Javno glasilo občine Loška dolina
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»Branje je za duha kot telesne
vaje za telo«
Pozdravljeni bralke in bralci Obrha!
Tokrat je imel Obrh malo daljši premor. Kar trije meseci so minili od zadnje
številke. Nekateri ste me že spraševali ali bo kmalu izšel.
No, končno je tu in v tem času se je nabralo veliko vsebin in niso mogle vse
najti prostor v tej številki, kljub temu da je najobsežnejša do sedaj. Nekaj jih bo
pač moralo počakati do naslednjič.
Tokratna številka je obarvana bolj graditeljsko, polharsko, pesniško, knjižno,
kmetijsko, šolsko, gasilsko, biatlonsko, športno, predvolilno, Krpanovo, jamarsko …
Nekje sem prebral: »Branje je za duha kot telesne vaje za telo.« Telesne vaje je
mnogim priskrbel jesenski čas z pospravljanjem vrtov in njiv ter pripravo
ozimnice. Tudi naši športniki so bili na različnih prireditvah in tekmovanjih
aktivni in dosegali lepe rezultate. Vsem čestitam, še posebno Danilu Kodeli,
ki je v letnem biatlonu na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojil tretje mesto.
Za krepitev duha vabljeni k prebiranju naslednjih strani, predvsem pa knjig, ki
so predstavljene v tej številki. Lahko si branje izberete tudi iz bogatega knjižnega
seznama knjižnice Maričke Žnidaršič v Starem trgu. O njenem delovanju in
ponudbi si lahko preberete na straneh o kulturi.
Sedaj, ko se narava počasi umirja, bo zagotovo več časa tudi za branje.
Želim vam prijetno in aktivno jesen, tako za telo kot tudi za duha!
Borut Kraševec
urednik
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Uredništvo glasila Obrh
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V primeru, da v tekočo številko ni možno uvrstiti vseh člankov, bodo tisti, ki niso
datumsko vezani na obdobje, v katerem izide številka, objavljeni v eni od naslednjih
številk. Pridržujemo si pravico, da prispevkov, ki niso v skladu s programsko zasnovo
glasila Obrh, ne objavimo.

NA[A OB^INA
OB^INA
NA[A

Utrinki z gradbišč
Parkirna mesta in prostor za
prodajo na prostem v Starem trgu

foto: Robert Gradišar

Smo v času, ko se na več lokacijah na
območju občine izvajajo gradbena
dela. Ena izmed najbolj opaznih se
odvija sredi naselja Stari trg pri Ložu,
kjer se odvijajo dela, ki bodo centru
naselja dala novo podobo. Skozi zgodovino posameznega naselja prihaja
do njegovih sprememb, ki se v prostoru kažejo skozi način urbanistične,
prostorske in prometne ureditve.
Največje spremembe posameznega
naselja so se dogajale zaradi potreb
po zagotavljanju pretočnosti prometnih povezav in gospodarskih gibanj.
Tudi naselje Stari trg pri Ložu se ni izogCesta v cono
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to tržnico, ureditev poti ob potoku
Brežiček ter ostale zunanje površine.
Omenjen obseg del se sicer odvija na
celotni površini zemljišča, vendar gre
pri tem za ločitev obstoječega prostora na dva dela. Del proti potoku
Brežiček se ureja v smislu oskrbe, zagotovitve dostopov in servisnih
storitev, del proti križišču pa se bo
urejal kasneje skladno s sprejetim ureditvenim načrtom za center Starega
trga. Na tem prostoru ureditveni načrt
predvideva gradnjo objekta.
Cesta v obrtno cono v Markovcu
Drugo večje gradbišče je povezano z
izgradnjo dostopne poti v obrtno
poslovno cono Markovec. Cona je nas-

Center Stari trg

Zaradi teh posegov je prišlo tudi do
spremembe osrednjega dela naselja.

Z investicijo, ki poteka, bi radi odpravili
opisane pomanjkljivosti.
Gre za sklop del, s katerimi želimo
pridobiti prostor za parkiranje vozil,
urediti dostop do obstoječega objekta, izboljšati požarno varnost na tem
območju, zagotoviti prostor za odpr-
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Pomankljivosti celostne ureditve osrednjega dela naselja pa so se izkazovale kot neprimerna površinska ureditev platoja – površine, ki je ostala
po odstranitvi dveh objektov, neprimeren potek mirujočega prometa
na tem prostoru, neustrezen dostop
do objekta na naslovu CNO 15.

foto: Robert Gradišar

nilo potrebam po spremembah na
tem področju. Kot posledica ureditev
razmer na področju prometa, in s tem
zagotavljanja povezanosti z ostalimi
okoliškimi kraji, je prišlo do sprememb
v samem delu centra naselja. Spremembe, ki so se izvedle v zadnjih letih,
so bile povezane zaradi razširitve in
posodobitve regionalne ceste skozi
naselje, odstranitve objektov, ki so se
nahajali ob regionalni in lokalni cesti
(stara pošta, TVD Partizan, hiša), nadomestna pozidava na premaknjeni
lokaciji (bivša šola).

Javna razsvetljava Pudob
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ja. Vzrok za nastanek problemov
naselja gre iskati v njegovem zaledju
ter načinu odvajanja ostalih zbranih
meteornih voda. Zaledje naselja
Podgora predstavlja naraven gozdnat
teren, na katerem se ob padavinah
zbira meteorna voda, ki se zliva v
poseljeni del naselja. Velik delež meteorne vode pa predstavlja tudi delež,
ki je zbran s strani višje ležečega naselja Vrh. Ob tem je prihajalo do poplavljanja posameznih stanovanjskih hiš ter
gospodarskih poslopij. Pojav je bil zlasti opazen pri intenzivnih nalivih.

Javna razsvetljava v Pudobu, Iga vasi
in Kozariščah
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Pokopališče v Ložu

tala na območju, kjer je bil prostor v
preteklosti namenjen dejavnosti perutninskega kombinata Pivka. Obstoječa infrastruktura je pogojem delovanja perutninskega kombinata ustrezala, podjetniškim interesom v današnjem času pa ne ustreza več, saj se je
obseg in vrsta dejavnosti na omenjeni
lokaciji bistveno spremenila. Eden izmed največjih nerešenih problemov
cone je povezan z ureditvijo dovozne ceste. Obstoječa cestna infrastruktura je zagotovljena po poti, ki je ustrezala potrebam in zahtevam transportnih sredstev perutninskega kombinata, današnjih obremenitev in potreb pa ne prenese.

Izveden je bil obseg del, ki bi po oceni
moral izboljšati varnosti posameznih
objektov v naselju pred vplivom meteornih voda. V prihodnje bo potrebno urediti še cesto ob razbremenilnem
kanalu.

defekta za posledico onesnaženje
pitne vode. Večinoma so dela že
končana, pričakuje pa se še izvedba
asfalterskih del. Investicija bo izboljšala varnost oskrbe s pitno vodo ter način
odvajanja odpadnih voda.
Ureditev odvodnjavanja v Podgori
V naselju Podgora so se izvedla dela,
ki izboljšujejo varnost naselja pred zalednimi meteornimi vodami. Investicija je vsebovala izgradnjo novega razbremenilnega kanala, ki del vode
preusmeri in vodi na drugo stran nasel-

Naselji Pudob in Iga vas sta opremljeni z javno razsvetljavo ob obstoječi
regionalni cesti. Gradnja skozi naselji
je potekala sočasno. Namen gradnje
je bila prenova in posodobitev obstoječega sistema javne razsvetljave.
Obstoječi sistem je bil izveden na
način, da so bila postavljena svetila na
posamezna mesta brez nekega zaporedja – skladno s potrebami iz preteklosti. Cilj investicije je vzpostavitev
sistema, ki ustreza sodobnim standardom ter s tem zagotovitev primerne
osvetlitve naselij v času zmanjšane
vidljivosti. To je pomembno s stališča

Z izgradnjo ustrezne cestne povezave
želi občina zagotoviti nemoten razvoj
in delovanje cone. Trenutno se izvajajo gradbena dela, ki so povezana z
utrditvijo podlage ceste na način, da
bo le-ta sposobna prevzeti obremenitve transportnega prometa ter prestavitev vhoda v cono. Po končanju zemeljskih del se bo izvedlo še asfaltiranje ter ureditev brežin.
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V naselju Dane se izvaja prenova obstoječega kanalizacijskega sistema ter
odvajanje meteornih voda. Gre za
preusmeritev in izgradnjo novega
cevnega sistema z namenom zaščite
in varovanja sistema oskrbe z pitno
vodo. Obstoječi sistem je namreč odvajal zbrane vode proti sistemu oskrbe
z vodo, kar bi imelo v slučaju okvare –

foto: Robert Gradišar
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Prenova kanalizacijskega sistema v
Danah

Prenova mostu v Vrhniki
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zagotavljanja prometne in splošne
varnosti.

foto: Robert Gradišar

Postavili so se že vsi drogovi ter namestile svetilke na njih. Prav tako so
izdelana nova prižigališča za sisteme.
Pričakujemo, da bodo vsa dela
dokončana v tednu dni, razen del, ki
so povezana z asfaltiranjem prekopa
v naselju Iga vas. Ta se bodo po pričakovanjih izvedla v začetku meseca
oktobra. Po zaključku vseh del bo sledil kvaliteten pregled vseh del ter
predaja sistema vzdrževalcu - JP
Komunala Cerknica d.o.o. Predvidevamo, da bodo luči zagorele med 10.
in 13. oktobrom. V istem času se bodo
izvedla tudi dela na javni razsvetljavi v
naselju Kozarišče.
Avtobusna postajališča v Nadlesku,
Viševku in Markovcu
Ograja okoli šolskega igrišča

V naselju Nadlesk so že izvedena gradbena dela, ki so povezana s postavitvijo avtobusnih postajališč v naselju.
Lokacija postajališča je v centru naselja na lokaciji, ki se je že sedaj uporabljala. Za zaključek del je potrebno
izvesti še asfaltiranje površin. Po zaključku predvidenih del bo opisana
problematika s postajališči v teh treh
naseljih odpravljena. Na podlagi pridobljenih izkušenj bo potrebno
opremiti tudi ostala naselja v občini.
Parkirišča pri pokopališču v Ložu
Ob pokopališču v Ložu se je pripravila ureditev, ki predvideva izgradnjo

Prenova mostu v Vrhniki pri Ložu
V Vrhniki pri Ložu se izvaja prenova
mostu in pripadajočega dela naselja.
Združitev obeh sklopov del je nastala
zaradi odprave napake na obstoječem
vodovodnem omrežju in poškodb na
voziščni konstrukciji. Prenova mostu se
nanaša na čiščenje reg opornih zidov,
njihovo stabilizacijo, postavitev »mostnih konfinov« ter zatesnitev stikov med
kamnito osnovo in voziščem. Sklop del
temelji na tem, da se obstoječa mostna
konstrukcija ohrani v prvotnem stanju.
Zaradi tega je obseg del omejen na to,
da se most zaščiti pred vdorom vode v
njegovo notranjost, obstoječa kamnita
zložba pa se ne fugira, saj bi s tem povzročili, da voda , ki bi se ujela v notranjosti mostu, ne bi mogla odteči. Ob nizkih temperaturah bi le-ta povzročila
poškodbe mostu.
Od investicije pričakujemo, da se bo
zaradi prenove podaljšala življenjska
doba mostu, naselje Vrhnika pa bo
rešilo del odvajanja meteornih voda.
Prenova igrišča pri OŠ v Starem trgu
Ob osnovni šoli v Starem trgu se je
postavila nova ograje okoli igrišč za
košarko, odbojko in mali nogomet ter
prenova obstoječe asfaltne podloge.
Ob tem je prišlo do izravnave obsto-

ječih neravnin ter nanos novega zaključnega sloja asfalta. Pred tem so se v
zemljo položile tudi cevne inštalacije,
ki bodo služile za kasnejše opremljanje igrišč z reflektorsko razsvetljavo.
Investicija pomeni izboljšanje obstoječe športne infrastrukture in s tem
odpravo nevarnih mest za poškodbe
športnikov ter istočasno zagotovitev
boljših pogojev športne vzgoje.
Babno Polje
Javno glasilo občine Loška dolina

S pomočjo vaških odborov naselij
Nadlesk, Viševek in Markovec ter
občanov v teh naseljih je uspelo ta
mesta zagotoviti. V teh naseljih bodo
postavljena avtobusna postajališča.

parkirnih mest, ureditev okolice na
vhodu ter spremembo mesta za odlaganje odpadkov in oskrbo z vodo. Ob
tem gre zahvala občanom in lastnikom
zemljišč, ki so sodelovali pri ureditvi.

Kot informacijo lahko sporočimo, da bo
konec meseca septembra prišla optična povezava v naselje Babno Polje. S
tem bo verjetno rešen tudi problem
oskrbe z kabelsko televizijo. Poleg tega
je za omenjeno naselje izbran izvajalec,
ki bo izdelal projektno dokumentacijo
za potrebe mrliške vežice in ureditve
dela naselja. Aktivnost je posledica pridobitve potrebnih zemljišč v neposredni bližini pokopališča.
Večina investicij se bo končala z izvedbo asfalterskih del, ki bodo potekala v
začetku meseca oktobra. Do takrat pa
vas naprošamo za razumevanje ob
doživljanju motenj pri vsakodnevnih
opravilih.
Robert Gradišar
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Na območju občine so cestne povezave sorazmerno dobre, vendar širina posameznih cestnih odsekov ne ustreza današnjim standardom. Zato se
na določenih točkah, mesta avtobusnih postajališč, srečujemo z vprašanjem zagotavljanja primerne varnosti v
cestnem prometu. Zlasti je to občutno v zimskem času, na to pa nas je
opozoril tudi izvajalec rednih in šolskih prevozov. Da se izboljša obstoječe stanje, se je pripravila rešitev, ki
predvideva postavitev avtobusnih
postajališč v posamezna naselja. V strnjenih vaških pozidavah je težko najti
ustrezna mesta, na katerih se lahko
zagotovi izgradnjo avtobusnih postajališč zato je izbira lokacije najbolj
občutljivo dejanje.

POLICIJSKA PISARNA LOŠKA
DOLINA:
Uradne ure:
vsako sredo od 9,00 do 11,00
telefon: 70 50 678
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Na kratko iz občinskega sveta
Septembrska, zadnja redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina je bila
ena redkih, kjer se svetnica in svetniki
niso »borili s pomanjkanjem časa«. Že
uvodoma so z dnevnega reda črtali tri
točke (kadrovske zadeve, prometna
ureditev ter pobude in vprašanja) z
utemeljitvijo, da se tičejo bodočega
sestava občinskega sveta oziroma bodočega župana.
Dodali pa so novo točko dnevnega
reda in tudi sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Loška dolina.
Ravno tako so brez razprave sprejeli
Pravilnik o postopkih in merilih za

vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina,
ki se bo uporabljal od 1.1.2007 dalje,
in bo prinesel bistvene spremembe
pri financiranju društev s kulturnega
področja.
Tudi na osnutek odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2005 svetniki niso imeli
pripomb, le nekaj vprašanj, na katera
bodo dobili odgovore do priprave
predloga odloka.

NA za leto 2006 prejme Franc Turšič,
športni delavec iz Starega trga pri Ložu,
ZLATI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2006 pa Jože Šraj iz Kozarišč,
aktiven na področju turizma.
Priznanja bosta prejemnika dobila na
svečani seji Občinskega sveta Občine
Loška dolina 19. oktobra, kamor tudi
vas – spoštovane, spoštovani že danes
prijazno vabimo.
Andreja Buh

Zaključni del seje so posvetili najvišjim
občinskim priznanjem in sklenili, da
SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA DOLIv prostorih Občine Loška dolina
na, prva sreda v mesecu od 11.30
do 13.30 ure, dosegljivi tudi na te1) 705 06 70 in
lefonski številki (0
(01)
elektronski pošti:
isio-postojna@studioproteus.si
Vabljeni

SPREJEMNO INFORMACIJSKA PISARNA UPRAVNE
ENOTE CERKNICA:

Javno glasilo občine Loška dolina

V STAREM TRGU
Uradne ure:
vsak četrtek od 8,00 do 12,00
telefon: 70 50 674

OBČINA LOŠKA DOLINA:

Uradne ure:
ponedeljek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 15,00
torek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 15,00

Oktober 2006

sreda od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 16,00
četrtek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 15,00
petek od 7,00 do 11,00
in od 11,30 do 14,00
telefon: centrala 7050 670
faks: 7050 680
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25. Polharska noč
Kozarišče, 23 september 2006 - Polharska noč je v zavetju mogočnih
snežniških gozdov na prireditvenem
prostoru v bližini gradu Snežnik letos
potekala že petindvajsetič. Organizator Turistično društvo Loška dolina je
k sodelovanju pritegnil še nekatera
društva, osnovno šolo in posameznike,
ki so skupaj pripravili zanimivo in
pestro prireditev, ki je v čudovitem
vremenu privabila veliko število obiskovalcev od blizu in daleč.

Likovne delavnice

Najmlajši so ustvarjali v likovnih delavnicah. Starotrški osnovnošolci pa
so z igro Babica pripoveduje v domačem narečju predstavili stare šege in
navade. Pripravili so tudi modno revijo, na kateri so prikazali izvirne kreacije, ki so predstavljale značilnosti Loške
doline (več v rubriki šolar).

Javno glasilo občine Loška dolina

foto: Borut Kraševec

društva Snežnik Kozarišče. V teku na
2 km, ki je bil namenjen osnovnošolcem, je bil najhitrejši Nace Ravšelj
(6:27), na 7,5 km progi je prvi v cilj
pritekel Almir Demirovič (29:30), na
najdaljši 15 km dolgi progi pa je bil
najhitrejši Rolando Turšič (55:33).

Med obiskovalci je bilo videti tudi
nekaj takih, ki so s polhovko na glavi
in popolno polharsko opravo, nestrpno pričakovali prihod gospoda
Snežniškega, da bi jim podelil lovne
pravice, kar se je po vseh šegah in
navadah tudi zgodilo.
Ker je lov na polha odprt šele s prvim
oktobrom, na letošnji polharski noči
niso kuhali polšje obare, so pa zato
kuhali kavro, značilno jed Loške doline. Tokrat je bila to predvolilna kavra, saj so jo vsak v svojem kotličku
mešali kandidatka za županjo Martina
Kočevar in kandidata za župana Občine Loška dolina sedanji župan Janez
Sterle in Franjo Bukovac vodja volilnega štaba županjskega kandidata
Viktorja Prosenca, ki je bil zadržan.

Oktober 2006

foto: Borut Kraševec

Kmalu zatem so gledalci in mali polhki lahko pri teku vzpodbujali 60 tekmovalcev tradicionalnega teka po
polhovih stopinjah, ki so ga na treh
različno dolgih progah tudi letos organizirali člani Športno rekreativnega

foto: Borut Kraševec

V uvod celotne prireditve so v zavetju
mogočnih bukev, šahisti Šahovskega
kluba Loška dolina odigrali partijo šaha.
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foto: Borut Kraševec

Franjo Bukovec

foto: Borut Kraševec

Gospod Snežniški in gospa Snežniška s polharskim starešino
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Janez Sterle

Polharja
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Javno glasilo občine Loška dolina

Igra Babica pripoveduje

Martina Kočevar

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali fotografije 1. fotografskega natečaja

Prav iz vseh treh kotličkov je prijetno
dišalo, kar je bil najbrž tudi razlog, da
je potem, ko je bila kavra po dobrih
treh urah kuhana, vsem trem v trenutku pošla. S kuhanjem kavre so vsi
trije zbirali tudi prostovoljne prispevke, ki so jih namenili društvu Sožitje,
ki združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Letos se je pod okriljem Turističnega
društva Loška dolina zgodil tudi prvi
fotografski natečaj na temo polhanja.
Udeležba fotografij je bila zaradi
kratkega razpisnega roka sicer skromna, je pa komisija izmed njih, kljub
temu izbrala tri najboljše, ki so si
zaslužile nagrado.

foto: Leon Trubačev

foto: Borut Kraševec
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Družinica se prebuja: 1. nagrada
fotografskega natečaja

Družinica se prebuja je naslov prvonagrajene, ki jo je poslal Leon Trubačev
iz Vrhnike pri Ložu. Druga je fotografija z naslovom Malica, avtorice Andreje
Grilj iz Dolnje Košane, tretjo nagrado
pa je dobila fotografija Polharska učna
pot, Branka Tolarja iz Vavte vasi pri Šentjerneju. Fotografije, ki so prispele na
natečaj, so si lahko ogledali tudi obiskovalci Polharske noči.
Borut Kraševec

ni, kamuflažni vojaški opravi. Na videz
se mi je zdel znan, a ga nisem utegnila
vprašati, kdo je, kajti vleklo me je h
kobili, da sem jo lahko božala po žametnem smrčku in ji dala sladkorček, ki
ga je nežno vzela z mehkim gobcem
z moje dlani.
»Pa napišite še kakšno pesem o konjih!« mi je dejal jezdec in mi predlagal,
naj si jih grem ogledat na Nadleško
polje. Torej je vedel, da pišem, kar mi
je godilo. Najlepše sem sicer o konjih
napisala v prozi v svoji zadnji knjigi
»Neizbežnosti« v zvezi s svojim pokojnim očetom v noveli z naslovom
»Rade«, predvsem o njegovem žrebcu Vranu, toda v poeziji o njih še nisem
pisala. Nisem jih šla gledat na Nadleško
polje, saj sem jih dva dni prej občudovala na »Poldetovem ranču« v Ložu,
ampak sem se še isti večer potrudila
in napisala pričujoči pesmi, od katerih prvo z naslovom »Plemenita žival«
posvečam neznano – znanemu jezdecu in njegovi čudoviti kobili, drugo
pa mojim ljubim živalim.

Ljube živali
Rada imam vse,
kar leze in gre,
a ljubše so mi živali,
kakor ljudje.
Neizmerna je njih zvestoba,
niso zavistne in –
ne polašča se jih zloba.
S sivosrebrnim kožuščkom,
živahnimi očmi in dolgimi brki,
mi je med majhnimi –
najbolj ljubek polh.
Z milino in navezanostjo
na gospodarja in dom,
sta mi od srednjih
najljubša muca in on
-pes seveda.

