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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci!
Pa smo dočakali tudi prvi Obrh enajstega letnika. Prihaja nekoliko pozneje kot ponavadi, je
pa zato nekoliko obsežnejši. Dvojna številka, ki je pred vami, je kljub pomladi precej zimsko
obarvana, kar je nekoliko tudi razumljivo, saj je bila letošnja zima tista prava in daljša, kot smo
je bili vajeni v zadnjih letih. Pa tudi Snežnik nad Loško dolino kljub rumeni preprogi cvetočega
regrata še vedno kaže svoj nekoliko zasneženi obraz. V obdobju od decembrske številke je za
nami kar nekaj praznikov in zanimivih dogodkov. Nekateri so našli prostor v Obrhu, mnogi drugi
pa so žal odšli mimo. Kaj naj rečem ob tem, kot da vas ponovno kot že tolikokrat do sedaj vabim, da me na dogodke, jubileje in uspehe podjetij, društev, posameznikov ter o zanimivostih
in aktualnostih z različnih področij življenja in dela v naši Loški dolini opozorite. Še bolje pa bo,
da o tem kaj napišete, pofotografirate in posredujete na uredništvo. Tako bo Obrh bolj aktualen,
pester, berljiv in živ. Hvala vsem, ki ste prispevali vsebino tej dvojni številki. S svojimi prispevki
ste vabljeni tudi v prihodnje. Tudi sam se bom potrudil, čeprav ugotavljam, da žal ne morem
biti s svojim fotoaparatom in beležko prisoten vedno in povsod tam, kjer se kaj dogaja in bi bilo
prav, da ne gre v pozabo.
Prijetne pomladne dni tudi ob branju Obrha vam želim!
Borut Kraševec, urednik
p. s. Kljub temu da ta Obrh šteje več strani, pa boste v njej ljubitelji reševanja križank žal zaman
iskali svoje razvedrilo. Potrudil se bom, da bo v prihodnji številki križanka zopet našla svoje
mesto. Podjetja in podjetnike, ki so pripravljeni prispevati nekaj nagrad za reševalce, pa lepo
vabim, da se oglasijo na naslov uredništva.
Seveda pa nismo pozabili na nagrajence iz decembrske križanke, za katero je nagrade prispevala
frizerka Renata.
V uredniškem odboru smo izžrebali naslednje nagrajence, ki so si s pravilno rešenim geslom
prislužili BREZPLAČNO STRIŽENJE v Frizerskem salonu Renata, Rožnik 6, Stari trg pri
Ložu, tel.: 01 7057 708; GSM: 041 708 010
1. Milena Lekan, Podgora 2 A, 1386 Stari trg pri Ložu
2. Vida Modic, Vrhnika 35, 1386 Stari trg pri Ložu
3. Neža Homovec, Podskrajnik 16, 1380 Cerknica
4. Barbara Truden, Pudob 54, 1386 Stari trg pri Ložu
5. Fanika Tekavc, Lož, Smelijevo naselje 30, 1386 Stari trg pri Ložu
Vsem nagrajenkam v imenu uredniškega odbora čestitam!
Po pošti boste prejele obvestilo, s katerim boste lahko uveljavljale nagrado.

Zadnji dan za oddajo člankov: 25. junij 2010.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300 dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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Na kratko iz občinskega sveta
24. in 25. redna seja
Najpomembnejša točka dnevnega reda teh
sej je bil proračun občine Loška dolina za
leto 2010.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter
drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen
je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa
globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna
po posameznih programih, podprogramih
in projektih. V letu 2010 je v proračunu
predvidenih 3.472.000,00 EUR prihodkov in
3.758.200,00 EUR odhodkov. Razlika med
prihodki in odhodki se pokriva s prenosom
sredstev na računu iz preteklega leta.
Sredstva se bodo v letu 2010 predvidoma
porabila po naslednjih področjih funkcionalne klasifikacije:

Društva s področja turizma so v Zakonu o
spodbujanju razvoja turizma opredeljena
kot pomemben turistični akter in partner pri
razvoju turizma na lokalnem nivoju. Eden
od virov financiranja društev s področja
turizma je tudi občinski proračun. Občinski
svet je sprejel Pravilnik o sofinanciranju
programov društev s področja turizma v
občini Loška dolina. S pravilnikom se bodo
dodeljevala sredstva na podlagi razpisa,
glede na sprejeta merila in kriterije. Merila
in kriteriji za sofinanciranje programov so
sledeča: število članov s plačano članarino,
aktivnosti društva v razpisanem letu (izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega
in širšega pomena, organiziranje in izvajanje razstavne dejavnosti, spodbujanje
lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma, akcije

NAMENI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
OBČINE LOŠKA DOLINA V LETU 2010
01

JAVNA UPRAVA

02

OBRAMBA

03

JAVNI RED IN VARNOST

04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

05

Sprejeti
proračun v EUR

Delež v odhodkih

618.768

15.59

3.000

0,08

119.970

3,02

1.023.700

25,80

VARSTVO OKOLJA

463.500

11,68

06

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI
RAZVOJ

637.520

16,06

07

ZDRAVSTVO

41.530

1,05

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST
DEJAVNOSTI NEPROF. ORG.

