili, da bi vedeli, kje so bile in kako bi prišli do krajev, kjer so
partizanske bolnišnice v težko prehodnih gozdovih pod Snežnikom dobro
skrite bile, zato je Mitja Jerič napisal knjižico: »Vodič po poteh slovenskih
partizanskih bolnišnic pod Snežnikom«.
»Leta tečejo. Tisti, ki še vedo, kje so bile te bolnišnice, počasi umirajo. Da
ne bi pozabili krajev in dogodkov, povezanih z njimi, naj kot pomnik ostane ta skromni vodič s seznamom bolnišnic.« Tako je v predgovoru knjižici
Dimitrij - Mitja Jerič napisal. Knjižica je res skromna po obsegu. Da pa je
nastala, je zahtevala veliko znanja, naporov in natančnega dela.
Težki so bili boji partizanskih enot na Notranjskem. Bili so mrtvi pa tudi
ranjeni. Veličina in humanost partizanov v boju proti okupatorju se je najbolj pokazala v skrbi za ranjence. Občudujemo izjemno skrb partizanskega
zdravstva za ranjene in nemočne borce. Čudimo se lahko iznajdljivosti in
požrtvovalnosti borcev v skrbi za ranjene in bolne soborce. Skrb za ranjene,
izjemni napori za ranjene so dokaz človečnosti partizanskega zdravstva pa
tudi iznajdljivosti in poguma. Že pred italijansko roško ofenzivo 1942. leta je
bila prva partizanska bolnišnica na Petelinjeku, ki so jo preselili na Ogenco,
kjer so ranjenci, skriti v kraški jami, med ofenzivo doživeli tragično usodo.
Zato so sklenili, da bodo bolnišnice gradili v težko prehodnih gozdovih pod
Snežnikom. V varstvu partizanov Soškega in Notranjskega odreda so že
septembra 1942 zgradili prve bolnišnice. Vseh bolnišnic do konca vojne
pa so zgradili 16. Največ bolnišnic so zgradili po kapitulaciji Italije. Poleti 1944. leta je bilo v bolnišnicah 300 ležišč. Od 21. julija 1944. leta do
11. septembra 1944. leta so ranjence z letališča pri Nadlesku prepeljali
v južno Italijo. 611 ranjencev so zavezniki prepeljali v svoje bolnišnice v
Italiji. Pozimi 1944–45 so ranjence prepeljali v Belo Krajino, bolnišnice pod
Snežnikom naj bi opustili. V bojih hercegovskih divizij s četniki pri Čabru
je bilo veliko ranjencev in osebje bolnišnic se je vrnilo in bolnišnice pod
Snežnikom so delovale do konca vojne.
V knjižici je navedeno medicinsko osebje bolnišnic. Za bolnišnice na slovenski strani so zarisane poti, koordinate in azimut, oddaljenost in tudi čas
hoje.
Avtor je knjižico »Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic pod
Snežnikom« predstavil 9. julija pri spomeniku partizanskim bolnišnicam
pod Snežnikom na Županovem lazu.

september/oktober, 2009
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Vinko Bavec

Matevž Hace iz Podcerkve v Loški dolini,
je zapisal v svojih Komisarjevih zapiskih:
»Po sklepu Glavnega poveljstva partizanske vojske je januarja 1944 odšla na
Štajersko velika partizanska enota imenovana XIV. divizija, da bi v tem delu Slovenije okrepila narodnoosvobodilno gibanje. Divizija je imela 3 brigade: Tomšičevo,
Šercerjevo in Bračičevo, kirurško ekipo
in kulturniško skupino, v njenih enotah
je bilo 1.112 bork in borcev. Na pot iz
Suhorja v Beli Krajini je odšla 6. januarja
1944. Seveda ni bilo mogoče po najkrajši
poti, saj je nemška vojska stražila vse
ceste, zato so se odločili, da gredo prek
Hrvaške. Brez večjih težav je divizija
prešla zahodno Hrvaško in se nato prek
hrvaškega Zagorja spet vrnila v Slovenijo.
V noči od 6. na 7. februarja je prekoračila
Sotlo pri Sedlarjevem. Nemška vojska
jo je začela napadati in obkoljevati, tako
da se je morala prebijati iz obročev v
hudem mrazu in globokem snegu. Pri
Spodnjem Doliču se je razbila v dva dela:
štirje bataljoni so se prebili na Pohorje,
glavnina divizije se je nato bojevala na
Paškem Kozjaku in se od tam prebila na
Graško Goro, kjer je 21. februarja bojevala najtežje boje na pohodu. Iz obroča se
je prebila pri Ravnah pri Šoštanju, od tam
je krenila proti Mozirskim planinam. 25.
februarja, ko so Nemci prekinili operacije
proti njej, je divizija imela še 440 za boj
sposobnih borcev, 261 je bilo ranjenih,
padlo pa je več kot 200 borcev«.
Prihodnje leto bo 100-ta obletnica rojstva Matevža Haceta in 65-ta obletnica
zaključnih bojev na Poljani nad Prevaljami, ki so bili že po kapitulaciji Nemčije. Matevž Hace je bil kot komisar IV.
operativne cone sopodpisnik Alexsandru
Löhru, nemškemu poveljniku armadne
skupine E.
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Letošnje srečanje na Graški gori
foto: Vinko Bavec

Na tradicionalnem srečanju na Graški gori
nad Velenjem, gori jurišev, se je ponovno
zbrala množica ljudi. Med njimi so bili
borci legendarne 14. divizije, planinci,
veterani vojne za Slovenijo, pripadniki
policijskega združenja Sever, slovenskih
častnikov ter ostali obiskovalci. Prišli
smo se poklonit spominu na 65. obletnico
pohoda 14. divizije na Štajersko. V enotah
14. divizije so bili tudi borke in borci iz
Loške doline. Veliko jih je svoja življenja
pustilo v hudih borbah na Graški gori.
Velenjskemu županu so se na prireditvi
pridružili župani iz okoliških občin.

foto: Vinko Bavec

Tradicionalno srečanje na Graški gori

Osrednji spomenik padlim na Graški gori
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Alenka Veber

Dragutin Hirc
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

(Zagreb, 6. 4. 1853–Zagreb, 1. 5. 1921)

Dragutin Hirc

Ob planinskem obisku Belih sten smo se
člani ŠD Planjava Babno Polje ustavili tudi
v planinskem domu, ki je poimenovan po
Dragutinu Hircu. Ko sem se ob pripravi
na izlet začela malo bolj zanimati, kdo
je bil Dragutin Hirc, sem bila nemalo
presenečena ob spoznanju, da je Hirc na
svojih raziskovanjih obiskal tudi naše kraje in o njih tudi pisal. Zato ga na kratko
želim predstaviti tudi bralcem Obrha.
Hrvaški botanik, planinec in
potopisec Dragutin Hirc na
Snežniku leta 1885
Dr. Tone Wraber (2000: 18) v prispevku o
botaničnem raziskovanju na Snežniku v
začetnem obdobju med 1827–1890 omenja tudi hrvaškega botanika in planinca
Dragutina Hirca. Wraber je v članku opozoril na skoraj pozabljen Hirčev opis poti
na Snežnik.
Na »kralja kraškega gorovja«, kot ga je
poimenoval tržaški botanik Ludwig v.
Heufler, se je Hirc povzpel leta 1885. Opis
poti, ki jo je 14. in 15. avgusta tega leta
naredil hrvaški botanik Hirc, je prvič izšel
pod naslovom Put na kranjski Snježnik v
časopisu Narodne novine leta 1886 v 159.,
163., 165 in 167. številki. Opis je v rahlo
spremenjeni obliki izšel ponovno leta 1898
v knjigi Gorski kotar. O pomenu in vrednosti omenjene knjige tudi za današnji čas
govori tudi dejstvo, da je knjiga ponovno
izšla v ponatisu leta 1993.
september/oktober, 2009

Hirčev opis poti na Snežnik je Wraber
označil kot živahno napisan članek, ki ima
značaj planinskega potopisa, a je v njem
omenjenih tudi 18 semenk, opaženih od
Jarmovca do vrha. Snežniške rastline je
Hirc omenil tudi v svojem znanstvenem
delu Vegetacija Gorskoga Kotara (1896), v
katerem navaja 17 vrst rastlin, ki rastejo
na Snežniku.
Hirc se je na Snežnik odpravil deset let po
ponesrečenem vzponu Juliusa Kugyja, ko
ni dosegel vrha. Kugy je vzpon na Snežnik
opisal in objavil v svoji prvi in najboljši
knjigi Aus dem Leben eines Bergsteigers,
ki je prvič izšla v Münchnu leta 1925. Knjigo smo v slovenskem prevodu dobili šele
leta 1968 z naslovom Iz življenja gornika.
V že omenjeni Hirčevi knjigi o Gorskem
Kotarju najdemo tudi zapis Cirkničko
jezero. Hirc je Cerkniško jezero obiskal
dve leti prej kot Snežnik, 13. avgusta
1882, ter potoval iz Prezida skozi Babno
Polje, Podgoro, Iga vas, Pudob, Stari trg
prek Loža do Bloške Police, od koder je
prvič zagledal »najveće čudovište krasa«
Cerkniško jezero ter nadaljeval pot skozi
Bločice, Grahovo in Martinjak do Cerknice,
kjer je najel izkušena vodiča.
Privlačnost Gorskega kotarja
zaznamovala Hirčevo znanstveno
delo
Po končanem učiteljišču je Hirc služboval
v različnih šolah širom Hrvaške. Naravoslovno izobrazbo si je pridobil v Gradcu ter
nato delal v Botaničnem zavodu Filozofske
fakultete v Zagrebu. Posebno zanimanje
je kazal za floristiko istrsko-kvarnerskega
dela Hrvaškega primorja in otokov. Glavno
njegovo delo Revizija hrvatske flore je
ostalo nedokončano. Posebno znanstveno
vrednost ima njegova velika herbarijska
zbirka Herbarium croaticum Hircianum.
Shranjena je v Botaničnem zavodu Naravoslovno-matematične fakultete v Zagrebu.
Hirc je objavil številne znanstvene članke
s področja naravoslovnih znanosti, pedagogike in planinstva, bil pa je tudi prvi urednik časopisa Hrvatski planinar.
Knjigo Gorski Kotar je Hirc začel s posvetilom: Hrvatskoj Švici: Gorskomu Kotaru. Z njim se je prvič srečal leta 1873.
Od prvega srečanja dalje se je več kot
deset let, vedno, ko mu je dopuščal čas,
rad vračal tja. Povzpel se je na najvišje
planinske vrhove, prehodil mnoge gozdne

poti, mračne in ledene soteske. Nakar se
je odločil, da vse, kar je doživel in videl,
tudi popiše. Verjetno ga je Gorski Kotar
z veličastno naravo – mestoma grozljivo
in strašljivo, romantiko domačnosti in divjine prevzel bolj od vseh drugih krajev, ki
jih je spoznal.
V uvodni besedi h knjigi je Hirc med drugim zapisal: »I u ‘Gorskom kotaru’ sam
zastrančio s rodoljubive dužnosti. Kako
smo u Prezidu na mejašu jednokrvne braće
slovenske, vodim štioca1 do svietom glasovitog Cirkničkog jezera, a kako smo se u
Polici primakli opet Slovencima, uzpinjemo
se na kranjski Veliki Snježnik, da odavle
zatočimo okom u veličajne krajeve pobratimske Slovenije.« (Hirc 1993: bp)
Hirc je v knjigi objavil 26 opisov krajev v Gorskem Kotarju, za opisom Čabra in Prezida
sledi opis Cerkniškega jezera, opis njegove
poti na Snežnik je na zadnjem mestu. Vse
opise krajev je z ilustracijami in risbami
ilustriral češki slikar Václav Anderle. Žal
v virih in literaturi nisem zasledila, ali je
Anderle med bivanjem v Gorskem Kotarju
obiskal tudi Cerkniško jezero in Snežnik
skupaj s Hircem ali pa sam. Hirc sicer v
opisu poti na Snežnik omenja gozdarja
V., s katerim sta šla skupaj na Snežnik,
in pravi, da je V. šel takrat prvič po tisti
poti. Mogoče je tudi, da so mu za predlogo
služile fotografije prezidanskega fotografa
Dragutina Žagarja, ki je na Hirčevo prošnjo
fotografiral kraje, ki jih pisatelj opisuje.
Med več kot 100-imi izjemnimi Anderlovimi ilustracijami imajo za nas posebno
vrednost ilustracije, ki prikazujejo kraje, ki
jih je Hirc opisal v prispevku Cirkničko jezero in Put na kranjski Snježnik. Dodana
pa je tudi ilustracija Blejskega otoka s
podnapisom Otok bleški – kinč nebeški.
Inženir gozdarstva in slikar Václav
Anderle (Krejcar, 25. 8. 1859 –
27. 6. 1944, Praga)
Hirčevo knjigo je navdihnjeno ilustriral
češki slikar Václav Lev Anderle, ki je bil sin
gozdnega uradnika. Čeprav je že kot otrok
pokazal slikarski talent, zaradi zgodnje
očetove smrti po končani realki ni mogel
študirati slikarstva. Na Dunaju je obiskoval Višjo šolo za gozdarstvo, vzporedno je
obiskoval še Akademijo likovnih umetnosti.
Vse življenje je delal kot gozdar, najprej na
Češkem, v letih 1888–1899 na Hrvaškem
ter pozneje v Nemčiji. V prostem času je
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risal motive iz narave in življenja v gozdu
ter jih pošiljal različnim časopisom. V času
bivanja na Hrvaškem je tri leta živel v Gorskem Kotarju, tako da so njegove slike narave in ljudi iz teh krajev verodostojen in
impresiven dokaz tistega časa.
Hirčeva pot na Kranjski Snežnik
Dragutina je pot skupaj s prijateljem
gozdarjem V. vodila iz Tršća mimo Crnih
Lazov do gozdarske postaje na Klanski
polici (1156 m) – takratni Avstrijskoogrski meji. Do tod so potrebovali 5 ur
hoje, nato pa še 3 ure do vrha Snežnika.
Pot je bila dolga in naporna, vseskozi pa
jih je skozi iglaste gozdove spremljala
samota vse do Klanske police. Na celi poti
pa ni bilo niti enega izvira vode. Na poti pa
ni šlo brez težav. Prepletene gozdne ceste
in križpotja so ju končno pripeljala tudi do
križišča, kjer ni bilo smerne table za Klansko polico. A na srečo sta s prijateljem že
v trdni noči prispela do gozdarske koče na
Klanski polici.
V hladnem jutru (7.5° C) naslednjega dne
se je Hircu in njegovemu prijatelju pridružil
slovenski gozdar, ki je dobro poznal pot na
Snežnik in ju mimo Pomočnjakov na vrh
tudi popeljal. Hirc je veličastni Snežnik
vzneseno opisal: »… Uzpeo sam se na
mnoge briegove i vrhove, nu kranjski me
se Snježnik osobito dojmio, jer ga jednim
mahom zagledaš cielom veličinom i visinom svojom. Iz daleka nalikuje ogromnu
čunju2, nu s bliza više piramidi sa velikom
zaobljenom tjemenicom, koja je obrubljena
viencem bielih, izpucanih stiena.« … (Hirc
1993: 166)
Na vrh Snežnika so se povzpeli mimo
podnožja Malega Snežnika, tu Hirc
omenja turistično kolibo v podnožju
Malega Snežnika na Novi kračini, ki jo je
postavilo dunajsko planinsko društvo,
ter Gašparjevega hriba. Kot botanika je
Hirčevo pozornost najprej pritegnilo gorsko cvetje, prevzelo pa ga je tudi obzorje,
ki se je odpiralo pred njim: »… Uzpeo sam
se do sada na mnoge visoke glavice, uživao
raznolike i daleke vidike, nu takova što
nisam do danas vidio, s toga mi i ostaje 15.
dan kolovoza god. 1885, nezaboravnim.
Ne znam sam, kako bi vam vidik opisao,
ne znam gdje bi počeo, a gdje svršio, a
orisati ga tačno, to je upravo nemoguće.
Sa nijedne tjemenice nisam gledao tolike
planine, toliko briegova, vrhova, glavica,
kao sa Snježnika; to bijaše nepregledno
more najraznoličnijih orografskih slika i
prilika.
Najprije sam okom svrnuo dalje u Kranjsku,
gdje se briegovi osobito izticahu, gledao
sam Cirkničko jezero, Cirknicu, Lož, Stari
trg i druga mjesta. …« (Hirc 1993: 172)
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Hirc je na vrhu na list papirja zapisal vse
navzoče, ga vstavil v prazno steklenico,
jo dobro zaprl in vodnika prosil, da jo
položi med kamenje pod piramido, nakar
so nadaljevali pot po jugozahodni strani
Snežnika.
Več kot 110 let star Hirčev potopis o
Snežniku in Cerkniškem jezeru me je kot
ljubiteljico potopisov navdušil in prepričal
o Hirčevi predanosti delu ter naklonjenosti
našim krajem.
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Naslovnica druge izdaje knjige Gorski kotar

september/oktober, 2009

kultura
Matjaž Žnidaršič

Prireditve zavoda Grad Snežnik
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik
je v program dela kot eno pomembnejših nalog
zapisal izvajanje kulturnih prireditev. Te naj bi
se pretežno odvijale v Gradu Snežnik in njegovi
okolici. Čeprav so dogovori o pogojih izvajanja
prireditev v grajskem kompleksu potekali
počasneje, kot bi si želeli, pa smo nekatere
dogodke v letošnjem letu že izpeljali.
Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku
je potekala 8. februarja v športni dvorani
osnovne šole. Nastopali so gostujoči Mešani
pevski zbor KUD SCT, vokalna solistka Anemarija Štefančič ter učenci in učitelji OŠ Stari
trg. Kot se spodobi za prireditev v počastitev
državnega praznika, je občinstvo nagovoril tudi župan občine Loška dolina, Janez
Sterle.

botrovalo odpovedi večine sobotnih prireditev,
izpeljano je bilo le 2. državno prvenstvo v
oponašanju jelenjega rukanja in prireditev
»Vsi na Cinkovec«. V petek so se dogodki
odvijali nemoteno. V grajski kleti je potekalo
odprtje razstave ročnih del in oljnih slik, ki so
jo postavili avtorji razstavljenih del, Ludvik
Šraj in članice društva Ostrnice. Slednje so
pripravile tudi kulturni program ob odprtju.
Prav tako so bili dogodki na Srednjeveškem
dnevu v nedeljo, 21. 6. izpeljani v celoti po
predvidenem programu.
V septembru smo na ogled postavili še eno
razstavo, likovna dela slikarja Franceta Modica. Gre za avtorja iz naše neposredne okolice,
saj živi in ustvarja na Velikih Blokah. Slikar je
za razstavo izbral 29 del iz zadnjega obdobja

ustvarjanja. Vsa so izdelana z akrilnimi barvami na leseno podlago. Odprtje razstave
je potekalo v petek, 11. septembra. Na dan
odprtja je v kulturnem programu sodelovala
skupina z zanimivim imenom »Sto prašičkov
poje« s prav tako zanimivo glasbo. Avtorja
in njegova dela je predstavila gospa Polona
Škodič.
Z naštetimi prireditvami smo izpolnili le del
načrta, ki smo ga postavili za letošnje leto,
zato v njegovem preostanku načrtujemo še
nekaj dogodkov. Nedvomno smo s svojimi aktivnostmi prispevali k pestrejšemu kulturnemu
dogajanju v Gradu Snežnik in v občini Loška
dolina. Kljub temu se zavedamo, da je potrebno tovrstne aktivnosti še okrepiti. Trudili se
bomo, da bo v prihodnje res tako.
foto: Matjaž Žnidaršič

Literarni večer s pesnico in pisateljico Vando
Šega iz Cerknice se je odvijal v poročni dvorani Gradu Snežnik. Pesnica je navzočemu
občinstvu predstavila svoje zadnje delo, zbirko
kratke proze z naslovom »Vezenje kroga«. V
pogovoru z moderatorko Martino Kočevar je
razkrila tudi nekaj zanimivosti prejšnjih del in
odločilnih trenutkov v svojem življenju, ki so jo
navdihovali pri ustvarjanju.
V času prvomajskih praznikov je bila v
sodelovanju s foto sekcijo foruma »Lov« na
ogled postavljena razstava naravoslovnih fotografij. Prispeli fotografski posnetki so bili
razvrščeni v tri skupine: prostoživeče divje
živali, narava in lovstvo. Strokovna komisija je
prispela dela ocenila in v vsaki skupini podelila
tri nagrade. Najzanimivejše fotografije so bile
predstavljene na razstavi.
Prireditev »V deželi ostrnic« je bila izpeljana v
sodelovanju z Občino Loška dolina. Tokrat je
izvedbo celotnega načrtovanega programa prireditve preprečila višja sila. Deževno vreme je

Avtor razstave Franc Modic in Polona Škodič, umetnostna zgodovinarka, na otvoritvi

Podobe Loža na slikarskih platnih
Vtisi udeležencev kolonije

V juliju je v Ložu potekala dvodnevna slikarska kolonija z naslovom Panorama Loža,
ki jo je v sodelovanju z Društvom ljubiteljev likovne umetnosti Kočevje organizirala
Galerija Ložanka. Kolonija je privabila dvanajst slikarjev iz različnih koncev Slovenije,
med njimi tudi dva domačina.
Podobe starodavnega Loža so nastajale na različnih lokacijah, v središču in obrobju
kraja ter tudi med razvalinami Loškega gradu, na vzpetini nad njim. Ustvarjalci so vsak
na njemu lasten način ustvarili podobe, ki prikazujejo Lož in pokrajino, ki ga obdaja.
Vsa nastala dela so po zaključku razstavili v galerijskem prostoru Okrepčevalnice Lož,
kjer so bila na ogled do konca avgusta. Do 23. oktobra pa so na ogled v galerijskem
prostoru Knjižnice Jožeta Udoviča, enote Maričke Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu.
Po besedah pobudnice in organizatorke kolonije Dagmar M. Mlakar, ki je bila z odzivom
na prvo slikarsko srečanje v Ložu zadovoljna, sta bila to nepozabna dneva druženja
ter ustvarjanja.
B. K.

september/oktober, 2009

Martina Starc, Velike Lašče, DLLU Kočevje

Všeč mi je bilo, zelo! Še posebej me je
presenetila prijaznost ljudi, ki ti kar ob cesti
postrežejo s kavo, pehtranko in prijaznim
pogovorom.
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David Almajer, Kranj

Eva Berce, Kranj

Minila sta 2 najbolj ustvarjalna dneva v letu.
Narava je največji navdih, vse nam pokaže, če
le to človek opazi. Tak umetnik, kot je narava,
ga ni. Z eno besedo: »fantastično doživetje!«

Če slikam v naravi, želim združiti, kar narava
ponuja. Nebo in travnik, cvetje in človeško
ustvarjalnost.