Oktober 2006

Ko sem se vračala z letošnjega popoldanskega polharskega dogajanja, kjer
sem si ogledala pestre otroške predstave, prikupne tekmovalne fotografije polhov, pričakala v cilju svojega sina
– zmagovalca polharskega teka na 15
km, poslušala grajsko gospodo, ki je
delila dovoljenja za lov na polhe, spregovorila z županjskimi kandidati, ki so
kuhali predvolilno kavro, srečala nekaj
znancev ter občudovala nekatere lepe
pse, med njimi ljubko pritlikavo čivavo, lepega zlatega prinašalca, igrivega labradorskega haskija in božala najlepšega psa, kar sem jih kdaj videla veliko, skoraj popolnoma belo pirenejsko ovčarsko psico, najmehkejše, najdaljše in najgostejše dlake ter najprijaznejših in najmilejših, velikih temnomodrih oči, sem za piko na »i« za
zadnjimi mizami zabaviščnega prostora srečala še visokoraščenega, negovanega, temnorjavega, osedlanega konja, pravzaprav čudovito kobilo. Ob njej
je slonel verjetno njen lastnik in jezdec, prijazen mlad fant ali mož v pisa-

Javno glasilo občine Loška dolina

Nekaj prijetnih utrinkov

S svojo lepoto in močjo,
bistrostjo in eleganco
pa mi je med velikimi –
najmilejši konj.
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Plemenita žival
Naj bo konj, žrebec ali kobila,
tovorna, delovna ali tekmovalna,
meni je ta žival najbolj mila.
S človekom je v zgodovini
v bitkah zmagovala,
mu pomagala preživeti,
ga lakot in kuge obvarovala.
Do izuma mehanizacije
je ob človeku garala,
prenašala in vlekla bremena
ter mu na njivah in poljih orala.

Gosposki je pri lovu pomagala,
ji bila z lepoto in eleganco v ponos
ter v raznih športih tekmovala.
Dandanes je konj
ta plemenita žival,
naj bo kmečki haflinger ali islandec,
arabec, hanoverčan ali lipicanec,
za izobraženca in preprosteža
enako cenjen postal.
Najlepši je v naravi in v diru,
naj bo rjav, bel ali črn,
ko skozi mehke nozdrvi zahrza,
izostri ušesa in bistri pogled
ter se požene čez drn in strn.

Takrat mu vsaka mišica zatrza,
ko usloči močan vrat in zlekne telo
ter mu žimasti rep vzplapola
in ga vitke noge v galop poneso.
Veter se z njegovo gosto grivo igra,
ko se z gracioznim telesom napreza,
s čudovito glavo pa vonja skoz zrak
in se čez spokojni dolinski mir
njegovih kopit topot razlega.
Najdba njegove podkve je zato
za človeka res sreča in srebro.
Sanda Turšič

KULTURA

Nakup pianina in reflektorjev
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V Loški dolini pravzaprav nimamo ustreznega kulturnega hrama, doma
kulture, ki bi ustrezal potrebam
lokalnih kulturnih akterjev. Razmere
še manj ustrezajo potrebam zahtevnejših gostov iz krogov slovenske kulturne srenje. Kljub temu kulturno življenje tudi v Loški dolini še živi. Svoj
prostor pod streho smo kulturniki
našli v osnovni šoli. Ta nam v telovadnici zagotavlja zasilno rešitev za izvajanje prireditev, v zadnjem času predvsem koncertov. Pri tem smo izvajalci
prireditev začutili potrebo po
primernem instrumentu, ki bi našim
razmeram ustrezno nadomestil velik
razkošen klavir. Zveza kulturnih
društev Loška dolina se je zato odločila, da na javnem pozivu, ki ga je januarja 2006 objavil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, kandidira s projektom nakupa pianina in reflektorjev.
Oboje bo služilo izvajanju prireditev v
športni dvorani osnovne šole, pianino
pa tudi pri pouku v osnovni šoli ter
vadbi osnovnošolskih pevskih zborov
in pevskega društva. Vloga na poziv
je bila ugodno rešena. Tako je del sredstev za izvedbo investicije prispeval
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
K projektu je zveza kulturnih društev
pritegnila tudi Občino Loška dolina in
Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja.

foto: Borut Kraševec

Javno glasilo občine Loška dolina

Vsak kulturni hram, ki kaj da nase, je
opremljen z takšnim ali drugačnim klavirjem. Vsak po svoji meri. Najpomembnejše tovrstne ustanove se bahajo z
razkošnimi inštrumenti, ki niso razkošni samo po svoji ceni, ampak predvsem
po zvoku, ki ga rojevajo, temu primerna pa je tudi njihova velikost.

Ob novem pianinu sta zapeli Tina in Nina Starc, nove črnobele tipke je preizkusila
Jana Šušnjar

Nakup in dobava pianina sta bili izvedeni junija letos, investicijski projekt pa bo
zaključen konec septembra z dobavo
reflektorjev. Skupna vrednost investicije je skromnih 1.300.000 SIT. Pri izbiri
ustreznega inštrumenta smo se odločali na osnovi zahtev in omejitev, ki jih
določa njegova namembnost. Velikost
našega novega pianina je takšna, da za
njegovo namestitev ni potreben nov
prizidek osnovni šoli, hkrati pa rojeva
dovolj zvoka, da bo napolnil telovadnico, ko bo to potrebno.
Nova pridobitev bo omogočila izvajanje dejavnosti na višji kakovostni ravni.
Učiteljem in učencem osnovne šole v
procesu izobraževanja, kulturnim
društvom pa pri vadbi in izvajanju programov na koncertih. Ker je pridobitev
pomembna za vse kulturne ustvarjalce
v Loški dolini smo se odločili, da pianino
predstavimo tudi širši javnosti. Tako smo
v četrtek, 14. septembra, pripravili javno

predstavitev. V goste smo povabili tenorista Mirana Žitka in pianistko Snježano
Pleše. Prisotne sta navdušila s samospevi Benjamina Ipavca, Miroslava Vilharja
in Ernesta de Curtisa ter z arijo vojvode
iz opere Rigoletto, Giuseppeja Verdija.
Nastopili so tudi učenci osnovne šole.
Prepevali sta nam Tina in Nina Starc, na
klavirju ju je spremljala Jana Šušnjar, Klemen Kraševec pa se je predstavil z recitacijo pesmi Moj črni klavir.
Nakup smo zmogli s sodelovanjem
vseh prej naštetih institucij. Za plodno sodelovanje je na prvem mestu
potrebno polno medsebojno zaupanje. Prav za zaupanje, ki so nam ga izkazali z vključitvijo v projekt, se želim
na tem mestu zahvaliti vodstvu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja in
zaposlenim v občinski upravi Občine
Loška dolina.
Matjaž Žnidaršič
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Kako se pravi po naše ... III.
R
rajs - vrsta zavore (na saneh?)
rajsa - sled zaviranja na cesti
rajsat - zavirati
rankú - takorekoč, kakor da (S ti
ranku malu žleht?)
rántaha - velika plahta za pokrivanje sena, senenega voza, kopice ipd.
rástave - v kope postavljeni snopi
žita na njivi, preden jih zdenejo v
ostrnice
ravnadílast - ploskonog
regieštat - regljati, jezikati, nergati
repetnice - perutnice
repkajne - pobiranje puščenih plodov po njivah, nenapisana pravica
siromakov
rezhrieban - razmajan
r ndat - tresti, cukati, guncati, zibati
r šklat - pritajeno ropotati, šumeti
rošiš - površno, improvizirano,
razdejano (Tu s pa bel rošiš nariedu. Naša bajta je rošiš. D nes ne
muorem dajlat, s m najkaj rošiš.)
rotán - bolehen, slab, prebolevnik

rpeč, repeč – zaripel (Otrok ima
uročino, je čist rpeč.)
S
scieran - razpadel; izčrpan
s škup t se - pretresti se, sesesti se
(Sem se usa s škupla, tok sem pala.)
sklükat - s težavo skupaj spraviti,
narediti, kupiti (Smo komaj sklükali
za ene čižme. Smo klükal in klükal ,
de smo nariedl .)
skočán - poskočen, gibčen, hiter
skojnat - grdo ogoljufati (Al ga je skojnou!)
skom ndierat - preskrbeti, priporočiti (Je stric skomn dierou, de smo dobil .)
skopič t se - zlesti visoko, na vrh (Lej
ga, kam se je skopiču!)
sküha - krma za prašiče, pripravljena
za kuho
skunk l - odraščajoč otrok, nerodnež,
rogovilež (slabšalno)
slačke - koruzno ličkanje
spj t t se - spomniti se, domisliti se (Se

najs m spjYtla, de b uprašala.)
srot t se - delati se siromaka, samemu sebi se smiliti (Kaj se buoš srotiu, ku vajmo, de imaš us ga na uso
r t!)
st kat uod straha - umreti, znoreti,
proč priti od strahu (?)
strad l - skopuh; človek, ki strada
poleg svojega bogastva
stržine - krompirjevi olupki
súgat - ihteti, hlipati
Še naprej vabimo bralce Obrha k
sodelovanju pri zapisovanju in pojasnjevanju narečnih besed Loške doline
in Babnega Polja! Mogoče imate za tukaj zapisane besede drugačno razlago ali pa ste jih slišali rabiti ali izgovarjati drugače? Povejte še drugim, odkrivajmo skupaj bogastvo našega lokalnega
govora! Če imate znanje in izkušnje iz
slovaropisja, bo vaša pomoč še posebej dobrodošla!
Milena Ožbolt

Nova knjiga

Oktober 2006

foto: Borut Kraševec

V petek, 11. avgusta, je bila v starotrški knjižnici predstavitev nove knjige, biografije slovenskega generala
in vojaškega zgodovinarja Lada
Ambrožiča – Novljana (1908–2004),
ki ga po njegovem delu, pomenu,
vplivu na ljudi in osebnih vrlinah lahko
postavimo ob bok generalu Maistru.
Podobno kot njegovega predhodnika
je tudi Ambrožiča politična elita slabo
ocenila in ga vedno znova ovirala, ker
je bil moteč kot samostojna in zrela
osebnost, ki je v odločilnih trenutkih
vedela, kaj je res treba storiti.
Biografijo generala Novljana je po očetovih pripovedih napisal njegov sin
Lado Ambrožič ml., ki je knjigo tudi
predstavil, nabito polni dvoranici
knjižnice pa je na kratko spregovoril
tudi Franc Črnugelj Zorko, predsednik Knjižnega sklada Novljan, ki je izid
knjige finančno podprl.
Knjiga Novljanovo stoletje je ena tistih biografij, v katerih lahko vsak najde kaj zase: poleg realnega opisa bogate in vseskozi poštene in neodvisne
življenjske poti učitelja, vojaka, zgodovinarja, socialnega bojevnika tudi

Javno glasilo občine Loška dolina

Novljanovo stoletje

Lado Ambrožič mlajši je predstavil knjigo o svojem očetu
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izredno širok in pronicljiv oris časa in
političnih
razmer,
precizno
utemeljene in dokumentirane podatke, pa tudi veliko drobnih zanimivosti. V knjigi je čez dvesto zgodovinskih fotografij, ki so bile doslej večinoma nedostopne javnosti in nekaj zanimivih komentarjev njegovih, prijateljev, soborcev in sodelavcev.
Lado Ambrožič je v svojem življenju
imel tudi več stikov z Notranjsko in
njenimi ljudmi.
Kot drzen in vsestransko nadarjen
mladenič je z doma izdelanim letalom
prejadral Stiško polje, kjer je takrat
živel, večkrat pa tudi Bloško planoto,
kjer je v tistem času zaradi ugodnega
podnebja in konfiguracije terena cvetelo jadralno letalstvo z jadralno šolo.
Med svojim učiteljevanjem po bolj ali
manj odročnih krajih, kamor ga je
poslala oblast, je počel marsikaj: prepeval, igral (tudi v igri, posvečeni
jadralnim letalcem na Blokah!), planinaril, raziskoval jame in še kaj. Zanimivo je, da je s kolesom v družbi pri-

jatelja prepotoval ne le Jugoslavijo,
ampak se je leta 1932 podal tudi v
dalnji Hannover, da bi od blizu videl
nastop velikega diktatorja, ki se je
odločil zavladati svetu. Si predstavljate?
Med vojno je kot komandant 9. korpusa imel ob sebi komisarja Ložana,
poznejšega narodnega heroja Janeza
Hribarja, v knjigi pa je kot eden od
pomembnih aktivnih oficirjev ob ustanovitvi Gubčeve brigade omenjen še
en naš rojak, poznejši general Milan
Lah. Kot komandant 9. korpusa je
Ambrožič načrtoval in izpeljal 140
km dolg pohod, v katerem so partizani prinesli ranjence s Primorske na
Notranjsko, konkretno na Nadleško
polje, od koder so poleteli na zdravljenje v italijanski Bari.
V Loško dolino je Lado Ambrožič kot
načelnik glavnega štaba Slovenije
pripotoval tudi leta 1944 s Primorske
preko Mašuna in se tu srečal s komandantom 7. korpusa, generalom Popivodo. V knjigi o tem najdete zanimive
podrobnosti.

Po vojni je Lado Ambrožič Novljan
prihajal v Loško dolino in na Babno
Polje ob različnih slavnostih in obletnicah pa tudi zasebno; večkrat je javno
govoril in bil deležen velike pozornosti. Nazadnje je bil v Loški dolini ob 60letnici napada na Lož oktobra leta
2001.
Knjiga Novljanovo stoletje ponuja bralcu mnoge pobude za premislek in
vzore življenjske drže, ki omogoči
človeku, da »razočaranja spreminja v
upanje na boljšo bodočnost«, kot stoji
v zadnjem poglavju, saj je bil Lado
Ambrožič Novljan občudovanja in posnemanja vreden humanist, poštenjak
in domoljub, nepristanski, dosleden
in zelo moder človek z izjemnimi osebnostnimi vrednotami, ki se jim ni
odrekel kljub hudim pritiskom, ki jih
je bil deležen.
Milena Ožbolt
P.S.: Interesenti za knjigo lahko pokličejo na telefon 031 305 356, Zorko.
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Konec junija je pri založbi Družina izšla zbirka črtic Marice Marolt, upokojenke iz Velikih Blok. Zgodbe govorijo o ljudeh, ki jih je srečevala v svojem
življenju v rodnem Ložu v Loški dolini, ko se je še pisala Komidar, in ljudi iz Blok, kamor se je po poroki preselila pred petindvajsetimi leti. Naslovnico je z akvarelom Snežnika, pod katerim so nastajale zgodbe, ilustriral
slikar Luka Modic iz Velikih Blok.
V knjigi Ljudje pod Snežnikom je poleg
ostalih predstavljen tudi izbor izmed
oseminpetdeset zgodb, ki jih je Marica
Marolt objavljala v reviji Ognjišče, vse
od leta 1975 pod različnimi psevdonimi
(Mac, Natalija in kasneje Severina). Od
leta 1992 pa jih je podpisovala s svojim
pravim imenom.
Željo po pisanju je začutila ravno ob
prebiranju zgodb iz te revije, tako da se
je tega z vso zavzetostjo lotila tudi sama.
Objavili so ji že prvi dve poslani zgodbi.
Urednika Silvestra Čuka je prevzel predvsem njen način razmišljanja in pripovedovanja, ki ga je spominjal na Cankarjeve črtice. Cankar je pisatelj, ki ga je
Marica v resnici rada prebirala in jo velikokrat navdihuje pri njenem pisanju.
Navdušil pa jo je tudi Murn s svojimi
otožnimi pesmimi, ki se jih je veliko
naučila na pamet, kar ji je prišlo prav na
maturi v srednji šoli.

foto: Borut Kraševec
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Ljudje pod Snežnikom

Marica Marolt

Marica Marolt je velika občudovalka
lepot in drobnih trenutkov narave, ki
jo obdaja. Vsebine njenih črtic, ki jih
piše po pripovedovanju drugih, velikokrat tudi ob lastnem doživljanju in
izkušnjah, često dozorijo prav ob sprehodu v naravi.
Silvester Čuk je o knjigi zapisal: »Da
prihaja med bralce z željo, da bi ob
branju doživeli »božji dotik«, kot ga je
ona sama, ko se ji je srce širilo od občudovanja lepot božjega stvarstva in je

pelo ob doživetju Njegove ljubezni.«
V Ljudeh pod Snežnikom, o katerih
piše, išče predvsem lepe in pozitivne
lastnostni in tako so naravnane tudi
njene zgodbe in sporočila, ki jih lahko
izluščimo iz njih.
Marica Marolt pa za izdajo že pripravlja tudi zbirko zgodb, s katerimi bo razveselila predvsem tiste, ki imajo radi
malo več humorja.
Borut Kraševec
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Če vas pot zanese na loško pokopališče pri svetem Roku in si levo od
vhoda ogledate obzidje, boste morda opazili vzidan nagrobnik in razbrali napis: »MINKI, hčeri Miroslav(a) Vilharja, umr. 1876 leta v 19.
letu svoje dobe. Postavili bratje in
sestre.«
Kdo je bila Minka in kako je hči
znanega graščaka, narodnega buditelja, dramatika, pesnika in skladatelja s Planine prišla v Lož?
Kaj se ji je zgodilo, da je umrla tako
mlada?
Kako to, da je pokopana v Ložu?

Toda še vedno ne vemo ničesar o
skrivnostni gospodični ali gospe
Minki. Je bila to Dolenčeva žena ali bolj verjetno - svakinja? Je ostal v
Ložu še kak drug spomin nanjo in
Dolenčeve sploh? Morda pa se bo
kdo od bralcev Obrha ob tem sestavku spomnil kakšne obledele
zgodbe ali podatka – lepo bi bilo, če
bi ga posredoval še drugim!

Pismo

Vaška lipa sredi vasi,
pod njo klopca trohnjena,
so listi krošenj slišali vzdih,
videli mnogi poljub, odnesel jih je
veter v svet,
malo izpolnjenih obljub.

Pisal bi pisal,
rad bi zapisal par besed,
celemu svetu oznanil,
da sem v srcu vesel.

Kje so sedaj dekleta mlada,
njih smeh, objem, vzdih,
po svetu razkropljena,
s trebuhom za kruhom
svet izgubil jih.
Lipa sameva, klopca trohni,
deklet in fantov pa ni,
le veter se z njo igra,
klopci senco ona daje,
kam odšla so mlada leta,
bi ne povedal raje …

Nisem te še pozabila,
niti zadnje solze potočila,
rada k tebi sem hodila,
v mislih s tabo govorila.
Ko me zadnjič spet k tebi je zaneslo,
me v dno duše je pretreslo
spoznanje, da v svojem zadnjem snu
tudi v grobu nimaš več miru.
Mladina se je nad grobovi znesla,
tudi tvojemu ni prizanesla,
policaji, starši pa kar mirno spijo,
se nič ne sekirajo, molčijo.
A vedi, da kdor za tem je bil,
bo še kaj hujšega storil,
jaz pa se trudila bom,
da izvem,kdo skrunil je tvoj zadnji
dom.
Jasna Lekan

Milena Ožbolt

Vaš
ka lipa
ašk

Lipa sedaj sameva,
mladih ni, po svetu so šli,
na klopco trohnjeno,
se starček usesti boji.

MIRO

Javno glasilo občine Loška dolina

Sodobni človek se izogiblje stikov z
vsem, kar ga spominja na minevanje in smrt, celo sedanji nagrobni napisi so postali nekako sterilni, stari pa
so povečini že končali na odpadu,
čeprav je bil tudi na njih del izročila
preteklih rodov in so hranili zanimive, pretresljive in poučne zgodbe
ne le z zapisanimi podatki o pokopanih ljudeh, ampak tudi z vsebino
epitafov, jezikom in načinom pisave
pa tudi z zunanjo podobo.

Znano je, da je bil v službi v Ložu zet
Miroslava Vilharja, Hinko Dolenec
(1838 – 1908), pravnik, pisatelj, in
sicer od leta 1868 do 1878. Prišel je
kot pripravnik, adjunkt in potem
služboval tukaj deset let kot sodnik
oziroma notar. Napisal je Spomine
o Cerkniškem jezeru in Izza mladih
dni, O gozdu in nekaterih njegovih
ljudeh ter Črtice o burji, za nas pa je
morda najbolj imenitno, kako je opisal lov na medveda v Danah in literarni portret Vragovega očeta.
S svojim tastom Miroslavom Vilharjem
(1818 – 1871) se je udeleževal narodnega preporoda na Notranjskem in
bil leta 1883 izvoljen tudi za poslanca
v okraju Postojna-Vrhnika-Lož.

Pisal bi pisal,
da ljudje bodo brali,
se med seboj spoštovali,
kot eden bili vsi.
Pisal bi pismo,
v pismu par besed,
da ljudje bi razumeli,
kako lepo je na svetu živet´.
Napisal bi pismo, v njem par besed,
da v bogastvu sreče ni,
bogastvo ti srce stopi,
ko srca več ni,
nestaneš tudi ti, čeprav živiš.
Napisal bi par besed,
da svet še naprej bo ostal,
ti niti lučke ne prižgal,
bogastvo ljudi razjedalo bo,
čeprav bodo pod zemljo.

Oktober 2006

MINKA

Vinko Kraševec
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Pestra dejavnost knjižnice
Maričke Žnidaršič
Letošnjega junija je minilo dve leti, kar
se je starotrška enota knjižnice Jožeta
Udoviča Cerknica iz utesnjenih
prostorov uradno preselila v nove
urejene prostore in dobila ime po starotrški pesnici. V prireditvenem prostoru knjižnice so se v tem času zvrstile
že mnoge kulturne prireditve,
razstave, literarni večeri, potopisna
predavanja, predstavitev knjig.
Knjižnica je tako poleg izposoje
knjžničnega gradiva postala bogat
kulturni hram.