321.400

8,10

09

IZOBRAŽEVANJE

631.000

15,90

10

SOCIALNA VARNOST

108.100

2,72

3.758.200

100,00

na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine, urejanja in olepševanja okolja,
oblikovanje turističnih produktov s področja
rekreacijskih dejavnosti, organiziranje in
sodelovanje pri organizaciji turističnih
prireditev lokalnega in širšega pomena,
aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti
mladine za delovanje na področju turizma, izobraževanje in izpopolnjevanje
kadrov za namene pospeševanje turizma,
izobraževanje članov društev, reference izvajalca).
Občinski svet je sprejel tudi letni program
športa in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2010. Za
programe športa je v letošnjem letu predvidenih 30.000,00 EUR, za programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pa 26.500,00
EUR, ki se razdelijo med prijavitelje skladno
s pogoji javnega razpisa.
Novela Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, ki je bila sprejeta
v lanskem letu, določa, da svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev in trije predstavniki
staršev. Tako je občinski svet potrdil spremembo odloka o ustanovitvi osnovne šole,
ki spreminja številčno sestavo sveta zavoda
(prej trije predstavniki delavcev, po novem
torej pet).
Direktorju Zdravstvenega doma dr. Božidarja
Lavriča Cerknica je potekel mandat in na
osnovi javnega razpisa je svet zavoda sprejel sklep o imenovanju Saša Kavčiča, dr.
med., spec. spl. med., saj je kandidat izpolnjeval vse razpisne pogoje. Občinski svet
je soglašal z imenovanjem direktorja, saj
mora občina Loška dolina kot ustanoviteljica
zdravstvenega doma navedeno imenovanje
obravnavati.

Danica Zrim

Občina sofinancirala obratovanje smučišča Ulaka
Občina Loška dolina je na podlagi prošnje
Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož iz
letošnjega proračuna zagotovila sredstva v
višini 14.000,00 EUR za sofinanciranje obratovanja smučišča Ulaka.
Na podlagi veljavne zakonodaje je občinski
svet v preteklem letu sprejel Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo na
smučišču Ulaka. Občina je zainteresiranemu
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vlagatelju Smučarskemu klubu Kovinoplastika Lož za obstoječo žičniško napravo
na Ulaki podelila koncesijo za dobo 20 let.
S pravimi zimskimi razmerami so bili tako
ustvarjeni odlični pogoji za obratovanje
žičniške naprave. Potrebno pa je bilo zagotoviti še ustrezno varnost in vzdrževanje
smučišča. Pri sprejemanju proračuna je bil
tako posredovan predlog, da se v letu 2010
zagotovijo dodatna sredstva za obratovanje

smučišča. Iz sredstev proračuna smo sofinancirali stroške nakupa zaščitnih mrež,
stroške tehničnega pregleda smučišča in nakupa snežnega topa.
Upamo, da nam bo zima tudi v smučarski
sezoni 2010/2011 natrosila dovolj snega,
da bodo pridobljene smučarske naprave in
vlečnica služile svojemu namenu in s tem
obogatile smučarsko dogajanje v Loški dolini.
maj, 2010
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Povabilo subjektom za oddajo vloge za pridobitev pravice do uporabe znamke Zeleni kras

sta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

________________________________________________________________________
Na podlagi Pravilnika o uporabi znamke Zeleni kras, sprejetega na 39. seji Sveta Notranjsko-kraške regije dne 13. aprila 2010, vabimo poten-

cialne upravičence k oddaji vloge za pridobitev pravice do uporabe znamke. Zeleni kras je znamka območja Notranjsko-kraške regije in je plod
sodelovanja občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna. Znamka se lahko uporablja za promocijo občin in
geografskega območja ter za promocijo oz. trženje blaga in storitev, nastalih na geografskem območju znamke.

JAVNO NAZNANILO

Upravičenci, pogoji in postopek za pridobitev pravice so določeni v Pravilniku o uporabi znamke, ki je skupaj s potrebnimi obrazci objavljen na
spletni strani www.zelenikras.si. Obrazce in informacije o prijavi dobite tudi pri skrbniku znamke: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna
VNI RAZGRNITVI
IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OB�INSKEGA
ulica 1, 6257 Pivka, info@rra-nkr.si, T: 05 72 12 243 ali 05 72 12 240, (kontaktna oseba: Mateja Simčič).