Frančiška Kaplan, Ribnica in
Milan Vlašič, Kočevje, Predsednik DLLU Kočevje

Liljana Čuček, Novo Mesto, LKD Mavrica Novo Mesto

Zdenka Intihar, Loška dolina

Marija Anzeljc, Loški Potok, DLLU Kočevje

Vesela sem, da sem se lahko udeležila lik.
kolonije v slikovitem Ložu, mestu prijaznih in
gostoljubnih ljudi, s katerimi smo preživeli res
lep vikend in ustvarili veliko dobrih del.

Spoznala sem, da je prijetno biti na slikarski
koloniji. Spoznala sem druženje z likovniki, dobila napotke ... in vse to v domačem kraju.

1. kolonija v Ložu, nov kraj, novi izzivi, lepo
vreme, pozitivnost udeležencev, skratka čudovito. Želim si še veliko takšnih kolonij.

Janez Sterle, Loška dolina

Željko Vertelj, Kočevje, DLLU Kočevje

Moja prva likovna kolonija v domačem kraju je
zelo pozitivna, saj sem lahko ustvarjal podobe
mesta Lož prvič sproščeno v vzdušju prijetnih ljudi, pa vseeno zelo različnih pogledov na
slikanje in soustvarjanje.

Slikarsko ... dosti motivov, narava je čudovita

V bodoče si želim še več takšnih prijetnih trenutkov.

Človeško … prijaznost, to se mi je zdelo tako
lepo, ko so nas ljudje, ki so nas prvič videli,
tako lepo sprejeli, mi pomagali, da sem lahko
začel in nas še pogostili s piškoti, kavo … To
spoštujem in cenim. Hvala še enkrat za povabilo in vse ostalo, pa se še priporočam.

Marija Klančar-Bonca, Turjak, DLLU Kočevje

Slavko Čečura, Črnomelj, Predsednik KUD Laterna Črnomelj

Lož, lepo mesto.
Sončen dan.
Prijazni ljudje.
Lepi motivi, druženje.
Še pridemo!
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Izziv in doživetje ustvarjati v prekrasnem
okolju, v čudoviti naravi in med prijaznimi
ljudmi.

Karmen Bajec, Ajdovščina, Akademska slikarka

Ob tako lepem vremenu pride narava Loža in
njegove doline še bolj do izraza. Izjemni ljudje,
ki ustvarjajo likovno kolonijo, so nam podarili dvodnevne utrinke Loških znamenitosti in
posebnosti.

Del udeležencev kolonije z organizatorko
Dagmar M. Mlakar

Nepozabno!

september/oktober, 2009
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Anita Kolmanič

Borut Kraševec

Nova sezona v Ložanki
leg slikarstva se ukvarja tudi s kiparstvom
ter igranjem na bobne, indijske table ter na
kitaro, s katero je v Ložanki zaigral obiskovalcem otvoritve svojih del. Razstava slik,
foto: Dagmar M. Mlakar

Galerija Ložanka je 28. avgusta z otvoritvijo
razstave Vesoljna pot pričela novo sezono. S
svojimi slikarskimi deli se je predstavil mladi ustvarjalec David Almajer iz Kranja. Po-

sestavljenih iz barvnih kontrastov in reliefov, s katerimi je ustvaril večdimenzionalni
prostor in kažejo na njegov način življenja,
je bila na ogled do konca septembra.
Z otvoritvijo 2. oktobra ob 19. uri
bo na ogled že nova razstava na kateri bo
svoja dela predstavil Janez Repnik, ki se je
rodil leta 1968 v Slovenj Gradcu. Osnovno
šolo je obiskoval v Vuzenici, poklicno pa na
Muti, kjer je končal Srednjo kovinarsko šolo.
S slikanjem se je začel ukvarjati v otroških
letih, najprej pod budnim očesom svojega
očeta, kasneje pa je stopil na samostojno
slikarsko pot. Janez Repnik je danes izoblikovan slikar. Živi in dela na Muti.
Likovne delavnice – mozaik
Galerija Ložanka bo v mesecu oktobru enkrat
na teden postala tudi likovna delavnica, kjer
bodo zainteresirani lahko ustvarjali v družbi
izjemne mentorice – akademske kiparke
Galine Malahove. Delavnice v sodelovanju z
galerijo organizira JSKD Območna izpostava Cerknica.

Udeleženci ustvarjalne delavnice v Galeriji Ložanka, ki jo je v okviru Počitniške dejavnosti za otroke
v sodelovanju z galerijo organizirala Zveza prijateljev mladine Cerknica - Loška dolina

Začetna delavnica bo v sredo, 7. 10. 2009,
ob 17. uri. Sledilo pa ji bo še 9 delavnic.

Milena Ožbolt

Josip Jurčič: Kloštrski žolnir
Gledališka poslastica na Muljavi
Res ne vem, kje sem hodila do zdaj, da sem
tako pozno uspela priti na Muljavo in njene
poletne predstave v gledališču na prostem,
saj mnogo krajanov Loške doline redno
obiskuje te prireditve in najbrž je večina
bralcev Obrha že bila na Muljavi na kateri
od predstav, ki jih uprizarja tamkajšnje Kulturno društvo.
Meni se je bolj kot ne po naključju
posrečilo 7. avgusta 2009 zvečer prisostvovati predstavi drame Kloštrski
žolnir, ki so jo na pro stem postavili pred
gledalce člani Kulturnega društva Muljava
in to na domačiji avtorja, vsem Slovencem
znanega in domačega Josipa Jurčiča. Saj
se spomnite, kako smo si v osnovni šoli
trudoma vtepali v glavo naslove njegovih
spisov, povesti, romanov, (dram) ... Jurij Kozjak, Hči mestnega sodnika, Domen,
Sosedov sin, Deseti brat, Jesenska noč
med slovenskimi polharji, Tugomer in še
kaj.
september/oktober, 2009

Človek se je ob tej uprizoritvi lahko res obilno naslajal, saj ni vsak dan na ogled tako
živih, zvestih, iskrenih in prepričljivih predstav, še zlasti ne v izvedbi neprofesionalcev.
Imenitno so izkoristili avtentičen ambient,
uporabili so učinkovite jezikovne prijeme
– kmetje so govorili po kmečko, torej v
lokalnem dialektu, času dogajanja drame
ustrezno malce arhaično obarvanem, gospoda gosposko. Prava pesem za ušesa.
Zgodba pa napeta in dinamična, čeprav so
nekateri literani zgodovinarji Jurčičev tekst,
na katerem temelji uprizoritev, označili za
psihološko slabše utemeljen, igra imenitna,
scena domiselna, dodelana in zaradi zlivanja z naravnim okoljem naravnost čudovita,
glasbeni vložki smiselni, sugestivni in nostalgijo vzbujajoči, enako tisti v živo kot
oni s posnetkov, kostumi verodostojni in
prepričljivi. Vse je potekalo tekoče, logično
in tudi tehnično brezhibno. Ne recite mi, da
tako delajo amaterji ... razen če to amaterstvo pomeni neizmerno ljubezen (lat.: amo,

amas, amat – ljubim, ljubiš, ljubi), zares
trdo delo odlične in disciplinirane ekipe z
dobrim vodstvom in veliko znanja.
Skratka, kar se mene tiče, se bom vračala na
Muljavo, kolikorkrat bo le mogoče – nič hudega če večkrat k isti predstavi, saj pozabljivost
poskrbi za vedno sveže vtise, gledališki dogodek je pa tako ali tako vsak zase neponovljiv
... in kdor v muljavskem gledališču še ni bil,
mu toplo priporočam ta obisk. Muljavskemu
kulturnemu društvu še ne bo zlepa zmanjaklo
sape, vsaj želimo mu tako prav od srca. Videti je, da z Jurčičevo materialno in duhovno
zapuščino diha ves kraj – vse hvale, podpore
in posnemanja vredno, še zlasti zato, ker je
kaj takega praviloma prav trudoma dosegljivo. Ne samo pri nas.
Bravo pa tudi za Društvo upokojencev Loška
dolina, ki obiske na Muljavi organizira in če
so možnosti, vzame s seboj tudi nečlane!
Naj tudi njim ne zmanjka navdiha, volje,
energije in vsega drugega, kar omogoča
take dogodke.
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12. Zapikov festival

Lutke, netopirji in … knjige
Grad Snežnik, 4.-6. september 2009
foto: Borut Kraševec

Narodni muzej Slovenije je v grajskem ambientu gostil
12. lutkovni festival, ki ga že vsa leta organizira društvo
Zapik iz Ljubljane. Tudi tokrat so predstave ter delavnice
privabile otroke in starše od blizu in daleč.
V slovenskem lutkovnem prostoru ima gledališče Zapik
posebno mesto: predstave Jelene Sitar in Igorja Cvetka
so tople in igrive. Na predstavah vedno poskrbita, da
gledalci niso le nemi opazovalci dogajanja na odru, ampak
se vanj aktivno vključujejo. Tako je zastavljen tudi celotni
festival, ki ga ob pomoči in sodelovanju Javnega sklada
za kulturne dejavnosti, različnih društev ter institucij organizirata že dvanajstič. Tudi tokrat so poleg lutkovnih
predstav za otroke pripravili več delavnic, ki so se jih z
veseljem udeležili tudi starši. Prvi dan je bil posvečen netopirjem, ki so jih udeleženci spoznavali ob ustvarjalnih
delavnicah, izdelavi netopirnice ter spremljanju netopirske predstave Miško ne more spati gledališke skupine OŠ
Podbelica. Pravo doživetje je bilo opazovanje netopirjev,
organizirano v sodelovanju s Slovenskim društvom za
proučevanje in zaščito netopirjev. Tudi druga dva popoldneva sta bila pestra in polna dogajanja. Otroke pa tudi
starejše je s svojimi čarovnijami zabaval čarodej Lenart,
udeležili so se lahko čarovniške in drugih ustvarjalnih delavnic ter si ogledali krompirjevsko lutkovno predstavo
Roparski vitez Jaromir v izvedbi OPZ Ladjica iz Devina
ter lutkovno predstavo O kozici in lisici gledališča Zapik.
Pripravili so še pravi bolšji sejem otroških knjig in igrač.
Za zaključek pa prisluhnili Anji Štefan in Pravljicam iz
zapuščine pravljičarja Resnika.
Borut Kraševec

Na festivalu so otroci ustvarjali tudi lutke iz plastenk

Borut Kraševec

Koncert baročne glasbe
Dvorišče Gradu Snežnik so v soboto 12. septembra napolnili zvoki
baročne glasbe mlade komorne zasedbe Tarsia Consort in sopranistke Anemarije Štefančič pod mentorstvom prof. Ambroža Čopija.

foto: Borut Kraševec

Zasedba Tarsia Consort, ki prihaja iz Kopra, je začela delovati
pred dobrim letom z željo izvajati glasbo baročnega obdobja, ki jo
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na naših odrih redkeje zasledimo. Poimenovana je po enem izmed
koprskih skladateljev tega obdobja Antoniu Tarsii. Tako na koncertu pri gradu kot tudi sicer izvajajo dela priznanih skladateljev.
Med skladbami pa so posebno mesto namenili skladbi G. F. Handla
Gloria in excelsis Deo, ki je bila pred kratkim odkrita in v Sloveniji
menda prvič predstavljena ravno s to zasedbo. Izvedli so jo tudi
obiskovalcem koncerta pri Gradu Snežnik. Glasbenike, violinistki
Kristino Debernardi in Mojco Korenčan, ki se učita violo pri prof.
Sonji Horvat, čembalista/organista Klemna Mihačiča, sicer pianista iz razreda prof. Denyisa Masliuka ter Heleno Švigelj, ki se uči
violončelo pri prof. Igorju Švarcu, druži pristna želja po skupinskem
muziciranju, ki se mu predajajo v različnih komornih zasedbah. S
Tarsia Consortom sodeluje tudi sopranistka Anemarija Štefančič,
ki je z letošnjim letom zaključila šolanje na Umetniški gimnaziji
Koper pod mentorstvom prof. Nine Kompare Volasko. Lansko leto
se je udeležila Tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije, kjer je na
regijskem tekmovanju dosegla zlato plaketo in posebno nagrado za
najvišje število doseženih točk, na državnem tekmovanju pa zlato
plaketo in drugo mesto. V naslednjem študijskem letu namerava
svoje pevsko znanje izpopolniti na dunajski univerzi za glasbo pod
mentorstvom prof. Gabriele Lechner.
september/oktober, 2009
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tekst in fotografije: Milena Ožbolt

Spominska plošča Trubarjevemu prijatelju in prvemu
ogrskemu evangeličanskemu škofu Paulu Wienerju
Sibiu, Romunija
Četrtega junija 2009 navsezgodaj je kolona treh avtobusov z okoli 130 člani Slovenskega protestantskega društva Primož
Trubar, protestantskimi verniki in še nekaterimi drugimi popotniki odpotovala na
štiridnevno ekskurzijo iz Slovenije preko
Madžarske v Romunijo, kjer so imeli prav
posebno nalogo. V Sibiuju, glavnem mestu
Transilvanije in evropski kulturni prestolnici leta 2007 so se namreč namenili na
staro župnišče na trgu Huet v sodelovanju
z domačini namestiti in slovesno odkriti
spominsko ploščo Paulu Wienerju, rojenemu v Sloveniji, prvemu evangeličanskemu
škofu na Sedmograškem in na vsem
Ogrskem in tako temu pomembnemu možu
izkazati zasluženo čast, hkrati pa prispevati drobtino h kulturnim povezavam obeh
evropskih narodov, sebi pa malce razširiti
obzorje, se česa novega naučiti in kaj lepega doživeti.
Kdo je bil Paul Wiener?
Raziskovalci njegovega življenja, zlasti dr. Mihael Glavan iz NUK-a in še nekateri slovenski
zgodovinarji in člani Slovenskega protestantskega društva so prišli do zanimivih spoznaj
o njem.
Gradivo, ki smo ga dobili na ekskurziji, ga
predstavlja takole:
Pavel Wiener, tudi Paul Wienner ali Pavel
Biner (Kranj, 1495 – Sibiu, 16. 8. 1554),
katoliški in nato evangeličanski duhovnik,
superintendent. Študiral je na univerzi na Dunaju (vpisal se je 1514), nato
je v Ljubljani opravljal visoke cerkvene
in državnoupravne funkcije (zastopnik
duhovščine v deželnem zboru). Bil je
kanonik pri ljubljanski stolnici sv. Nikolaja.
Pritegnile so ga ideje in zahteve Luthrove
reformacijske smeri. Bil je med kanoniki
(Wiener, Lenart Mertlitz, Jurij Dragolič),
ki so poudarjali potrebo, da duhovniki
v (katoliški) cerkvi pridigajo na podlagi
Evangelijev in so zato v kapiteljski statut
(1533) vnesli določilo, naj se v pridigah
oznanjuje »evangeljska resnica čisto, preprosto in verno«. S tem so privzeli osrednje geslo novovercev. Škof Kancijanar* je
bil naklonjen reformaciji, čeprav se ji ni
pridružil. Wiener se je zbližal z ljubljnskim
krožkom privržencev reformacije (Matija
Klombner, Vid Khisl, Jurij Seyerle, učitelj
Lenart Budina). Ko je Primož Trubar 1542
postal kanonik v Ljubljani, sta z Wienerjem postala tesna sodelavca. Škof Textor
je Wienerja in Trubarja 1544 znova potrdil
za stolna pridigarja. Pritegnila sta veliko
september/oktober, 2009

poslušalcev. V pridigah sta se zavzemala za
delitev gospodove večerje pod obema podobama in za obnovo vere na podlagi Evangelijev. Pod Trubarjevim vplivom je začel
Wiener pridigati bolj polemično. Takrat se
je še drugič poročil. Viri navajajo, da sta v
Ljubljani že delila Gospodovo večerjo pod
obema podobama; verjetno je nista delila
javno, temveč zasebno. Zaradi posebnih
razmer v ljubljanski škofiji (Textor je bil
trden katoličan) nista mogla javno napadati vseh spornih katoliških naukov. Takrat
so bili ljubljanski duhovniki še prepričani,
da se bo v okviru Katoliške cerkve vendarle razvila reforma in da bo k temu
pripomogel Tridentinski koncil. Septembra 1547 je deželnoknežja svetna oblast
Wienerja zaprla na Ljubljanskem gradu
(skupaj z Dragoličem in Mertlicem – ta je
v zaporu umrl; Trubar je takrat služboval
v Šentjerneju na Dolenjskem in je lahko
pobegnil pred aretacijo). Wienerja so prepeljali na Dunaj in tam zasliševali. Ohranjena je njegova izpoved vere (besedilo na 274
straneh). Deželni knez avstrijski nadvojvoda Ferdinand ga je pomilostil, toda izgnal
na Sedmograško. V Sibiuju je bil 1549–52
pridigar, nato mestni župnikin od 1553
prvi superintendent Evangeličanske cerkve
na Sedmograškem in na vsem Ogrskem.
V drugih virih najdemo še nekaj podrobnosti:
Wiener je bil v Ljubljani škofov svetovalec, kanonik pri ljubljanski stolnici in član

duhovskega stanu v kranjskem deželnem
zboru, obenem pa tudi poslanec v notranjem in nižjem avstrijskem deželnem odboru.
Večkrat je moral nadrejenim pojasnjevati
svoje pridige, vendar iz rimskokatoliške
Cerkve ni nameraval izstopiti, kar je
junija 1548 pisno pojasnil tudi kralju
Ferdinandu. S škofoma Ravbarjem in
Kacijanarjem je dobro sodeloval, odnosi s
škofom Textorjem pa so se zaostrili, tako
da so ga zaprli. Na Dunaju, kamor so ga
pripeljali vklenjenega, so ga zasliševali,
vendar se je Biner briljantno branil.
Svojih nazorov ni preklical, čeprav prvotno ni nameraval prestopiti iz katolicizma. V Univerzitetni knjižnici v Hamburgu
hranijo 274 strani dolg zagovor. Kralj ga
je pomilostil in izpustil, vendar ga je –
verjetno zato, ker se je ukvarjal predvsem
s teologijo, ne pa tudi s politiko oziroma
organizacijo – »samo« izgnal v Sibiu na
Sedmograško, kjer je bil potem pridigar
in mestni župnik ter od leta 1553 prvi
superintendant evangeličanske cerkve
na Sedmograškem. Vendar pa je že
leto kasneje, 16. avgusta 1554 umrl za
kugo.
Po znanih informacijah je prav Wiener
Trubarja, ki je takrat služboval na Dolenjskem, priporočil evangeličanskemu teologu Veitu Dietrichu v Nuerenbergu, da ga
je sprejel, ko se je pred aretacijo umaknil
v Nemčijo.

Popotniki pred znamenito Galerijo Munkaczy v Debrecenu na Madžarskem
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Udeležence svečanosti sta s svojo prisotnostjo zelo počastila ugledni župan Sibiuja
Klaus Johannis, ki je tudi član cerkvenega
sveta ter predsednik mestnega sveta Martin
Bottesch.