Oktober 2006
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Knjižnica v Starem trgu nudi bralcem
približno 17.000 enot knjižnega gradiva in tudi zbirka neknjižnega gradiva
se počasi dopolnjuje z novimi cd-ji,
dvd-ji in cd- romi.
Poleg tega hranijo osebno knjižnico
Maričke Žnidaršič, po kateri se knjižnica imenuje.
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Pravljične urice
Knjižničarke enkrat mesečno pripravijo uro pravljic za otroke od dopolnjenega 5. leta starosti dalje. Pravljične
urice so oblika knjižne vzgoje, ki
otroka postopno uvaja v pravljični
svet, na vzgojo s knjigo. Pričnejo se v
mesecu oktobru in se zaključijo v
mesecu juniju.
Otroci v teh uricah spoznavajo najrazličnejše pravljice. Ta mesec so prisluhnili pravljicam o miškah, novembra
se bodo pogovarjali o polžih, decembra o drugačnosti, januarja so na vrsti
zimske pravljice … Knjižničarka izbira
teme glede na nove knjižne izdaje,
praznike, letne čase … S pomočjo pravljičarke pravljico tudi nadgradijo.
Lahko je to risbica na temo pravljice v
različnih tehnikah – suhe barvice,
voščenke, flomastri, trganka ..., lahko
je to petje in igranje na različne inštrumente, družabne igrice ... Otroci
po končani pravljični urici odnesejo
svoje izdelke domov. Za konec pravljične sezone pa načrtujejo postavitev
tematske razstave o njihovem
druženju. Naslednja pravljična urica
bo 16. novembra ob 18. uri.
Knjižna uganka
Vsak mesec v knjižnici za učence osnovne šole knjižničarke pripravijo tudi
literarno uganko, ki predstavlja obliko
bibliopedagoškega dela.
Uganko spremlja ustrezno razstavljeno gradivo – knjige, enciklopedije,

Pravljična urica

leksikoni ..., ki učencem pomagajo pri
reševanju. Teme ugank so zelo raznolike: učenci se podrobneje seznanijo
z mladinskimi pisatelji, pesniki, glasbeniki, ilustratorji ... Spoznavajo različne knjižne zbirke, v mesecu aprilu
rešujejo uganko in obenem spoznavajo Andersena (2. APRILA ZA
MEDNARODNI DAN MLADINSKE
KNJIGE), v prazničnem decembru se
naučijo kaj novega o DOBROTNIKIH,
s pomočjo knjig tudi raziskujejo in
odkrivajo Notranjsko. Predšolskim
otrokom ter učencem do 3. razreda
osnovne šole zastavijo uganko za modrijančke, pri kateri resna vprašanja
popestrijo s kakšno zabavno uganko.
Knjižna uganka meseca reševalcem
prinaša veliko veselja in jim hkrati širi
literarno obzorje.
Na koncu meseca žreb dodeli izžrebancem, ki so uganko pravilno rešili,
lepe knjižne ali praktične nagrade.
Računalniški kotiček
V prostorih knjižnice je tudi računalniški kotiček, kjer obiskovalci lahko brskajo po internetu.
Knjižnica Jožeta Udoviča ima urejeno
svojo internetno stran www.cer.sik.si, s
podatki o knjižnici, njenem delovanju
in ponudbi. Vsebuje tudi računalniške
podatkovne baze in spletne časopise,
ki so na razpolago bralcem v Loški
dolini.
Čitalnica
V knjižnici je urejen prostor za prebiranje kar 40 različnih časopisov in re-

vij. Ves periodični tisk, razen zadnjih
številk, pa si lahko izposodite tudi na
dom.
Na voljo so:
Antena
Atelje
Aura
Avto magazin
Bukla
Burda
Cicido
Ciciban
Delo
Delo in dom
Elle
Delničar
Gea
Glasilo Kovinoplastike*
Jana
Mag
Miki miška
Mladina
Moj mikro
Moj pes
Naša žena
National geographic Slovenija
National geographic junior
Notranjsko kraške novice*
Obrh*
Ona
Otrok in družina
Pil
Podjetnik
Polet na lepše
Premiera
Pri nas doma
Revija o konjih
Rože in vrt
Smrklja

KULTURA
KULTURA
Svet in ljudje
Šport mladih
Trobentica
Vikend magazin*
Zdravje
* ne izposojamo na dom

zemljevidov … vsega, kar se z vsebino
navezuje na dogodke in prebivalce
Loške doline.

Domoznanstvo
Knjižnica v Cerknici od leta 1992
načrtno zbira, obdeluje, hrani in
posreduje domoznansko gradivo. Za
domoznanski oddelek je zanimivo vse,
kar je in bo izšlo na področju občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke ter
gradivo o občinah iz 180 slovenskih
časopisov in revij.

ZANIMIVOST

Borut Kraševec
Anđelka Pogorilić

Poleg člankov, ki se nanašajo na to
področje, hranijo tudi stare knjige,
razglednice, rokopise, zemljevide, fotografije, multimedijsko gradivo, glasila
šol in podjetij, plakate, vabila, turistične prospekte, raziskovalne in
diplomske naloge, zbornike, gradiva
sej občinskih svetov.
Tudi v knjižnici v Starem trgu bodo
veseli vsake razglednice, fotografije,

Najbolj brane knjige
(od 1. junija do 30. septembra 2006)
STROKOVNA LITERATURA / odrasli
1. Drnovšek, J.: Misli o življenju in
zavedanju
2. Bolen, J. S.: Babe ne tarnajo
3. Bryson, B.: Kratka zgodovina skoraj vsega
4. Žnidaršič, B.: Govorica življenja
5. Vorilhorn, C.: Resnična podoba
Boga
6. Goljevšček, A.: Med bogovi in demoni
7. Ruiz, M.: Molitve
8. Kojc, M.: Učbenik življenja
9. Krosney, H.: Izgubljeni evangelij
10. Newton, M.: Potovanje duš

LEPOSLOVJE / odrasli
1. Brown, Dan : Digitalna trdnjava
2. Roberts, Nora : V sanjah ; Vroči diamanti ; Prelest morja …
3. Steel, Danielle: Sla po potovanju
4. Shreve, Anita: Pilotova žena
5. Sheldon, Sidney: Nebo se podira
6. Patterson, James: Samanthina pisma Jennifer
7. Brown, Dan: Da Vincijeva šifra,
Ledena prevara
8. Sparks, Nicholas: Viharna noč
9. Clark, Mary Higgins: Na preži
10. Ahern, Cecelia: P. S. Ljubim te
LEPOSLOVJE / mladina
1. Belbin, David: Šola ljubezni
2. Cann, Kate: Pozor, globoka voda
3. Flegg, Aubrey: Dekle v zelenem
4. Jefferies, C.: Skrita želja
5. Muster, Miki: Pustolovščine Zvitorepca …
6. Gask, Marina: Najlepši par
7. Goscinny, Rene: Asterix …
8. Heneghan, J.: Udarno moštvo
9. Burgess, M.: Sanje neme deklice
10. Rowling, J. K.: Harry Potter
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Sodoben merilec
meritve bolj verodostojen odraz dejanskega stanja. Še enkrat vsa zahvala
donatorju, saj je s svojim prispevkom
omogočil, da bomo mogoče imeli vsaj

Oktober 2006

Z veliko zamudo smo uspeli uresničiti
nakup za donatorska sredstva, ki jih je
že pred kar dolgim časom prispeval
gospod Bernard Turk. Tej zamudi so
botrovale birokratske ovire in druge
težave, vendar mislim, da je bila donacija kljub temu dobro izkoriščena, saj
vemo, da se tehnične stvari s časom
nekoliko pocenijo. Verjetno takoj ob
donaciji ne bi mogli nabaviti takega
aparata za merjenje krvnega tlaka, kot
smo ga sedaj. Tudi podjetje, ki je zastopnik za te vrste aparatov, je nekoliko znižalo ceno. Konec dober, vse
dobro. Vsi, ki obiskujete našo ambulanto, verjetno veste, o čem je govora. Z donacijskimi sredstvi smo kupili
sodoben merilec krvnega tlaka, ki
omogoča zdravniku kar nekaj dodatnih možnosti za kvalitetno izvedbo
meritve. Predvsem ima zelo izpopolnjeno programsko in strojno opremo
za zaznavanje višine krvnega tlaka in
za zaznavanje nepravilnega ritma srca.
Aparat omogoča tudi večkratno zaporedno merjenje krvnega tlaka s
poljubnimi razmaki in izračunom povprečja, saj vemo, da je tlak nekoliko
višji ob prvi meritvi in so kasnejše

Javno glasilo občine Loška dolina

Zahvala za donatorstvo

kako sekundo več časa za pogovor s
pacientom.
Dušan Baraga,
dr. med., spec. spl. med.
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Javno glasilo občine Loška dolina

Še ne dolgo tega, komaj pred petdesetimi leti, je bilo v Občini Loška dolina še malo delovnih mest, poglavitni
vir preživljanja je bil dohodek iz kmetijstva in gozdarstva. Samooskrba s
hrano je bila velika, zato je bilo potrebno obdelati njive in pokositi vse
razpoložljive laze in senožeti. Koliko
živine je bilo in kaj se je pridelovalo,
kažejo sledeči podatki.
Po podatkih selekcijske službe iz leta
1960 je v občini 450 lastnikov redilo
1730 glav živine, od tega; 584 krav,
170 telic, 480 glav delovne živine 496
glav mlade živine in telet. Povprečno
je bilo tedaj na kmetiji 3,84 glave
živine. Prašičev je bilo 968. Največ
živine je bilo leta 1955, ko je bilo
skupaj 2190 glav.
Obdelovali so 630 ha njiv, na katerih
je bilo posejanih 220 ha žit, koruze 60
ha, krompirja 255 ha, pese 30 ha, lucerne in detelje 65 ha in pokosili 4200
ha travnikov1.
Po letu 1956 je hiter razvoj industrije
prinesel nova delovna mesta in zaslužek. Kmetovanje je postajalo postranska in ne več glavna dejavnost. Število
živine se je začelo zmanjševati, košnja
travnikov in obdelovanje njiv pa opuščati. Do leta 1970 se je košnja enokosnih travnikov (lazi, senožeti, gmajne)
v glavnem že opustila, njive so postale travniki.
Leta 2004 je bilo stanje živine sledeče2:
krav 147, mladega goveda 233, telet
225, skupaj 605 glav govedi, konj 245,
ovc 192, koz 66, prašičev 5. Ali preračunano v glave velike ţivine skupaj
554 GVŽ*. Govejo ţivino je redilo 106
rejcev3.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da
se je stalež govedi v 45 letih zmanjšal
za dvakrat. Njivska proizvodnja je
zanemarljiva, reje prašičev ni več.
Po 45 letih nepretrganega zmanjševanja števila goveje živine in prašičev
po eni strani, po drugi pa opustitev
obdelave njiv, je privedlo do intenzivnega zaraščanja, ne le enokosnih
travnikov, ampak tudi kvalitetnih
travnikov in njiv v ravnin v neposredni
bližini naselij. Sočasno z opuščanjem
košnje travnikov in obdelave njiv je
izginjal tudi izgled negovane krajine.
1
2
3

*
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foto: Borut Kraševec

Obdelanost kmetijskih zemljišč v Občini
Loška dolina

Idiličnega pogleda na obdelane njive,
zasejane z raznimi poljščinami in
zorečim žitom verjetno ne bomo več
videli, lahko pa storimo vsaj to, da ustavimo nadaljnje žaraščanje. To pa
lahko dosežemo samo z povečanjem
števila živine.
Zemljišč, ki se sedaj še obdelujejo, je
okoli 1473 ha. Toliko jih je bilo leta 2004
prijavljenih na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev podpor na hektar. Od 1473 ha je
le 16 ha njivskih površin, ostalo so travinje. Če skupno število GVŽ delimo s
razpoložljivimi zemljišči dobimo obremenitev kmetijskih zemljišč, ta znaša
le 0,38 GVŽ na ha. Normativ za pridobitev državnih podpor pa dovoljuje
obremenitev do 1,8 GVŽ/ha. Dosežena intenzivnost je 4,5 krat manjša od
dovoljene. Ekstenzifikacijska premija
pa dovoljuje obremenitev do 1,4 GVŽ
na ha. Tudi glede varstva okolja in
gnojenja so zemljišča v dolini obremenjena daleč pod dovoljenimi normativi. Da bi zaustavili proces zaraščanja bi morali doseči obremenitev vsaj
0,75 GVŽ/ha, oziroma podvojiti sedanji
stalež živine. Obremenitev 0,75 GVŽ/
ha je minimalna obremenitev, ki še
velja za dobro kmetijsko prakso.
Brez investicijskih vlaganj, urejanja kmetijskih zemljišč in profesionalizacije ni
pričakovati, da bi se proces zaraščanja
ustavil. Praksa drugod kaže, da poklicni
kmetje, ki so večji tržni proizvajalci, najbolj povečujejo stalež živine in prevzemajo v obdelavo največ neobdelane zemlje. Seveda so tudi polkmetje in drugi, ki
jim kmetijstvo pomeni dodatni zaslužek,
enako pomembni pri pridelavi hrane in
ohranjanju videza kulturne krajine.

Statistični podatki za leto 1960
Agencija RS KTRP za leto 2004
Služba za registracijo govedi na dan 30.11.2005
1 GVŽ je 500 kg težka žival.

Tako profesionalni kot polkmetje pa
za uspešno gospodarjenje potrebujejo primerna zemljišča, ki so ravna in v
večjih kompleksih. Manj primerna
zemljišča izboljšamo z izvajanjem
agrarnih operacij, kamor prištevamo:
izkop kamenja in grmovja, ravnanje
neravnega terena, založno gnojenje s
fosforjem in kalijem, osuševanje, komasacije. Za izvajanje teh del je možno
pridobiti nepovratna državna sredstva. Program za pridobitev nepovratnih sredstev za izvajanje agromelioracij in morebitnih komasacij pripravi in
vloži občina.
Uspešnost kmetovanja zavisi tudi od
uporabljene tehnologije. Ker je v dolini, večina kmetovalcev zaposlena v
industriji, so primerne delovno intenzivne reje, kjer oskrba ne zahteva veliko časa. Take reje so: prosta reja krav
dojilj mesnatih pasem, konjereja in
reja drobnice idr. Poraba časa za oskrbo živine je minimalna, še posebno,
če je možna paša, manjši so tudi stroški
za gradnjo hlevov.
Zaraščenost v občini je v 45 letih dosegla maksimalen obseg. Ostalo je le še
1473 ha najboljših kmetijskih zemljišč.
Bomo znali ustaviti zaraščanje in ohraniti vsaj ta zemljišča ali pa bomo pustili,
da polja preraste gozd in grmičevje.
To je izziv za kmete, za občinsko politiko in za stroko. Kakšen je posluh za
razvoj kmetijstva v dolini, bodo pokazale že jesenske volitve. Morda pa bo
kakšna politična stranka v predvolilnem času nastopila s programom razvoja in modernizacije kmetijstva?
Kakor koli že, ne modrovanje ne
politični programi ne bodo imeli učinka, če pri kmetovalcih ne bo potrebnega interesa in volje. Kjer je volja, se
vedno najde tudi pot in denar.
Franc Nelec
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Zakaj smo proti umetno gensko
spremenjenim organizmom?

2007-2013.
Temeljna državljanska pravica v Evropski uniji bi morala postati tudi pravica do hrane, ki je varna pred umetno
GSO. Preko te vrednostne opredelitve
lahko kvalitetno uresničujemo tudi
pravico do osebne celovitosti. II-63.
ČLEN Listine Unije o temeljnih pravicah. Ustava RS v svojem 72. členu
določa: “Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo
življenjsko okolje.”
Naš cilj je, da parlament sprejme zakon o prepovedi sejanja in gojenja
umetno gensko spremenjenih rastlin
oziroma organizmov.
Zato prosimo posameznike in skupnosti v Sloveniji, da se posvetijo tej
zahtevni temi in da, če najdejo ustrezne argumente, zavrnejo predlagani Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi
rastlinami ter zahtevajo, da parlament
sprejme zakon, po katerem bo Slovenija razglašena za območje brez genske tehnike, ki bi se uporabljala izven
laboratorijev ustreznih inštitutov.
Določila zakona bi morala vsebovati:
“Slovenija je država, v kateri posevki
gensko spremenjenih organizmov
niso dovoljeni. Dosedanji posevki gensko spremenjenih rastlin se morajo
takoj uničiti”. Tako podprete tudi prizadevanja ozaveščenih ekoloških
gibanj, ki si prizadevajo za dejansko
uveljavitev sonaravnega razvoja.
Želimo Slovenijo in evropski prostor,
ki bo dejansko zagotavljal čim čistejše, čim bolj zdravo naravno okolje, še
posebej na področju gojitve rastlin ter
živali za prehrano.
Del stališč in teksta, ki sem ga vključil
v ta razmislek, sem dobil od Branka
Sosiča in društva AJDA, del sem našel
v strategijah trajnostnega razvoja, zakonodaji EU …

Javno glasilo občine Loška dolina

deluje počasi z leti, preko več generacij, toda na dolg rok zanesljivo s
katastrofalnimi posledicami.
Ko genska semena vzklijejo, se nekontrolirano razmnožujejo in za trajno
okužijo tudi sosednja polja. Tega ne
morejo preprečiti nikakršni varovalni
in pribeživališčni pasovi, ki jih določa
predlagani zakon. Prav tako ni več
mogoča kontrola nad širjenjem in
okuženjem, saj se ob prvem posevku
seme razširi s cvetnim prahom daleč
naokoli. In tako se iz leta v leto širi.
Sožitje med kmeti, ki uporabljajo
umetno gensko spremenjene rastline,
in tistimi, ki jih ne, ni mogoče! Čudi, da
možnost tega sožitja zagovarja EU, ne
da bi o tem vprašanju dobila odgovor,
npr. na referendumih, saj je vprašanje ključno za naš fizičen obstoj in razvoj ter tako pomembnejše od pogodbe za ustavo EU.
Leta l998 je EU sprejela direktivo o
patentih, ki koncernom dovoljuje patente na gene rastlin, živali in človeka.
Trenutno je znanih že približno 10.000
patentov na kulturne rastline. Kmetje
smejo uporabljati patentirane rastline
le s pridobitvijo licence, za kar morajo
plačevati visoke licenčnine.
Več kot 160 regij Evrope, 3500 mest
in občin ter na desettisoče kmetov se
je že razglasilo za “cono brez genske
tehnike”.
Kot pri drugih državah parlament EU
vztraja, da tudi njena članica Slovenija,
ne sme izključiti nobenega tipa kmetovanja ter da ne more prepovedati
pridelovanja gensko spremenjenih
rastlin, vpisanih v skupne kataloge
poljščin. Če bo Slovenija na to kakorkoli pristala, bo z gensko oporečnimi
organizmi zelo hitro zastrupila vse
svoje, za sedaj biološko še dokaj čiste
površine. Ker žuželke, veter in voda
pri svojem raznašanju cvetnega prahu ne poznajo ozkih varovalnih pasov, kot jih zakonodajalci predvidevajo,
umetni GSO ni problem le Slovenije,
ampak je širši.
Primerjalna prednost Slovenije je čistost in lepota narave, sonaravno biokmetijstvo ipd. Preko biološko neoporečno proizvedene hrane in čiste
narave, kjer ima pomemben delež
avtohtono rastlinstvo, lahko Slovenija
v EU in svetu postane prepoznavna in
pridobi ustrezni image, ki vpliva tako
na cenovne razrede prehrambenih
izdelkov SLO blagovnih znamk, kot na
zdravje prebivalstva in tako tudi osnovo za atraktivnost prebivalstvene
destinacije in za turizem ter za splošni
ugled države. V tej smeri je naravnan
tudi dopolnjeni predlog Nacionalnega
strateškega načrta razvoja podeželja
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Genskega inženiring posega v genske
strukture organizmov, za katere velja,
da so izjemno kompleksne in v medsebojni soodvisnosti. Genski inženiring
je glede na časovnico narave pa tudi
ljudi ene same generacije, zelo mlad izdelki z laboratorijsko spremenjeno
GSO so pričeli prihajati na trg pred
nekako 10 leti. Tako smo prebivalci
postali eksperiment, saj ni bilo ustreznih dolgoročnejših testiranj, posledic poseganj v osnovne gradnike organizmov. Zaradi neuravnoteženosti
genov lahko govorimo, da na tržišče, v
našo hrano … prihajajo biološke bombe.
Spremenjeni organizmi na način genskega inženiringa so izjemno nestabilni, tako so poudarjeno nagnjeni k
mutacijam. Svojo nestabilnost vnašajo
preko razmnoževanja, hrane ipd v
naše organizme. Tako tudi naši organizmi postajajo vse bolj nestabilni in nagnjeni k mutacijam ter raznoraznim rakotvornim procesom. Tu naletimo na
nekaj povsem utemeljenih načelnih in
splošno sprejetih nujnih ukrepov:
Presoja posegov v okolje (Environmental impact assessment) naj zagotovi,
da se odkrijejo in ocenijo vsi riziki, ki
bi jih katerikoli projekt lahko povzročil,
preden se ga odobri.
Umetno spremenjeni geni omogočajo hitre zaslužke. Ker današnji civilizaciji vladajo vrednote kratkoročne dobičkonosnosti, je povsem logično, da
tovrstne dejavnosti ne spremljajo ustrezni varnostni ukrepi, javnost pa se
iz debat sistematično izključuje.
Kakšne so posebne lastnosti gensko
spremenjenega semena koruze? To
seme je v svojih genskih gradnikih
sestavljeno iz genov morskega konja,
podgane, penicilina in posebne bakterije. Je ta “koruza” res še vedno rastlina? Med rastjo ta koruza proizvaja
strup, ki mori insekte in tako na videz
zmanjša potrebo po insekticidih. Znanstveniki, ki so odvisni od koncernov,
zatrjujejo, da genska tehnologija
omogoča nižjo porabo pesticidov,
praksa pa kaže, da se po začetnih prihrankih potreba po pesticidih stalno
veča in daleč presega prvotno količino. Profitnost motivov in o ekonomski
računici govori dejstvo, da so bila umetno gensko spremenjena semena v Indiji štirikrat dražja, zaradi česar so
kmetje propadli. Te “rastline” se uporabljajo tudi za krmo živali, kjer smo
že priče hudim epidemološkim
obolevnostim. Prehrambene verige
pa smo tudi mi ljudje.
Poskusne živali, ki so se hranile z umetno gensko spremenjenimi organizmi,
so postajale čudno “bolne” in so kotile
spačke. Seveda ne takoj, kajti vse to

Vladislav Stres
Zapis za objavo v Obrhu posredoval
Robert Baraga, Kozarišče
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Po modni pisti

foto: Anita Bajec

Modne revije so na starotrški šoli že
tradicija. Naši manekeni in manekenke
so se prvič preizkusili v kreiranju
svečanih oblačil že pred leti na novoletnih delavnicah. Pred tremi leti, ko
se je na naši šoli začela devetletka, so
se začeli tudi tehniški dnevi. Tema
enega izmed tehniških dni je Po modni pisti. Že generacije pred nami so
dokazale, da imajo dobre kreatorske
zamisli in da so spretni pri šivanju in
izdelavi oblačil. Poskrbeli so tudi za
unikatni nakit in druge modne dodatke.

Kreacija Klemenove skupine je predstavljala Obrh, ki je eden najpomem-
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Nik je predstavljal Loški grad, ki mu
nekateri pravijo tudi Pusti grad. Loški
grad je bil eden največjih gradov na
Notranjskem. Pokrivalo je predstavljalo razvaline gradu. Mnogi mislijo, da
so ga uničili Turki, vendar to ne drži.
Zadnji lastnik je sedež svoje posesti
prenesel na grad Snežnik, Loški grad
pa je začel propadati. Lepo ohranjen
pa je stolp, ki še vedno kljubuje času.
Grad stoji na vrhu oblega hriba, poraslega z gozdom. Pod hribom leži
nekdanje mesto Lož. Nikova skupina
je pri izdelavi uporabila različne materiale.

Golobino, ponorno jamo v Danah, je
predstavljal Klemen. Zelena barva je
ponazorila travnike, med katerimi se
vije Obrh. Na prednji strani oblačila
smo videli rešetke pred vhodom v
Golobino, kjer se zaustavlja ves odpad,
ki ga potok nosi s seboj. Čeprav si je
skupina za glasbeno podlago izbrala
Mrtvo reko, Obrh še zdaleč ni mrtva
reka in upajmo, da nikoli ne bo.
Če smo pozorno pogledali, smo videli
v pokrivalu veliko luknjo, v katero
poniknejo vode Obrha. Preden so skopali umetni kanal v 5-8 m visoko skalno

foto: Anita Bajec

foto: Anita Bajec

foto: Anita Bajec

Javno glasilo občine Loška dolina
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Ali veste, kateri je najhladnejši kraj v
Sloveniji? Babno Polje, kjer so namerili najnižjo temperaturo v Sloveniji, in
sicer – 39°C. Zato bi lahko Babno Polje
imenovali slovenska Sibirija ali slovenski pol mraza. Bela barva oblačila,
pokrivala in torbice je predstavljala
babnopoljski mraz in sneg, ki velikokrat zapade že oktobra in se obdrži
do takrat, ko po Loški dolini že odcvetijo tulipani in narcise. Moder pas je
simboliziral Trebuhovico, ki izvira
nekje v bližini Prezida in je prvi del
toka reke Ljubljanice.

foto: Anita Bajec

bnejših kraških izvirov v Loški dolini.
Veliki in Mali Obrh sodita k porečju
Ljubljanice. Oblačilo je ponazarjalo
potok Obrh, ki je modro zelene barve.
Zeleni trakovi so predstavljali alge. V
Obrhu živijo tudi postrvi, toda v manjšem številu. Če smo pozorno pogledali, smo opazili predstavnico te vrste
na sprednjem delu oblačila. Ne vemo,
če je bila to zlata ribica, ki izpolnjuje
skrite želje. Posebno pozornost je vzbujalo pokrivalo v obliki mlina. Učenci so izdelali maketo enega izmed osmih mlinov, ki so bili nekoč delovali na
Velikem Obrhu. Mlini in žage so danes
le še preteklost, že pred leti so jih
opustili, zato zdaj lahko vidimo le
skromne ostanke.

Na letošnjem tehniškem dnevu Po
modni pisti pa so učenci 7. in 8. razredov, ki so se razdelili v skupine, dobili
nalogo, da s svojo kreacijo predstavijo
katero od značilnosti Loške doline. Za
izdelavo svojih kostumov so porabili
različne materiale. Osnovno vodilo je
bilo, da se izdela izdelke predvsem iz
odpadnih materialov. Učenci so bili
zelo izvirni in ustvarjalni. Njihovi
manekeni in manekenke so se nam
že predstavili na modni reviji v šoli. S
svojim nastopom so navdušili učence
in učitelje ter obiskovalce Polharske
noči.

polico in z umetnim rovom omogočili
obtok Obrha v Golobino, so bile pogosto poplave. Ogrožale so rodovitno
polje in celo vasi. Ob nizkih vodah, ko
ponikne ves Obrh v požiralnikih
okrog 500 m pred Golobino, so vhodni rovi suhi, voda stoji le v jezerski dvorani. Takrat je možen ogled ponorne
jame.

Po modni pisti je stopala tudi manekenka Andreja, ki je s svojo kreacijo predstavljala grad Snežnik. Snežniški grad
je eden najlepše ohranjenih gradov na
Slovenskem. Andreja je na glavi nosila
klobuk z grbom snežniških grofov.
Oblečena je bila v majico s sliko gradu.
Posebno zanimivo je bilo krilo, ki je
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Anjini glavi. Ker je bila cerkev na Križni
gori romarska, so zgradili ob poti kapelice, ki predstavljajo postaje
križevega pota. Te so učenci upodobili na oblačilu.

Športni dan malo drugače

foto: Irena Turk
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Javno glasilo občine Loška dolina

Učenci prvega razreda iz Starega
trga in Iga vasi ter učenci iz Babnega Polja smo imeli športni dan.
Učence iz Starega trga in Iga vasi je
avtobus odložil v Babnem Polju, kjer
smo jih pričakali učenci iz Babnega
Polja. Skupaj smo peš nadaljevali
pot do mejnega prehoda, kjer smo
prestopili mejo. Pot smo nadaljevali
skozi Prezid do izvira Trbuhovice.
Tam se začne pot reke Ljubljanice.
V prijetnem okolju smo si privoščili
obilno malico, nato pa pot nadaljevali do Osnovne šole »Petar Zrinski« Čabar, PŠ Prezid. Sprejeli so nas
učenci in učiteljice, nas popeljali po
šoli in nas pogostili.

Posebnost Loške doline so ostrnice, ki
so navdihnile že pesnika Otona Župančiča. Za vse tiste, ki ostrnic ne
poznate, naj povem, da služijo sušenju sena. V jesenskem času pa boste na
njih opazili tudi fižol. Danes jih zamenjujejo bale Po največjem številu ostrnic
slovi vas Podgora. Eno od njih je predstavljala manekenka Sara. Skupina je
želela z oblačilom in klobukom predstaviti ostrnico, odeto v seno.

Zadnji maneken je predstavljal polhanje, star običaj v Loški dolini. Jeseni
oživijo gozdovi. Številni polharji vsak
večer odhajajo na polšji lov in ljubosumno čuvajo svoje polšine. Poleg
polšjega mesa je bila in je še cenjena
polhova mast, ki velja kot odlično

Vračamo se z obiska čez mejo

foto: Anita Bajec
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Na severni strani Loške doline se dviga Križna gora. Z doline je vidna baročna cerkev, ki je letos dobila novo streho. Posebnost je zvonik, ki je ločen od
cerkve. Vse to je bilo upodobljeno na

Teja Virant, Maruša Klančar
Bernarda Knavs

V upanju, da se srečamo na novoletnih delavnicah, smo se poslovili in nadaljevali pot proti Babnemu Polju. Ponovno smo prečkali
mejni prehod, pozdravili uslužbence in polni vtisov zapustili Republiko Hrvaško. Na Babnem
Polju nas je že čakal avtobus.
Skupaj z učiteljicami iz Prezida
smo se odločili, da bomo skušali
ohraniti stike in sodelovati na različnih prireditvah in dejavnostih.
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Ulaka, hrib nad Starim trgom, je bila že
od rimskih časov naprej v središču dogajanja. Nekoč je tu stalo japodsko naselje
Terpo, znano po kovaški obrti. Tega
skupina v svojemu delu ni upodobila.
Kajti najbrž si težko predstavljamo, kako
je izgledala ta naselbina. Maneken Luka
pa si je s svojo skupino dobro predstavljal Ulako danes. Tej kreaciji bi lahko dali
naslov Ulaka pozimi, ko oživi smučišče.
Ker pa se na Ulaki odvijajo razna tekmovanja v veleslalomu, je skupina
postavila tekmovalno progo. Posebno
pozornost je vzbujal klobuk, ki je simboliziral spomenik padlim med 2. svetovno vojno.

zdravilo za tisoč in eno bolezen. Nekoč so polharji skrbno zbirali polšje
kožice, ki so jih dali ustrojiti. Iz njih pa
so izdelali kučme – polhovke, s katerimi so se v družbi radi bahali. Polhar
Jan sicer ni bil pokrit s polhovko, ampak s posebnim pokrivalom, na katerem so bile »škrinjce«, ki jih nastavimo na drevesna debla. Polharju Janu
se je kar samo smejalo ker je imel
srečo pri polšjem lovu, saj se je v
»škrinjco« ujel velik polh.

foto: Anita Bajec

foto: Anita Bajec

predstavljalo angleški park, ki obdaja
grad Snežnik.

Nataša Vesel Plos,
Barbara Turk
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Šola v Iga vasi bo praznovala stoletnico

Na ta okrogli jubilej se bomo učenci in
učitelji šole pripravljali skozi vse šolsko
leto. Učenci bodo spoznavali zgodovino šole, zbirali bodo material, kako
je bilo v šoli nekoč. Raziskovali bodo
navade, delo in način prehranjevanja v
preteklosti. S pomočjo intervjujev
bodo od starejših izvedeli, kako se je
tedanji pouk razlikoval od današnjega.
Pri glasbeni vzgoji se bodo učili pesmi,
ki so jih včasih peli, spoznali bodo nekatere rajalne igre. Z zbiranjem starih
igrač smo že pričeli. Ob tej priložnosti
prijazno vabim tudi občane, ki imajo
doma kakšno zanimivo staro igračo ali
šolski pripomoček, da nam to sporočijo v šolo Iga vas. Veseli bomo vsakega,
ki bi nam imel kaj povedati o svojem
obiskovanju pouka v šoli Iga vas.

foto: Borut Kraševec

V letu 2007 bo šola v Iga vasi praznovala častitljivih sto let obstoja. O takratni gradnji nam marsikaj pove dejstvo,
da šola v Iga vasi še vedno stoji, v Starem trgu pa imamo že novo.

Stoletna šola

Spomladi bomo učenci in učiteljice
obiskali Šolski muzej v Ljubljani. V načrtu imamo tudi pripravo zgoščen-ke in
brošure o šoli Iga vas. Uredili bomo
spominsko sobo, pripravili razstavo,

potekala bo delavnica – izdelovanje
igrač.
Želimo, da bi bilo raziskovanje uspešno
in zanimivo za učence in delavce šole.
S.B.

@upnijska stran
stran
@upnijska
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V romarski cerkvi na Križni gori, je 17
septembra starotrški župnik Janez
Kebe predstavil svojo novo knjigo z
naslovom »Sveti Ciprijan nam govori
iz svojih del«, ki je izšla pri založbi
Ognjišče.
Avtorja knjižice Križna gora nad
Ložem in dveh obsežnih monografij
z naslovom Loška dolina z Babnim
Poljem so tokrat nagovorila dela Svetega Ciprijana, ki je bil škof in metropolit v severnoafriški Kartagini, kjer
je umrl mučeniške smrti. S svojimi
spisi je hotel kristjane potrjevati v veri
in jih navajati h krščanskemu življenju. V Afriki so bili v četrtem stoletju
njegovi spisi takoj za svetim pismom.
V več kot šestdesetih pismih in v več
kot desetih njegovih spisih, ki so izšli
v letih 1938, 1943 in 1944 v prevodih
dr. Franca Ksaverja Lukmana, je Janez Kebe izbral samo nekaj glavnih
misli. V razumljivem jeziku s svojimi
zanimivimi povezovalnimi razlagami jih je na 125 straneh približal bralcu. Kebe je prepričan, da so besede

foto: Borut Kraševec

Javno glasilo občine Loška dolina

Nova knjiga starotrškega župnika

Janez Kebe predstavlja novo knjigo

Sv. Ciprijana, ki je deloval v prvi polovici tretjega stoletja, prepričljive tudi v
današnjem času.
Borut Kraševec
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Reševanje ujetnikov
evangeliju pravi: “Bolan sem
bil in ste me obiskali,” (Mt
25,36) koliko bolj bo plačal
naše dobro delo, ko bo rekel:
“Ujetnik sem bil in ste me
odkupili.” In ko zopet pravi:
“V ječi sem bil in ste prišli k
meni,” koliko bolj poreče: “V
ujetništvu sem bil, zaprt in
zvezan pri barbarih in ste me
iz te ječe in iz sužnosti rešili,
ko ste pričakovali Gospodovo
plačilo na sodni dan.”

Iz knjige Sveti Ciprijan
Sv. Ciprijan je leta 252 ali
naslednje leto napisal pismo
numidijskim škofom, ko je
poslal denar 100.000 sestercijev kovancev za odkup
ujetih kristjanov, ki so jih berberske roparske tolpe odvedle v suženjstvo. To je bila
velika vsota, saj so kovanci
tehtali 2540 kilogramov
medenine.

ga, da se preizkusi naša vera. Ali bo
vsak za drugega storil, kar bi želel, da
se zanj stori, če bi bil v barbarskem ujetništvu?
Ali je kdo, ki ima človeško srce in pozna zapoved ljubezni, ki bi ne mislil; če
je oče, da so zdaj tam njegovi otroci;
če je zakonski mož, ali ne bo z bridkostjo in zakonsko ljubeznijo mislil, da je
v ujetništvu njegova žena? Kako pa vsi
skupaj tudi žalujemo in trpimo zaradi
nevarnosti, v kateri so ujete device?
Ne jokamo samo, da so izgubile svobodo, ampak nas je strah za njihovo
čast, da bi nje, ki so se s krepostno
sramežljivostjo posvetile Kristusu in
obljubile večno čistost, ne oskrunili
zvodniki na krajih nečistosti.
Ko je prišlo vaše pismo, so tukaj bratje
vse z bridkostjo premislili in v bratsko
pomoč takoj zbrali mnogo denarja. Za
bogoljubna dela navdihuje naše brate
trdna vera, še bolj pa jih je spodbudilo
vaše trpljenje. Če Gospod v svojem

Želimo, da se ne bi nikoli več
zgodilo kaj takega in da bi
vsemogočni Gospod naše
brate varoval takšnih nevarnosti. Če
pa bi kaj podobnega prišlo, da se
preizkusi naša ljubezen in pokaže
naša vera, nam nemudoma pišite. Bodite prepričani, da naša Cerkev in vsi
naši bratje molijo, da se kaj takega ne
bi ponovilo, če pa bi se, bodo radi in
obilno pomagali.

Javno glasilo občine Loška dolina

Zopet pravi apostol Pavel: “Mar ne
veste, da ste Božji tempelj in da Božji
Duh prebiva v vas?” (1 Kor 3,16) Ne
smemo se leno obotavljati in biti brezsrčni, da bi bili Božji templji dolgo v ujetništvu. Z vso močjo se moramo truditi
in naglo delati, da zanje zaslužimo usmiljenje Kristusa, našega sodnika, Gospoda in Boga. Isti apostol tudi pravi:
“Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa,
ste oblekli Kristusa.” (Gal 3,27) Zato
moramo v naših ujetih bratih videti Kristusa in njega odkupiti iz nevarnosti ujetništva, saj nas je on odrešil smrtne nevarnosti, ko nas je iztrgal iz hudičevega
žrela. Kristusa je treba iztrgati iz barbarskih rok in ga odkupiti za denar, ker
nas je on na križu odkupil za ceno svoje krvi. Zato tu in tam dopusti kaj take-

Končno se vam lepo zahvaljujemo, da smo lahko naredili dobro in potrebno delo.
Ponudili ste nam rodovitno
polje, kamor moremo posejati seme našega upanja, od
katerega pričakujemo bogato žetev, ki jo obljublja tako
dobro delo. Pošiljam vam sto
tisoč sestercijev, ki so jih
kleriki in ljudstvo nabrali v
Cerkvi, ki jo vodim po
Božjem usmiljenju.

V molitvi se spominjajte naših bratov
in sester, ki so radi pomagali, da bi bili
vedno goreči. Njihovo dobroto jim
vračajte z molitvami in daritvami, zato
prilagam seznam dobrotnikov. Pripisal sem tudi imena svojih tovarišev škofov, ki so se tukaj zbrali (pri Ciprijanu
na posvet) in so v imenu svojih vernikov priložili nekaj iz svojega. Poleg svojega zneska sem zapisal tudi njihove.
Vseh se spominjajte v svojih molitvah
in prošnjah, kakor naroča vera in
ljubezen. Želim vam, predragi bratje,
da se vam v Gospodu vedno dobro
godi in se nas spominjajte.

Julij 2006

Po pozdravu piše: Z veliko
bolečino v srcu in solzami v
očeh smo brali vaše pismo,
predragi bratje, ki ste nam ga
pisali iz ljubezni do naših bratov in sester, ki so prišli v ujetništvo. Kdo ne bi žaloval ob
taki nesreči ali kdo ne bi bratovskega trpljenja imel za
svojega, ko pravi apostol: “Če
en del trpi, trpijo z njim vsi
deli, če je en del v časti, se z
njim veselijo vsi” (1 Kor
12,26), in na drugem mestu:
“Kdo je slaboten, ne da bi bil
tudi jaz slaboten?”(2 Kor
11,29) Zato moramo sedaj
tudi mi imeti ujetništvo bratov za svoje ujetništvo in trpljenje bratov, ki so v nevarnosti, moramo šteti
za svoje trpljenje, ker je naša skupnost eno telo. Ne samo ljubezen, ampak tudi vera nas mora spodbujati, da
rešimo brate, ki so udje našega telesa.
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Ali smo gasilci še vedno nujno zlo za …
Ne morem si kaj, da ne napišem še
kratkega članka ob vsem, kar srečujem in doživljam v dneh, ko gori skoraj
pol Primorske. Ko sem bil z enoto
gasilcev iz Starega trga in Babnega
Polja in ko sem poslal enoto iz Iga vasi
na sobotno »sončenje« na Kras, ne
morem mimo dejstva, da smo gasilci
pomembni samo takrat, ko gori.
Ko pa zaprosimo za večja sredstva s
strani lokalnih skupnosti, nas primerjajo s športnimi društvi. Mislim, da je
peščica izbranih ljudi še vedno
pripravljena sodelovati pri reševanju
ljudi in njihovega premoženja in da v
večini primerov sploh ne razmišljajo,
ALI SE LAHKO PONESREČIJO …
Zakaj je naša oprema tako draga? Vozila z opremo stanejo od 5 pa do 60
mio sit, osebna oprema gasilca
200.000 sit, nepogrešljivi dihalni
aparat 400.000 sit. Kaj nismo dolžni
zagotoviti tej peščici izbranih vsaj os-

ebno zaščito, drugega tako ne dobijo.
Civilna zaščita Slovenije postopoma
prenaša vse naloge na gasilska društva. Skratka je pač tako, da 50 gasilcev
skličeš v 10 minutah, poveljnika CZ
pa v štirih urah. V Sloveniji je registriranih 140000 gasilcev. Koliko od teh
pa je operativcev, to našo državo ne
zanima. Vodstvo gasilske zveze Slovenije je dalo na spisek vse gasilce, od
najmlajših pa do najstarejših, ki so svoje delo opravljali pred nami.
S temi besedami bi rad prikazal gasilce
v luči, ko delamo, in ne v tem, kot nas
vidijo, kadar sedimo ob kozarcu.
Letos je leto, ko nam bodo bodoči župani obljubljali oblake. Močno upam,
da bomo gasilci deležni večje pozornosti.

Ob tem pa se vprašam, ali nam bo
država izplačala izostanek iz dela? Nacionalni program za velike požare je
bil sprejet in potrjen v parlamentu.
Kako bo na terenu, pa počakajmo.
V ameriškem filmu Postaja 49 se gasilci sprašujejo, v čem se razlikujemo
gasilci od ostalih državljanov.
V TEM, DA KO LJUDJE BEŽIJO IZ
GOREČIH OBJEKTOV, GREMO MI V
NJIH.
Več lahko preberete na spletni strani:
Gasilci.org.
Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ
Višji gasilski častnik
Boris Koren

Občani s krasa so bili hvaležni in so se
na vse načine trudili, da bi nam ponudili prav vse, verjemite, vse.