Bogdana Herman in zbor iz Sibiuja pojo Trubarjevo pesem

Raziskovalci zgodovine protestantizma
na Slovenskem (dr. Mihael Glavan) domnevajo, da je bil Paul Wiener, ki je bil slabih
deset let starejši od Trubarja in v svojem
času med vodilnimi teologi v Ljubljani ter
ugleden kanonik, tudi Trubarjev vzornik,
mentor in usmerjevalec.
Postavitev spominskega obeležja Paulu Wienerju je pripravilo Slovensko protestantsko
društvo v skladu s svojimi programskimi usmeritvami, potem ko je pobudo njegovega predsednika mag. Žaklja sprejel tudi škof Slovenske
evangeličanske cerkve mag. Geza Erniša, prav
tako pa jo je podprl škof v Sibiuju dr. Christoph
Klein in ustrezno ukrepal. Veliko večino organizacijskih in tehničnih zadev je izpeljal izkušeni
in prizadevni član SPD PT Marko Zore.
Šestega junija ob 11. uri dopoldne smo
se torej zbrali v Sibiuju na trgu Huet pred
evangeličansko stolnico pod najvišjim
zvonikom v Romuniji k odkritju spominske
plošče Paulu Wienerju. Ploščo je podarilo Slovensko protestantsko društvo, izdelal pa uveljavljeni slovenski kipar Mirsad Begić. Napis
na bronasti plošči je v slovenščini, nemščini in
romunščini ter se glasi takole:

spominsko ploščo kot znak povezanosti njihove dežele s Slovenijo in Evropo.
Predsednik Slovenskega protestantskega
društva Primož Trubar mag. Viktor Žakelj je v
svojem govoru zbranim izrazil ponos in veselje
ob skupnem odkrivanju spominske plošče velikemu možu, ki se je razdajal obojim, saj je bil
tako intimni prijatelj našega velikega Trubarja
kot tudi prvi evangeličanski škof Sibiuja, tega
lepega mesta, ki so ga po pravici imenovali
»vzhodni Pariz«.
Slovenski evangeličanski škof mag. Geza
Erniša je, preden je spominsko ploščo blagoslovil, omenil, kako je Paul Wiener skoraj
zatonil v pozabo, vendar pa danes sinovi in
hčere slovenskega naroda, ki so od nekdaj raztreseni širom po svetu, na tem pomembnem in
svetem kraju izpričujejo, da Paul Wiener živi v
srcih in spominu ... da ni več pozabljen in da
mu izkazujemo čast, ki jo zasluži.

Dogodek je spremljal kulturni program, ki
ga je začel domači pevski zbor s pesmijo, ki
pravi Laudate dominum, laudate deum omnes
populi, potem pa ubrano zapel še nekaj lepih,
priložnosti primernih starih skladb ... Z naše
strani je sodelovala pevka in poustvarjalka
ljudskih pesmi Bogdana Herman, ki je pela
Trubarjevo Pujte, pujte vsi ludje in prekmursko izseljensko Vüra bije. Ko je zazvenelo
Trubarjevo vabilo k petju, se je pevki na
presenečenje vseh prisotnih nenačrtovano
pridružil domači zbor z refrenom te iste pesmi v nemščini. Ta trenutek je bil nekako še
posebno svet in pomenljiv kot nekak simbol
skrivnostne povezanosti vseh nas. Verjamem,
da se je po hrbtih prisotnih v tistem trenutku
sprehodil prenekateri mravljinec. Podobno
povezujoče dogajanje je bilo povabilo k skupnemu petju psalmov, ki so jih verniki zapeli v
slovenščini in nemščini.
Po izmenjavi simboličnih daril je prisrčni
slovesnosti sledila pika na i – druženje ob
pogrnjenih mizah s slovenskim vinom in vsem
drugim iz Sibiuja, povrh pa še ogled notranjosti impozantne Sibiujske stolnice.
Še peščica popotnih vtisov
Seveda se je veliko dogajalo tudi med potjo v
Romunijo in nazaj, saj je bilo potovanje odlično
organizirano, veliko smo se ustavljali in se
razgledovali, med vožnjo pa poslušali prisotne
strokovnjake za zgodovino protestantizma
– dr. Marka Kerševana, dr. Božidarja Debenjaka in dr. Mihaela Glavana ter zelo dobro
podkovanega turističnega vodiča, tako da pravzaprav niti minuta našega časa ni šla v nič po
nemarnem.

Paul Wiener 1495–1554
v Sloveniji somišljenik in sodelavec reformatorja Primoža Trubarja, 1549 v
Sibiuu pridigar in mestni župnik, od
1533 prvi superintendent Evangeličanske
cerkve AV na Sedmograškem
SPD Primož Trubar, 2009
Slovesnost ob odkritju, ki je potekala v
slovenščini in nemščini, je vodil mestni
duhovnik Kilian Dörr, ki je bil po pooblastilu
tamkajšnjega evangeličanskega škofa dr. Christopha Kleina ves čas tudi nemški oz. romunski nosilec koordinacije aktivnosti v zvezi s
postavitvijo plošče in potem odličen gostitelj.
V svojem nagovoru je med drugim omenil
povezanost Sedmograške z Evropo, posebej
pa je poudaril pomen Paula Wienerja za utrditev reformacije v njihovih krajih ter označil to
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Spominska plošča Paulu Wienerju na trgu Huet v Sibiuju
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kultura
Načrt potovanja je prvega dne obetal
– in izpolnil – poleg Balatonskega jezera in
mogočne Budimpešte še ogled slikovitega
srednjeveškega mestnega jedra in trdnjave v
Egru, najsevernejši točki naše poti, potem pa
smo prečkali reko Tiso in pod noč prišli v Debrecen, znan ne samo po debrecenskih klobasicah, pač pa po mnogočem veliko bolj usodnem. Včasih so ga imenovali Kalvinski Rim,
saj je bil središče kalvinizma na Madžarskem.
Velika cerkev je bila dvakrat požgana, nazadnje 1802. in potem obnovljena v neogotskem
stilu. Seveda smo si ogledali tudi zgradbo Reformiranega kolegija iz leta 1600 ter mestno
hišo in znano galerijo Munkaczy ter se nadihali
v parku, imenovanem Veliki gozd. Debrecen je
danes kulturno središče vzhodne Madžarske,
ki globoko korenini v protestantizmu.
Spanje pod petimi zvezdicami nas je okrepčalo
za naslednji dan, ko smo nadaljevali pot čez
mejo v romunsko Oradeo in dalje v Sibiu ali
Hermannstadt.
Oradea, »zahodna vrata v Romunijo«, zelo
staro mesto, ki ima danes mnogo kulturnih in
etničnih obrazov, je prvič omenjena leta 1113
kot Varadinum. Tu smo si ogledali baročno
središče s katoliško katedralo, episkopalno palačo in mnogimi drugimi stavbami
v klasicističnem stilu ter vrsto drugih lepih
zgradb, ki pričajo o nekdanjem okusu in blagostanju mesta. Že konec 19. stoletja je bila
namreč Oradea moderno evropsko mesto,
čigar arhitekturo je močno zaznamovala secesija, danes pa ponovno išče svojo staro
identiteto.
Sibiu, to lepo mesto zasluži kakšno besedo
več.
Leži severno od Južnih Karpatov ali Transilvanskih Alp in z okna hotela je bil prelep pogled na njihove vrhove. Ko povprečen človek
sliši za Tranasilvanijo, verjetno najprej pomisli
na Drakulo, kvečjemu še na lepe vezenine in
ovčje kožuhe, če naleti na ime Sedmograško,
pa se včasih zazdi, kot da gre za neko davno

Eden od ciganskih gradov v Romuniji

izginulo pravljično deželo ... Transilvanija (lat.
ime pomeni »onkraj gozda«) je širše področje,
ki zajema tudi Sedmograško/Siebenbürgen ali
Erdeljsko (madž.: erdel – gozd ). V starem veku
je bila to rimska pokrajina Dacija, prebivalci pa
Dačani. Na mestu današnjega Sibiuja so našli
sledi naselbine Cedonia.
Sibiu ali Hermannstad, ki je bil leta 2007
skupaj z Luxemburgom kulturna prestolnica
Evrope, je srce in glavno mesto Transilvanije. Z okolico ima 170.000 prebivalcev, od
tega danes 95 % romunskega porekla, vendar imajo zelo velik vpliv preostali Sasi oziroma Nemci, potomci tistih Sasov iz doline
reke Mozel, ki so se sem priselili na povabilo
ogrskega kralja v 12. stoletju, da bi branili
vzhodno mejo pred Tatari in Turki. V ta na-

men so utrdili mnoge cerkve in gradove in iz
tistega časa izvira sedem utrjenih mest (Cluj,
Sigisoara, Sibiu, Bistrica, Brasov, Medias in
Sebes), ki so dala deželi značilno podobo in
ime Sedmograško.
Še nekaj drobcev iz zelo bogate zgodovine
mesta Sibiu: prvo bolnišnico dobi 1292., prvo
šolo 1380., prvo lekarno 1494., prvo papirnico 1534. Leta 1544 je bila v Hermanstadtu
natisnjena prva knjiga v romunščini, 1551.
Konrad Haas dela poskuse s prvo stopenjsko
raketo na svetu, 1671. v okolici odkrijejo plin
metan, 1782. kemik Franz Josph Müller odkrije telur, 1795. pa je postavljen najstarejši
strelovod v jugovzhodni Evropi. 1817. odprejo
Brukenthalov muzej, prvi v Romuniji; 1851.
škof Andrei Saguna ustanovi prvo romunsko
tiskarno in vse do danes v njej tiskajo časopis
Telegraful Roman. V Hermannstadtu leta 1859
postavijo prvi ležeči most iz litega železa v
jugovzhodni Evropi.
Še mejnik v kulturi: leta 1861 ustanovijo
sedmograško društvo za literaturo in kulturo, imenovano »Astra«. Prva hidrocentrala
v deželi začne delovati v Hermannstadtu leta
1896, 1898. predvajajo prvi film, 1904. začne
voziti prva breztračna cestna železnica.
Iz novejše zgodovina pa bolj tragična navedba:
21. decembra 1989 so se v Sibiuju, prvem
mestu, ki je že v štirih dneh sledilo Timisoari,
začele protikomunistične demonstracije, v
katerih je bilo ubitih 89 oseb, več sto pa ranjenih. Boji v Hermannstadtu so se nadaljevali
še deset dni potem, ko se je stanje drugod po
državi že umirilo. Zaradi človeških žrtev in
materialne škode je Sibiu dobil naziv »mesto
mučenec«.

Čikoš s svojim konjem v narodnem parku Hortobagy puszta na Madžarskem
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Danes v Sibiuju poleg Nemcev, ki jih je le še
2200, živi tudi madžarska manjšina ter nekaj
Ukrajincev, Slovakov in Romov. Mesto je bilo
vedno najmočnejše središče nemške manjšine
na Sedmograškem in tudi danes, ko se je njihov
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kultura
delež zelo zmanjšal, saj se je po padcu železne
zavese odselilo 85 % nemške manjšine, že po
drugi sv. vojni pa so jih mnogo deportirali v
SZ, je močno občuten njihov vpliv. Kljub temu
da so Nemci danes tu izrazita manjšina, ima
njihova Nemška demokratska stranka večino
v mestnem svetu in tudi župan mesta je
Nemec.
Sibiu je središče romunske kulture in turizma,
ki privlači s srednjeveškimi čari, lepo okolico,
značilnimi jedmi in lokalno tradicijo, pa tudi
gospodarsko je nad državnim povprečjem.
Naše potovanje proti domu se je začelo kmalu po ogledu Sibiuja. Vračali smo se preko
Alba Iulije, še enega lepega starega mesta z
mogočno utrdbo do Cluja, ki so mu šele zadnje
čase dodali tudi ime prvotne rimske naselbine
z imenom Napoca. Romuni radi poudarjajo, da
so potomci Rimljanov in popotnik ne sme biti
presenečen, če sredi mestnega trga zagleda
kip rimske volkulje z Romulom in Remom.
Ni bilo več daleč do madžarske meje, ko smo
se za nakup spominkov ustavili v kraju z imenom Izvorul Crisului, kjer smo napasli oči
na bogati ponudbi domače obrti in zapravili
še zadnje leje. Veliko je bilo vezenih oblačil
in okrasja za stanovanje, izdelkov iz usnja in
ovčje kožuhovine, nekaj lončevine in rezbarij.
Tudi če človeku ni do nakupov, je sprehod
po slikoviti ulici v užitek in poduk o življenju
Romunov – tistih, ki te reči izdelujejo, in tistih,
ki trgujejo z njimi.
Sledi slovo od Romunije, te lepe dežele, ki
vabi in preseneča. Prvi kilometri po prihodu so šokirali s strašljivimi razpadajočimi
industrijskimi objekti, ki morda nikoli niso
obratovali ali pa vsaj že dolgo ne, s čudaškimi
gradbenimi podvigi iz Causescujevih časov in
z očitno revščino, posebno podeželja. Vendar bije v oči, da je tudi Romunija del EU in
vanjo prihaja svež denar: v mestih in okolici
med seboj tekmujejo novogradnje s kričečimi
fasadami, jumbo plakati, Mc’Donaldsi in reklame za Madonnin koncert – kot kjer koli v
evropski soseščini. Posebnost pa so gradovi
ciganskih kraljev, cesarjev in kar je še takih
mogotcev – to so neverjetno bahave zgradbe
z množico stolpičev, balustrad in bleščečih
kupol, a kakor da v njih ne živi nihče – prave
prikazni iz risanke.
Veliko bolj prijazni, prav očarljivi sta tisti dve
ali tri majceni in zelo stari transilvanski hiški
iz lesenih čipk, ki jih je ujelo oko med vožnjo,
pa tudi množica vaških gradenj iz let med
1960–72 je prav ljubkih: stanovanjske hišice so
velike le kakih 5 x 5 m, vendar skrbno izdelane
in z lepo okrašenimi fasadami in dvoriščnimi
ograjami, le da je videti, kot da jih nihče več ni
vzdrževal, ko so bile enkrat zgrajene.
Pot čez hribovje med Oradeo in Clujem se
vzpne preko 1000 m nad morje, potuje se
zlagoma in zato uživa v naravi, ki je tu zares neokrnjena. Tudi v Romuniji se, kot kaže,
podeželje prazni in na pol opustela naselja
živijo še zelo tradicionalno. Pogled iz avtobusa na ovčje črede, starce z motikami in
konjske vprege je romantičen, z druge strani
šipe pa najbrž veliko manj ... Ker sem doma iz
»dežele ostrnic«, za katere prisegamo, da so
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edinstvene na svetu, me je skoraj kap, ko sem
popolnoma enake zagledala tudi v romunskem
hribovju ... Nekako v takih krajih je moral živeti
romunski pravljični junak Dane Preklja, ki je
zagotovo v sorodu z našimi Butalci; sicer pa
so njihove pravljice, kot jih je zapisal Creanga,
izjemno bogate in polnokrvne, pravi zaklad
duha. Za kaj več o romunski literaturi pa me
ne vprašajte. (Samo v opravičilo: že iščem po
knjižnicah vsaj romana Marina Prede Delirij in
Liviuja Rebreanuja Gozd obešencev ter zgodbe
Mihaila Sadoveanuja Trmoglavi Janoš.) Toliko
o primerjavah in povezavah ...
Še kratek skok in že smo spet na Madžarskem.
Hajdusoboszlo – ob imenu si resda polomiš
jezik, kraj zahodno od Debrecen pa je nadvse prijeten in z veseljem bi bivanje v njem
podaljšali za kak dan. Gre za ene od neštetih
madžarskih toplic, ki so jih imenitno uredili
in uživajo v njih »sto na uro«. Klima je mila,
spanje sladko, jutranji odhod pa vseeno
zaželjen – saj še furmanski konji proti domu
bolj hitijo kakor od doma ... Pa vendar imamo pred sabo še eno nepozabno doživetje:
najstarejši madžarski narodni park Hortobagy puszta, ki meri kar 690 kvadratnih km
in je zelo dobro vpeljan. Skoraj ni mogoče ne
uživati ob pogledu na čikoše, »na konju rojene« pastirje v slikovitih modročrnih nošah
in njihovih včasih prav vratolomnih spretnostih s konji in na njih. Impresionirajo tudi
črede avtohtonega goveda, ovac in prašičev,
celo oslov; nepozabna je vožnja s konji v
pomirjujoče neskončno ravan, ko ti vetrc
pihlja okoli čela. Kakšen brencelj gor ali dol,
to spada zraven. Seveda smo potem v čardi
pokusili kaj madžarskega – če je že treba
tudi na poti jesti – in si vsaj ogledali obvezno
ponudbo spominkov.
Po kosilu pa proti domu po isti poti kot smo
prišli. Tokrat je bilo še prezgodaj, da bi med
vožnjo opazovali trope srnjadi, zajce in fazane,
ki se pasejo na bogatih madžarskih poljih,
lahko pa smo – tisti z bolj poljedelsko dušico
– občudovali in zavidali, kaj in kako vse dobro
rase pri sosedih. Lačni najbrž ne bodo, pa če
jim država stokrat bankrotira ...

Že smo spet v Sloveniji in: »Pozdravljeni Prekmurci, lepo se imejte in kmalu na svidenje!«
Samo še dva avtobusa nadaljujeta proti prestolnici in šele nekje okoli Trojan se oglasi tudi
petje – tisti žlahtni dodatek, ki ozdravi vsako
utrujenost – zato pa je preostanek poti kar
prekratek, da bi se lahko do konca razživelo.
Pa drugič!
Ekskurzije so resna zadeva in tudi naša je bila
taka. Vendar na njih ni prepovedano uživati
– in mi smo zelo.
Viri:
1. gradivo z ekskurzije
2. Vogel, Milan: Pregon reformatorja iz Ljubljane v
Sibiu, Delo, 11. junija 2009.
3. Zore, Marko: Prispevek na področju kulturnega
sodelovanja med Slovenijo in Romunijo, Informacija za društvo romunsko- slovenskega prijateljstva.
4. Avtor?: Manj znani vendar pomembni rojaki:
Gorenjca so sežgali v Rimu, podnaslova: Kranjčan
škof v Romuniji, Grmada za Petra Kupljenika.
Gorenjski glas, št._.
5. Ion Creanga: Romunske Pravljice, LJ., MK, 1970.
6. Marjeta Zorec: Zgodbe z naših gradov; Med
Triglavom in Jadranom, Karantanija 2007.

* Še nekoliko obrobna podrobnost: Marjeta Zorec v
delu Zgodbe z naših gradov povzema iz Zgodovine
slovenskega naroda Josipa Grudna in pripoveduje
o bratu škofa Kacijanarja, vitezu, vojščaku in diplomatu baronu Hansu Kazianerju, v ljudskem izročilu
Ivanu Kacjanarju (1490–1539), ki je po uspešnem
življenju umrl zahrbtne in nasilne smrti. Njegov grad
v Begunjah pa je leta 1572 postal središče luteranstva, saj je bila njegova dedinja Julijana goreča pripadnica nove vere. K njej sta med drugimi prihajala
tudi pridigarja Peter Kupljenik in Jurij Dalmatin, na
gradu pa je kljub nasprotovanju nadvojvode Karla
dala postaviti luteransko kapelo, ki pa jo je l. 1601
uničila reformacijska komisija.
V istem delu beremo tudi povzetek zgodbe iz dela
Mimi Malenšek Inkvizitor, ki govori o Ahaciju Thurnu, graščaku, ki je na gradu Križ dajal zatočišče
kamniškim protestantom. Pri njem naj bi se skrival
Trubarjev sin Felicijan, ko je dobil ukaz, da mora takoj zapustiti deželo. Ahacij Thurn je prišel v nemilost, ko je na deželnem zboru govoril o krivicah, ki se
godijo evangeličanom.

Romunski jezik
Zdel se mi je popolna neznanka, skorajda nikoli nisem prišla v stik z njim. V štirih
dneh sem se vseeno naučila pet besed, da še sama nisem vedela kdaj. Pravilno
zapisati jih še ne znam, zato samo fonetično, tako za hec:
biserika – cerkev
ava – voda
cujka – žganje
izvorul – izvir
teatrul – gledališče
Naslednjič pa več in bolje …
M. O.
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pripovedno izro~ilo
© Alenka Veber

Mladi gozdar
(Odlomek iz vojnih časov)
Frank Troha
Čevljarjev Martinček je bil eden izmed tistih,
ki so že v rani mladosti izgubili svoje starše.
V štirinajstem letu je nastopil svojo službo pri
premožnemu kmetu Podlazarju ter si v potu
svojega obraza začel služiti vsakdanji kruh.
Kmet je imel že vse tako odločeno, da ne bo
Martinček pri njemu zastonj jedel in zastonj
trgal obleko. Porabiti ga je hotel za čiščenje
gozda in za pripravljanje drv.
Podlazarjevo posestvo se je razprostiralo na
daleč iz številnih poljskih parcel, travnikov in z
obsežnega kosa lepega gozda. Podlazar je imel
troje otrok: dve hčerki, ki sta še hodili v šolo,
in sina v devetnajstem letu starosti, ki je bil pa
že vpoklican v vojaško službo ter se je nahajal
nekje v Galiciji na bojnih poljanah.
Da bi Podlazar otel sina vojaške službe, je
ukrepal na vse načine in vlagal prošnje pri
pristojnih oblasteh, toda pomagalo ni nič. Sin
je moral, hočeš ali nočeš, obleči vojaško suknjo, prijeti za orožje in oditi v bojni metež.
Bilo je v začetku poletja, ko je nekega dne
Podlazar odpeljal Martinčka v gozd ter mu
pokazal prostor in drevesa, katera je odločil
za posekati. Martinčka je čakalo naporno delo,
toda vseeno je bil vesel, kajti menil je, da je
baš gozd tisti kraj, kjer mu bo najljubše delati.
Gozd je bil poln življenja, odet z duhtečim zelenjem in cvetjem: v njem je mrgolelo nebroj
ptičev pevcev in male divjačine.
Dan za dnem je Martinček redno odhajal na
delo. Včasih si je vzel nekaj minut, da se je
oddahnil, gledal je svoje žuljave roke, ki so
ga pekle in ščemele, njegove misli so pa šle v
preteklost, v one dni, ko je še imel živeče ljube
starše. Čestokrat so mu solze stopile v oči, ko
se je spomnil tistih srečnih let, katerih ne bo
nikoli več nazaj.
Nekega dne, ko je čistil grmičevje okoli drevesa, ki ga je imel posekati, sta začela obletavati
drevo dva ptiča. Ko je Martinček začel udrihati s sekiro v nižini debla, sta postala ptiča
še bolj vznemirjena ter sta neprestano čivkala.
Martinček je postal pozoren in je začel ogledovati, kaj more biti. Tako mu je misel šinila
v glavo, da ga hočeta ptiča na nekaj opozoriti. Ni mu bilo treba dolgo ugibati. V vejevju
drevesa je uzrl ptičje gnezdo, iz katerega so
mladiči stegovali male glavice. Namah mu je
bilo znano, čemu sta se stara dva tako bala.
Martinčkova otroška duša je dala razumeti, kaj
se pravi doživeti tako nesrečo. Vedel je, kako
hud udarec je zadel njega, ki je izgubil svoje
starše, toda nič manj huje ni izgubiti otroke
in dom. Zato je pustil drevo in ga je mislil
posekati pozneje, ko bodo ptiči odleteli.
Martinček je kljub svoji šibkosti podiral drevo
za drevesom in drva polagal v skladovnice,
september/oktober, 2009

katerih je bilo čimdalje več. Podlazar je včasih
prišel v gozd s konjsko vprego in odpeljal domov potrebna drva, gredoč je pa tudi pogledal,
kako mladi gozdar napreduje. Z Martinčkom je
bil zadovoljen, kajti je takoj od začetka opazil,
da bo dober delavec in da ne bo škode trpel ž
njim, pač pa imel od njega precej dobička.

Dnevi so postajali krajši, noči daljše. Vojna se
je nadaljevala vedno v hujšem klanju. Upajočih
ljudi se je lotil obup. Sovražnik je prodiral
bliže in bliže k državni meji. Čestokrat se je čul
odmev težkih topov. Podlazar je bil v strahu.
O sinu ni bilo nič glasu. Ni bilo znano, ali je še
živ, ali je že padel.

Ko je Podlazar ponovno prišel v gozd po drva, je
opazil osamelo drevo, in je Martinčka vprašal,
čemu ga je pustil, ker je bilo že nasekano.
Martinček je gospodarju začel pripovedovati,
kaj in kako se je zgodilo.

Prihajal je sveti božični čas. Kako radostno
razpoloženje je prevladovalo po vaseh v preteklih letih. Vse je nestrpno pričakovalo noči, v
kateri je bilo pred davnimi leti oznanjeno: »Mir
ljudem na zemlji, ki so dobre volje!«

Podlazar se naglas zakrohoče ter mu odgovori:
»Dragec moj! Kam bomo mi prišli, ako se bomo
ozirali na ptičja gnezda! Pomisli, vojna je! Koliko človeških žrtev je bilo že doprinešenih,
kdo se ozira na posamezna človeška bitja! Koliko jih je že ubitih in koliko jih bo še? Tudi jaz
sem prosil za mojega sina, pa ni nič pomagalo;
največjo žrtev sem moral doprinesti!«

Mlado in staro se je veselilo in pripravljalo
za sveti večer in blaženo božično noč. Toda v
času strašne vojne, se ni hotelo ponoviti nekdanje veselo razpoloženje. Kdo bi bil vesel v
dneh, ko trume mladih človeških bitij padajo v
prerani grob pod silo krute vojne.

Po teh besedah Podlazar prime sekiro in
se pripravi, da poseka drevo. Martinček ga
proseče pogleda ter ga hoče potegniti za rokav.
Kmet je pa samo še zarobantil: »Proč, da te ne
dosežem s sekiro!«
Nato pa že udriha po deblu drevesa.
Oba stara ptiča v bojazni priletita in ga hočeta
z glasnim čivkanjem prositi, da bi prizanesel
rodu. Gotovo sta v svojem nagonu upala, da se
jima bo posrečilo izprositi milost kakor prvič,
ko je hotel Martinček posekati drevo. – Toda to
ni bil več Martinček. To je bil orjaški kmet, ki je
izgubil usmiljenje, kakor nešteto drugih.
Pod močnimi udarci krepkih rok je drevo
zagrmelo po tleh. Martinček je urno skočil
med vejevje, upajoč, da pobere žive mladiče,
toda vse upanje je bilo zaman. Gnezdo je bilo
uničeno in štirje mladiči, ki jim je bilo perje baš
toliko pognalo, da bi bili v kratkem poleteli, so
bili mrtvi.
Solze so mu stopile v oči, ko je otipaval še gorka mrtva telesa. – Stara dva sta še nekajkrat
obletela posekano drevo, ko sta pa opazila, da
je njun zarod uničen, sta žalostno odčivkala in
odletela v goščavo.
Kmet je zasmehovalno opozoril Martinčka, da
se mu ni treba več kislo držati in naj pomaga
naložiti voz, za cmihanje da bo pa še dovolj
časa.
Ko sta naložila drva, je Podlazar pognal konje
in odpeljal proti domu. Martinček je nadaljeval s svojim delom, pri tem pa premišljeval
človeško krutost. Ugonobljenje ptičjega gnezda in mladičev mu ni hotelo iz glave. Poznal je
že mnogo hudobnih ljudi; čim starejši je pa
postajal, tem več jih je opazil. Sam pri sebi je pa
sklenil, da ne bo nikoli postal tak brezsrčnež.

Bilo je v adventu. Pri Podlazarju so se pripravljali k večerji. Kar se začuje iz ozračja grmenje, nato treskanje, za tem pa kričanje in jok
preplašenih vaščanov.
Podlazarjeva hiša se strese, kot bi bila iz papirja. Vse je drvelo k vratom, kajti vedeli so, da
je bila noč popolnoma jasna in da ni to grom
iz oblakov.
Visoko v ozračju so se pojavili sovražni aeroplani in začeli metati bombe na vas. Vse je bilo
izvršeno v nekaj trenutkih, in sovražnik je že
izginil.
Ko so se vaščani nekoliko pomirili in ko so
opazili, da je sovražnik odletel nazaj, so pregledali, koliko je škode in če je bil kdo ubit.
Smrtnega slučaja k sreči ni bilo, toda bilo je
več ranjenih, kajti nekaj hiš je bilo popolnoma
porušenih.
Ena izmed bomb je padla le nekaj korakov
od Podlazarjeve hiše. Šipe na oknih so bile
razpokane od stresljaja, in voz, ki je stal na
dvorišču, je vrglo v steno skednja, da se je razbil kot bi bil iz slame.
Podlazar hodi besen okoli hiše, puli si lasje in
preklinja vojno ter tiste, ki so jo započeli.
Martinček, ki je bil na smrt prestrašen, stopa
za gospodarjem in mu kar iz glave noče, kako
je bil pred nekaj minutami v smrtni nevarnosti. Naenkrat se mu pa utrga glas ter reče
gospodarju: »Meni se zdi, da nam je sedaj prav
tako, kakor tistim ptičem v gozdu, ki ste jim
uničili gnezdo in ubili mladiče, ko ste posekali
drevo.«
Podlazar podivja, kot bi ga pičila osa. Toda trenutno mu neka nevidna sila ustavi roko, da ni
udaril Martinčka. Imel je nekaj na jeziku, da
bi odgovoril, toda Martinček ga je že prehitel:
»Človek je najhujša zverina na svetu, ubija in
mori, kar je živega na zemlji in nazadnje še
samega sebe!«
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pripovedno izro~ilo

Martinčka je obšla nepopisna radost in najraje bi se bil zjokal,
nad toliko obetano mu
boljšo bodočnostjo. V
srcu je pa občutil neko
posebno ugodje, ko mu
je gospodar potrdil, da
mu je on kot slaboten
deček nekaj tako živega
povedal, da se je trenutno spreobrnil v
krotkega in dobrotljivega moža.
Zimski dnevi so se polagoma vlekli v negotovost. Nihče ni vedel,
kako se bo zaobrnilo in
kaj bo prinesla prihodnja pomlad. Vojna vihra
je bila čimdalje hujša.
Pri Podlazarjevih niso
mogli dobiti nobenega
glasu od sina. Zla slutnja jih je neprestano
spremljala in je končno
postala bridka resnica.
Ko se je začela narava
prebujati iz zimskega
spanja, je poštni sel prinesel žalostno ter v srce
segajoče poročilo, da je
Podlazarjev sin umrl na
bojišču. Ni padel zadet
od krogle, ni bil raztrgan
od drobcev šrapnela*,
ampak zmrznil je bil v
strašni zimski noči z
ostalimi tovariši, ki so
bili poslani na nočno
patruljo.
Žalost je legla na Podlazarjevo hišo, kot bi jo
pogrnil velik mrtvaški
prt. Martinček je žaloval
z ostalo družino vred.
Toda bridka smrt Podlazarjevega sina mu je
prinesla bodočnost, o
kateri niti sanjal ni.
Ko je bilo konec vojnega klanja, ko so se
vojskujoče sile pomirile,
* topovski izstrelek, napolnjen s kovinskimi kroglicami in eksplozivom (Op. A. V.)
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je še preteklo nekaj let, in Martinček je postal
dedič Podlazarjevega premoženja. Oženil
se je bil s starejšo hčerko in prevzel gospodarstvo.
Nekdanji mali Martinček se je razvil v krepkega
Martina. Stari Podlazar je bil zelo ponosen
nanj. Martinček mu je nadomestil izgubljenega sina in Podlazar je bil nadomeščen za
težko izgubo, ki mu jo je zadala kruta voj-

Martinčka so imeli vsi vaščani radi, kajti rad
je storil vsakemu dobro in mu v sili priskočil
na pomoč. Svojo plemenitost, ki jo je pokazal že v mladosti, je obdržal tudi v poznejših
starejših letih ter je v srcu ostal isti, kakor je
bil v rani mladosti, ko je ostal ubožec brez
staršev.

Arhiv: Alenka Veber

Podlazarju se posveti pred očmi. Skloni se k
Martinčku ter ga očetovsko objame, rekoč:
»Povedal si mi največjo resnico, kar sem jih
kdaj čul! V resnici je človek najkrutejše bitje,
kajti še samemu sebi ne prizanese. Ta resnica
se mi zdi tem bolj živa, ker si mi jo povedal ti,
štirinajstletni deček in mi dal razumeti nekaj,
česar nisem vedel. Dosedaj sem te imel v
službi kot ubožca, ki sem ga vzel pod streho,
toda za naprej boš lasten sin, in po očetovsko
bom skrbel za te.«

Jezik pričujoče Trohove
pripovedi je ostal zvest
prvi objavi. (Op. A. V.)
Prvič objavljeno v: Glas
naroda, 40/1932, št.,
300, New York, Thursday, December 22.

»Med najpogostejšimi
Trohovimi
zgodnjimi
zgodbami so pripovedi o gozdarjenju in o
lovcih, v katerih se
med seboj prepletajo
opisi dogodkov v domovini in v Ameriki.
Zapisi so značilni po
reportažnem
slogu:
izstopajoči dogodek je
navadno postavljen v
okvir spominske refleksije, socialnega uvoda
ali omembe posebnega
trenutka, v katerem se
rodi potek osred njega
dogodka
v
zgodbi.
Položaj pripovedovalca
se tako menja glede na
časovno ali krajevno
»oddaljenost«: v uvodni
spominski perspektivi je
pripoved mnogokrat oblikovana prvoosebno, v
posrednem sporočanju
zgodbe pa tretjeosebno.
Pripovedno so močnejše
osebnoizpovedne
zgodbe, ki so značilne
za zgodnejše obdobje pisateljevega dela,
ko je moč spomina na
otroštvo in mladostna
leta polna razgibanih
slik o domači pokrajini in njenih ljudeh, o
družini in o nepozabnih dogodkih, ki zapi sovalcu pomenijo več kot
zgolj čustveno občutljivo
pripovedno snov.
Frank Troha vedno
želi pritegniti z zanimivo motivacijo, dobro
skicirano človeško fiFrank Troha je bil eden vidnejših sodelavcev Slovensko-amerikanskega koledarja guro in značajsko podobo, še posebej pa z
na. Kadarkoli je prišel v družbo, se je vselej rastočo in napeto zgodbo, s humornim zasupovoljno izrazil o svojem vzornem zetu in kom ali zgolj s potekom junakove (družinske)
pripovedoval o njem, kako je bil bistroumen življenjske usode.« (Iz literarne študije dr.
Helge Glušič)
že v svojih otroških letih.
september/oktober, 2009

iz gospodarstva
Tina Sterle, Oddelek za tržno komuniciranje Kovinoplastika Lož d.d.

Ob otvoritvi je spregovoril Alojz Mazij

g. Franci Bukovec. Otvoritveni trak sta
prerezala g. Mazij in g. Judež in povabila
goste v novi salon. Obisko valci so si lahko
ogledali ponudbo v salonu, velikem skoraj
180 m2, ter se poveselili ob prijetni glasbi
in izbranih jedeh.

Po uspešnem začetku v Novem mestu pa se
v Kovinoplastiki Lož – PC Gradbeni elementi
že veselimo otvoritve razstavno-prodajnega
salona na novi lokaciji v Celovcu, ki bo svoja
vrata za obiskovalce odprl prav kmalu in se
bo razprostiral na več kot 140 m2.
foto: Tina Sterle

Dne 10. 9. 2009 je ob 14h potekala
slovesna otvoritev sodobno urejenega
razstavno-prodajnega salona stavbnega
pohištva Kovinoplastike Lož in partnerskega podjetja Boplast v Novem mestu
v trgovskem centru Rialto. Salon sodi
med največje v Sloveniji, v njem pa si
je mogoče ogledati celovito ponudbo
stavbnega pohištva izdelanega iz PVC,
lesa in aluminija.
Z željo, da na Dolenjskem predstavimo celovito ponudbo stavbnega pohištva, smo v
Kovinoplastiki Lož – PC Gradbeni elementi
skupaj s partnerskim podjetjem Boplast
iz Novega mesta odprli četrti razstavnoprodaj ni salon, ki se je pridružil salonu v
Ljubljani, Kopru in Celovcu. S tem želimo
svojo ponudbo približati končnim uporabnikom in manjšim investitorjem.
Slavnostna otvoritev se je pričela z nastopom ženskega pevskega zbora Plamen
iz Novega mesta, ki mu je sledil govor g.
Alojza Mazija, člana uprave Kovinoplastike Lož. Zbrane je nato nagovoril tudi
lastnik podjetja Boplast g. Gregor Judež.
Dogajanje so popestrile pev ke ženskega
pevskega zbora, za tem pa sta svojo
dobrodošlico ob novi pridobitvi Novega
mesta izrazila tudi župan mestne občine
Novo mesto g. Alojzij Muhič in predsednik Območne obrtne zbornice Novo mesto

foto: Aleš Tišler

PC Gradbeni elementi odprli nov
razstavno-prodajni salon

september/oktober, 2009
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iz gospodarstva
Andreja Braniselj

Zlato priznanje
Kovinoplastika Lož d. d. v sodelovanju s podjetjem Gigodesign d. o. o. prejela zlato priznanje za najboljšo inovacijo
na nacionalni ravni
Arhiv Kovinoplastika Lož d.d.

V četrtek, 17. septembra 2009 je Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani
podelila priznanja za inovacije, nastale v
letu 2008.
Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s
tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Da je
slovensko gospodarstvo inovativno, dokazuje
število prijav podjetij na natečaj najboljših
inovacij – letos je na regionalni ravni kandidiralo 185 inovacij in pri tem sodelovalo
preko 500 inovatorjev iz slovenskih podjetij. V
letošnjem letu je bilo več prijav za inovacije, ki
so nastale v sodelovanju med različnimi podjetji, univerzami in institucijami. Na nacionalni ravni je Gospodarska zbornica Slovenije
najboljšim podelila 12 diplom, 12 bronastih,
11 srebrnih in 7 zlatih priznanj.
Kovinoplastika Lož d. d. (avtor Aleksander
Vukovič in soavtorji Miran Mišič, Sašo Gornik,
Boštjan Kovač, Aleš Tišler) v sodelovanju z
Gigodesignom d. o. o. (avtor Miha Klinar) je
zlato priznanje za inovativen koncept okenskega sistema »ARX view – univerzalno okensko krilo« prejela junija letos na področju regije, uspeh pa včeraj oplemenitila še z zlatim
priznanjem na nacionalni ravni.

nega okenskega krila, ki ga je možno vgraditi
v okvir iz PVC, lesa ali aluminija.
Koristi tega pristopa, ki je zahteval
precejšnja vlaganja, so tako v povečanju
dobičkonosnosti podjetja zaradi zmanjšanja
porabe surovin in porabe energije, racion-

alizacije proizvodnih procesov itd. Uporabniki pa bodo imeli več koristi zaradi večje
toplotne izolativnosti, povečanega vnosa
svetlobe in toplote itd.
Nagrajencem čestitamo!
Arhiv Kovinoplastika Lož d.d.

Koncept univerzalnega okenskega krila ARX
view je novost v svetu na področju stavbnega
pohištva, saj predvideva uporabo univerzal-

Avtorja inovativnega koncepta okenskega sistema »ARX view. Desno Sašo Vukovič, drugi z desne Miha Klinar

Prejemniki priznanj
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med polhki
fotografije: Borut Kraševec

Otvoritev vrtca Polhek v Starem trgu pri Ložu
10. junij 2009

september/oktober, 2009
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Sonja Jozelj, ravnateljica

Novo šolsko leto

foto: Borut Kraševec

{olar

S prihodom jeseni so se končale počitnice
in začelo se je novo šolsko leto.
Še pred začetkom počitnic, 10. junija 2009
smo slovesno odprli dolgo pričakovane
nove prostore vrtca. V šestih oddelkih
vrtca je s 1. septembrom 107 otrok, ki
imajo za svoje dejavnosti poleg igralnic
na razpolago še večnamenski prostor in
urejeno zunanje igrišče.

Vseh učencev na šoli je 364, od tega 299
v Starem trgu, v Iga vasi 60 in v Babnem
Polju 5 učencev.
Z novim šolskim letom je začel veljati nov
vzgojni načrt, v okviru katerega je tudi
hišni red in pravila šolskega reda. Z vzgojnim načrtom smo si zastavili delovanje
naše šole.

Prvi razred v OŠ Stari trg
foto: Borut Kraševec

Šolski prag je letos prvič prestopilo 19
prvošolcev v Starem trgu, 21 v Iga vasi
in 2 prvošolki v Babnem Polju, kar pomeni, da imamo v Loški dolini skupaj 42
učencev, ki so začeli obiskovati osnovno
šolo.

V njem smo opredelili, da je znanje vrednota tako učencev, učiteljev, staršev in
okolja.
Zato si vsi želimo, da bi učenci ob koncu
leta odšli na počitnice bogatejši z znanjem
in zrelejši.

Krožek
Rdečega križa

Prvi razred v POŠ Iga vas
foto: Borut Kraševec

Anita Bajec in Helena Novak Obreza,
mentorici RK

Tudi letos je na naši šoli deloval krožek
Rdečega križa. Še vedno aktivno sodelujemo z Domom starejših občanov v Cerknici, skavti iz Loške doline, društvom
Sožitje in območnim združenjem RK
iz Cerknice. V tednu RK, od 8. do 15.
maja smo na šoli izvedli akcijo zbiranja
šolskih potrebščin. Odziv je bil zelo dober. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali potrebščine in marsikomu pomagali
v stiski.
Za svojo prizadevnost skozi celo šolsko
leto so bili člani krožka nagrajeni z izletom v Kolosej. Hvala odboru RK za prijetno popoldne!
Prvošolki v POŠ Babno Polje
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župnijska stran
Simona Levec

No, pa se je zgodil! Oratorij namreč – pri
nas v Loški dolini. Oratorij je počitniški
program za otroke. To so dnevi veselja, ki
jih otroci skupaj z animatorji preživijo kar
v domačem kraju. Glavni namen oratorija je kvalitetno preživljanje počitnic ter
privlačna vzgoja za občečloveške odnose.

foto: Borut Kraševec

Oratorij – Nate računam!

Program je potekal po ustaljenem urniku.
Najprej smo se zbrali animatorji in skupaj
pričakali otroke. Oratorij se je vsak dan
začel z dvigom oratorijske zastave in petjem
oratorijske himne. Sledila je zgodba, ki so jo
zaigrali animatorji. S pomočjo zgodbe smo
spoznali življenje Frančiška Asiškega. Bil je
človek velikih dejan. Čeprav je kot mladenič
rad zahajal na zabave, počel razne vragolije in
kljub bogastvu, ki ga je imela njegova družina,
je prisluhnil Gospodovemu glasu in začel popravljati Cerkev. Odpovedal se je materialnim
dobrinam in ustanovil redovno skupnost.
Zgodbi je sledila kateheza. Razdeljeni po skupinah smo spoznavali vrednoto posameznega
dneva. Sledile so delavnice. Izdelovali smo
jaslice iz naravnih materialov, slike iz semen
in kamenčkov, lutke iz kuhalnic, ropotuljice,
avtomobilčke, nekateri pa so preizkusili svoje
znanje v kuharski delavnici, drugi so se poskusili kot modni kreatorji, spoznavali skavtske
veščine ali se preizkusili v jahanju konj. Po
ustvarjalnih dejavnostih smo že težko čakali
kosilo.

foto: Borut Kraševec

Na prvi julijski dan se je zbralo 60 otrok.
Za otroke smo skrbeli animatorji, ki smo
se od aprila intenzivno pripravljali na oratorij. Naš oratorij je bil samo eden od več
kot 300 oratorijev, ki so potekali to poletje po župnijah v Sloveniji.