Oktober 2006
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Letošnje srečanje mladine iz GZ Loška dolina smo izvedli malo drugače kot
ponavadi. Po posvetu z mentorji smo
se odločili za enodnevni izlet. Lokacijo
je izbral kar predsednik komisije za
mladino, Franjo Bukovec, ki je prevzel
tudi vso odgovornost za samo pripravo in izvedbo izleta.
Smer našega enodnevnega izleta je
bila ogled poklicne brigade v Krškem
ter kopanje v Termah Čatež.
V soboto, 17.6.06, smo se zbrali pred
gasilnim domom v Starem trgu, kjer
smo izdali vsa navodila o samem
poteku izleta. Na pot smo krenili ob
7.30 z dvema avtobusoma. Prvi postanek smo imeli na Otočcu, kjer smo
se okrepčali s sendvičem in sokom.
Naslednja postaja je bil ogled gasilske
poklicne brigade v Krškem. Tam so
nas z veseljem sprejeli in nam izrazili
dobrodošlico. Vodja izmene in njegov
pomočnik sta nam najprej predstavila
samo gasilsko brigado, zatem pa smo
se porazdelili v dve skupini in začeli z
ogledom orodišča, vozil in tehnike, s
katero razpolagajo. Videli smo vozila,
ki imajo opremo za gašenje letališč,
pomoč na cestah (tehnično reševan-

Arhiv: GD

Javno glasilo občine Loška dolina

Izlet gasilske mladine

Posvet pred odhodom
je), opremo za razlitje nevarnih snovi,
reševanje na vodi in iz vode ter tisto
najlepše, kar smo tudi v večini doživeli,
to je reševanje z avto lestvijo-košaro.
Franjo je zaprosil vodjo izmene, če se
bi morebiti s košaro lahko tudi dvignili. Po trenutnem oklevanju je pristal in
nam izpolnil željo. Z gasilsko lestvijokošaro smo se popeljali v višino skoraj
vsi. No, ta višina s pogledom v nebo ni
nič posebnega, ko pa prideš s košaro
na končno višino 30 m, je pogled malo

drugačen. Ljudje spodaj postanejo kot
mravlje majhni.
Po dviganju s košaro nam ni ostalo nič
drugega, kot da se jim zahvalimo za
ves trud, ki so ga vložili za naš ogled in
vprašanja. Preden smo se poslovili,
smo jim v spomin na naš obisk podarili še grb občine Loška dolina.
V hotelu Pacifik v Krškem nas je čakalo naročeno kosilo.
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Po njem nas je pot zanesla še v Terme
Čatež, kjer se je začelo štiriurno veselje v bazenih. Mentorji so napenjali
vse svoje oči in ušesa, da se ne bi kdo
izgubil ali poškodoval.
Ob 18.00 h smo določili zbor pri avtobusih, kjer smo pojedli in popili še
zadnje sendviče in sokove.
Na poti domu smo si vsi oddahnili, eni
od utrujenosti, drugi pa od skrbi.
Še enkrat smo se ustavili na Otočcu,
kjer smo popili ali pa polizali sladoled
in nadaljevali pot. Predviden prihod
pred gasilne domove je bil ob 20.00
h, zakasnili pa smo eno uro, vendar
veseli in z izrečenimi željami, da
naredimo nekaj podobnega naslednje leto.
Boris Koren

Vodja izmene

Nova pridobitev v GZ Loška dolina

Tečaja se lahko udeleži gasilec, ki ima
najmanj 2 leti aktivnega staža kot vodja skupine. Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni
opravljati operativne naloge v gasilstvu, opraviti morajo sprejemno testiranje iz vsebine za vodjo skupine. Usposabljanje traja 70 ur, od tega je 50

ur teoretičnega in 25 ur praktičnega
pouka.

Kandidati morajo pri vseh predmetih
pridobiti pozitivno oceno.

Tečajniki se seznanijo z naslednjimi
učnimi vsebinami: organizacija gasilstva in pravne osnove, vzgoja osebnosti
gasilca, izobraževanje, varstvo pri delu,
zaščita telesa in dihal, požarna preventiva, redovne vaje, zaščita in reševanje,
elektrika, informatika, radijske zveze,
strojništvo, vozila in oprema, gradbeništvo in preskrba z vodo, tehnično reševanje ter gasilska taktika.
Po končanih predavanjih se opravi
preverjanje znanja iz vseh predmetov.

Kot vodja tečaja lahko rečem, da sem
s končnim rezultatom tečaja zelo zadovoljna. Predvsem zato, ker ugotavljam, da so se člani naše GZ še vedno
pripravljeni izobraževati in na ta način
pridobivati nova znanja kljub temu, da
večinoma vsi tečaji potekajo v njihovem prostem času.

Oktober 2006

Cilj pridobitve čina nižji gasilski častnik (NGČ) je usposobiti gasilca za izvajanje nalog vodenja enote. Zato tečajniki dopolnijo svoje znanje s področja zakonodaje, seznanijo se tudi z osnovami vzgoje in usposabljanja gasilskega kadra ter z osnovami vodenja
gasilske intervencije.

Arhiv: GD

Za pridobitev omenjenega čina so
morali udeleženci uspešno opraviti
tečaj za vodjo enote. Našim članom se
je na tečaju pridružila tudi članica iz
GZ Cerknica. Tečaj se je pričel v začetku februarja in je potekal do sredine aprila, in sicer vsako soboto popoldne in nedeljo dopoldne. Zaključni del
je potekal v Izobraževalnem centru
na Igu, kjer so morali tečajniki opraviti praktične vaje, seveda pod budnim
očesom tamkajšnjih inštruktorjev.

Javno glasilo občine Loška dolina

Verjetno ste ob branju naslova tega
članka pomislili, da smo gasilci po
dolgem času kupili nekaj novega.
Kupili nismo nič, pridobili pa zelo veliko. Med nami je namreč 15 članov, ki
so pridobili čin nižji gasilski častnik.

Vodja tečaja
Tadeja Antončič, VGČ
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Prvo srečanje starejših gasilk in gasilcev
Soboto, 1.7 2006, smo določili za
srečanje starejših gasilk in gasilcev.
Leta minevajo in z njimi se staramo
vsi, le da so tisti starejši še starejši, mi
mlajši pa tudi korakamo za njimi. Tako
se je odločila komisija za veterane
(starejši gasilci), da je čas za kakšno
druženje starejših gasilk in gasilcev.
Predsedstvo GZ Loške doline je odobrilo sredstva za piknik, Franjo je ponudil pekaško roko in nabavo, ostali
pa malo dobre delovne volje in skupaj
smo izpeljali srečanje.

Lepo je bilo videti starejše gasilce in
gasilke iz vse Loške doline na enem
mestu. S tem srečanjem smo hoteli
pokazati delček spoštovanja našim
predhodnikom, ki so tako ali drugače
sodelovali in še sodelujejo v naših vrstah, da niso pozabljeni. Verjamem, da
so bili v preteklosti nekateri tudi zapostavljeni in odrinjeni v ozadje. Pa naj

Arhiv: GD

Pri lovski koči Urška smo imeli zbor
ob 14.00 in zbralo se nas je 26 povabljencev. Nekateri so imeli še spremljevalce, tako da je bilo vzdušje prav
prijetno.
bodo taka srečanja v zahvalo za ves
trud, ki ste ga vložili v času vašega delovanja.
Ne bom našteval vseh, ki so pomagali
pri sami izvedbi srečanja, saj vemo,
kdo je vedno pripravljen pomagati in
tudi delati. Rad pa bi se jim zahvalil za
njihov trud pri sami izvedbi srečanja.
Ostalim starejšim gasilkam in gasil-

cem, ki se niso mogli udeležiti srečanja, sporočamo, da se bomo drugo leto
spet srečali in takrat ste ponovno vabljeni vsi.
Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ
Boris Koren

Oktober 2006
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Poletje je čas, ko zimski športi niso v
ospredju, kljub temu pa smo bili v Sekciji za biatlon in smučarski tek SK Kovinoplastika Lož precej aktivni, zato
je prav, da vas nekoliko seznanimo z
aktualnim dogajanjem. Z delom smo
začeli sredi maja, ko smo na občnem
zboru z razrešitvijo vodstva sekcije
uradno zaključili sezono 2005/06, katero smo v skupnem seštevku Pokala
Slovenije v biatlonu končali na 3. mestu od skupno enajstih sodelujočih
klubov. Menimo pa, da smo v prihodnje lahko na rezultatskem, predvsem
pa na organizacijskem področju še
boljši in uspešnejši. Zato smo izvolili
nov UO Sekcije za biatlon in smučarski tek. Po skoraj štiridesetih letih uspešnega delovanja v vodstvu kluba,
katerega je tudi sam ustanovil, v UO
ni več Franca Turšiča, zato bi se mu
rad ob tej priložnosti v imenu SK Kovinoplastika Lož zahvalil za vse, kar je
v teh letih storil dobrega za klub in
nenazadnje tudi za slovenski biatlon.
Francevo funkcijo predsednika UO je
prevzel Janez Poje, kateremu se je v

foto: Sandi Ravšelj

Javno glasilo občine Loška dolina

Biatlonci aktivni tudi poleti

Občni zbor: Dokaz sproščenega vzdušja po zaključenem občnem zboru

vodstvu sekcije na novo pridružila
Meta Ravšelj, iz stare garniture pa smo
ostali Darko Ožbolt ml., Vido Kočevar
in moja malenkost. Cilji, ki smo si jih
zastavili, naj zaenkrat ostanejo še

skrivnost, čeprav so nekateri delno že
realizirani, drugi so blizu realizacije,
spet tretji pa so zahtevnejši, zato dolgoročni in vezani na štiriletno obdobje.
Po končanem občnem zboru, katere-
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ga sta se udeležila tudi novi direktor
slovenskih biatlonskih reprezentanc
Borut Nunar in trener mladinske reprezentance Robi Sitar, pa smo na isti
lokaciji v sproščenem vzdušju ostali še
na pikniku.

Podelitev rolke: Nastja Ravšelj prejema zasluženo kolajno iz rok predsednika
Sekcije za biatlon in sm. tek SK Kovinoplastika Lož Janeza Pojeta.

rolkah v Tržiču, kjer sta bila Simon
Kočevar in Tadej Kraševec 4. oz. 17.
med ml. mladinci, Rolando Turšič pa
14. absolutno (1. med veterani). Avgustovske tekme v letnem biatlonu na
Pokljuki se je udeležilo 10 naših tekmovalcev, osvojili so štiri medalje.
Omeniti velja še odlično 2. mesto Nastje Ravšelj, 4. mesto Laure Janeš in 11.
mesto Jureta Sterleta na domačem

tekmovanju SKI rolke Lož 2006, ki je
bilo njihovo prvo na tekaških rolkah.
Tudi zaradi omenjenih rezultatov optimistično zremo v prihajajočo zimo.
Upajmo, da upravičeno!
SK Kovinoplastika Lož
Sekcija za biatlon in sm. tek
Domen Kordiš

Javno glasilo občine Loška dolina

Naj končam z najpomembnejšimi rezultati, ki so jih v novi sezoni na različnih tekmovanjih že dosegli naši
tekmovalci. Največji uspeh je dosegel
Danilo Kodela, ki je v Rusiji na svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu
na tekaških rolkah osvojil 3. mesto v
šprinterski preizkušnji, za kar mu še
enkrat čestitamo. Nejc Kordiš in Simon
Kočevar sta v isti disciplini osvojila 2.
in 3. mesto na tekmi za državno prvenstvo v avstrijskem Obertilliachu v absolutni kategoriji mladincev. Nejc je
dosegel še 9. mesto absolutno (2.
mesto med st. mladinci) na mednarodnem tekmovanju na tekaških

foto: Sandi Ravšelj

Za nami je tudi že prva prireditev,
mednarodno tekmovanje SKI rolke
Lož 2006 na tekaških rolkah, ki je bilo
v organizaciji SK Kovinoplastika Lož
izvedeno že sedmič zapored. Udeležili
pa smo se prireditve V deželi ostrnic,
kjer ste nas lahko pobližje spoznali ter
se tudi sami preizkusili v vlogi biatloncev. Vsem, ki pri organizaciji prireditev kakorkoli pomagate, se vam
še enkrat lepo zahvaljujemo.

Športno rekreativno društvo Snežnik –
Kozarišče

Prvi so se ob 10. uri na križišču pri
nogometnem igrišču v Kozariščah na
štart postavili kolesarji, za njimi pa so
se z nekaj sekundnim zamikom v dir
pognali še tekači!
Počasi vzpenjajoča 5,3 km dolga proga, ki se dvigne iz 582 m na 817 m

nadmorske višine, je bila to nedeljo
61 kolesarjem in 26 tekačem cilj, da jo
osvojijo.
Že peto leto zapored smo organizirali kolesarsko tekmovanje VSI S KOLESOM NA CINKOVEC ter letos drugič
vzporedno tek na isti cilj.
Iz leta v leto zabeležimo več obiskovalcev oziroma tekmovalcev, veseli pa
nas tudi obisk tekmovalcev mednar-

odnega policijskega združenja regionalnega kluba Koper–Postojna (IPA, RK
Koper-Postojna), članov drugih
društev ter letošnjih dveh tekmovalk
iz Amerike.
Oktober 2006

je v nedeljo, 10. septembra 2006, organiziralo kolesarsko rekreativno tekmovanje, ob tem pa drugič zapovrstjo tudi tek na Cinkovec.

Vsem udeležencem nedeljske prireditve Vsi na Cinkovec 2006 se zahvaljujemo za udeležbo, hkrati pa se
vam tudi opravičujemo za nekaj organizacijskih spodrsljajev, iz katerih pa
se bomo zagotovo veliko naučili, tako
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da boste na naših naslednjih prireditvah, na katere vas vabimo že ob
tej priložnosti, še bolj zadovoljni. Organizatorji se trudimo po svojih najboljših močeh in v to prireditev vsako
leto vlagamo več idej in zamisli ter
našega prostovoljnega dela in prostega časa v želji, da izvedemo in izpeljemo čimbolj kvalitetno, pestro ter
družabno športno rekreativno tekmovanje. Glede na vašo številno
udeležbo in odziv ter izkazano zaupanje upamo, da smo vam s tokratno organizacijo tekmovanja tudi dokazali,
da znamo stopiti skupaj ter k zadanim
stvarem pristopiti resno in odgovorno. Na podlagi dosedanjih nekajletnih
izkušenj smo se pripravljeni vsakič znova kaj novega naučiti in s tem pridobljenim znanjem še kaj narediti in ga
naslednje leto spet preizkusiti v praksi. Veseli bomo vaše udeležbe na
naslednjem tekmovanju prihodnje leto,
prav tako pa bomo veseli vsake dobronamerne kritike, pripombe ali pohvale,
saj nam vaše povratne informacije
pomagajo k našemu boljšemu in kvalitetnejšemu delu našega društva.

foto: Borut Kraševec
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Množičen kolesarsko – tekaški štart

Zahvaljujemo se vsem, ki ste zaznamovali letošnje snidenje in na svoj način
pripomogli ter pomagali tako pri organizaciji kot sami izvedbi tekmovanja.
VSEM TEKMOVALCEM ČESTITAMO
ZA OSVOJENE RAZULTATE!
IN NE POZABITE - VAŽNO JE
SODELOVATI!

Rezultate si lahko ogledate tudi na naši
spletni strani http://www.loskadolina.net/.
Do naslednjega leta imate torej
priložnost »napadati« tako svoj čas kot
tudi čase konkurentov in postaviti nov
rekord proge.

REZULTATI PRVIH TREH UVRŠČENIH V POSAMEZNI KATEGORIJI
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Javno glasilo občine Loška dolina

TEKAČI - ABSOLUTNO
UVRSTITEV ŠTART. ŠT.
1.
11.
2.
8.
3.
16.
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IME IN PRIIMEK
Rolando Turšič
Almir Demirovič
Janez Ožbolt

LETNIK
1961
1983
1970

ČAS
22,24
23,13
23,29

KOLESARJI - LETNIK OD 1972 D0 1991 - ŽENSKE
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
LETNIK ČAS
1.
60.
Petra Ožbolt
1976
24,32
2.
37.
Katarina Ožbolt
1975
28,36
KOLESARJI - 1956 D0 1971 - MOŠKI
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
27.
Peter Vesel
2.
14.
Simon Strnad
3.
8.
Andrej Širaj

LETNIK
1965
1967
1968

ČAS
12,48
14,43
14,44

ČAS
28,12
28,55
29,03

KOLESARJI - 1956 D0 1971 - ŽENSKE
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
28.
Nataša Vesel
2.
18.
Janja Herblan
3.
9.
Tanja Kočevar

LETNIK
1967
1967
1971

ČAS
21,34
24,21
31,04

LETNIK
1955
1992
1961

ČAS
29,51
32,30
36,01

KOLESARJI - NAD 50 LET - MOŠKI
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
42.
Janez Kotnik
2.
44.
Janez Mišič
3.
47.
Janez Vintar

LETNIK
1955
1954
1952

ČAS
19,29
19,35
20,28

KOLESARJI - ABSOLUTNO
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
27.
Peter Vesel
2.
14.
Simon Strnad
3.
8.
Andrej Širaj

LETNIK
1965
1967
1968

ČAS
12,48
14,43
14,44

KOLESARJI - NAD 50 LET - ŽENSKE
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
21.
Ema Hiti
2.
46.
Angelca Vintar

LETNIK ČAS
1943
28,08
1954
29,48

KOLESARJI - OSNOVNA ŠOLA - DEKLICE
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
41.
Nastja Ravšelj

LETNIK ČAS
1993
20,54

KOLESARJI - OSNOVNA ŠOLA - DEČKI
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
16.
Tadej Hiti
2.
2.
Žiga Avsec
3.
57.
Nejc Komidar

LETNIK
1993
1992
1994

ČAS
16,31
18,40
19,33

KOLESARJI - LETNIK OD 1972 D0 1991 - MOŠKI
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
LETNIK
1.
11.
Boštjan Lunka
1989
2.
7.
Miha Vesel
1977
3.
24.
Dušan Poje
1989

ČAS
16,13
16,16
16,19

TEKAČI - DEKLICE OSNOVNA ŠOLA
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
6.
Laura Janeš

LETNIK ČAS
1992
32,30

TEKAČI - DEČKI OSNOVNA ŠOLA
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
1.
12.
Primož Janež
2.
7.
Nace Ravšelj
3.
3.
Jure Sterle

LETNIK
1992
1994
1993

TEKAČI - ABSOLUTNO UVRSTITEV ŠTART. ŠT.
1.
1.
2.
6.
3.
13.

ŽENSKE
IME IN PRIIMEK
Ivanka Širca
Laura Janeš
Terry Troha

KOLESARJI - ČLANI ŠRD SNEŽNIK-KOZARIŠČE
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
LETNIK
1.
56.
Janez Baraga
1983
2.
6.
Jože Šumrada
1969
3.
2.
Žiga Avsec
1992

ČAS
16,46
18,25
18,40

KOLESARJI - IPA - MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE
UVRSTITEV ŠTART. ŠT. IME IN PRIIMEK
LETNIK ČAS
1.
14.
Simon Strnad
1967
14,43
2.
13.
Simon Holer
1965
16,57
3.
26.
Franc Bajec
1966
17,46
Športni pozdrav!

Za ŠRD zapisala: Martina Baraga
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foto: Simona Truden

Kros v Nadlesku odlično uspel

Dobitniki medalj s prehodnim pokalom

z veseljem odzvala. Tako je tekmovalo skupno kar 537 učenk in učencev.
Uvedli pa smo še eno novost, prehodni pokal. Vrstni red za prehodni pokal
smo dobili tako, da smo točkovali na-

Zdenko Truden

2. kolesarski maraton na
Babnem Polju

Čestitke članicam
Na vsakoletnem srečanju ženskih ekip v Lazah pri Logatcu, ki je letos potekalo
15. julija, so članice PGD Iga vas osvojile 3. mes
mestto v svoji kategoriji.
Iskrene čestitke!
GZ Loška dolina

Javno glasilo občine Loška dolina

V soboto, 9. 9. 2006, je športno
društvo Planjava Babno Polje
organiziralo 2. mali kolesarski
maraton. Proga je bila izpeljana po gozdni cesti, ki vodi iz
Babnega Polja na Županov laz,
in je potekla ob hrvaški meji.
Na maratonu je sodelovalo
manjše število kolesarjev. Najmlajši kolesar je štel le nekaj
več kot 9 let, najstarejši pa nekaj več kot 50 let. Proga je bila
za izkušene kolesarje lahka,
rekreativci pa smo se precej
potili. Vsa sreča, da je bilo treba prevoziti le 17 km. Vsi udeleženci kolesarskega maratona
smo v predvidenem času prepeljali progo in zato bili priložnostno nagrajeni. Na cilju nas
je čakal napitek, sadje in čokolada. Vsak kolesar pa je za spomin dobil medaljo.
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Člani ŠD Nadlesk smo v soboto,
23.9.2006, organizirali že peti kros za
naše osnovnošolce. Letos smo k
sodelovanju povabili tudi osnovno šolo
Jožeta Krajca iz Rakeka, ki se je vabilu

jboljših pet tekmovalcev s točkami 64-3-2-1. In ravno ta novost je učence
še dodatno vzpodbudila k tekmovalnosti, tako da smo bili priča zelo zanimivemu in napetemu tekmovanju. Na
roko nam je šlo tudi vreme, kakor da
bi se hotelo oddolžiti za vse nevšečnosti iz preteklih let. Na koncu smo bili
zadovoljni vsi, še posebej pa ravnateljica gospa Sonja Jozelj, ki kar ni mogla
skriti zadovoljstva nad osvojenim prehodnim pokalom. Temu veselju in zadovoljstvu se pridružujemo tudi člani
ŠD Nadlesk z željo, da se prihodnje
leto spet vidimo na Nadleškem polju.
Na koncu se moram še enkrat zahvaliti vsem, ki ste kakorkoli pripomogli,
da smo tekmovanje uspešno izvedli.
Vaša pomoč, čestitke in dobre želje
nam veliko pomenijo in trudili se
bomo, da bo tako (če ne še bolje) vsako naslednje leto.

Upamo, da bo kolesarski maraton na Županov laz naslednje leto privabil več kolesarjev.
Anita Bajec
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Tudi letos se je na parkirišču pred
Kovinoplastiko Lož d.d. odvijalo tekmovanje za Naj karting ekipo KPL
2006. Prijavljenih je bilo 6 ekip (TO
orodjarna, GALVANA, GALVANA 2,
EKS@OP, INOX, ZVITE FELTNE montaža).
Prvo mesto je obranila ekipa TO orodjarna, drugo mesto je zasedla ekipa
etja pa je bila ekipa GALGALVANA, tr
tre
VANA 2. Vse tri ekipe so prejele pokale.
Tudi letos so nam prireditev omogočili zvesti sponzorji:
- Kovinoplastika Lož d.d.,
- Svet delavcev KPL,
- SKEI KPL,
- Družba pooblaščenka d.d.,
- Prenočišča Trubačev, Vrhnika pri
Ložu,
- LUC Inženiring d.o.o.,
- KOVIN- Srpan J-P s.p.,
katerim se za pomoč lepo zahvaljujemo.