V soboto smo se peš odpravili na izlet na
Gornje Jezero. Pot nam je ob petju, pogovoru
in igrah hitro minila, vročine na poti navzgor
pravzaprav še opazili nismo. Smo pa z veseljem pojedli kosilo, potem smo se še malo
igrali, vadili pesmi za nedeljsko mašo in se
poslovili.

foto: Borut Kraševec

Okrepčani in polni novih moči smo se posvetili
popoldanskim igram. Iskali smo skriti zaklad,
z opravljanjem različnih nalog smo gradili
lastno trgovino in imeli vodne igre. Oratorijski dan smo zaključili s spustom zastave in
petjem himne.

Zaključek oratorija je bil v nedeljo. Tako kot
vsak dan smo se zbrali ob dvigu zastave. Nato
je sledila zaključna oratorijska maša. Pri njej
smo našim staršem in ostalim zbranim predstavili izdelke in najbolj zanimive utrinke iz
oratorija. Utrujeni, a nasmejani in dobre volje
smo si obljubili, da se naslednje leto zopet vidimo. Do takrat pa, računam nate!
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri izpeljavi oratorija, hvala za darovani
material za delavnice, za razne priboljške, za
tehnično podporo.
september/oktober, 2009
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dru{tva
Boris Žagar

135. Obletnica pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož
obeležena s slavnostnim koncertom
foto: Borut Kraševec

Le-ta je bil izveden 27. 6. 2009 v montažni
hali za podjetjem Kovinoplastika Lož, saj
ga zaradi slabega vremena ni bilo moč
izvesti na prostem, kot je bilo prvotno
načrtovano.
Odločitev za spremembo lokacije koncerta je
bila zaradi vremenskih razmer sprejeta tako
rekoč tik pred njegovo izvedbo. Oder z vso
pripadajočo opremo je bil namreč tistega dne
že nared za tonsko vajo ob 12.00 uri. Potem
pa je ploha prekrižala naše načrte, tako da je
bilo potrebno celotno prizorišče preseliti v do
takrat še polno montažno halo za podjetjem.
Urejanje novega prizorišča je zaradi naglega
odziva tovarniških voznikov viličarjev in pridnih rok številnih godbenikov trajalo pičli dve
uri. Koncert se je tako lahko začel in odvijal po
predvidenem scenariju.
Orkester se je na začetku koncerta zazrl v
svojo zgodovino. Voditeljica je po uvodnem
nagovoru na oder povabila godbeniško zasedbo iz njenih prvotnih let. Ta je za današnje
razmere zelo okrnjena, vendar pa je le taka
skupina godbenikov lahko pričarala originalni
zvok orkestra iz tistega časa. Tudi koračnici
Marjane in Kapitan Rimek, ki smo jih zaigrali
v tej sestavi, sta vzeti iz arhiva godbe. Posebnost te zasedbe je tudi ta, da smo koračnici
zaigrali na stare instrumente, ki smo jih za
to priložnost vzeli iz skladišča. Snovalcem
koncerta se je porodila še ideja, da bi bila ta
skupina oblečena v stare uniforme, žal pa smo
te že skoraj vsi prerasli, zato smo od starih
uniform uporabili samo kape.
Tej skupini so se nato pridružili še ostali člani
orkestra. Vsi skupaj smo uvodoma zaigrali koncertni koračnici Florentiner marsch in Grand
marsch. Sledila je podelitev Gallusovih značk

foto: Borut Kraševec

Godbeniška zasedba iz njenih prvotnih let

foto: Borut Kraševec

V polni zasedbi z dirigentom Tadejem Jermanom

Gostje Mešani pevski zbor Bloke pod vodstvom Jožeta Rajka
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in medalj Bojana Adamiča, ki so jih prejeli
posamezni člani orkestra za večletno aktivno
delovanja v orkestru. Poleg omenjenih priznanj
so bile podeljene tudi medalje za zasluge, ki
jih podeljuje Mednarodno glasbeno združenje
CISM. Prejeli so jih Jernej Žnidaršič, Franc Truden in Janez Koren. Gallusove značke je podelila ga. Truda Zigmund iz Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti, medalje za zasluge in
medalje Bojana Adamiča pa je v imenu Zveze
slovenskih godb in združenja CISM podelil g.
Tone Urbas.
Sledil je nastop gostov koncerta. Najprej se je
predstavil Mešani pevski zbori Bloke pod vodstvom Jožeta Rajka. Pevci so zapeli nekaj slovenskih pesmi, končali pa so z znano dalmatinsko pesmijo A ća. Za njimi pa je bučen uvod
ansambla najavil naslednjo gostjo, Rebeko
Dremelj. Rebeka je z ansamblom zapela nekaj
september/oktober, 2009
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svojih znanih pesmi, uspešnici Rada te imam
in Vrag naj vzame pa je zapela ob spremljavi
pihalnega orkestra. Njen nastop je občinstvo
takorekoč dvignil na noge. Poslušalce je znala
pritegniti k sodelovanju, da so zapeli družno z
nastopajočo zvezdo. Z odra se je dobro videlo,
da so številni med njimi njene pesmi znali na
pamet.
Dalje so se v skladbi Original dixieland concerto predstavili solisti Damjan Pavlič na
tubi, Jožko Doles na pozavni, Peter Prevec na
trobenti, Nik Zabukovec na saksofonu, Danilo
Bavec na klarinetu in Jan Škrbec na bobnih.
Orkester je zaigral tudi nekaj pevskih skladb,

ki sta jih zapela člana Anemarija Štefančič in
Matjaž Žnidaršič.
Priprave na koncert ob praznovanju 135. obletnice delovanja društva so od članov terjale
dodatno mero truda. Ves čas od novoletnega
koncerta dalje so bile v orkestru organizirane
sekcijske vaje, dodatne vaje pa so zadnje 3
mesece potekale tudi ob nedeljah. Tudi ostale
aktivnosti ob praznovanju, kot je priprava odra,
ozvočenja, izbira gosta orkestra, nakup oblek in
instrumentov, oglaševanje, pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, priznanja posameznim
članom in ostala logistika je terjala od članov
dodaten napor. Posamezniki smo bili tako

zadolženi za posamezna področja, ki jih je koordiniral upravni odbor. Poleg priprav na koncert so
v orkestru potekale tudi druge redne aktivnosti
in koncerti, ki so bili predhodno načrtovani.
Zahvaljujoč vsem, tudi nečlanom orkestra
in njegovim sponzorjem, je bil koncert tak,
kot se za visok jubilej spodobi. Slavnosten, z
odličnim izborom skladb, lepo voden, predvsem pa dobro obiskan. Orkester je tako kljub
starosti 135 let v dobri kondiciji in pripravljen
za nove izzive in podvige. Tudi aktivni člani
smo ponosni, da smo del orkestra s tako dolgo
in bogato tradicijo. Vse to pa je garancija, da
bo orkester tudi v bodoče še dostikrat slišan.

Jožica Škrlj

V letošnjem juniju smo člani MDI Cerknica
– Loška dolina – Bloke praznovali že kar lepo
dobo od ustanovitve Društva invalidov – 27
let. Srečanje je bilo organizirano 20. junija
v občini Loška dolina, in sicer v prostorih
menze Kovinoplastika. Izkazalo se je, da
smo se odločili prav, saj jo je letošnje muhasto vreme tudi na soboto našega praznovanja krepko zagodlo s pravimi plohami in
nevihtami, kar pa ni moglo preprečiti našega
programa in praznovanja v velikih in prijetnih prostorih. Tudi udeležba naših članov
in povabljenih gostov je bila kljub dežju po
predvidevanjih in pričakovanjih zelo dobra.

foto: Borut Kraševec

Invalidi praznovali 27-letnico ustanovitve društva

Ob tej priložnosti je bil izdan bilten, v katerem smo v sliki in besedi povzeli naše
25-letno delovanje, svoje pa so dodali z risbami in mislimi tudi osnovnošolci iz vseh
treh občin. Bilten smo prejeli vsi prisotni na
našem srečanju v Loški dolini.
Podžupan Zdenko Truden je v imenu občine Loška dolina z rok predsednice Medobčinskega društva invalidov
Olge Otoničar prejel zahvalo za dobro sodelovanje
foto: Borut Kraševec

Začeli smo ob 11. uri s kulturnim programom, ki ga je povezovala voditeljica
– Bločanka Milanka Slavec. Za začetek sta
z ljudskimi pesmimi nastopila prav tako
Bločana, ljudska pevca Micka in France, oba
čez osemdesetletnika. Navdušila sta predvsem člane invalide, ki ju še niso poznali,
in seveda tudi povabljene predstavnike regijskih, pobratenih in prijateljskih društev. Za
kulturni program so v nadaljevanju poskrbeli
osnovnošolci z Rakeka, sestre Starc iz Loške
doline in drugi.
Sledila je podelitev priznanj ZDI Slovenije
dolgoletnim članom našega MDI in priznanj
našega MDI zaslužnim našim članom znotraj
društva ter občinam.
Predsednica MDI Olga Otoničar se je ob
zaključku programa zahvalila za udeležbo
našim članom, vsem povabljenim in še
posebno županom vseh treh občin, da so
prišli na naše srečanje in praznovanje.
Sledilo je kosilo in glasba z družabnim
srečanjem, ki se je nadaljevalo do popoldanskih ur.
september/oktober, 2009
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Borut Kraševec

10 let Kart kluba Loška dolina

Ob tej priložnosti sem se pogovarjal s predsednikom kluba Leonom Trubačem, ki mu
pravijo, da je malce strog. Sam pa se brani z
besedami, »da pri taki dejavnosti enostavno
ne gre brez obvladovanja vsega izključno
100 %, saj je odgovornost prevelika«.
Kaj se je dogajalo na tej prireditvi,
ki ste jo organizirali?
Povabili smo tako gokardiste kot ljubitelje
starodobnikov, voznike 4-ciklov, voznike predelanih avtomobilov – prototipov in celo lastnika najmočnejšega avtomobila v Sloveniji.
Obiskovalcev je bilo sicer v dopoldanskem
času nekaj manj, kot smo pričakovali, med
kosilom nas je malce presenetil dež, popoldne pa se je radovednežev kar trlo. Moramo se pohvaliti, da nas je obiskalo nekaj
zelo zanimivih gostov! Najpomembnejši
dosežek med vsemi pa je vsekakor ta, da
nas je s svojim “strojem” obiskal in se predstavil edini lastnik formule 3000 v Sloveniji
gospod Marjan Smrdel. Sicer nam je ravno
v času njegovega obiska nagajal dež, a naš
cilj je bil dosežen: takega stroja v Loški dolini do sedaj še ni bilo. Vsi obiskovalci so
lahko izvedeli marsikaj zanimivega in so si
iz neposredne bližine formulo lahko tudi do
potankosti ogledali. Bilo je “kaj videti”!
Kdaj in s kakšnim namenom je bil
ustanovljen kart klub?
Kart klub loška dolina (KKLD) je bil ustanovljen konec leta 1999. Uradno je bil sicer
registriran kot društvo ljubiteljev avtomoto
športa Loška dolina, a je od prvega dne
zaradi lažje prepoznavnosti postal KART
KLUB LOŠKA DOLINA. Namen ustanovitve
kluba je bil končno združiti vse ljubitelje avtomobilizma v Loški dolini, saj je že AMZS
imela v 70-ih letih kar nekaj zagnanih članov,
a je s preselitvijo sedeža AMZS v Cerknico
v Loški dolini ta šport popolnoma zamrl ...
škoda, pa tako dobre spretnostne vožnje so
organizirali fantje!

Koliko članov ima sedaj? Imate kaj
podmladka oz. kakšna je povprečna
starost članov?
Sedaj ima KKLD 25 aktivnih članov in tri
podporne člane ter tri častne člane. Podmladka je kar nekaj, saj se je ravno letos
v klub včlanilo kar 5 novih osnovnošolcev.
Povprečna starost je sedaj okoli 18 let.
Kaj je tisto, kar je skupno vsem
članom?
Vsi člani kart kluba se zavedamo, da z našim
vztrajnim delom vsekakor zelo dobro vplivamo na mladino v Loški dolini, saj jih naše
prireditve venomer izobražujejo v smislu
previdnosti in varne vožnje ter s tem kulture
obnašanja voznikov, ki jo s pridom prenašajo
na svoje vrstnike in s tem na cesto.
S kom še sodelujete?
Zelo smo ponosni na naše že kar petletno
sodelovanje z društvi SOŽITJE in SONČEK,
saj s tem, ko na vsaki od naših prireditev
eno dopoldne namenimo brezplačnim
vožnjam njihovih članov z našimi dvojčki,
smo nekako tudi “malce drugačnim”, ki pač
nikoli v življenju niso imeli možnosti preizkusiti kaj takega, omogočili, da doživijo kapljo adrenalina in s tem nepopisno veselje
in dolgoletne spomine. To jim pomeni milo
povedano ogromno! Tudi s šolo varne vožnje
lastnika g. Braneta Küzmiča že kar nekaj let
uspešno sodelujemo in učinek le te je ne verjeten!
Kakšen je odziv obiskovalcev vaših
prireditev?

Vedno nas obiskovalci hvalijo za naš trud in
resnost, s katero pristopimo k organizaciji
tako zahtevne prireditve, kot je rekreativna
vožnja s kartingi, saj popolnoma nič ne prepustimo naključju. Vedno za vse predvsem
pa za varnost, poskrbimo 100 odstotno!
To obvladamo!
Kako ste delovali v teh desetih letih,
kako se je društvo razvijalo?
KKLD je začel z eno prireditvijo v prvem letu.
Odvijala se je na spodnjem parkirišču podjetja Kovinoplastike Lož. Bilo je bal in sena
po celem Ložu! Drugo leto smo se predstavili
tudi v Podskrajniku, a pojavile so se že prve
težave: gokarde smo si morali izposojati v
Ljubljani, bili so še predragi za najem. Imeli
smo pa tudi vedno »premalo gum«. Vendar
z nekaj donacijami in z zbranim denarjem s strani nekaterih članov smo prišli
do svojih prvih gokardov: vsak je imel kar
po cca 150 kg! Te smo z dveletnim delom
in varčevanjem nekje leta 2004 uspeli zamenjati z novejšimi, lažjimi, varčnejšimi in
ti nam seveda tudi zaradi skrbnega in rednega vzdrževanja varno služijo še sedaj. Od
začetka so le trije člani kluba imeli tudi svoje
t. i. dirkalno vozilo, sedaj pa ga ima že kar
10 članov.
Katere so glavne aktivnosti?
KKLD že od svojega začetka v počastitev
praznika dela vsako leto za 1. maj nameni
prireditev delavcem. Ponavadi gre za ekipne
vožnje iz različnih oddelkov zaposlenih v
Kovinoplastiki Lož ter že 5 let en dan v
dopoldanskem času tudi članom društev
Sožitje in Sonček! 25. junija v počastitev

foto: Borut Kraševec

V počastitev dneva državnosti, zaključka
šolskega leta in praznovanja desetletnice
delovanja so člani Kart kluba 25. in 26. junija,
na parkirišču Kovinoplastike Lož pripravili
tradicionalno prireditev, na kateri so želeli
poleg privržencev gokartov prvič pritegniti
tudi ljubitelje drugih vej avtomoto športa.

Čigava je bila ideja, kdo je pobudnik?
Pobudnik oz. idejni vodja je bil g. Janez
Srpan starejši iz Nadleska, za seboj pa je takoj potegnil Janeza in Petra, Rajka, Darka in
Leona, ki jim je v nekaj mesecih sledilo še
veliko drugih. Klub je v drugem letu delovanja imel že čez 60 članov!
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dneva državnosti in zaključka šolskega
leta prireditev namenimo osnovnošolcem
in letos prvič tudi vsem gasilcem! Enkrat
na leto gostujemo na gorskohitrostni dirki
za gokarte v Landolu pri Postojni, jeseni,
natančneje na dan ribniškega sejma, pa se
predstavimo tudi ribniškemu občinstvu, kjer
ravno tako del dneva namenimo našim prijateljem, članom društva Sožitje iz Ribnice.
Tudi z njimi se imamo fajn in veseli smo, da
je tako malo treba, da je nekdo tako zadovoljen. Še se bomo družili!
Imate za seboj kakšne posebne
uspehe?
Kakšnih mednarodnih uspehov KKLD že
zaradi specifičnosti in predvsem finančne
zahtevnosti nima, a ponosni smo na naše
delo, na “to kar mi širimo”, na to, s čimer
mi vplivamo in na način, s katerim vse to

dosežemo. Velika odgovornost nas spremlja
vseskozi, a s trudom vseh članov dosegamo
prav vse zastavljene cilje.

Kaj tebi osebno pomeni obstoj in delo
v klubu?
Kot predsedniku seveda veliko odgovornost,
saj je vedno in vsepovsod na naših prireditvah
prisotno delo z ljudmi, ki pa so, verjemite,
nepredvidljivi, različni, radi precenijo svoje
sposobnosti, ne upoštevajo pravil vožnje in
trenutnih razmer na vozišču ... Po drugi strani
pa mi je vodenje kluba v izredno veselje, saj
imam ekipo, ki mi venomer stoji ob strani, vsi
po vrsti so postali, verjemite, vzorni vozniki
tudi na cesti torej izven našega poligona in
kar je največ, to “miselnost” prenašajo tudi na
svoje vrstnike in nekateri celo na svoje
starše. Ker pa je vse skupaj zaradi vse bolj
kvalitetnejšega sodelovanja z “nam drugačnimi” društvi naše delovanje pogosto tudi
humanitarne narave, sem srečen, če le del te
sreče lahko občuti tudi kateri od njih. Ne dvomim, da tudi vsi naši člani razmišljajo tako!

Kakšni so vaši načrti?
Še bomo razširili svoje vrste, skrbno organizirali vsako »bencinsko« srečanje in
vedno nas bo spremljala želja, da se tudi
v Loški dolini enkrat zgradi oz. asfaltira
večnamenski prostor velikosti približno
štirih nogometnih igrišč, na katerem bomo
lahko svoje dejavnosti izvajali tako mi KKLD
kot tudi vse avtošole. Tam bi lahko potekali
tečaji varne vožnje, kolesarski izpiti in še
bi lahko našteval. Vsem prebivalcem Loške
doline bi tak prostor res pametno služil,
saj glede na razmere in početja na cestah
vsako življenje, pa naj bo mladostnika ali
starejšega, še prehitro odtehta tak, za nekatere morda “nepomemben” objekt.

Alenka Veber

5. kolesarski maraton ŠDPBP
foto: Alenka Veber

Na dan slovenske državnosti, 25.
junija 2009 je Športno društvo Planjava Babno Polje organiziralo že 5.
mali kolesarski maraton, ki se ga je
udeležilo 14 kolesarjev. Z organizacijo kolesarskega maratona društvo
nadaljuje zastavljene cilje, ki segajo
že v začetke delovanja, ko je bilo leta
1998 društvo ustanovljeno. Člani so
vključeni v različne aktivnosti, kot
so alpsko smučanje, tek na smučeh,
kolesarjenje, pohodništvo, nogomet,
zimske večere pa si popestrijo z jogo
in aerobiko. Aktivnosti pa se seveda
lahko udeležujejo tudi nečlani.
Letošnji mali kolesarski maraton s
startom in ciljem pri trgovini KGZ
foto: Alenka Veber

Na startu v Bukovici v Babnem Polju

v Bukovici je potekal že po ustaljeni
progi Babno Polje – Županov laz
– Babno Polje v skupni dolžini 17 km.
Vsi udeleženci, ki so progo prevozili,
so na cilju prejeli spominsko medaljo,
osvežilno pijačo in sadje. Za izkušene
kolesarje proga ni bila zahtevna, malo
manj izkušeni pa so se morali nekoliko
bolj potruditi.
Maraton ni potekal v tekmovalnem
duhu, temveč predvsem v duhu medsebojnega druženja in odkrivanja
novih kolesarskih poti v okolici Babnega Polja.

Udeleženci na petem malem kolesarskem maratonu
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Skavtski delovni tabor v Kočevskem Rogu
igrali športne igre, še največ odbojko. Kasneje
se nam je pridružil še Danijel. Na delavni tabor
smo se odpravili zato, da skavti iz različnih
koncev Slovenije pomagamo pri obnovi skavtskega doma. Tako naslednje dni ni bilo nič
drugega kot samo delo in delo. Potrebno je
foto: Blaž Strle

V petek, 3. 7. 2009 smo se jaz, Damjan, Peter,
Blaž in Jaka stlačili v Damjanov avto skupaj z
našimi nahrbtniki. Izpred kaplanije smo odrinili
na dolgo in zanimivo potovanje do Skavtskega
doma, ki stoji globoko v gozdovih Kočevja. Prvi
dan je bil namenjen aklimatizaciji, zato smo

Delo in novi obrazi

bilo odkrušiti staro barvo na stenah, pokrpati
grbine, prebarvati okna itd. Vsakdo izmed nas
se je specializiral za neko področje. Sam sem
se specializiral za čiščenje in barvanje oken.
Občasno nas je pozdravila kakšna nevihta ali
dve, ki so ovirale proces barvanja. Vse te dni
sem izgubil občutek za čas, ker je bila rutina
vsak dan takšna: jutranja budnica, malo telovadbe, zajtrk, malo ogrevanja – delo in delo
2–3 ure, malica, nato delo dve uri, kosilo, nato
pa samo še delo do večerje, ki je bila ponavadi
ob 20. uri. Večjih aktivnosti in izletov ni bilo. V
nedeljo smo se člani našega klana naveličali
postopati okrog doma in smo se odpravili
naokoli raziskovat teren. Prišli smo do ruševin
nekdanje žage in zbiralnikov vode, kjer so nekoč
zbirali vodo za lesno industrijo. Zelo zanimiva
je bila tudi informacijska točka, ki predstavlja
zgodovino tega območja in njegovih posebnosti. V ponedeljek, 6. 7. 2009 se je vreme močno
poslabšalo in ponovno onemogočilo mojo specializacijo – barvanje oken. Tako sem postal
nezaposleni skavt, ker za druge stvari nisem
bil dober. Ker se je dež močno okrepil, smo
se že ob 16.00 odpravili domov. Na poti smo
se ustavili še pri lokaciji, kjer se nahaja jelka
– kraljica Roga, ki ima obseg skoraj 5 metrov,
v višino pa meri kar 51 metrov. Njen obseg je
prav dih jemajoč, na žalost pa se vrha same
jelke ne vidi, ker ga zakrivajo druga drevesa.
Čeprav je bil celotni tabor eno samo delo, sem
kljub temu spoznal nove obraze, s katerimi se
bomo mogoče še kdaj srečali.

Snežniška četa je to poletje taborila
v Merečah pri Ilirski Bistrici. Tabor
je vsem ostal v lepem spominu, nekaj
komentarjev pa so izvidniki in vodnice pripravili tudi za vas.

foto: Blaž Strle

Tabor izvidnikovin vodnic v Merečah

»Tabor mi bo ostal zares v zelo lepem
spominu. Na njem ni manjkalo ne dela
niti zabave in dobre družbe. Znali smo
uživati tako v soncu kot v blatu. Nikakor pa ne smem spustiti zelo dobrih
voditeljev, ki so nam vedno krajšali čas,
nas vzpodbujali in lepšali določene trenutke. To je bil moj najboljši tabor.«
Petra
»Imeli smo se zelo lepo. Zelo so mi bili
všeč pohodi ter kopanje v reki. Zabavno
je bilo tudi, ko smo rezali in ustvarjali
predmete iz usnja.«
Gal
38

Zadnjo noč smo spali kar pod milim nebom
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»Zabaval sem se, ko smo ob dežju hitro
kopali jarke, da nas ne bi “zalilo”, in ko
so nam kradli zastavice.«
Matevž

»Na taboru mi je bila všeč velika igra, kopanje, iskanje zaklada. Všeč mi je bilo,
ker smo šli z avtobusom in daleč od
doma.«
Ana K.

»Na taboru mi je bilo zelo lepo. Veliko
smo se naučili, zabavali in se imeli zares lepo. Že res, da v prvih dneh ni bilo
ravno lepo vreme, a smo znali uživati
tudi v blatu. To je bilo veliko doživetje.«
Lara T.

Voditelja pa se najlepše zahvaljujeva
Mihi Mlakarju za velikodušno donacijo,
Benčinovim za usnje, trgovini Truden,
vsem staršem in ostalim, ki ste nam
omogočili res nepozaben tabor.
Alenka in Jaka

foto: Borut Kraševec

Člani Športno rekreativnega društva Snežnik Kozarišče na 10. tradicionalnem pohodu na Snežnik
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Vinko Bavec

Šahovski utrip v Loški dolini

arhiv: Šahovski klub

arhiv: Šahovski klub

Dejavnost kluba se odvija po željah
članov, ki jih sprejme zbor članov na
začetku leta, posamezne zadolžitve in
koledar za celo leto pa napravi Izvršni
odbor kluba. V prispevku bodo rezultati
za I. polletje 2009.
– Januarja je bilo v Postojni področno tekmovanje v šahu za starostne skupine od
10 do 14 let, obenem pa so kvalifikacije
za državno prvenstvo v turnirskem šahu.
Iz našega kluba sta se uvrstila Simona
Drobnič v skupini deklic do 10. leta starosti in Milan Drobnič v skupini fantov do
12. leta starosti. Državno prvenstvo je
bilo v Rogaški Slatini od 22. do 28. februarja 2009.
Uvrstitvi na državnem prvenstvu sta
naslednji: Simona je osvojila 9. mesto

Podcerkev : Ograde

arhiv: Šahovski klub

arhiv: Šahovski klub

Simona

Milan
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arhiv: Šahovski klub

arhiv: Šahovski klub
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Ob koncu praznikov

med 14-timi tekmovalkami, Milan pa 22.
mesto med 28-timi igralci.
– Februarja po občnem zboru, ko je znan
program za tekoče leto, je potrebno
nasloviti vlogo na občino Loška dolina
za sofinanciranje programa. Vloga je bila
ugodno rešena.
– Marca smo organizirali ODPRTO
PRVENSTVO OBČINE LOŠKA DOLINA V
TURNIRSKEM ŠAHU. Na tekmovanju je
nastopilo 8 tekmovalcev. Na tekmovanju je bilo odigranih 7 krogov in je bilo
zaključeno konec meseca maja. Zmagovalec turnirja je Krešimir Loknar.
– Aprila je bilo v Bobr baru na velikonočni
ponedeljek tradicionalno medvaško ekipno tekmovanje za POKAL LOŽA. Nastopilo je 5 tričlanskih ekip. Zmagala je
ekipa Starega trga v postavi Trivunčevič,
Savič in Ožbolt D.
– V začetku maja ob koncu praznikov smo
organizirali dva turnirja v hitropoteznem

šahu. Tekmovalci do 15. leta starosti
so igrali posebej. Na turnirju starejših
je nastopilo 25 tekmovalcev. Zmagal je
Žiga Volf iz Kočevja. Pri mlajših je nastopilo 5 tekmovalcev, zmagal je David Bezlaj iz Starega trga ob Kolpi. Podeljene so
bile lepe praktične nagrade.

Naši člani so tekmovali na naslednjih
turnirjih:

– Dobro so obiskani mesečni hitropotezni turnirji, ki se igrajo zadnjo nedeljo v
mesecu. Na turnirje redno prihajajo tekmovalci iz Ljubljane, Kočevja, Ribnice …
V razgovoru, zakaj prihajajo, odgovorijo, da
smo v lepem kraju, da smo dobra družba,
itn. Po 6-ih turnirjih vodi Stanič V. Letos bo
odigranih 12 takih turnirjev, v končno razvrstitev se bo štelo 8 najboljših uvrstitev.
Povprečje je 15 igralcev na turnir.

– Na turnirju v spomin Gospodariču v
Postojni je igralo 61 tekmovalcev. Stanič
V. je osvojil 42. mesto.

– V sodelovanju s Komisijo za šport pri
svetu delavcev Kovinoplastike Lož smo
kot tehnični izvajalec izpeljali ekipno in
posamezno tekmovanje za zaposlene v
Kovinoplastiki Lož.

Naše aktivnosti se odvijajo v gasilskem
domu Stari trg ob nedeljah od 9. do 12.
ure. Objave za posamezne prireditve si
lahko ogledate na CATV, spletni strani
Šahovske zveze in društva En trn.

Beli na potezi, mat v dveh potezah

september/oktober, 2009

– Na mešanem turnirju v Ljubljani od 8.
4. do 13. 5. 09 sta tekmovala Simona in
Milan Drobnič. Med 14-timi tekmovalci
je milan osvojil 1. mesto, Simona pa 12.
mesto.

– Na prazniku krajevne skupnosti v
Krškem je Kodrič V. osvojil 8. mesto med
41-timi tekmovalci.
V šolskem letu 2008/09 je bilo enkrat
tedensko organizirano brezplačno šahiranje za učence OŠ iz Starega trga.

Beli na potezi, mat v dveh potezah
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Društva ljubiteljev Križne jame

Novice o delovanju Društva ljubiteljev Križne jame
DAN ZEMLJE 2009

arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

vzhodnem robu Cerkniškega polja in v jami Golobina v Loški dolini.
Odvoz odpadkov je sponzoriralo Javno podjetje Komunala Cerknica,
za kar se jim zahvaljujemo.

arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

V sodelovanju z Lovsko družino Gornje Jezero smo v okviru dneva
zemlje organizirali zdaj že tradicionalno skupno akcijo čiščenja naravnega okolja. Akcija je potekala 18. in 19. aprila v okolici vasi Klance
v Loški dolini, zaledju izvirov Obrha v bližini vasi Gorenje Jezero na

Lovci po uspešno opravljeni akciji

Jama Golobina

AKCIJA V JAMI BLIZU MRZLE JAME PRI LOŽU

Čiščenje jame
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večja količina kosovnih odpadkov (štedilnikov, sodov …). Jama leži v
zaledju vodnih virov potoka Brežička. Skupna čistilna akcija jamarjev
in skavtov je uspela, tako da je ta majhna, a zanimiva jama očiščena
odpadkov.

arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

Člani DLKJ ter popotnice in popotniki iz stega Ostrorogi Jelen (Brezovica 1) smo se meseca julija odpravili na ogled Mrzle jame pri Ložu.
Jamo pozna večina prebivalcev Loške doline. Manj domačinov pa pozna
majhno jamo v njeni bližini, ki ima ime Jama blizu Mrzle jame pri Ložu.
Ker jama leži v bližini glavne caste, se je v njej v desetletjih “nakopičila”

Odpadki
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TURISTIČNI OBISK V KRIŽNI JAMI

Povečalo se je skupno število obiskovalcev. Še vedno so številčnejši
domači gosti. Število in delež tujih gostov pa se iz leta v leto povečuje.
Križno jamo in njeno okolico so si v letošnjem letu ogledali tudi
posamezniki in manjše skupine iz držav, ki so redkeje prisotne na
Notranjskem: Španija, Švedska, Litva, Romunija, Ukrajina, Rusija,
Južno afriška republika, Mehika, Venezuela in Kolumbija.
Tudi v letošnjem letu je v času turistične sezone pred Križno jamo
delovala Turistično informacijska točka. Sredstva za njeno delovanje
je Društvo ljubiteljev Križne jame pridobilo na razpisu Leader 2009
in razpisu za delovanje turističnih društev v okviru občine Cerknica.
Opravljenih pa je bilo tudi več 100 prostovoljnih ur članov društva.
Na hiški pred jamo smo uredili prostor, kjer lahko turistični ponudniki
predstavijo svoj propagandni material. V višku sezone (od maja do
septembra) je bil pred vhodom v jamo prisoten informator. Gostom je
dajal informacije o turistični in ostali ponudbi v občinah Loška dolina,
Cerknica in Bloke ter širše o Notranjski in Sloveniji. Turistično točko je

v času prisotnosti informatorjev obiskalo več kot 10.000 ljudi. Števila
obiskovalcev, ki so pridobili informacijska gradiva ponudnikov izven
delovnih ur informatorja, nismo preverjali.
arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

Končuje se poletna turistična sezona. Križno jamo pri Ložu si je v tem
času ogledalo okoli 5.000 ljudi. Letošnja sezona je tako v prvih dveh
tretjinah leta kljub recesiji boljša od lanske.

Info točka pred Križno jamo

FOTOGRAFSKA AKCIJA V GOLOBINI IN NOVA JAMA NA V ROBU CERKNIŠKEGA POLJA

foto: Ciril Mlinar - Cic

Golobina

»Štirna« pod Cerkniškim jezerom

september/oktober, 2009

arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

Loškem polju ter dopolnjevanje raziskav v jami, ki smo jo člani DLKJ
odkrili leta 2007 na V robu Cerkniškega polja pod vasjo Gorenje Jezero. Novo odkrito jamo in njeno raziskovanje bomo podrobneje opisali v naslednji številki Obrha.

»Dinozavrova jajca«
arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

arhiv Društva ljubiteljev Križne jame

Pomanjkanje vode in pojav suše slabo vpliva na pridelek kmetov
in vrtičkarjev. Za jamarje pa je ravno suša najbolj primerna za fotografiranje, raziskave, iskanje novih rovov v že znanih jamah in
vhodov v nove jame. Letošnja suša, ki se bliža rekordni v letu 2003,
je jamarjem omogočila ponoven vstop v SV dele jame Golobine na

»Podstavek za malo in veliko pivo«
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foto: Alenka Veber

dru{tva
Alenka Veber

Izza meje
Bele stene – kiparska delavnica narave
V soboto, 1. avgusta 2009 so se člani Športnega
društva Planjava Babno Polje povzpeli na vrh
Bijelih stijen 1335 m (v nadaljevanju Bele stene)
na Hrvaškem. Pridružili so se jim tudi nekateri
ljubitelji neokrnjene narave in planinstva. Prijetna družba 17 pohodnikov je bila tako sestavljena iz izkušenih in manj izkušenih planincev,
saj so se nekateri izmed njih prvič srečali z
jeklenicami in klini. Društvo je tako uresničilo
enega izmed svojih začrtanih ciljev, da začne z
odkrivanjem manj znanih, a vseeno naši občini
bližnjih krajev v sosednji Hrvaški, s katerimi
so bili nekdaj izjemno povezani kljub različnim
političnim mejam. A narava ne pozna meja
foto: Alenka Veber

Bele stene ‘rastejo’ iz zelenega gozda

Kot da bi jih klesala človeška roka
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temveč spoštljivo sprejema slehernega obiskovalca, ki vanjo stopa iskreno, zavedajoč se, da
v njej ne sme pustiti niti najmanjše sledi, ki bi
jo ogrožale.
Pot nas je iz Babnega Polja vodila v smeri Mrkopalja in Tuka, kjer je planinski dom Bele stene.
Od tod do izhodišča poti Vrata pelje 13 km
makadamske ceste. Nato pa se pot začenja
polagoma vzpenjati do Boc, kjer se pot razcepi
proti Samarskim stenam. Pred nami so se
začele razkrivati impozantne podobe, ki vse po
vrsti nosijo imena kot npr. Boce, Biskupova kapa,
Slonova brada, Kapelica, Katedrala, Veli Jože,
Pasja glava … vse do vznožja, kjer se je bilo
treba povzpeti še na vrh. Tu so nas presenetili
klini, ozki prehodi in jeklenica. Premagali smo
jih s skupnimi močmi in dosegli vrh. Šele tam
smo docela dojeli, zakaj so Bele stene resnično
nekaj originalnega in edinstvenega, kar pa je
težko opisati z besedami.
Z vrha smo pot nadaljevali do planinske koče
ter mimo planinskega zavetišča po Begovi stezi
na izhodišče poti.
Strogi rezervat narave, kjer ne smete
pustiti sledov
Strogi rezervat Belih in Samarskih sten
(1302 m) leži v Primorsko-goranski županiji
znotraj velikega gozdnega kompleksa Velika
Kapela in so edini strogi naravni rezervat te
županije. Na Hrvaškem je samo še en predel
s tako strogo kategorijo zaščite, in sicer na
Velebitu – Rožanski in Hajdučki kukovi. Obema
rezervatoma so skupni beli, z burjo, snegom in
dežjem izprani apnenčasti vrhovi ter razpokane
in raztrgane stene, ki »rastejo« iz gozdnega
sveta. Z rezervatom Bele in Samarske stene
upravlja in opravlja nadzor Javna ustanova
»Priroda«, v njem pa obiskovalci ne smejo
zapuščati označenih planinskih poti, vznemirjati živali ali kakor koli škodovati naravi.
Bele in Samarske stene so nastale iz globokega mezozojskega morja ter se oblikovale v
geološki periodi jure, v obdobju, ko so Zemlji
vladali plazilci ter so se začele pojavljati prve
ptice, sesalci in številne morske živali, torej
pred približno 150 milijoni leti, ko človek še ni
obstajal. A današnji človek je v stanju, da v zelo
september/oktober, 2009

foto: Alenka Veber

leta 1928 do 1985, ko je bil objavljen Zakon o
proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim
rezervatom na predlog hrvaške planinske zveze,
ki je predlog podala že leta 1979. Tako so pred
(ne)predvidljivimi in nesmiselnimi človeškimi
posegi zavarovani ne samo beli vrhovi temveč
tudi bogata flora in favna.
Literatura in viri:
Horaček, Stanislav. 2006. Strogi rezervat Bijele i
Samarske stijene. Mrkopalj: Hrvatsko planinarsko
društvo »Bijele stijene«.
Zemljevid
Bijele i Samarske stijene: planinarsko-turistička karta. Vidovec: Smand, 2002.

kratkem obdobju uniči vse tisto, kar je narava
ustvarjala milijone let.
Bele in Samarske stene, deli jih neprehodna
Crna draga, se vključujejo v edinstven svetovni geomorfološki fenomen kamenja ter nudijo
izredno estetsko doživetje ter inspiracije. Tu se
je narava resnično razigrala, ko je ustvarjala
neverjetne in fantastične oblike kamna, ki v detajlih prekašajo delo človeških rok. Površina tako
enih kot drugih sten je ok. 6 km2. Širina sten je v
najožjem delu samo 1 km zračne oddaljenosti,
v najširšem pa do 3 km. A kljub majhnosti se na
tem prostoru nahaja edinstvena in veličastna
zakladnica naravnih lepot, ki skoraj slehernega
obiskovalca presuni. Pred nami se vrste podobe za podobo: labirint prepada, vrtače, vrzeli,
skalnati balvani in ostre skale, stolpi, luske …
Lepoto sten obiskovalci doživljajo kot edinstveno in nepozabno doživetje.
Tako Bele kot Samarske stene so izredno nepristopno in izredno težko prehodno področje.
Pot skozi Bele stene sta konec 19. stoletja odkrila gozdarska delavca Jakov Mihelčić in Ivan
Karlović. Sledila sta medvedovim sledem, ki so
ju vodile skozi predele, za katere so mislili, da
so neprehodni. Kasneje sta pot pokazala planincem, ki so pot tudi markirali. Glas o njih pa je v
svet ponesel hrvaški botanik, geograf in planinec
Dragutin Hirc, ki je skupaj z Mihelčićem obiskal
Bele stene iz Begovega Razdolja 28. julija 1899.
leta. V letih 1928–1931 je obisk Belih sten
postal zelo intenziven, o čemer je pisalo tudi
naše planinsko glasilo Planinski vestnik. Leta
1928 so planinci zgradili planinski dom in ga
poimenovali po Dragutinu Hircu. Planinski dom
oz. koča je tekom let doživela več sprememb,
ki so vodile do postavitve nove v letu 1968.
Kočo še vedno oskrbuje planinsko društvo Kapela iz Zagreba. Leta 1979 je bil odprt Kapelski
planinarski put (KPP), ki povezuje Tuk, Matić poljano, Bjelolasico, Samarske stene, Bele stene,
Veliko Javornico, Dulibo, Kolovratske stene in
Klenovico, leta 1990 pa je bil odprt Mrkopaljski
planinarski put skozi Samarske stene.
Kot je bila dolga pot za odkrivanje skritih prehodov na vrh Belih in Samarskih sten, je bila
dolgotrajna in z današnjega gledišča naravovarstva docela nerazumljiva tudi pot, da so
Stene postale strogi rezervat. Trajala je vse od
september/oktober, 2009

foto: Alenka Veber

Na vrhu Belih sten (1335 m)

Spletni viri:
http://www.ju-priroda.hr/ [pridobljeno 10. sep. 09]
http://www.pgz.hr/ [pridobljeno 10. sep. 09]
http://www.risnjak.hr [pridobljeno 10. sep. 09]
http://www.hrsume.hr/ [pridobljeno 10. sep. 09]

Kako majhen je človek v naravi
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Vinko Bavec

foto: Vinko Bavec

Južna stran

Delo je potekalo v prijetnem vzdušju
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foto: Vinko Bavec

Severna stran

foto: Vinko Bavec

foto: Vinko Bavec

Gasilski dom v Starem trgu pri Ložu pred zamenjavo strešnika

Delo je potekalo v prijetnem vzdušju

foto: Vinko Bavec

foto: Vinko Bavec

Zamenjava strešne kritine na gasilskem domu
v Starem trgu pri Ložu

Valter v vlogi kuharja

september/oktober, 2009
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Pri malici

V dnevniku gospodarja PGD je zapisano, da je
24. aprila sodelovalo 15 članov, 25. aprila 25
članov; 26. aprila 17 članov. Vabilu se je odzvalo
tudi nekaj članov Šahovskega kluba Loška dolina. Opravljenih je bilo 475 ur. Zamenjanih je bilo
2200 kosov strešnika, vgrajenih 8 m³ desk debeline 2,5 cm, 200 kosov letev dolžine 4 m in folija.
Opravljenih je bilo tudi več traktorskih prevozov.
Strešna okna je montiral Emil Kandare iz Loža.
Strošek nabavljenega materiala znaša 3.213 €.
Upravni odbor se zahvaljuje naslednjim donatorjem: GG Postojna, Roto Lož in Emilu Kandaretu.

foto: Vinko Bavec

postopek zamenjave kritine in strešnih oken.
Že jeseni istega leta je bil nabavljen strešnik. V
začetku leta 2009 smo poslali prošnji za deske
in letve ter strešna okna. Obe prošnji sta bili v
kratkem času ugodno rešeni.
Menjava strešnika in oken se je začela 24. aprila
in je potekala do 27. aprila 2009. Dela je po sklepu upravnega odbora vodil poveljnik PGD Boris
Koren. Mesec april ni najbolj primeren čas za
zunanja dela, ker rado dežuje. Tako je bilo tudi
24. aprila zjutraj. Začetek del se je premaknil na
popoldan.
foto: Vinko Bavec