Arhiv: KKLD

Najhitrejša zabava v Ložu, tekmovanje za
Naj karting ekipo KPL 2006

Na progi

Vabimo vas, da nas obiščete tudi na
našem forumu na naslovu
www.kkld.gajba.net, kjer bomo zelo
radi poklepe
poklepett ali z Vami.
Naj le namignemo. V naslednjem letu
načrtujemo poleg Naj karting ekipe

KPL organizacijo tekmovanja za Naj
karting ekipo Osnovne šole Heroja
Janeza Hribarja.
Kontaktna št. UOKKLD: 041 337 653
Za KKLD, Leon Trubačev

V POLITIKI

Volitve 2006
Javno glasilo občine Loška dolina

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA Občine Loška dolina je z žrebom sestavila naslednji
SEZNAM
potrjenih kandidatov za župana:
1. JANEZ STERLE,
roj. 10.7.1962, Stari trg – Gradišče 2, ing. gradbeništva, župan Občine Loška dolina;
predlagatelji:
OBČINSKI ODBOR SDS LOŠKA DOLINA
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA OBČINSKI ODBOR LOŠKA DOLINA
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka (N.Si)
2. MARTINA KOČEVAR
roj. 23.12.1958, Lož – Smelijevo naselje 35, učiteljica slovenskega jezika in knjižničarka, učiteljica;
predlagatelj:
OBČINSKI ODBOR DeSUS LOŠKA DOLINA
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3. VIKTOR PROSENC
roj. 3.10.1955, Iga vas 31 A, komercialist, vodja trgovskega centra
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predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI, OBČINSKA ORGANIZACIJA LOŠKA DOLINA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ZBOR ČLANIC IN ČLANOV
PREDSEDNIK:
Dušan BAVEC, univ. dipl. iur.,l.r.

V POLITIKI
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA Občine Loška dolina je z žrebom sestavila naslednji
S E Z N A M potrjenih list kandidatov za občinski svet:

14

zap.
{t.
1
2
3
4
5
6
7
8

9.3.1984

Lo`, Cesta 19.
oktobra 25
Boris Kolmani~ 24.9.1973 Babno Polje 64
3. SOCIALNI
ime in
roj.datum naslov
priimek
Viktor Prosenc 3.10.1955 Iga vas 31 a
Slavica ^uk
21.6.1955 Lo`, Smelijevo
naselje 31
Franjo Bukovec 22.11.1961 C. Notranjskega
odreda 28
1.4.1959 Pudob 49
Stanislav
Pavli~
Vera Jasna
3.4.1947 C. Notranjskega
Lekan
odreda 17
Uro{ Mlakar 22.9.1969 Lo`, Cesta 19.
oktobra 60
Biserka Leva~i~ 27.4.1971 Podgora pri
Nelec
Lo`u 4
Janez Sterle
24.5.1977 Ro`nik 16

9 Ljubica Bavec 22.3.1973 C. Notranjskega
odreda 40
10 Almir
Demirovi}
11 Armanda
Obreza
12 Sa{o Mulec
13 Jasmina
Kandare
14 Ivan Plos

14.6.1983 C. Notranjskega
odreda 38
4.8.1968 Ograde 3
20.8.1970 Pot na Ulako 3
5.1.1985 Lo`,
Pod zidom 22
3.3.1949 Podgora 33 a

ekonomski tehnik
kuhar
DEMOKRATI
poklic

{tudent
kuhar

delo, ki ga opravlja

komercialni tehnik
univ.dipl. pravnica

vodja TC
predsednica SP SKEI

vzdr`evalec TK
omre`ij
univ.dipl. pravnik

vklju~evanje in odprava
napak
sekretar v Ministrstvu za
promet
upokojena

strojni mehanik

delavec

dipl.soc. delavka

socialno delo v Centru
starej{ih Cerknica
ra~unalni{ki operater

ekonomsko
komercialni tehnik
zdravstveni tehnik

ekonomski tehnik

medicinska sestra –
vodja tima v
specialisti~ni ambulanti
delavec

ekonomsko
administrator V.
komercialni tehnik
po{tni manipulant
pismono{a
gimnazijski maturant {tudent
pravnik

vodja izpostave DURS

ime in
priimek
Simona [raj
Franc Kranjc
Anton Strle

zap. ime in
{t. priimek
1 Janez Sterle

4. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
roj.datum naslov
poklic
delo, ki ga opravlja
19.12.1974 Markovec 39
magister ekonomije /
26.7.1954 Iga vas 15 a
delavec
voznik-{ofer
20.7.1947 Pudob 57
elektro tehnik
obrtnik
5. LISTA – SKUPAJ NAPREJ ZA LO[KO DOLINO
roj.datum naslov
poklic
delo, ki ga opravlja

10.7.1962 Gradi{~e 2

2 Zdenko Truden 17.12.1965 Pudob 54
3 Martina
Baraga

9.8.1978

4 Du{an Baraga 1.8.1960
5 Janez [kerbec 7.1.1960

Kozari{~e 12

Kozari{~e 41 a
Dane 27

6 Helena Malnar 9.7.1973 Babno Polje 31
Anton~i~
7 Adolf Ko{mrl 15.1.1968 Vrhnika 44
8 Alen Frbe`ar 8.7.1970 Nadlesk 1 a

9 Matej Kr`i~

24.6.1979 Dane 38

10 Andreja Rav{elj 27.4.1967 Pudob 1

ing. gradbeni{tva

`upan ob~ine Lo{ka
dolina
ing. lesarstva
vodja priprave
proizvodnje
univ.dipl.socialna
vodja slu`be nabave
medicin. pripomo~kov –
delavka
KC Ljubljana
dr.med., spec.spl.med. zdravnik
ing. gozdarstva
vodja krajevne enote na
Zavodu za gozdove
laboratorijski tehnik laboratorijski tehnik
lesar {irokega profila direktor – podjetnik
elektrotehnik
monta`a in prodaja
telekomunikacij
reziden~nim
uporabnikom
prof. geografije in
prof. geografije in
zgodovine
zgodovine
u~iteljica teh.vzgoje u~iteljica teh. vzgoje in
matematike
in matematike
delavec
komisionar-skladi{~nik
mehatronik
vodilni elektrikar
strojni klju~avni~ar vzdr`evalec

11 Vido Ko~evar 29.1.1968 [marata 27
12 Franc Prevec 3.11.1962 Iga vas 38 c
13 Miro Podobnik 31.10.1949 Lo`, Smelijevo
naselje 50
14 Bla` Lipovac 12.8.1950 Babno Polje 14 zidar
gradbeni delovodja
6. DEMOKRATI^NA STRANKA UPOKOJENCEV
zap. ime in
roj.datum naslov
poklic
delo, ki ga opravlja
{t. priimek
4.8.1942 Lo`, Smelijevo
upokojen
1 Ivan O`bolt
naselje 13
2 Martina
23.12.1958 Lo`, Smelijevo u~iteljica slov. jezika u~iteljica
in knji`ni~arka
Ko~evar
naselje 35
3 Bo`idar O`bolt 28.11.1944 Gradi{~e 10
upokojen
4 Branko Turk 18.1.1935 Nadlesk 40
upokojen
5 Branka Pal~i~ 17.8.1948 C. Notranjskega
upokojena
odreda 37
6 Ludvik Ris
10.4.1944 Vrhnika 28
upokojen
upokojen
7 Franc Novak 30.9.1948 Lo`, Smelijevo
naselje 37
8 Jo`ica Novak 19.3.1950 Lo`, Smelijevo
upokojena
naselje 37
9 Feliks Lekan 21.5.1933 Babno Polje 33
upokojen
7. NOVA SLOVENIJA – KR[^ANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)
zap. ime in
roj.datum naslov
poklic
delo, ki ga opravlja
{t. priimek
1 Borut Kra{evec 5.8.1966 Ro`nik 26
in`enir strojni{tva
razvoj izdelkov
zavarovalni zastopnik
2 Janez Komidar 22.11.1962 Nadlesk 34
in`enir kmetijstva
3 Janja Mlakar 4.5.1974 Vi{evek 40
ekonomsko-komercia- poslovodja trgovine
lni tehnik
4 Boris @agar
19.4.1947 Dane 12
zdravstveni tehnik
re{evalec
5 Fran~i{ek
14.10.1954 Klance 4
strojni tehnik
{ifriranje materialov v
nabavi
Komidar
6 Pavla Lavri~ 31.10.1941 Lo`, Smelijevo u~iteljica razrednega upokojenka
naselje 27
pouka
7 Marjan Rav{elj 29.9.1958 Vi{evek 5
dipl.in`enir
projektant
elektrotehnike
8 Danijel Mrvo{ 17.5.1983 Babno Polje 5
zdravstveni tehnik
{tudent
9 Petra Ko~evar 31.7.1980 Kozari{~e 44
diplomirani
{tudent
ekonomist
10 Milena ^uk
23.4.1952 Podgora pri Lo`u vi{ja medicinska
vi{ja medicinska 23
sestra
oddel~na

Javno glasilo občine Loška dolina

13 Jure Doles

zap.
{t.
1
2
3
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1. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
zap. ime in
roj.datum naslov
poklic
delo, ki ga opravlja
{t. priimek
1 Branko Troha 21.2.1950 Markovec 20 a profesor zgodovine in predsednik uprave
sociologije
2 Armida Bavec 21.8.1967 Markovec 21 a magistrica znanosti vodja oddelka za ob~o
upravo
3 Peter Nelec
16.6.1970 Podgora 4
univ.dipl.organizator- direktor dru`be
informatik
7.12.1966 Lo`, Smelijevo
dipl. organizator –
direktor proizvodnje
4 Niko O`bolt
naselje 13
manager
5 Marta Jozelj
5.2.1957 Babno Polje 77 strojni tehnik
doma~a in umetna obrt
6 Igor Nelec
28.5.1973 Pudob 2
dipl.in`enir strojni{tva vodja tehni~ne slu`be
16.5.1954 Babno Polje 8 a {ofer
monta`er varilec
7 Sre~o Troha
ravnateljica vrtca
8 Aja Trudn
27.9.1971 Kozari{~e 71
vzgojiteljica
pred{olskih otrok
9 Uro{ Bavec
8.11.1980 Ograde 21
strojni tehnik
izdelovalec orodij in
naprav
merilec
10 Iztok Mihel~i~ 5.3.1977 C. Notranjskega strojni tehnik
odreda 43
11 Martina
4.4.1968 Nadlesk 22
organizator
grobi planer
[umrada
informatik
12 Zdravka
20.5.1967 C. Notranjskega lesar {irokega profila natakarica
Zrim{ek
odreda 22
13 Milo{ Kova~
15.1.1954 Lo`, Pod zidom 2 dipl. ekonomist
namestnik predsednika
uprave
14 Mitja [krbec 14.10.1949 Podgora 1 a
PTT monter
vodja menze
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
zap. ime in
roj.datum naslov
poklic
delo, ki ga opravlja
{t. priimek
1 Marko Gor{e 15.5.1975 Nadlesk 31
ing. strojni{tva
livar
2 Maja Zupan~i~ 11.6.1965 Iga vas 3
vi{ja vzgojiteljica
u~iteljica v O[
3 Anita Nared
21.4.1974 Babno Polje 64 vzgojiteljica
prijavljanje na razpise
pred{olskih otrok
zidar
vodja del
4 Iztok Klan~ar 29.12.1963 Lo`, Smelijevo
naselje 57 a
5 Romana
1.5.1979 Lo`, Smelijevo
gim. maturant
vodja finan~no
Zakraj{ek
naselje 54
ra~unovodske slu`be
6 Miran Brus
7.8.1962 Vrhnika 49
livarski mojster
vodja proizvodnje
7 Jo`ef Gor{e
23.1.1942 Nadlesk 31
strojni tehnik
upokojen
8 Lojze [kulj
7.1.1958 Ograde 30
kovinostrugar
direktor
9 Leon Sterle
20.11.1967 Podgora 32
avtomehanik
vzdr`evalec
trgovec
direktor
10 Janez Truden 31.3.1982 Nadlesk 19
11 Toma`
20.3.1965 Lo`, Cesta 19.
strojni tehnik
obra~un komunalnih
storitev
Kvaternik
oktobra 29
12 Frenk Nova
17.2.1968 Podcerkev 21
strojni tehnik
direktor

PREDSEDNIK:
Dušan BAVEC, univ. dipl. iur., l.r.
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Spoštovane občanke in občani Občine Loška dolina!
Sem Janez Sterle. Rodil sem leta 1962 v Kozariščah. Zdaj stanujem v Starem trgu, sem
poročen in oče dveh sinov. Po osnovnem poklicu sem gradbeni inženir, v prostem
času sem aktiven v različnih športnih in humanitarnih organizacijah, predvsem pa
sem dolgoleten gasilec in velik ljubitelj konj. Ponovno kandidiram za župana Občine
Loška dolina.
Kot župan se bom še naprej zavzemal za kakovostnejše življenje občank in občanov
Loške dolina, za razvoj občine kot celote, vključno z vsemi naselji.
Nadaljeval in dopolnil bom že zastavljene projekte.
Nadaljeval z vključitvijo v razvojna prizadevanja ter učinkovito črpanje in rabo evropskih in državnih proračunskih sredstev za povečanje blaginje naše občine.
Nadaljeval bom z že zastavljenimi projekti na komunalno – cestnem področju, s
poudarkom na izgradnji kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. Še naprej se bom
zavzemal za izvedbo projektov na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa, mladinskih programov ter varstva starejših občanov s poudarkom na prenovi vrtca v Starem trgu in izgradnjo mrliške vežice v Babnem Polju
ter izgradnji nove cestne povezave Stari trg - Markovec, ki bo poleg prometne
razbremenitve omogočila nove razvojne možnosti športnega centra ter druge infrastrukture.
Zavzemal se bom za sprejetje prostorske strategije, ki bo omogočala nova stavbna zemljišča za stanovanjsko in drugo gradnjo.
Nadaljeval bom z gradnjo neprofitnih stanovanj
stanovanj, skrbel za zdravo in urejeno okolje, za izboljšanje požarne varnosti ter zaščite
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Trudil se bom za boljšo prepoznavnost naše občine in podporo turizmu, s poudarkom na prenočitvenih zmogljivostih in razširitvi
turistične ponudbe, za podporo delovanju in razvoju društev, podporo kmetijstvu in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah ter za
podporo gospodarstvu, predvsem na področju storitvenih dejavnosti in tistim podjetjem, ki bodo zaposlovala domače ljudi.
Spoštovane volivke in volivci Občine Loška dolina!
Pojdite na volitve, izberite svojega kandidata za župana. Če sem to jaz, se vam že v naprej zahvaljujem za zaupanje in podporo.
Zagotavljam vam, da bom zagovarjal in uresničeval tisto, kar je dobro za naše občane in za našo občino.

VSI SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO.
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Javno glasilo občine Loška dolina

Vaš Janez Sterle
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Danes za jutri. Za Loško dolino.
V Slovenski demokratski stranki (SDS)čutimo odgovornost, da kot največja stranka v
Sloveniji, resno in zavzeto nadaljujemo skrb za vse državljanke in državljane tudi na
občinskem nivoju. Zato je občinski odbor SDS Loška dolina skupaj z prijatelji pripravil
listo kandidatk in kandidatov za občinske svetnike, ki bodo v prihodnjem mandatu
zagotovo sposobni voditi našo občino.
V SDS ne mislimo da smo edini, ki imamo sposobnosti in znanje za vodenje občine, zato smo se tesno
povezali tudi z ostalimi, ki so pripravljeni skupaj z nami prevzeti odgovornost za našo občino. Kar najtesneje smo se povezali z letos ustanovljenim občinskim odborom Aktivne Slovenije, in se dogovorili za podporo naše liste kandidatov in skupen nastop. Tako na naši listi kandidirajo tudi ena kandidatka in trije kandidati Aktivne Slovenije. V skupni podpori dosedanjemu županu Janezu Sterletu, pa smo se pridružili tudi
Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in listi Skupaj naprej za Loško dolino. Tako smo skupaj oblikovali
močno koalicijo za katero smo prepričani, da bo uspešno in učinkovito vodila občino Loška dolina v
prihodnjih letih.
Lista kandidatov, ki smo jo pripravili za letošnje volitve, je zelo razgibana. Povprečna starost kandidatk in
kandidatov je 37,6 let in je zagotovo ena od mlajših list na letošnjih volitvah. Izobrazba kandidatov je zelo
različna. Nekaj jih prihaja iz tehničnih strok, kot so strojništvo in gradbeništvo, drugi pa iz družboslovnih,
kot je na primer pedagoška smer, finance in trgovina. Na listi imamo tako upokojence kot študente in vmes
vse ostale. Štirje so direktorji podjetij, ki so jih sami ustanovili in uspešno delujejo. Kandidati se službeno
ukvarjajo z različnimi področji od komunale, financ, gradbeništva, strojništva, trgovine, glasbe, kulture,
razpisov, …
Lista Slovenke demokratske stranke z podporo Aktivne Slovenije
Ime in priimek
Marko Gorše
Maja Zupančič
Anita Nared
Iztok Klančar
Romana Zakrajšek
Miran Brus
Gorše Jožef
Škulj Alojz
Leon Sterle
Janez Truden
Tomaž Kvaternik
Frenk Nova
Jure Doles
Boris Kolmanič

Letnica roj.
1975
1965
1974
1963
1979
1962
1942
1958
1967
1982
1965
1968
1984
1973

Kraj
Nadlesk
Iga vas
Babno polje
Smelijevo naselje
Smelijevo naselje
Vrhnika
Nadlesk
Ograde
Podgora
Nadlesk
Lož,
Podcerkev
Lož
Babno polje

stranka
SDS
SDS
AS
neodvisni
neodvisni
SDS
SDS
SDS
SDS
neodvisni
SDS
AS
AS
AS

Javno glasilo občine Loška dolina

1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Program Liste SDS z podporo AS
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Nočemo začeti z spiskom želja, za katere ni realnih možnosti uresničitve. Predvolilne obljube sicer lepo
sedejo v ušesa, ko pa jih je treba realizirati pa za to ni možnosti. Naš program temelji na dejstvu, da Loška
dolina in Babno Polje še nista izkoristila svojega potenciala, ki ga imata v naravnih danostih in ljudeh ki tu
živijo. Naš cilj je vzpostaviti pogoje, ki bodo občanom in občankam omogočili uresničitev tistih njihovih
vizij, ki bodo prispevale k kvalitetnejšemu življenju vseh, ki tu živimo. Želimo vzpostaviti uravnotežen
razvoj na vseh področjih, ki se dotikajo našega sobivanja in sožitja v tej dolini pod Snežnikom. Pa naj bo to
na področju zaposlovanja in gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture in športa, odnosa do okolja, ki
nas obdaja in urejanja prostora, ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V prihodnjih letih nas
čaka nekaj večjih projektov, kot je izgradnja čistilnih naprav, nov vrtec, dokončanje ureditve centra starega
trga, izgradnja novih stanovanj.Ti projekti so tako rekoč že v teku, zato je smiselno da se dokončajo. Pri tem
ne smemo pozabiti pripraviti vse potrebno za nove projekte, ki jih potrebuje naša občina. Temelj za nadaljnji razvoj naše občine bo zagotovo sprejetje prostorskega načrta, ki je predvideno v prihodnjem letu. To je
eden od temeljnih dokumentov za nadaljnji razvoj naše občine. V njem bo potrebno predvideti prostor za
storitvene dejavnosti, prostor za gradnjo hiš in stanovanj, pa tudi prostor za večnamensko dvorano in dom
za oskrbo starejših..Zagotovo pa je potrebno poskrbeti tudi za vse drobne potrebe občanov, in vaških
skupnosti, ki so bile v preteklih letih nekoliko zapostavljene.
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Skupaj naprej ZA Loško dolino –
neodvisna lista s podpisi volivcev
Od ljudi ZA ljudi!! Predstavniki liste
želimo nadaljevati z uspešnim delom,
želimo se zavzemati za vsak program,
ki bo izboljšal kvaliteto življenja ljudi v
Loški dolini in seveda dajati svoje ter
sprejemati Vaše pobude za take programe. Občina naj ne bo prizorišče
medstrankarskih merjenj moči, ampak prostor za kovanje in izpeljavo
projektov ZA ljudi.

Javno glasilo občine Loška dolina

Zavzemali se bomo za:
– IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA NAŠIH OBČANOV
– RAZVOJ OBČINE KOT CELOTE IN
VSEH NASELIJ NA PODROČJU
OBČINE
– NADALJEVANJE IN DOPOLNITEV
ŽE ZASTAVLJENIH PROJEKTOV
– ZAGOTOVITEV ČIM VEČJE
UDELEŽBE SREDSTEV IZ SKLA/
DOV EU IN DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTOV
Zastavljene cilje bomo dosegli z:
- nadaljevanje in dopolnitev že zastavljenih projektov na komunalno
cestnem področju, s poudarkom na
pričetku izgradnje kanalizacijskega
sistema in čistilnih naprav,
- prenova vrtca v Starem trgu,
- nadaljevanje gradnje manjših neprofitnih stanovanj, po katerih je
največje povpraševanje,
- sprejetje prostorske strategije ter
prostorskega reda občine, ki bo
omogočil nova stavbna zemljišča
za stanovanjsko in drugo gradnjo,
- projekt nove cestne povezave
Stari trg – Markovec, ki bo poleg
prometne razbremenitve omogočila tudi nove razvojne možnosti
ureditve športnega centra,
- nadaljevanje komunalno – cestne
ureditve in izgradnja mrliške
vežice v Babnem polju

-

-

-

-

-

podpora gospodarstvu, predvsem
na področju storitvenih dejavnosti
in tistim gospodarskim družbam,
ki bodo zaposlovale domače ljudi
in ljudi iz bližnje okolice,
zavzemanje za nova, kvalitetna
delovna mesta,
podpora kmetijstvu in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah,
nadaljevanje in dopolnitev projektov na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, športa, mladinskih programov in varstva starejših
občanov,
zagotavljati dobro dostopnost do
osnovnega zdravstva z ustvarjanjem razmer za lažje in bolj kvalitetno delo zdravstvenega osebja,
nadaljevanje vlaganj v športno infrastrukturo,
podpora razvoju turizma s poudarkom na prenočitvenih zmogljivostih in razširitvi turistične
ponudbe,
podpora delovanju in razvoju
društev,
skrb za izboljšanje požarne varnosti ter zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami,
skrb za urejeno in zdravo okolje s
poudarkom na sanaciji črnih odlagališč,

Naše ogledalo je naše dosedanje delo,
so naši ljudje, so naše besede!
Spoštovane volivke in volivci!
Pojdite na volitve! Izberite si svoje ljudi!
Če smo to mi, se Vam že v naprej zahvaljujemo za vaše zaupanje in podporo. Zagotavljamo Vam, da bomo zagovarjali in uresničevali tisto, kar je dobro
za Vas, naše občane, našo občino.
Zato, SKUPAJ NAPREJ
DOLINO!