V kroniki društva je zapisano: »Večji problem
predstavlja dotrajan gasilski dom, ki zahteva
temeljito obnovo, ki pa zaradi neprimerne
lokacije ni sprejemljiva. Zato na letnem občnem
zboru člani imenujejo gradbeni odbor z nalogo,
da do praznovanja l00. obletnice obstoja društva
pripravijo vse, da bi v čim krajšem času pričeli z
izgradnjo novega doma.«
Tisti čas nihče ni pomislil, da bo potrebno strešnik
po 30-ih letih zamenjati. Dotrajana so tudi
strešna okna v mansardnem delu. V letu 2008 je
občni zbor sprejel sklep, da upravni odbor začne

Uspešno zaključena delovna akcija

Polepšajmo Loško dolino
Društvo upokojencev Loška dolina že drugo
leto deluje tudi kot civilna iniciativa. Lansko
leto je dala pobudo za gradnjo trgovskega centra v Ložu. Naslov letošnje civilne pobude pa je
»Polepšajmo Loško dolino.« Sklep, da civilna
pobuda v letošnjem letu začne z aktivnostmi, ki
bi pripomogle k urejenemu videzu Loške doline,
je bil sprejet na občnem zboru društva upokojencev sedmega februarja 2009.
Kot primer neurejenosti je bil že na občnem
zboru izpostavljeno središče Starega trga, predvsem trije objekti ob cesti na Mandrge, stari del
Loža in razpadajoča hiša v Nadlesku.* Z občnega
zbora je bila g. županu poslana PETICIJA, v kateri ga pozivamo, da stori vse, da se ta neugledni
objekt odstrani, preden pride do nesreče.
Civilna pobuda je nekaterim lastnikom stavb, ki
po neurejenosti najbolj izstopajo, poslala dopis,
kjer jih seznanja z namenom pobude, ter jim
vljudno predlaga, da v doglednem času stavbo
odstranijo ali obnovijo in s tem prispevajo delček
k lepši podobi Loške doline. Odzivi so pozitivni.
Občinski center se že ureja. Kmetijsko gozdarska zadruga Cerknica, ki je lastnica nekdanje
Kovačeve štale, nas je obvestila, da je o pobudi
razpravljal upravni odbor in sprejel sklep, da
se objekt odproda. Sedaj zbirajo podatke za
javno objavo prodaje. Želja vseh občanov je, da
se stavba odstrani, zato upamo, da bo občina
stavbno zemljišče odkupila. Kombinat Pivka
smo opozorili na razpadajoči objekt na farmi v
Nadlesku, ki se vidi s ceste. V dopisu sporočajo,
da bodo objekt sanirali ali ga odstranili do konca
* glej Obrh št. 1. 2009 stran 30
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letošnjega leta. Obenem pozdravljajo pobudo
in nam želijo veliko uspehov pri podobnih akcijah, ki nedvomno dvigajo kvaliteto življenja nam
vsem. Na dopis še ni odgovoril g. Malnar, lastnik
hiše nasproti kaplanije.
Z dosedanjim potekom smo lahko zadovoljni,
vendar to ni edini pristop, s katerim bi želeli nadaljevati urejanje. Civilna pobuda želi doseči, da
bi se okoljsko urejanje v občini izvajalo na višjem
nivo. Želimo, da nosilec urejanja postane občina
in urejanje s posebnim pravilnikom sistemsko
uredi. V pravilniku o okoljskem urejanju (ali kakor
koli se bo imenoval) se podrobno določi: vsebina
urejanja, (vaška jedra, fasade, cvetlični otoki,
vaške etnološke posebnosti itd.), financiranje
(občinski proračun, drugi financerji pogodbeno
idr.), kriterije za pridobitev občinskih sredstev,
pristojnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo
Grad Snežnik, vloga občanov, način pridobivanja
izvajalcev urejanja idr. Obvezna sestavina pravilnika je tudi načrt okoljskega urejanja Loške doline, ki ga izdela za to usposobljena inštitucija.
Če hočemo urejanje v dolini dvigniti na višji nivo,
mora biti vključena tudi stroka.
Dne 17. 6. je bil na predlog civilne pobude pri
županu Strletu razgovor, ki sta se ga udeležila
Franc Nelec in Marko Žnidaršič kot zastopnika
civilne pobude. Župana občine sva seznanila z
zamislijo pristopa celovitega okoljskega urejanja
v občini.
Dogovorjeno je bilo sledeče.
1. Občinski svet lahko sprejme Pravilnik o krajinskem urejanju, v katerem opredeli način porabe
sredstev, ki bi jih občina namenila iz proračuna.

2. Župan se strinja, da je najbolj logično, da Javni
zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik prevzame organizacijske naloge v zvezi z okoljskim
urejanjem. Sredstva za izvajanje se razporedijo
na stroškovni postavki Javnega zavoda. Naloge
in pristojnosti zavoda se določijo v pravilniku.
3. Glede načrta urejanja se župan za enkrat
še ni zjasnil, saj bi moral predhodno o pobudi
razpravljati svet Javnega zavoda za kulturo in
turizem Grad Snežnik.
Sveta zavoda je o pobudi razpravljal 6. avgusta
2009 in sprejel sledeči sklep:
Svet zavoda podpira predlog, da zavod prevzame
okoljsko urejanje v občini Loška dolina v tolikšni
meri, kot je to v pristojnosti lokalne skupnosti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Iz povedanega je razvidno, da pobudo podpirajo
vaški odbori, Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik in načeloma župan občine Janez
Sterle. Na potezi so torej župan in občinske
strokovne službe, da za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu pripravijo ustrezen pravilnik o
okoljskem urejanju v občini Loška dolina.
V civilni pobudi ocenjujemo, da v dolini dozoreva spoznanje o potrebnosti okoljskega urejanja.
Upamo, da bodo svetniki in občinska uprava
dovolj modra, da bodo te ugodne sape zajeli v
ustreznem pravilniku.
Upokojenci smo pripravljeni sodelovati že v
pripravljalni fazi in kasneje pri praktičnem izvajanju.
Za civilno pobudo:
Franc Nelec predsednik DU
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dru{tva
Jasna Lekan

Naš izlet
cali na majhno barko in se z njo popeljali ob
slovenski obali do Pirana. Na barki smo s pesmijo zabavale mladega kapitana in njegovega
pomočnika tako, da sta nas povabila, naj še
kdaj pridemo, ker tako lepo pojemo in ker smo
tako zabavne. V Piranu smo na Tartinijevem
trgu ob zvoku harmonike zapele nekaj pesmi
in privabile k poslušanju precej ljudi, med drugim tudi župana Kamnika, gospoda Smolnikarja, ki je bil v Piranu na dopustu. Veselo nas je
pozdravil in nam zaželel še veliko pevskih uspehov. Potem sem svoje pevke povabila k sebi
domov, kjer smo ob jedači in pijači preživele
prijetni dve urici v družbi moje mame, sestre
in nečakinje Petre. Vsem trem se zahvaljujem

za gostoljuben sprejem. Pri nas smo še zapele, naredile gasilsko sliko in se odpravile v
avtobus, ki nas je odpeljal na Sečoveljske soline, kjer so si nekatere nabavile sol za koline.
Ogledali smo si še vrtnarijo kaktusov, kjer nam
je na misel in na usta prišla pesem Na kaktus
… na kaktus ... na kaktus se je vsedla ...
Na poti domov smo se ustavili na kosilu v
Senožečah. Bili smo prijetno utrujeni in zadovoljni z dnevom, ki smo ga preživeli. Po veseli pesmi smo se odpeljali proti domu. Tega
dneva še dolgo nismo pozabili, saj so naši
glasovi odmevali tudi na drugi strani naše lepe
Slovenije. Še bomo skupaj pele in se družile v
zboru ter tako razveseljevali druge in sebe.
Arhiv: Jasna Lekan

Ker smo vse leto pridno delale, hodile na vaje
in nastopale, smo si na koncu tretje pevske sezone zaslužile nagrado. Odločile smo se za izlet
na slovensko obalo.
15. 6. 2009 je bil prelep junijski dan. Zjutraj
smo se z avtobusom odpeljale iz Loške doline.
Z nami je šel tudi naš Matija, ki je že kmalu
raztegnil harmoniko in me smo seveda takoj
pritegnile s svojimi glasovi. Vožnja do obale
je hitro minila. V Izoli smo izstopili in si ogledali mesto. Ker sem jaz v Izoli preživela svojo
mladost, sem jim tudi pokazala hišo, v kateri
sem bila doma. Nekatere niso mogle verjeti,
da sem iz tega prijetnega obalnega mesteca
prišla v Loško dolino. Na pomolu smo se vkr-

Bil je lep junijski dan
15. 6. 2009 smo se vse članice pevskega zbora »Jasna« z našo zborovodkinjo ga. Jasno in g. Matijo udeležili izleta ob slovenski obali. Kjer so pevci, se tudi poje. Peli smo med vožnjo na avtobusu, na barki Giovanna, pred spomenikom Tartinija v
Piranu, pri Jasnini mami Veri v Luciji, kjer so nam pripravili pravo gostijo.
Nekega dne je dejala naša zborovodkinja Jasna, da bi bil vsak zborovodja »vesel« tako številčnega zbora.
Bodi vesela, tvoji smo.
Ana Jozelj
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naravna dedi{~ina
France Anzeljc

Poslednji snežniški divji petelin
foto: Karmen Kandare

Kdo ne pozna Finžgarjeve povesti Na petelina,
kjer se prepletata občudovanje in lovska strast
do barvitega trubadurja naših gozdov velikega
divjega petelina (Tetrao urogallus). Vedno sem
si želel črnega barona videti v živo in želja se
mi je letos izpolnila. Poklical me je prijatelj
Janez in me vprašal, ali si želim videti njegovo
rastišče in z malo sreče tudi petelina. Sončno
majsko nedeljo smo se odpravili za Snežnik ob
meji s Hrvaško, mimo slikovitih, svetlo zelenih,
brstečih bukovih gajev, po prej meni neznanih
gozdnih poteh do njegovega rastišča.
Ja, ja, seveda, čakal nas je, kakor da smo
dogovorjeni. Po gozdni vlaki se je sprehajal,
šopiril, se spreletaval in neutrudno klepal svojo ljubezensko pesem. Komu? Nam na veselje,
svojim pernatim ljubicam na žalost. Petelin,
ki izganja iz svojega rastišča vse in vsakogar,
je za nadaljevanje vrste izgubljen in ga lovska
terminologija imenuje nori petelin (kriva je
hormonska motnja, preveč moškega hormona
testosterona). Normalni oziroma zdravi petelini so zelo plahi in jih ob jutranjem petju
redko vidimo in slišimo.

kanje presvetljenih jas, gradnja novih gozdnih vlak, pohodništvo izven markiranih poti,

Odkrijte Opel Insignio Sports Tourer.
Avto, ki zna predvideti.

nabiralništvo in prevelike populacije njegovih
naravnih sovražnikov lisic, kun in človeka.
foto: Karmen Kandare

Nad snežniško populacijo se zbirajo »temni oblaki« zaradi uničevanja njegovega
življenjskega prostora. Ogroža ga pretirana
sečnja »starodobnih« mešanih gozdov, pomanj-

Avto leta 2009.

www.insignia.si
Povprečna poraba goriva: 5,8 -11,8 l/100 km.
Emisije CO2: 154 -277 g/km.
Avtotehna Vis in Urbas
Postojnska cesta 37, Rakek, tel.: 01/ 705 25 55
www.opel-urbas.com
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foto: Jasna Lekan

LEKANČKOV BUTIK
GOBICE
TESTO: 17 dag margarine
15 dag sladkorja
1 celo jajce
35 dag moke
žlička pecilnega praška
NADEV: drobtine, ki jih dobiš, ko
izdolbeš kroglice, 2 žlici sladkorja, malo ruma, žlica mletih
orehov in nekoliko mleka.
Z mešalnikom zmešaš margarino, sladkor in jajce, dodaš
moko s pecilnim praškom.
Narediš večje in manjše kroglice, ki jih spečeš v pečici
na 180° C dokler nežno ne porjavijo. Večje kroglice izdolbeš
in jih napolniš z nadevom.
Večjo in manjšo kroglico stisneš
skupaj in klobuček pomočiš v
stopljeno čokolado za kuhanje.
Čokoladi lahko primešaš malo
masla ali margarine.
Jasna Lekan

Pavla Lavrič

ISKALCI SMO. KAJ IŠČEMO?
Vprašanje je bilo v radijski oddaji zastavljeno sicer mladim, a na neki način smo
iskalci vsi tako rekoč vsak dan skozi vsa
življenjska obdobja.
Kaj iščemo?
Odgovorov je lahko še in še:
Iščemo razumevanje, pohvalo, sled na poti,
smisel življenja. Iščemo pravilen rezultat,
pravilen odgovor. Iščemo rešitev uganke,
dobro knjigo, dobro igračo. Iščemo prepir.
Iščemo izgubljen dragocen predmet. Iščemo
pogrešano osebo, rešitev iz težke situacije.
Iščemo somišljenika, dobro družbo, senzacijo. Iščemo pozornost, mir, tišino, službo.
Iščemo informacijo preko interneta, preko drugih medijev. Iščemo božjo bližino,
spoštljiv odnos, pravico, resnico in še marsikaj bi lahko našteli.
Velikokrat se zgodi, da rezultati naših iskanj
ne ustrezajo povsem našim pričakovanjem.
Nas presenetijo. Dobimo lahko nekaj povsem nasprotnega od tistega, kar smo
iskali, kar smo pričakovali. Zadenemo
morda celo ob hude kritike in velika nasprotovanja.
Kako ravnati v takih primerih? Vreči takoj
puško v koruzo?
Ravno to je največkrat najmanj priporočljivo.
Verjetno ravnamo najbolj modro, ko dobro
premislimo, kako naprej. Morda uberemo
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drugačno pot do želenega cilja, a iščemo
naprej. Še zlasti, ko v sebi razčistimo, za
kakšno čistost in iskrenost namenov iskanja gre. Nenazadnje je dobro na povsem
človeški ravni presoditi, kaj pridobimo in
kaj izgubimo, če pri iskanju vztrajamo do
konca.
Ob takšnem razmišljanju mi posebej prihaja v ospredje iskanje novih, še premalo
raziskanih zgodovinskih dejstev. Gre za
iskanje resnice naše še ne tako oddaljene
preteklosti. Tisto o pozabi polpretekle
zgodovine se, kot smo bili nedavno tega
ponovno priča pestri in polemični razpravi
v državnem zboru o totalitarizmu in vojnih
zakonih, ne obnese. Ob spremljanju prenosa seje se nehote vprašaš, koliko dragocenega časa in tudi denarja bi lahko usmerili
v druge prav tako aktualne in nujne zadeve,
če bi se takoj po vojni ali vsaj ob osamosvojitvi Slovenije razčistilo, kaj se je v resnici
dogajalo. Koliko travm, koliko notranjih ran
bi preprečili v številnih družinah, če bi bila
zmagovalna stran bolj pripravljena resnici
pogledati v oči. Tudi v šolskih učbenikih, žal,
ni bilo povedano, kaj je tako ena kot druga
stran naredila dobro in kaj slabo. O kakšnih
tako množičnih pobojih se vsaj meni niti
sanjalo ni.
Po svoje nam je lahko žal, da se v parlamentu sklicujejo na kakršno koli resolucijo od

zunaj. Mnogo bolje bi bilo, da bi sami znotraj
države imeli toliko poguma in politične volje,
da zadeve razčistimo in zavzamemo en jasen, odkrit, demokratičen, etičen in pieteten
odnos do preteklosti. Navsezadnje gre za
tisoče žrtev in njihove svojce. Za sočutje.
Sprejeta vojna zakona v Državnem zboru
8. septembra 2009 (sicer žal le s preglasovanjem) številnim prizadetim, vsaj tako
razumemo, prižigata zeleno luč in vlivata
novo upanje pri iskanju osnovne civilizacijske pravice, to je pravice vsakega človeka
do groba.
Tudi to, da so bili pojmi, kot je sodelavec
okupatorja, izdajalec naroda, kolaborant
zlorabljeni, ker so bili terminološko mnogo premalo natančno definirani tako iz
vzročnega kot pravnega vidika, se pogosto
sliši iz parlamenta.
Kaj storiti, da bomo kot narod lahko bolj
stopili skupaj, nam je lepo nakazal zaključni
del oddaje POLEMIKA dan pred zasedanjem prej omenjene seje v Državnem zboru.
Oddaja Polemika se je zaključila nekako
v tem smislu, da glejmo vsakega najprej
kot človeka in ne tako, da, če je naš, mojega boli, za onega drugega, če ni naš, je
meni vseeno, kako ga boli. Nenazadnje gre
ob takem sočutju bolj kot za preteklost,
za sedanjost in prihodnost. Tu pa že lahko
rečemo, da iščemo novo pot.
september/oktober, 2009
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Obnova parka Gradu Snežnik
(Snežnik – Območje Gradu Snežnik, EŠD 8765, kulturni spomenik državnega pomena v državni lasti)

Zavod za varstvo kulturne dedišine Slovenije

Obmona enota Ljubljana
Spoštovane bralke, spoštovani bralci!
Prepričani smo, da ste mnogi opazili ali vsaj
slišali, da potekajo sanacijska dela v vrtnoarhitekturnem kompleksu Gradu Snežnik.
Zato vas želimo seznaniti s predvidenim
potekom del in hkrati opozoriti, da bo gibanje
v času izvajanja del v območju Gradu Snežnik
iz varnostnih razlogov omejeno.
Prenovljena podoba gradu in pristav je rezultat večletnih kulturnih projektov na področju
financiranja obnove kulturnih spomenikov,
ki sodijo v pristojnost Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije. Država je zagotovila
javno (so)financiranje obnove kulturnega
spomenika državnega pomena s pomočjo
javnih sredstev iz državnega proračuna na
osnovi javnega razpisa ter s sredstvi iz evropskih strukturnih skladov. Pri tem je bil za strokovni vidik obnove pristojen Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. S celovito prenovo gradu in pristav so bili tako prezentirani
pomembni in redki arhitekturni deli ter oprema, s čimer so zagotovljeni ustrezni pogoji
za delovanje ter izvajanje gospodarskih,
kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. Sedaj
je zato pravi čas, da pristopimo k postopni
sanaciji ter obnovi posameznih sestavin
parka, ki je neločljivo povezan z obnovljeno
arhitekturo.
Vedno znova poudarjamo, da je vrtnoarhitekturni kompleks Gradu Snežnik ena
najkvalitetnejših zasnov z oblikovnimi prvinami krajinskega sloga, ki se je ob gradovih
starejšega nastanka konec 18. in v 19. stoletju uveljavil tudi pri nas. Glavni oblikovalski
element parka predstavljajo številni drevo-

redi ob premišljeno speljanih sprehajalnih in
jezdnih poteh, ki celoten prostor povezujejo z
zaledjem strnjenih gozdov. Pri tem so subtilno nanizana posamezna parkovna prizorišča:
jase in vodne ploskve kot nosilke svetlobe v
kontrastu z volumni dreves, gajev in gozda.
Med drevoredi divjega kostanja, hrastov in
lip izstopa štiri vrstni lipov drevored, ki se
zaključi z gabrovim rondojem.
Vegetacija je zaradi starosti, nezadovoljivega
vzdrževanja, ki je povečevalo škodo ob naravnih ujmah, in mestoma neprimerne rabe v
precej slabem stanju. Da bi ponovno prišla
do izraza kompozicija zasnove z vsemi naravnimi sestavinami ter posamezne strukturne poteze, bodo potrebna obsežna sanacijska dela. Taka dela lahko potekajo načrtno,
premišljeno, na osnovi konservatorskih
smernic ter potrebnih analiz, ki vključujejo
tudi metode sodobne arboristike. Zaradi
navedenega je Ministrstvo za kulturo k delu
poleg strokovne službe Javnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije pritegnilo tudi Javni zavod Arboretum Volčji Potok kot strokovno usposobljenega izvajalca
tovrstnih del. V lanskem letu je tako Arboretum pripravil prvi del katastra – popis
drevnine, opise in predlog ukrepanja ter že
izvedel najnujnejša sanacijska dela v tistem delu parka, ki je najbolj ogrožal varnost
obiskovalcev.
V letošnjem letu je Ministrstvo za kulturo zagotovilo proračunska sredstva za nadaljevanje obnove parka ter potrdilo terminski plan
načrtovanih del po lokacijah in postavkah.
Delavci Arboretuma so avgusta začeli z

deli, ki se bodo nadaljevala še prihodnje
leto. Strokovni nadzor pri delih bo izvajala
strokovna služba Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Ljubljana, ki je krajevno pristojna za
delo na območju občine Loška dolina. Dela
obsegajo posege v okolici gradu ter pristav
in vključujejo 18 ha površine parka. Od tega
je čiščenje samoniklega grmovja in samosevnega drevja predvideno na 3,6 ha. Pri tem
bodo največji in hkrati najbolj opazni posegi v
lipovem in hrastovem drevoredu ter lipovem,
hrastovem in brezovem gaju. Hrastov in brezov gaj se vzpostavljata na novo, kar pomeni,
da bo večina obstoječega drevja odstranjena
in nadomeščena z novim na površini 1,6 ha.
Dolžina v nego vključenih drevoredov je
1515 m, arboristične nege bodo deležna
403 drevesa, 328 jih bo na novo posajenih.
Navedene številke zgovorno kažejo, kako
nujna je celostna prenova parka. Zavedamo
se, da bo poseg zaradi slabega stanja drevnine zelo opazen, celo moteč, vendar je nujen
zaradi vzpostavitve osnovnih oblikovalskih
značilnosti parka.
Med obnovo bo zmanjšana prevoznost in
pohodnost posameznih poti v parku. Zaradi zagotavljanja varnosti bo izvajalec med
obsežnejšimi posegi za ves promet zaprl poti
v delih parka, ki so zajeti v obnovo. Obiskovalce prosimo za strpnost in podporo v naših
prizadevanjih, da park čim hitreje in čim bolj
kakovostno obnovimo.
Petra Jernejec Babič, univ. dipl. inž. kraj. arh
konservatorska svetovalka ZVKDS,
OE Ljubljana

Vabimo vas
na javno predstavitev prenove gradu in parka Snežnik,
ki bo v nedeljo, 4. oktobra ob 16.00
v razstavnih prostorih Gradu Snežnik.
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Javni zavod Arboretum Volčji Potok
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Kaj so barve?
»… bela prva, rumena druga, zelena tretja,
modra četrta, rdeča peta in črna šesta. Prostih barv je šest. Vendar nekateri filozofi ne
priznavajo ne bele ne črne barve. Kljub temu
pa sam menim, da slikar ne more delati brez
teh dveh barv. Zato bom črno in belo barvo
sam kar upošteval po sistemu šestih barv.«
Leonardo Da Vinci
Barva kot primarni likovni instrument predstavlja zelo pomemben faktor vizualne
zvočnosti ter glavni optični element slike.
Izraz barva označuje lastnost svetlobnih
virov, ki jih človeško oko zazna (barva je
občutek, ki izhaja iz zmožnosti človeškega
očesa za ločevanje treh različnih filtriranih
slik). Človeško oko lahko zazna približno
3000 različnih tonov barve.
Zakomplicirano, kajne?
Ker pa znanje mešanja barv lahko precej
skrajša in poenostavi slikarski postopek …
»mini plonkec« o barvah in njihovih lastnostih.
Barvi krog:
Pojem barve ima več pomenov:

Kromatične so osnovne barve spektra –
rdeča, rumena in modra.