ZA

LOŠKO

NEODVISNA LISTA S PODPISI VOLIVCEV:
SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
1 . JANEZ STERLE, roj. 10.7.1962,
Gradišče 2
ing. gradbeništva, župan občine
Loška dolina
2. ZDENKO
TRUDEN,
roj.
17.12.1965, Pudob 54
Ing. lesarstva, vodja priprave proizvodnje
3. MARTINA BARAGA, roj. 9.8.1978,
Kozarišče 12
Univ.dipl.socialna delavka, vodja
službe nabave medicinskih pripomočkov KC
4. DUŠAN BARAGA, roj. 1.8.1960,
Kozarišče 41a
Dr.med., spec.spl.med., zdravnik
5. JANEZ ŠKERBEC, roj. 7.1.1960,
Dane 27
Ing.gozdarstva, vodja Krajevne
enote zavoda za gozdove
6. HELENA MALNAR ANTONČIČ,
roj. 9.7.1973, Babno polje 31
Laboratorijski tehnik
7. ADOLF KOŠMRL, roj. 15.1.1968,
Vrhnika 44
Lesar širokega profila, direktor –
podjetnik
8. ALEN FRBEŽAR, roj. 8.7.1970,
Nadlesk 1A
Elektrotehnik telekomunikacij,
montaža in prodaja rezidenčnim
uporabnikom
9. MATEJ KRŽIČ, roj. 24.6.1979,
Dane 38
Prof.geografije in zgodovine
10. ANDREJA RAVŠELJ, roj. 27.4.1967,
Pudob 1
Učiteljica tehnične vzgoje in
matematike
11. VIDO KOČEVAR, roj. 29.1.1968,
Šmarata 27
Delavec, komisionar – skladiščnik
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12. FRANC PREVEC, roj. 3.11.1962, Iga
vas 38C
Mehatronik, vodilni elektrikar

32

13. MIRO PODOBNIK, roj. 31.10.1949,
Smelijevo naselje 50
Strojni ključavničar, vzdrževalec
14. BLAŽ LIPOVAC, roj. 12.8.1950, Babno polje 14
Zidar, gradbeni delovodja
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Javno glasilo občine Loška dolina

Lista OO SLS Loška dolina na volitvah 2006

Simona Šr
aj, Markovec 39
Šraj,
Franc Kr
an
jc, Iga vas 15 A
Kran
anjc,
Ant
on S
tr
le, Pudob 57
Anton
Str
trle,
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Podpiramo kandidata za župana Janeza Sterleta in
njegov program!
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Brez nas ne gre
je novo geslo naše stranke, ki se je pridružilo geslu Za vse generacije.
DeSUS je danes vladna stranka. Smo soodgovorni za oblikovanje najpomembnejših odločitev v naši državi. DeSUS je vstopil v vlado zaradi uresničevanja
glavnih programskih točk svojega programa. To so izboljšanje položaja upokojencev, ohranitev solidarnosti v zdravstvu in splošne medgeneracijske solidarnosti ter zavzemanje za socialno pravičnost, če naštejemo samo nekatere.
DeSUS je pomemben jeziček v vladni koaliciji, zato je naše volilno geslo ‘Brez nas ne gre’. DeSUS je državotvorna
stranka. Bili smo prvi, ki smo podprli potrebne reforme za večjo konku-renčnost našega gospodarstva. Prvi smo
opozorili na to, da davčna reforma ne sme prizadeti državljank in državljanov, zlasti ne z uvajanjem vprašljive enotne
davčne stopnje.
V DeSUS smo zadovoljni, da smo uspeli s spremembo pokojninskega zakona ustaviti trend padanja pokojnin in
uveljaviti usklajevanje pokojnin z rastjo plač.
Brez nas torej ne gre.
Pa tudi ne brez vas, vseh članov in prijateljev DeSUS, ki nas ves čas tako vztrajno podpirate v vseh naših prizadevanjih.
Naj bo tako tudi po lokalnih volitvah!
Karl Erjavec, predsednik
Stranka smo ljudje, ki smo se zbrali, združili moči, da bi dosegli skupne cilje. Rešili probleme, ki zadevajo nas in našo
okolico. Starejše kot tudi mlajše. Vse generacije! Velikokrat nam uspe, včasih ne. Vsega pač ne moremo doseči kljub
prizadevanjem. Priznamo, da se učimo na napakah!

Javno glasilo občine Loška dolina

Priznamo pa tudi, da jih popravljamo in jih ne skrivamo. Tako je minilo petnajst let, v naši občini Loška dolina pa se
stranka trudi že tretje leto. In čeprav smo stranka ljudi v jeseni zivljenja, je vsaka nova pomlad pravi čas za korak
naprej. Zato, da bi bila tudi vsaka nova jesen obilnejša.Tako mislimo. Tako delamo. Stopite z nami v korak. Stranka smo
ljudje, ki prispevajo nove ideje, znanje in energijo za njihovo uresničitev. Vsak po svojih močeh. Nekateri še več od
tega. Ker pač drugače ne znajo. In takih ni tako malo. Le spomniti se je treba vseh članov poslanskih skupin, poslancev
in ministrov. Tvornih predsednikov in kreativnih voditeljev posameznih odborov. Pa vseh poverjenikov in aktivistov na
terenu, brez katerih naša stranka ne bi bila, kar je. Brez ljudi torej ne gre. Saj tudi vse, kar delamo, delamo za ljudi. Naša
stranka še posebej. Nobena generacija se ne sme izmikati prevzemanju odgovornosti. Naša stranka mora biti še
posebej socialno občutljiva. V povsem drugačnih časih smo se morali bojevati za samostojnost in Neodvisnost …
Krepili smo ponos države, našega gospodarstva in posameznikov. Te cilje pa želimo braniti in jih ohraniti tudi za
prihodnje rodove. Zagotoviti moramo, da bomo kot dobro organizirana in na visokih tehnologijah temelječa družba
ohranjali ravnovesje med generacijami.
Vidimo probleme, ki so okoli nas, in pripravljeni smo jih reševati z vašo pomočjo in posluhom za sočloveka.
Iz naših vrst se boste na lokalnih volitvah lahko odločali za županjo in za kandidate občinskega sveta.
Tisoč dvesto upokojencev v Loški dolini zi sasluži svojega predstavnika v občinskem svetu občine Loška dolina.
Za OO DeSUS Loška dolina
Martina Kočevar
DeSUS
Martina Kočevar kandidira za županjo.
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Lista kandidatov za občinski svet:
1. IVAN OŽBOLT
2. MARTINA KOČEVAR
3. BOŽIDAR OŽBOLT
4. BRANKO TURK
5. BRANKA PALČIČ
6. LUDVIK RIS
7. FRANC NOVAK
8. JOŽICA NOVAK
9. FELIKS LEKAN
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Loška dolina

www.loska-dolina.net / politične stranke / OO SD Loška dolina

Loška dolina si zasluži mesto med najrazvitejšimi občinami.
Socialni demokrati imamo znanje, sposobnosti in ideje.
Delovali bomo za blaginjo in kakovost življenja vseh občanov.
“Pride čas, ko so spremembe
neizogibne.”

Viktor Prosenc

“Konkurirajmo z varnimi in dobro
plačanimi delovnimi mesti.”

Slavica Čuk

“Društva si zaslužijo več podpore.”

Javno glasilo občine Loška dolina

Franjo Bukovec

“Evropa podpira aktivne,
zato izkoristimo priložnosti.”

Stanislav Pavlič

“Kulturi zagotovimo primeren
prostor, ki naj ne sameva.”

Vera Jasna Lekan

“Delo naj služi ljudem,
ne zgolj kapitalu.”

Uroš Mlakar

Oktober 2006

“Varna starost je skrb vseh.”

Biserka Levačič Nelec

“Uresničimo sanje o gradnji
sodobnega športnega objekta.”

Janez Sterle

“Delovni čas v zdravstvu
prilagodimo bolnikom.”

Ljubica Bavec

“Družabni dogodki naj nas
povezujejo.”

Almir Demirovič

“Omogočimo izgradnjo novih
stanovanj in otrokom prijazen vrtec.”

Armanda Obreza

“Upoštevajmo predloge vaških
odborov in zagotovimo ustrezno
komunalno ureditev.”

Sašo Mulec

“Izobraževanje je najboljša
investicija za prihodnost.”

Jasmina Kandare

“Občina naj bo dostopen in prijazen
servis za vse občane.”

Ivan Plos

Našim idejam se na volitvah pridružite tudi Vi!
36
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Smo za razvoj, s katerim bodo zadovoljni tudi prihodnji rodovi!
Soobčanke in soobčani Loške doline!
Spoštovani krajani Babne police, Babnega Polja, Dan, Dolenjih Poljan, Iga vasi, Klanc, Kozarišč, Loža, Markovca, Nadleska,
Podcerkve, Podgore, Podloža, Pudoba, Starega trga, Svete Ane, Šmarate, Viševka, Vrha, Vrhnike, Zgornjih Poljan!
Ni nam vseeno za prihodnost naših krajev in ljudi, zato smo s svojo vizijo, znanjem, voljo in časom pripravljeni aktivno
sodelovati pri razvoju Loške doline.
Predvolilnega obdobja ne razumemo kot trenutek za zidanje gradov v oblakih, sajenje rožic in dajanja praznih obljub. Za nas
je to čas, ko lahko zajamemo sapo in se zazremo v prihodnost ter pripravimo načrt za delo, za katerega nam ni težko poprijeti,
saj gre za naše kraje, za našo prihodnost, za naš skupni dom.
Predse zremo z veliko mero optimizma in realnim pogledom na razmere… Tudi zato, ker se po zaslugi sedanjega ministra za
finance dr. Andreja Bajuka finančno stanje občinam izboljšuje, kar realno povečuje možnosti izvedbe več investicij tudi v
naši občini. Seveda pa bomo pozornost namenili pridobivanju še dodatnih sredstev iz evropskih in drugih skladov ter skrbeli,
da bodo sredstva racionalno in primerno razporejena.
Veseli smo vsega, kar je v Loški dolini do danes narejenega, hkrati pa se z vso odgovornostjo zavedamo, da nas v prihodnjih letih
čaka še zelo veliko dela in aktivnosti na mnogih razvojnih segmentih.
Zato podpiramo izvedbo vseh začetih aktivnosti na področju izgradnje novih stanovanj, načrtovanja kanalizacijskega omrežja
za področje celotne občine, priprave na izgradnjo novega sodobnega vrtca, nadaljevanje adaptacije celotnega grajskega
kompleksa, kvalitetne izdelave prostorskega načrta, katerega postopki so v polnem teku in iskanje rešitev za izgradnjo
večnamenskega športno prireditvenega prostora in doma za starejše občane… ter celoten program, ki ga za prihodnje
obdobje načrtuje sedanji župan in kandidat za novega župana Janez Sterle.
Naša skrb je in bo še dodatno namenjena:
- aktivnemu delovanju pri prepoznavnosti Loške doline - naše naravne ter kulturne dediščine: ostrnice, Obrh, Snežnik,
najhladnejši kraj, gozdovi, polhanje, čebelarstvo… ter vzpodbujanju tradicionalnih prireditev
- skrbi za čisto okolje
- skrbi za kvalitetne družbene in socialne vsebine
- tesnejšemu sodelovanju z vsemi društvi in njihovi promociji
- tesnejšemu sodelovanju z vsemi vaškimi skupnostmi
- podpori znanja, podjetništva in turizma.
Seveda pa ne smemo pozabiti na naše krščanske korenine, naše izročilo, našo identiteto. Če se bomo tega vsi zavedali ter na
teh vrednotah gradili tudi naše medsebojne odnose in celotno podobo krajev, lahko z gotovostjo zatrdimo, da nas ni strah za
prihodnost naše Loške doline.
Vabljeni vsi posamezniki, organizacije, društva, vaške skupnosti…, da vsak po svojih močeh sodeluje pri ohranjanju tega, kar smo
dobili od naših prednikov, kar imamo danes ter k graditvi novega, z mislijo tudi na prihodnje rodove. Veseli bomo vsake vaše
pobude in pripravljenosti, da skupaj poskrbimo, da bo naša Loška dolina urejena, prijazna, gostoljubna in varen dom vsem nam.
Za vaše pobude, mnenja in predloge smo tudi v prihodnje vedno dosegljivi na naslovu: loska-dolina@nsi.si in seveda tudi osebno.
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kandidati N.Si
za svetnike v občinskem svetu občine Loška dolina
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Velika Krpanova pot

Notranjski kras nudi za pohodništvo
izjemne priložnosti. Je geološko
raznolika pokrajina, ima prostrane
pašnike in polja ter mogočen dinarski
gozd, polna je kraških pojavov ter naravnih in kulturnih znamenitosti.
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Zavod za turizem in Postojnska jama,
turizem sta skupaj s partnerji (občine
Loška dolina, Pivka, Bloke, Cerknica,
Postojna, Šolski center Postojna in Zavod za gozdove OE Postojna, agencija
RD Borgis, Holding Slovenske
železnice) zasnovala in pripravila nov
turis
tični pr
odukt – pohodniš
ko po
turistični
produkt
pohodnišk
pott,
Velik
a Kr
pano
va po
elika
Krpano
panov
pott . Projekt podpira in sofinancira tudi Evropski strukturni sklad za regionalni razvoj.
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Velik
a Kr
pano
va po
elika
Krpano
panov
pott povezuje celotno Notranjsko-kraško regijo v 91 km
dolgi in pregledno označeni trasi.
Začne se na železniški postaji v Pivki
in poteka po nekdanji poti, katere se
je posluževal pisatelj Fran Levstik, ko
je na gradu Kalec ustvaril prvo slovensko povest Martin Krpan.
Pot preči masiv javorniško-snežniških
gozdov med Juriščami in Lazami, poteka čez Loško dolino pri gradu Snežnik
do Žage pri Vrhniki in se pred Markovcem vzpne do Metulj na Bloški planoti. Od tam se preko Radleka spusti
ob Slivnici do Cerkniškega jezera, ga
preči pri Dolenjem Jezeru in Dolenji
vasi in pripelje v krajinski park Rakov
Škocjan. Zadnji del pa se pot vzpne
do Kaliča in se po Javorniški cesti izteče v Postojno, kjer se na železniški
postaji tudi konča. Skupno je na celotni trasi za 2009 m nadmorske višine
vzpona.
Pot je primerna za tridnevni treking
po Notranjskem krasu ali pa za krajše
enodnevne etape. Primerna je tako za
sproščene večdnevne aktivne počitnice, lahko pa predstavlja tudi pravi
izziv resnim rekreativcem/športnikom, ki se bodo zagotovo primerjali
med seboj, kdo jo zmore v krajšem
času. Na njej pa so dobrodošli tudi kolesarji.

Poglavitni namen ureditve te poti pa
je pritegniti v našo regijo čim več k
naravi in rekreaciji usmerjenih gostov . Takšnih, ki v spoštljivem stiku z
ohranjeno naravo in spoznavanjem
gostoljubnosti našega, sicer zadržanega
človeka, zaslutijo tisto pravo dušo Notranjskega krasa, ki ob današnjemu hitremu načinu življenja ostaja prikrita.
Drugi, prav tako pomemben namen
ureditve poti, pa je tudi utrjevanje
vezi med samimi prebivalci in občinami N
o tr
an
js
ko-kr
aš
ke rregi
egi
je
No
tran
anjs
jsk
o-kraš
ašk
egije
je, ki
smo si so na prvi pogled morda različni, vendar ravno v tej različnosti privlačni in enako pripadni naši prelepi
regiji.
Za namen ureditve te poti je potekala
ob celotni trasi izvedba postavitve
posameznih usmerjevalnih tabel
tabel.
Vodja celotne postavitve je bil Marjo
Šajn
Šajn, prizadeven markacist Planinske
zveze Slovenije, v občini Loška dolina
pa je to delo vzorno opravil Miro Podobnik s sodelavci.
Table so razdeljene na levi ali desni
smerokaz, ter manjše vmesne table,
ki pohodnikom potrdijo, da se nahajajo na pravi trasi. Skupno je na celotni
trasi postavljenih 176 tabel, od tega v
občini Loška dolina 27.
Table so pregledne, estetske in
odražajo spoštovanje do okolja in
Notranjsko-kraške dediščine.

Izdelane so v sodelovanju s Šolskim
centrom iz Postojne, ki v projektu
sodeluje kot partner. Za šolo je to
sodelovanje tudi dobra priložnost, da
se izkaže v projektu Socrates/Comenius, v katerega so vključeni kot predstavniki Slovenije s še 4 državami članicami EU.
Uradna otvoritev poti je bila
1.8.2006. Istočasno je izšla tudi po1.8.2006
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v merilu 1:30 000 in 5.000 izvodih.
Štirinajst dni za tem pa je izšla še knjiga “Dober dan Krpanova dežela,
sprehodi po Notranjskih poteh”
(slovenska in angleška različica), ki na
320 straneh s skoraj 1000 fotografijami bogato opisuje vse notranjske
občine in kraje. Knjiga je po naročilu
zavoda za turizem nastajala tri leta,
njen avtor pa je domačin Drago Kolenc.
Obe publikaciji sta že v prodaji v vseh
večjih knjigarnah Mladinske knjige
(tudi v Cerknici), naroči pa se jih lahko
tudi po povzetju na naslov:
Notranjsko-kraški regionalni zavod za
turizem Postojna
Ljubljanska c.2, 6230 Postojna
Tel. 05 7265519
mag. Joško Štajer
Notranjsko-kraški regionalni zavod
za turizem Postojna
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Kraško podzemlje med Loškim in
Cerkniškim poljem ter Bloško planoto

foto: Alojz Troha

Večina domačinov in tudi velik del svetovne, predvsem strokovne javnosti,
dobro pozna Križno jamo pri Ložu. Je
ena naših najdaljših jam, največje arheološko najdišče kosti jamskega
medveda na svetu, četrta jama na svetu
po pestrosti jamskih živali … A o njej
bomo govorili kdaj drugič.
Redko kdo pa ve, da je Križna jama
pri Ložu le del večjega enotnega jamskega sistema, ki odvaja vodo iz Bloške
planote proti Cerkniškemu polju. V
tem sistemu je več jam in brezen. V
tem članku bom opisal Novo Križno
jamo.
Zgodovina raziskav
Vhod v Novo Križno jamo je ozek dihalnik ob steni udornice Grdi dol v
bližini vhoda v svetovno znano Križno
jamo pri Ložu. (Udornica je večja luknja v površju, ki ima eno ali več strmih
sten. Udornice običajno nastanejo z
udorom jamskega stropa. V naslednjih stoletjih in tisočletjih pa zmrzal in
dež še poglobita in zvečata luknjo.)
Jamarji so ta dihalnik poznali že okrog
leta 1970. (Dihalnik je luknja v tleh,
skozi katero piha zrak, kar je še posebej vidno pozimi, ko mrzel okoliški
zrak izpodriva toplega jamskega na
površje.) Avgusta 1991 pa je jamarjem iz Bloške Police in Bločic uspelo
priti skozi prekopano ožino.

Zlati slap v Novi Križni jami

ponvic«. Na jugovzhodnem robu ponvic je v tleh velika udorna luknja skoraj okrogle oblike s premerom 5 m.
Na dnu udora opazimo vodno gladino
Pritočnega sifona. Le ta dovaja vodo iz
Križne jame. Jamarski potapljač Ciril
Mlinar se je potopil 70 m globoko, a ni
našel človeku prehodne povezave
med jamama.
Dalje gremo po poti med velikimi skalami, ki so se pred stoletji zrušile s
Javno glasilo občine Loška dolina

Meritve Nove Križne jame so se pričele decembra 1991. Jamarji so kmalu ugotovili, da je jamarski način merjenja (uporaba kompasa in metra) za
to jamo uničujoč. S takim načinom
merjenja bi preveč poškodovali krhke
sigaste oblike, ki so velika zanimivost
te jame. Zato so za pomoč prosili geometra Franja Droleta iz Inštituta za
raziskovanje krasa v Postojni. Z
njegovo pomočjo so jamo natančno
geodetsko izmerili in izdelali kvaliteten
jamski načrt. Ta je osnova za popis
jamskih oblik in pojavov, kar je
pomembno za varstvo in ohranitev
naravne dediščine. Jama spada med
zaprte in zanjo velja najstrožji varstveni režim po Zakonu o varovanju
podzemeljskih jam, ki so opredeljene
kot vrednote državnega pomena.
Skupna dolžina jame je 1415 m. Višinska razlika od vhoda do najnižje točke
pa znaša 80 m.

N1-Vhodna ožina v Novi Križni jami

Na dnu dvorane je vodoravno nadaljevanje, ki se imenuje Suha reka. Rov
je širok povprečno 8 m, visok pa 6 m.
Po 20 m hoje pridemo do »jezera suhih

Oktober 2006

Prva dvorana je Dvorana drobnovratnikov. Ta, po prostornini ne preveč
velika dvorana, je pomembna, ker v
njej živi veliko redkih jamskih živali,
med njimi tudi hrošči drobnovratniki,
po katerih je dvorana dobila ime.

foto: Alojz Troha

foto: Društvo ljubiteljev Križne jame

Vhod v jamo je ozek prekopan dihalnik (na nekaterih mestih širok le 28
cm), ki otežuje dostop v jamo.

Geodetske meritve v Novi Križni jami
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foto: Društvo ljubiteljev Križne jame

foto: Društvo ljubiteljev Križne jame
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Zaviti kapniki ob Vetrovnem slapu

Manjši baldahin

Javno glasilo občine Loška dolina

stropa, do obale jamskega potoka. V
vodi najdemo prve krhke sigaste oblike, zaradi katerih je potrebna zelo
previdna hoja in vožnja s čolnom, česar je sposobna le peščica dobrih
poznavalcev jame. Vzporedno s potjo so v vodi sigaste oblike zlato rumene
barve. Mesta, preko katerih voda ne
teče, pa so popolnoma črna, kar ustvarja lep barvni kontrast.
Na levem in desnem bregu so močno
zakapane površine, s katerih visijo
manjši baldahini. (Baldahin je velika
kapniška zavesa, ki se spušča iz jamskega stropa ali sten)
Na desnem bregu je pritok vode iz
stranskega Kaplanovega rova. Glavni
vodni rov se nadaljuje v smeri proti
zahodu.

Največja dvorana s podornimi skalami se imenuje Dvorana Kobe. Dolga
je 150 m, široka 30 m, visoka več kot
20 m. Na koncu dvorane se začnejo
brzice in vodni tok se strmo spušča
proti vmesnemu sifonu. Ta sifon lahko
obidemo po starejšem rovu, ki leži 5
m višje.
Takoj za obhodnim rovom so v strugi
potoka do 4 m visoki skalni bloki, na
katerih rastejo sigove kope (Kope so
kapniki velikih površin.)
Od Vetrovnega slapa se jamski strop s
15 m spusti na 8 m višine. Desni breg
predzadnjega jamskega jezera tvori
peščena in blatna sipina, ki poteka do
dela jame z imenom Pokopališče kapnikov. Tam je voda nakopičila veliko
količino polomljenih kapnikov. Ob visokih vodah je ta del jame popolnoma zalit.

Končna dvorana v jami, dvoranica Sifona upanja ima obliko kocke.
Jama je od tu dalje za človeka nedostopna. Vode tečejo naprej in se po
slabih 800 m zračne razdalje pojavijo
na površju v izviru Šteberščice blizu
starega gradu Šteberk na robu Cerkniškega polja.
Novi deli Nove Križne jame
V okviru raziskav za diplomsko nalogo na oddelku za geografijo v letu
2004 sem ob pomoči Alojza Trohe
odkril in raziskal nove rove v Novi
Križni jami. Ti suhi rovi so zelo bogato
zakapani, oblike izredno krhke, zato
so potrebni strogega varovanja. Podrobnejši opis raziskav, meritev in fotografije teh rovov bom predstavil v
naslednji številki Obrha.
Matej Kržič
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Občinski praznik je 19. oktober
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Občinski praznik Loške doline je 19.
oktober. Ne pojasnjujemo več, zakaj
je praznik občine ravno 19. oktober.
To sem napisal, da bi mlajši izvedeli in
da bi se starejši, ki so to že dobro vedeli
in pozabili ter bi se spomnili, zakaj je
praznik naše občine ravno 19. oktober. Tudi župan, ko je lani ob občinskem prazniku na svečanem zasedan-

ju občinskega sveta v Kulturnem
domu podeljeval občinska priznanja,
ni povedal, zakaj je občinski praznik
ravno na ta dan. Je pozabil? Se mu ni
zdelo vredno povedati ali ni želel povedati, da je občinski praznik v spomin
na dogodek, ki se je zgodil 19. oktobra 1941. leta v Loški dolini. V Ložu.
Dogodek, na katerega smo bili do

nedavnega ponosni. Danes pa, kakor
da bi želeli pozabiti, kakor da ni prav,
da je občinski praznik ravno na ta dan.
Starejši, malo mlajši pa tudi še malo
starejši se še spomnimo, da so 6. aprila 1941. leta Jugoslavijo napadli Nemci in Italijani. Brez velikih težav so Jugoslavijo zasedli. Slovenijo so si zmagovalci razdelili. Nemci, ki so dobili
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Meja z Italijo takrat ni bila daleč. Le
nekaj kilometrov stran. In Loška dolina je bila italijanski plen, kakor tudi
Dolenjska, Kočevsko, Notranjska in
sedež takratne Dravske banovine,
največje slovensko mesto, Ljubljana.
Te osvojene kraje so poimenovali
Ljubljanska pokrajina (Provincia di
Lubiana). Že v začetku maja so jo priključili Kraljevini Italiji. Postali smo ena
od italijanskih provinc, prebivalci pa
italijanski državljani. Ljudje so bili prestrašeni, razočarani, ker je Jugoslavija
tako hitro kapitulirala. Italijanov niso
cenili. Starejši moški, tisti, ki so se bojevali z njimi v prvi svetovni vojni, so
jih še vedno sovražili. Tisti, ki so vedeli, kaj počnejo v že prej, po prvi svetovni vojni priključeni slovenski Primorski, pa tudi. Vedeli so, da tam Slovenci ne smejo govoriti slovensko, da
v slovenskih šolah italijanski učitelji Slovence poučujejo v italijanščini. Slutili
so, da bo tako kmalu tudi pri nas. In
takrat se je začelo. Slovenci smo se
razdelili. Okupacijo je pozdravila in se
za priključitev Ljubljanske pokrajine
kraljevini Italiji zahvalila cerkev.
Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman
je v ljubljanski stolnici 22. maja 1941
daroval zahvalno mašo. Zahvalil se je
za priključitev Ljubljanske pokrajine
kraljevini Italiji. Pa niso bili vsi hvaležni
za priključitev. Nekateri so hoteli upor.
Upor proti okupatorjem. Upor z
orožjem, ki ga je pustila kraljeva vojska, ko je zbežala. Tretji okupatorjev
tudi niso marali, niso pa bili za
oborožen upor. Da bo preveč žrtev,
so rekli. »Počakajmo. Italijani bodo

kmalu poraženi in zmagovalci nam
bodo vrnili kralja, kraljevino in vse, kar
smo v kraljevini imeli.« In začela se je
delitev Slovencev, predvsem v
Ljubljanski pokrajini, na tiste, ki so bili
za upor, in na tiste, ki so uporu nasprotovali. Že 27. aprila so v Ljubljani
ustanovili OF, Osvobodilno fronto, in
sklenili, da bodo začeli z uporom. Zbirali so orožje in zbirali so se prvi uporniki. Po gozdovih. Tudi na Notranjskem. Nedaleč od nas. Pri Borovnici,
na Kožljeku. In skupina upornikov,
katero je vodil poročnik jugoslovanske vojske Ljubo Šercer, je 19. oktobra 1941. leta napadla italijansko
posadko v Ložu. Nekaj Italijanov so
ubili. Nekaj so jih ujeli in kasneje izpustili, nekateri so jim ušli. V napadu
so padli tudi prvi partizani. Italijani so
partizane zasledovali in skupino v
nekaj spopadih razbili. Nekateri partizani so se prebili v Ljubljano. Tudi
poveljnik poročnik Ljubo Šercer. Italijani so ga tam prepoznali kot vodjo
napada na Lož in ga ustrelili.
Napad na italijansko posadko v Ložu
je bil le majhna vojaška zmaga partizanov. Imel pa je razločno sporočilo
okupatorjem! Odmevalo je do Rima.
Začelo se je. »Nismo vsi hvaležni za
okupacijo. Pregnali vas bomo od tu. Z
uporom, z orožjem se bomo osvobodili. Sami in skupaj z vsemi, ki se že bojujejo proti zavojevalcem Evrope.«
Upor v Loški dolini se je zares začel
maja naslednje leto. Veliko mladih fantov in mož se je pridružilo partizanom.
Italijani, ki so se že umaknili iz Loške
doline, so se v ofenzivi, ki jo zgodovinarji imenujejo Roška ofenziva, v

dolino vrnili. Maščevali so se strahotno. Za napad na Lož, za upor. Lož so
požgali. Ustrelili so 184 prebivalcev
doline. Največ mladih fantov in nekaj
žensk. Pobijali naj bi talce! Pa so bili
pobiti zares talci? Čigavi talci naj bi bili
kosci iz Babnega Polja? Devet so jih
ubili pri Jermen dolu. Čigav talec naj
bi bil Matjonov oče, ki so ga ubili pri
košnji v Grajševki? Pobijali so kar tako.
Zato ker so bili Slovenci. Zato ker se
je Loška dolina okupatorju uprla. Se
je pa Loška dolina še bolj razdelila. Na
tiste, ki so upor in partizane podpirali, in na tiste, ki so za vse gorje, za
požige hiš, za poboje, krivili partizane.
Ker so se uprli, naj bi povzročili nepotrebne žrtve. Pridružili so se okupatorju v boju proti partizanom.
Slovenska partizanska vojska je bila
kot del protihitlerjevske koalicije med
zmagovalci v drugi svetovni vojni. Loška dolina je za to zmago plačala visoko
ceno. Kako visoka je bila, lahko razberemo iz spomenika žrtvam okupatorja na Ulaki in na pokopališču v Viševku iz spominske plošče padlim in
po vojni pobitim na drugi strani.
Upor proti okupatorju je pogumno,
junaško in visoko etično dejanje. Loška dolina je lahko ponosna, da se je
upor proti okupatorju v Ljubljanski
pokrajini začel ravno pri nas. Ne sramujmo se povedati. Povejmo na ves
glas: »Začelo se je pri nas 19. oktobra
1941. leta z napadom na Italijane v
Ložu. Občinski praznik naj bi na to
spominjal. Spominjajmo se in bodimo
na to ponosni.«

Javno glasilo občine Loška dolina

največji del, malo Madžari in nekaj več
Italijani.

Tone Premk

Še o izvoru imena vasi Podcerkev

Ko so okrog leta 600 Slovenci naselili
te kraje, so tu našli staroselce2, ki so
govorili latinski jezik, od katerih so

1
2

prevzeli latinski koren. Ena od možnih
slovenskih različic imena; Podcirku,
Podcirkl, Podcirk je bila ohranjena še
leta 1468. Šele mnogo desetletij potem, ko je bila v 14. stoletju sezidana
cerkev, se je prvotna različica imena
začela postopoma spreminjati, kot
navaja gospod Kebe v 3. številki Obrha
na strani 37. Sedanja oblika imena
Podcerkev se je izoblikovala v 18. stoletju, to potrjuje dosledni nemški
prevod “Unterkirchen” iz leta 1768.
Da bi se vas imenovala Sveti Martin,

Nelec Franc, Prvotno ime vasi Podcerkev, Obrh št 1/2006
Janez Šumrada; Notranjski listi I, stran 31

še preden je bila sezidana cerkev, je
malo verjetno. Nenavadno bi bilo, da
bi potem, ko je bila cerkev sezidana in
posvečena Sv. Martinu, vasi spremenili ime tako, da so svetnika prezrli in
vas poimenovali po splošnem verskem objektu. To bi bilo nedopustno,
še posebno, ker je bil sv. Martin pri
Frankih oz. Nemcih najbolj čaščen
svetnik.
Oktober 2006

V prvi letošnji številki Obrha sem pisal o izvoru imena vasi Podcerkev in
izvor imena oprl na latinsko besedo
cirkulus, cirkes. Gospod župnik Kebe
v tretji številki Obrha na strani 37 navaja, da ni osnove, da bi ime vasi povezovati s latinskim korenom. Vendar
arheološke najdbe in nemški zapis vasi
Podcirk tega ne potrjuje1.

Na podlagi navedenega menim, da je
imela cerkev pri sedanji obliki imena
le fonetični vpliv (ii se je spremenil v
e ), koren pa je latinski.
Franc Nelec
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Prva zapisana imena vasi v župnijah Stari
trg in Babno Polje in zanimivosti, II. del

Javno glasilo občine Loška dolina

a. Prvič se vas Podgora
16. Podgor
odgora.
omenja v nemški obliki kot »Hinterperch« leta 1384. »Hinderperg« so zapisali še leta 1392, 1393, 1403, 1425.1
Od leta 1635 so v krstni knjigi pri krstih
iz Podgore zapisali »ex sub Monte«, iz
Podgore. Leta 1392 je bil v tej vasi
podložnik Martin Teran. Priimek je
nastal po značilnem primorskem vinu
in se v Loški dolini ni ohranil. Leta 1855
je za kolero umrlo 26 vaščanov in
takratno zaobljubo, da bodo imeli vsako leto sv. mašo na Križni gori, vaščani
držijo še dandanes. Po pet družinskih
članov je za kolero umrlo na št. 8 (13)
in 12 (3), po štiri pa na št. 1 (23) in 9
(9). Od okoli leta 1860 do konca druge
svetovne vojne je odšlo v tujino 44
vaščanov. 2 V tej vasi imenujejo
dvorišče »gorišče«. »Pometel sem gorišče.«3 Beseda pomeni prostor, kjer
gori. Iz tega sklepamo, da je na
dvoriščih večkrat gorelo. Jezikoslovec
M. Pleteršnik pozna izraz.4
ž. Vas »Potlos« se omenja že
17. Podlo
odlož.
leta 1220. Leta 1260 so pisali »Potilos«,
leta 1300 »Poclos«, leta 1444 »Podlas«
in »Podlos«. Vas je 23. julija 1802 do tal
pogorela,5 zato so po požaru skednje
in kozolce postavili daleč od vasi. Vas
je bila nekdaj povezana z romarji na
Križno goro. Vaška soseska je imela
cerkev Sv. Ane vedno za svojo
podružnico. V tej vasi se leta 1220
omenja nižji plemič Virand (Weriandus). To je eden najstarejših imen, ki
je postal priimek in se je ohranil. Leta
1575 je živel v tej vasi kmet Jurij
Khube, pozneje so priimek pisali kot
Kebe in Kobe. Priimek je ostal še okoli sto let. Od okoli leta 1860 do konca
druge svetovne vojne je odšlo v tujino
59 vaščanov.
ol
jane. Prvič se vas omenja leta
18. P
Pol
oljane.
1438 kot »Polan«. Leta 1444 so pisali
1
2

3
4
5
6
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»Pollan« in »Polen«.6 Leta 1688 so za vas
v urbarju zapisali »Der St. Andre am
Pollane«, Sveti Andrej na Poljanah.
Cerkev Sv. Andreja leži na 1065 m visokem hribu in je najvišje ležeča
cerkev daleč naokrog. Gornje in Dolnje Poljane niso bile v starih matičnih
knjigah in v knjigi status animarum
nikoli ločene, ampak so bile samo Poljane. Katere Poljane so starejše, je
težko reči. Leta 1866 so v obeh vaseh
živeli sto trije prebivalci. Leta 1899 so
pogorele Dolnje Poljane. Leta 1942 so
Italijani požgali Gornje in Dolnje Poljane in so nekateri vaščani Gornjih
Poljan nekaj časa bivali kar v cerkvi Sv.
Andreja.7 Na Dolnjih Poljanah je ostala cela samo Okoliševa kašča.8 Od okoli
leta 1860 do konca druge svetovne
vojne je odšlo v tujino 44 vaščanov.
Starejši ljudje poznajo pregovor, da če
se neka jed dolgo kuha, da se »kuha kaof
e«
kor pol
jans
ko k
ofe«
e«. Zgodba
poljans
jansk
kof
pripoveduje, da je pred veliko leti imel
na Gornjih Poljanah sv. mašo neki starotrški kaplan, ki je imel rad pravo kavo.
Ko je prišel na Dolnje Poljane k Polonščevim, je dal gospodinji 9 surovo
nepraženo kavo in jo prosil, naj jo po
maši, ki jo je imel pri Svetem Andreju,
skuha. Ta pa je v nevednosti, ker kave ni
poznala, dala kuhati kar tako kavo. Ko jo
je po maši vprašal, če je kava že skuhana, je ta dejala, da se tista reč noče skuhati, da je še vedno trda. Vzel je klobuk in
dejal: »No potem naj se pa kar še kuha.«
19. Pudob. Ta vas se omenja že leta
1220 kot »Aich«, leta 1269 »Aych«, leta
1275 »Auch« in »villa de Aich«, leta 1285
»Eyche«. V matičnih knjigah od leta
1635 in v župnijskem urbarju iz leta
1688 so pisali Pudob. Die Eiche je nemško hrast, »dob« pa je stara slovanska
beseda za hrast.10 Staro ustno izročilo
pravi, da je bil ob začetku naselja v

vasi velik hrast, ki ga je strela presekala na pol, zato »pu-dob«.11 Leta 1855
sta umrla za kolero dva vaščana.
Takratno zaobljubo, da bodo imeli vsako leto sv. mašo na Križni gori z vaščani Ige vasi, držijo še dandanes. Od okoli
leta 1860 do konca druge svetovne
vojne je odšlo v tujino 66 vaščanov.
20. Stari trg. Za razumevanje imena
naselja Stari trg se moramo vedno
soočiti z imenom naselja Lož, ker se je
sedanji Stari trg do leta 1341 imenoval
Lož. (Glej zapis o Ložu pod št. 11!) Od
leta 1341 do 1384 imamo v listinah dva
trga imenovana Lož in ni vedno natančno razvidno, ali gre za novi trg pod
gradom, sedanji Lož, ali za sedanji Stari
trg, imenovan še vedno kot Lož. Sedanji Stari trg so prvič zapisali s sedanjim imenom v nemški obliki »Altenmarckht« leta 1384. Iz listine oglejskega patriarha Bertolta iz leta 1221 sklepamo, da je bila starotrška župnija
ustanovljena že leta 1160. Leta 1230
se omenja že starotrški župnik Rudolf,
od župnika Eberharda pa je iz leta
1327 ohranjen lep pečat. Do leta 1830
se je župnija imenovala po Ložu (parochia Laas), čeprav ni bila nikoli v
Ložu, ampak vedno v Starem trgu.12
Leta 1635 so v krstni knjigi pri krstih iz
Starega trga zapisali po latinsko »ex
Antiquus pagus«. Lahko sklepamo, da
ima naselje Stari trg ob cerkvi neko
povezavo z rimskim oz. predrimskim
naseljem na Ulaki. Še leta 1662 je bil v
Starem trgu priimek Naroden. To je
vzdevek po lastnosti, ki še ni izumrla
… Kar pol Starega trga je pogorelo leta
1872 in 1906.13 Od okoli leta 1860 do
konca druge svetovne vojne je odšlo v
tujino 91 tržanov.
Janez Kebe, župnik
(se nadaljuje)

KOS, str. 439.
LDZBP, II. DEL, str. 210 in 220. Vsi podatki o izseljencih za vse vasi Loške doline in za Babno Polje so v istemu delu str. 12 in
ob koncu opisa posamezne vasi.
Jože Sterle, ustni vir.
»Der Brandplatz«, M. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, I. del, Ljubljana 1894, str. 233.
Prav tam, str. 514.
KOS, str. 456.
Sedaj pokojna Marija Ravšelj – Matičnova , ustni vir.
Sedaj pokojni Lojze Okoliš, ustni vir.
Stanko Gerbec, ustni vir. Zdi se, da je bila to Jera Polončič, roj. Hace, roj. 1813 v Podcerkvi 1 – Mežnarjeva. Mož Blaž Polončič,
roj. 1804, je okoli leta 1870 pripovedoval dr. Hinku Dolencu, sodniku v Ložu, kako se je srečal z medvedom v gozdu pod jelko.
Glej J. K. Loška dolina z Babnim Poljem, Lj. 2002, str. 580.
M. Pleteršnik, prav tam, str. 142.
LDZBP, str. 163.
LDZBP, str. 33-34.
LDZBP, II. DEL, str. 515-516.

TLAČNO LIVARSTVO
Izmed prispelih dopisnic z pravilnimi
rešitvami smo izžrebali tri,
za katere nagrade prispeva
GO-RO LIV d.o.o.
Grahovo 96a
1384 Grahovo
1. nagrado: Set za žar
prejme Bem Nared
Nared, Lož, Pod zidom 14, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: Varnostni fluorescentni
brezrokavnik
aT
ek
avec, Lož, Smelprejme Fanik
anika
Tek
eka
ijevo naselje 30, 1386 Stari trg pri
Ložu
3. nagrado: Varnostni fluorescentni
brezrokavnik
prejme Marija Bartol, Cesta
Notranjskega odreda 40, 1386
Stari trg pri Ložu

Vsem nagrajencem čestitamo!
Na osenčenih poljih, ki izhajajo iz slike,
boste tudi tokrat dobili geslo, ki je rešitev križanke.
Rešitev – geslo napišite na dopisnico
in jo pošljite na naslov uredništva Obrh
vembr
a 2006
najpozneje do 27. no
nov
embra
2006.
Izžrebali bomo šest reševalcev, ki
bodo pravilno napisali rešitev.

Tokrat nagrade prispeva :
Frizerski salon Renata
Rožnik 6
1386 Stari trg pri Ložu
1. in 2. nagrada: žensko striženje
3. in 4. nagrada: moško striženje
5. in 6. nagrada: otroško striženje

Oktober 2006

Nagradno geslo križanke v juliju je
bilo:

Javno glasilo občine Loška dolina

NAGRADNA KRI@ANKA
KRI@ANKA
NAGRADNA

Želimo vam zabavo pri reševanju
križanke in veliko sreče pri žrebu.
uredniški odbor
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ODTRGAJTE SE OD RUTINE …
Če želite izboljšati svoje psihofizične sposobnosti, se naučiti ravnati z orožjem,
se izuriti za preživetje v različnih okoliščinah, če želite okusiti vojaško življenje,
se pridružite rezervni sestavi Slovenske vojske.

www.slovenskavojska.si

Biti morate polnoletni, imeti najmanj srednjo poklicno izobrazbo in izpolnjevati predpisane pogoje. Če imate odslužen vojaški rok ali če ste se prostovoljno

V počastitev občinskega praznika vabimo občanke in
občane
na svečano sejo
Občinskega sveta Občine Loška dolina
s podelitvijo
občinskih priznanj

usposabljali za obrambo, vas bomo vključili v program specializiranega usposabljanja, če nimate odsluženega vojaškega roka, pa najprej v program temeljnega
vojaškostrokovnega usposabljanja.
O vseh ugodnostih, obveznostih in pogojih vas bomo seznanili na Upravi za
obrambo Postojna,, v izpostavah v Kopru (tel. 05 639 22 76), Postojni (tel. 05 728
01 3
1) ali Sežani (t
el. 05 73
4 55 5
4) tter
er pisarnah v Izoli (t
el. 05 6
41 72 33), Piranu
31)
(tel.
734
54)
(tel.
64

v četrtek, 19. oktobra 2006 ob 18. uri
v športni dvorani
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja v Starem trgu.
ŽUPAN
Janez Sterle
z nami bodo:
tenorist Miran Žitko
pianistka Snježana Pleše
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož

74 60 02), Cerknici (t
el. 0
1 709 1
08
7) in Ilirski Bistrici (t
el. 05 7
14 55 9
1).
67
(tel.
01
10
87)
(tel.
71
91).
(tel.
el. 05 6
(t
Oglasit
e se lahk
o tudi pri ssk
kupini za pridobiv
an
je k
adr
a vV
ojašnici P
os
anje
kadr
Oglasite
lahko
pridobivan
adra
Vo
Pos
osttojna
(t
el. 05 728 1
4 01).
(tel.
14

IN SE PRIDRUŽITE POGODBENI
REZER
VI SL
OVENSKE V
OJSKE!
VO
REZERVI
SLO