– organski pigmenti (naravni ali umetni pigmenti).

Kromatske barve, ki jim dodajamo »nečiste«
barve, bodo izgubile jasnost in svetlost.

Zemeljske pigmente kopljejo iz zemlje kot
minerale (malahit, lapis lazuli …). Umetne
pigmente pa pridobivajo iz raztopine dveh
ali večih soli, pri katerih zaradi kemične
reakcije pride do nastanka barvnega pigmenta.

Zanimivo:
Če dodamo kobaltu (intenzivni, kromatski
modri) sivo barvo, ki je po temnosti enaka
kot kobalt, se svetlost samega kobalta ne bo
zamenjala. Vendar bo barva kljub temu izgubila na kromatičnosti (izgubila se bo jasnost,
zasičenost in intenziteta same barve).
Akromatske barve
Sestavljajo spekter iz bele, črne in sive
barve. V praksi absolutne akromatske barve
ne obstajajo, ampak le-te predstavljajo tople
in hladne tone – nobena barva ni absolutno
črna ali bela.
Med belo in črno barvo se nahaja veliko
sivih nians. Človeško oko razloči več kot 200
različnih sivin.
Najbolj bela barva je titan bela. Vendar da
dosežemo popolno belino, moramo le-to
nanašati v tankih in enakomernih slojih. Tak
nanos vpije minimalno količino svetlobe.

Že v Altamiri so praljudje uporabljali
zemeljske pigmente (malahit, lapis lazuli
…). Slikali so s kredami ali prahom. Pred
nanašanjem pigmenta so skalo namazali z
mastjo, da se je lahko prah pigmenta obdržal
na kamnu.
Poleg zlata so imeli najvišjo ceno modri pigmenti. Lapis lazuli (moder poldrag kamen)
jo ima še danes (1 kg pigmenta lapis lazuli
lahko stane tudi do 24 tisoč eurov).

Barva kot substanca
Barvilo
Kratek opis:
Organska snov, ki se raztopi v vodi, alkoholu,
olju, kislinah ali lužilih.

Črna barva, zmešana iz hladnih in toplih kromatskih barv, bo delovala bolj »živo« od absolutno črne barve. Črno barvo lahko naredimo iz
žgane siene, kraplak rdeče in prusko modre.

Poznamo različne vrste barvil:

– za slikarja: subjektivni doživljaj (pasivno)
in – sredstvo izražanja (aktivno).

Pigment

Barva kot optični pojem

Netopen fin prah, iz katerega lahko s pomočjo
veziva izdelamo barvo.

– umetna barvila: izdelujejo jih iz katrana
kamenega olja. Zato jih včasih tudi imenujejo katranska barvila.

– za fizika: optični pojem.
– za gledalca: fizični in psihični pojem
– za kemika: kot substanca

Kromatske barve
Kratek opis:

Poznamo:

Kroma (grško Chroma) pomeni čistost barve,
ki jo merimo z diagramom kromatičnosti.

– anorganske pigmente (zemeljski ali mineralni pigmenti),

– pigmentno barvilo, ki je netopno v vodi.

– naravna barvila: narejena so iz rastlin (npr.
žafran) ali živali (insekti). Uporabljajo se
predvsem za obarvanje slikarske podlage
– barvanje tkanin, lesa, voska, kosti ali papirja.

Tkanina, obarvana z indigom.
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dobro je vedeti

Tkanina, obarvana z indigom.

Pomembna barvila:
– Indigo: modro barvilo, ki so ga poznali
Kitajci že več kot 5000 let nazaj. Gre za
strupeno barvilo.
– Žafran: izredno drago barvilo v intenzivnem rumenem odtenku. Žafran se je
uporabljal kot imitacija zlata pri slikanju
miniatur ali kot lazura prek azurno modre
barve (žafran je bil zmešan z belo barvo in
jajcem).
– Tyrian purpurna: Feničani so jo pridobivali
izključno na mediteranu, kajti to barvilo je
izdelano iz lupine morskega polža.

Morski polž, iz katerega izdelujejo purpurno barvilo.

Za 1 g purpura potrebujemo 12 000 morskih
polžev.
Pomembno:
– Svetlobna energija (alfa, beta, gama, kozmični, infrardeči in ultravijolični žarki) je
vidna preko svetlobnih žarkov različnih
dolžin. Razlike v dolžini svetlobnih žarkov
so vidne kot razlike v barvi.
– Človeško oko zazna samo določene svetlobne žarke (400–700 milikrona), ostalo
svetlobo lahko razpoznajo samo določene
aparature.

Rdečkasto barvilo pridobivajo s kuhanjem
določenega mehiškega insekta. Purpurne
tone pa je mogoče narediti iz parazita, ki
napada trto, vendar samo na področju Avignona.

– Sončna svetloba je bela ali bledo rumenozlate barve. Je enakomerna, ker se žarki,
kljub temu da so različnih dolžin, istočasno
razprostrejo po površini, in tako jih tudi
naše oko zazna. To je dokazal Isaac Newton (1642–1727), ko je skozi prizmo spustil
tanek žarek svetlobe – zbir vseh barv je
bela barva.

Za 1 kg barve je potrebno od 100 000 do
150 000 cvetov žafrana.

– Enak barvni odtenek lahko v dveh različnih
okoljih deluje popolnoma drugače.

Zanimivo:

Recept za pripravo imitacija zlata iz žafrana:
1 unča žafrana, 2 unči auripigmenta, ½ unče
emulzije iz gumiarabike, olja in deževnice.
Vse to moramo prekuhati (unča = 28,35 g).

nosov barve, ki bi lahko razpokali. Vzrok
za to ni bil samo tehnološke narave, ampak
tudi ekonomske. Kajti večina pigmentov in
barvil je spadala v izredno drag cenovni
razred uvoznih materialov (ultramarin,
purpur, indigo, žafran, kraplak …). Zato
je slikar skušal porabiti čim manj barve,
hkrati pa doseči maksimalen optični efekt.

Zanimivo:
– Stari mojstri so se do potankosti držali
pravilne gradnje slike – nič predebelih na-

– Pomembno delo in študija o barvilih in pigmentih je Knjiga o starih barvah, avtorja
Emila Ernsta Plossa. V njej najdemo več
kot 1800 srednjeveških receptur o proizvodnji barvil in pigmentov.
– Včasih so pri slikanju ornamentov na tekstil uporabljali namesto barvil pigmente.
Kjer je bila tkanina obarvana s pigmenti, je
postala veliko trša in manj prožna.
– Žafran se je uporabljal kot imitacija zlata
pri slikanju miniatur ali kot lazura prek azurno modre barve (žafran je bil zmešan z
belo barvo in jajcem).
Za konec pa še citat: »Barva izraža mnogo
več kot samo sebe. Tega ne moremo zanikati.
Menim, da je to dejstvo potrebno izkoristiti.
Kajti tisto, kar deluje lepo, je zagotovo tudi
lepo. To je pravilo.«
Vincent Van Gogh

Katere pigmente pa so uporabljali največji mojstri likovne umetnosti?

Tintoretto, Miracle of the slave, 1548, pigment carmine red lake, narejen iz insekta
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v politiki
Pavla Lavrič, OO N.Si Loška dolina

Aktivna Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka
V vrhu stranke Nova Slovenija se veliko dogaja.
Naj navedem samo nekaj aktivnosti v mesecu
avgustu in začetku septembra.
Že prve dni v avgustu je stranka obeležila deveto obletnico ustanovitve s humanitarno prireditvijo in sklicem novinarske konference.
Predsednica stranke Ljudmila Novak in predsednica sveta stranke Mojca Kucler Dolinar sta
na konferenci spregovorili o delovanju stranke v
preteklih letih, njenih vzponih in padcih ter pogledom v prihodnost. Po besedah predsednice
stranke Slovenija potrebuje stranko, ki deluje v
interesu tistih Slovencev, ki želijo živeti in delati v duhu trajnih in tradicionalnih slovenskih
in krščanskih vrednot. To je tudi tisto, za kar
je bila stranka, po besedah predsednice, tudi
ustanovljena in zaradi česar še naprej deluje.

Predsednica sveta stranke je posebej poudarila
prepričanje, da, če bodo v stranki še naprej delali dobro, se bo N.Si uspela ponovno vrniti v
parlament.
Sredi avgusta je podmladek stranke N.Si Mlada
Slovenija organiziral vzpon na Triglav. Pozdrave
s tega našega najvišjega očaka nam je poslalo
preko petdeset udeležencev.
Že nekaj dni za omenjenim dogodkom je bil organiziran 1. tabor N.Si ob Kolpi v Beli Krajini. Ta
tridnevni poletni tabor s preko tristo udeleženci
je bil namenjen zabavi, športu in rekreaciji nasploh kot tudi izobraževanju.
Zadnji teden v avgustu se je preko šeststo
članov in simpatizerjev stranke zbralo na 9. pohodu na Matajur. Pohod je postal že tradiciona-

len. Mladi mislijo tudi že na prihodnjo jubilejno
deseto srečanje.
V petek, 4. septembra 2009 so se na klavzuri
stranke dogovorili, da bo kongres stranke še
letos predvidoma konec novembra. Natančneje
bodo opredelili identiteto stranke, temeljni program in spremembo statuta. Volilni kongres
stranka načrtuje prihodnje leto.
V okviru socialnega tedna – Človek pred izzivi
socialnih potreb Nova Slovenija 18. in 19. septembra prireja seminar pod naslovom: Kdo
plačuje sedanjo krizo?
Več in bolj podrobno je o vsakodnevnih aktivnostih objavljeno na spletnih straneh stranke
in tudi sicer v javnosti delovanje stranke kar
dobro odmeva.

pisma bralcev

Slovo šoli
Res, prišlo je zdaj do konca,
glave polne šolskega so zvonca.
Učitelji z ravnatelj’co so se razveselili,
saj so končno res se jih znebili.
Vedno so jim govorili,
kako zelo so neukrotljivi,
oni pravi so heroji,
v srcu vedno samosvoji.
Starše »nonstop« v šolo so klicali,
podpise »brez razloga« jim dajali,
nam pa to seveda prav ni blo,
vsak otrok popoln naj bo!
Popolnost, pridnost, redoljubnost …? Vse to so
lepe vrednote. A vsak človek je svet zase, vsak
ima pozitivne in negativne lastnosti. Noben od
nas ni popoln. Moj namen tega pisanja ni kritizirati, ampak le povedati, kar me »žuli«. Zbodlo me
je, ko sem nedavno nazaj prebrala članek, da je
ga. ravnateljica naše šole dobila nagrado. Iz srca
ji čestitam, a se sprašujem, kaj je uspešno delo?
Zame bi bilo uspešno, če bi bila »klima«, vzdušje
na šoli pozitivno, ne pa, da učitelji pravijo, da se
jim zdi, kot da se pripravlja upor na šoli. Ni slabih in ne dobrih učencev, ni slabih in ne dobrih
učiteljev, a vsi si zaslužijo vso podporo in pomoč.
Kdo pa je odgovoren za to, da to dobijo??! (TRENJA: Vzgojno izobraževalni program je uspešen, ko
je vzpostavljeno ravnovesje med željo otrok in
pričakovanjem učiteljev, staršev … Pričakovanja
je dobro posredovati tako, da mladi sprejmejo
razvojne naloge kot smiselne.) Kdo pa to nauči
učitelje, tudi starše? Saj so predavanja, a to ni dovolj, sploh ne za učitelje, ki imajo nemir v razredu.
Morali bi biti naučeni, kako v določenih primerih
ukrepati. Svetovalna služba? Otroci, ki povzročijo
nemir ali škodo, so med poukom klicani iz razreda. Dvakrat ali večkrat zmotijo pouk. Vsi veseli
odkorakajo na razgovor, kamor pač že morajo in
čakajo, kdaj bo že konec. Prav zanima me, ali
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Igrišče v Iga vasi
se je kdaj prišlo bistvu povzročitve do dna? Ali
je bistvo to, da se škoda plača? Ko smo namreč
mi imeli razgovor zaradi povzročene škode, niti
psihologinja ni bila prisotna. Ko sem pred časom
prosila za pomoč, ker sem pač začutila spremembo, sem dobila odgovor, da ni potrebno, a bi zaradi mojega vztrajanja mogoče dobila en naslov, če
bi ga svetovalka našla. Tako se mora človek znajti
sam. Skozi vsa leta pa me moti in zelo boli najbolj
to, da se v tej naši prelepi dolini zelo začuti, kdo
je od koga, da so nekateri otroci, v bistvu zelo
srčni, »označeni« kot slaba družba, noben pa se
s to slabostjo ne ukvarja. In kaj naj potem?! So
izločeni, ožigosani in postanejo še »slabši«. Če
imajo srečo, se jim morda pridruži še kak učenec
in postane še on moteč, čeprav je s tem najbrž
naredil veliko dobrega prvemu. V petem, šestem
razredu so sestanki, pogovori, ker se pridne,
odlične učence zasmehuje, izloča iz družbe. Ko
pa so kasneje malo manj pridni, živahni otroci
izločeni iz učiteljevih idealov, se stvar ustavi, le
starši smo malo večkrat v šoli. Moti pa tudi to,
da na vseh predavanjih učitelji najbolj klepetajo.
Veste, ni ta naša šola tako lepa, kot se na zunaj
zdi. K sreči pa večina učencev, ki so tu »zatirani«,
v srednji šoli lahko razvijejo svoje dobre lastnosti
in ni problemov z njimi – zakaj? Ker jih profesorji
ne poznajo. Saj se trudimo gledati pozitivno, a
ne gre vedno. Včasih se je na valeti pripravilo od
vsakega učitelja nekaj, kar se pač vidi skozi oči
otrok, in mislim, da so iz tega tudi učitelji lahko
kaj spremenili na bolje, kar zadeva njihovega nastopa v razredu. Sedaj pa se seveda nič ne sme,
ker mora biti vse samo lepo … A kljub temu na
valeti ni bilo učiteljic, ki naj bi prejele določene
lente. Mislim, da je s tem vse povedano. Srečno
tistim, ki imate še otroke v osnovni šoli. Pustimo
našim otrokom razviti svoja krila, stojmo jim ob
strani! Naši so, a imajo svojo pot!
Irena Rožanc, Stari Trg pri Ložu

V mesecu maju so odstranili vsa šolska igrala
pri podružnični šoli v Iga vasi. Starši in otroci so
bili zelo nezadovoljni s tem dejanjem, zato sem
dvakrat izpostavila ta problem na občinskem
svetu – toda neuspešno. Ker nisem bila zadovoljna z odgovori župana in ravnateljice, sem
posredovala pisno vprašanje še na ministrstvo
za šolstvo. Tudi oni upajo, da bo imela občina
razumevanje za naše otroke.
Maja Župančič, Iga vas
Spoštovana ga. Maja Župančič!
Na vaša vprašanja z dne 15. 6. 2009, v zvezi z
odstranitvijo igral na PŠ Iga vas, vam posredujemo sledeče odgovore:
– Prostorsko ureditev šolske okolice predpisujejo Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1.del (delovno gradivo, junij
1999), vendar le z namenom zagotavljanja zadostnih in ustreznih (varnih) zunanjih površin,
namenjenih za igro, šport, dostop, dovoz,
parkirišče ...
Ureditev šolskih dvorišč in igrišč z igrali ni
določeno.
– Za investicije v vrtce in osnovno šolstvo je
zadolžen ustanovitelj, to je občina.
Razumemo vaše nezadovoljstvo zaradi
prestavitve igral iz PŠ Iga vas v nov vrtec, saj
so otroci gotovo zelo razočarani.
Svetujemo vam, da se obrnete na vašo lokalno
skupnost in se pozanimate o finančnih zmogljivostih le-te glede možnosti nakupa novih
igral.
Upajmo, da bo občina imela razumevanje.
Lep pozdrav,
Sabina Čamernik, univ. dipl. inž. arh.
podsekretarka, Služba za investicije
Ministrstvo za šolstvo in šport
september/oktober, 2009

nagradna križanka

Nagradni gesli križanke v juniju 2009 sta bili:
INFRA RDEČA IN FINSKA SAVNA
NEGA NOHTOV
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo izžrebali tri, za
katere nagrade prispeva

Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, sestavljeno iz dveh delov,
ki ga boste dobili na osenčenih poljih.
Napišite ga na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do
19. oktobra 2009.
Nagrade tokrat prispeva:

STUDIO SPROSTITVE IN LEPOTE NINA
Martina Hiti s.p.
Kozarišče 28a, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 7057 479
gsm: 041 821 941
1. nagrado: Savna za štiri osebe – tri ure prejme:
Silva Marolt, Velike Bloke 30, 1385 Nova vas
2. nagrado: Nega naravnih nohtov s francosko manikuro prejme:
Janez Žagar, Lož Cesta 19. oktobra 8, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: 50 minut uporabe solarija prejme:
Irena Sterle, Nadlesk 3, 1386 Stari trg pri Ložu
Vsem nagrajencem čestitamo!

september/oktober, 2009

Kovinoplastika Lož d. d.
Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 7095 100
1. nagrada: Nakupovalna vrečka in zimska kapa
2. nagrada: Lonček za kavo in zimska kapa
3., 4., 5. nagrada: Nosilec za polico DURAline
Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri
žrebu.
uredniški odbor
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Aparat ni za kosovni odpad!
PRINESITE ODPADNI APARAT
in sodelujte v nagradnem žrebanju!
Oddajte odpadni elektrièni ali elektronski aparat v
Zbirnem centru Cerknica ali Zbirnem centru Stari
trg pri Ložu in sodelujte v nagradnem žrebanju za
hladilnik. Vsi tisti, ki boste v èasu akcije v zbirna
centra prinesli odpadno varèno sijalko, pa boste
prejeli brezplaèno majico.
Prav tako lahko oddate odpadni aparat ali sijalko v
eni izmed sobotnih akcij po lokacijah, ki so vam
najbližje:
SOBOTA, 24.OKTOBRA 2009
Babno Polje - parkirišèe Toni bar
Iga vas - pri ekološkem otoku
Lož - nasproti Bobr bara

10.00-11.30
12.00-13.00
13.30-14.30

Akcija traja od 1.10.2009 do 31.10.2009

naèrtna skrb za okolje
www.zeos.si

Elektrièni in elektronski aparati so:
veliki in mali gospodinjski aparati,
elektrièno orodje, igraèe na baterije,
raèunalniška oprema,
zabavna elektronika, sijalke ...
Zeos d. o. o. skrbi za pravilno ravnanje
z odpadno elektrièno in
elektronsko opremo,
JPK Cerknica d. o. o. pa jo poleg drugih odpadkov
zbira in ustrezno skladišèi do odvoza na obdelavo.

Quadrix
Družina Alveus Quadrix omogoča veliko ustvarjalno svobodo v kuhinji,
ki je pomemben del vašega življenKskega prostora.

- Elegantne površine izčiščenih
oblik v najnovejših trendih,
- opazno povečanje
pomivalnega prostora z globino
200 mm in ozkimi radiji 10 mm,
- poljubne kombinacije posod
različnih dimenzij,
- možnost treh različnih vgradenj
(podmontažna, popolno in
ploskovno vsadna),
- preprosto vzdrževanje visokih
higienskih standardov.

Podobe izbranih okusov
Kovinoplastika Lož d. d., Cesta 19.oktobra 57, 1386 Stari trg
T: (1) 70 95 100, E: info@alveus.si, W: www.alveus.si