ROSTORSKEGA NA�RTA (OPN) IN OKOLJSKEGA PORO�ILA (OP) ZA CELOVITO
Mag. Boštjan Požar
ESOJO VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) ZA OB�INSKI PROSTORSKI NA�RT (OPN)
Direktor RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
OB�INE LOŠKA DOLINA
Na podlagi 50.�lena ZPNa�rt župan Ob�ine Loška dolina objavlja
Javno naznanilo

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka ob�inskega prostorskega na�rta (OPN) in
ljskega poro�ila (OP) za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) za ob�inski prostorski
OB�INA LOŠKA DOLINA
na�rt ob�ine Loška dolina

____________________________________________________________________________
Kraj in �as javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

____________________________________________________________________________
a razgrnitev
dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poro�ila bo potekala od 24. maja,
do 24. junija, 2010 (32 dni) v prostorih Ob�ine Loška dolina ob delavnikih od 1100 do 1400
v sredo do 1700 ure. To naznanilo bo objavljeno najmanj
7 dni
pred pri�etkom javne
JAVNO
NAZNANILO
nitve v Ob�inskem glasilu Obrh, na ob�inskih oglasnih deskah po naseljih ter na spletnem
JAVNO NAZNANILO
vu www.loskadolina.si.
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA
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Kraj in �as javne obravnave

ŽUPAN
Janez Sterle l. r.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poro�ila bo v prostorih Ob�ine
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, 3. junija, 2010, ob 1700 uri. Javno
maj, 2010
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na{a ob~ina
Janez Komidar

Javna dela kot pomoč
vedbi vseh potrebnih rednih vzdrževalnih del,
katerih se je po dolgi zimi nabralo kar nekaj.
Pri vsem tem pa je potrebno poudariti tudi
socialni vidik. Delo preko javnih del zagotavlja
finančna sredstva zaposlenim, saj so bili pred
tem prijavljeni kot iskalci zaposlitve na zavodu
za zaposlovanje.
Želimo si, da bi se takšen način zaposlovanja pozitivno odražal v občinskem prostoru
skozi izvedena dela kot tudi na osebnostnem
področju zaposlenih skozi finančno gotovost,
ter da bi se primer dobre prakse prenašal tudi
v naprej.
Arhiv: Občina LD

krpanje poškodovanih vozišč, odstranjevanje
poškodb po zimski službi, čiščenje odtočnih
jaškov in muld, odstranjevanje ter obrez zarasti ob cestah ter urejanje javnih površin.
Glede na dejstvo, da je v prejšnjih letih večino
teh del opravljal en sam delavec, menimo, da
je organizacija del in razporeditev delavcev
v dve skupini pravilna, saj trenutno obvladujejo več del na različnih področjih. S tem pa
seveda ne mislimo, da so bila v prejšnjih letih
določena področja zanemarjena. Javna dela
so v bistvu dodatna pomoč in okrepitev pri
izvedbi vseh planiranih nalog kot tudi pri izArhiv: Občina LD

Občina Loška dolina je v letošnjem letu skupaj
s podjetjem JP Komunala Cerknica pristopila
k programu zaposlovanja preko javnih del.
Zaposleni preko javnih del, katerih je trenutno
5 delavcev, bodo v občini Loška dolina izvajali predvsem dela na vzdrževanju cest, urejanju okolja ter ostala dela, za katera smo se
do sedaj morali v pretežni meri posluževati
zaposlenih na podjetju Komunala Cerknica. V
prvih treh mesecih so delavci opravljali predvsem dela zimske službe oziroma čiščenje
snega. S pričetkom pomladanske sezone pa so
se že pokazala druga dela, kot so na primer:

Predstavitev zaposlenih v občinski upravi
Nina Komidar Šraj – zadolžena za okolje in prostor
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je to počela na prejšnjem delovnem mestu, bo brez težav kos vsem
zahtevam delovnega mesta, ki ga je sprejela.
Arhiv: Občina LD

Občinsko upravo občine Loška dolina je v mesecu januarju zaradi zaposlitve v novem kolektivu zapustil sodelavec za okolje in prostor. V
času do zaposlitve novega sodelavca so se naloge prerazporedile na
ostale zaposlene. Razpis za prosto delovno mesto, ki ga je občina objavila na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje, je vzbudil veliko
zanimanja, ne glede na določene specifične pogoje za zasedbo prostega
delovnega mesta.
Občina je 5. aprila tako v svoj kolektiv sprejela novo sodelavko. Nina
Komidar Šraj je po izobrazbi univ. dipl. ing. gradbeništva. Po zaključku
študija se je takoj zaposlila pri gradbenem podjetju SCT ter kmalu po
tem tudi prevzela eno od gradbenih skupin, ki je izvajala dela na primorskem avtocestnem odseku. Svoja teoretična znanja je hitro preizkusila v praksi. Izzivov za delo na tako zahtevnem projektu je bilo veliko, kljub zahtevani še večji odgovornosti. Vse to je sprejela ter peljala
posel do zaključka gradnje.
Nina pa nima izkušenj samo v gradbeništvu. Že kot študentka je
počitniški čas prebila na delu v podjetju Komunala Cerknica kot del obvezne študijske vsebine. Tu se je prvič srečala s konkretnimi zadevami,
ki so povezane z okoljem in prostorom. Čeprav to ni bila njena osnovna
smer študija, je hitro povezala, da gradenj objektov ni mogoče izvajati
brez smiselnega načrtovanja ureditve prostora.
Vsekakor se bo na novem delovnem mestu srečevala z okoljsko problematiko. Vendar, če bo izzive sprejemala in reševala na način, kot

Nina Komidar Šraj
maj, 2010

na{a ob~ina

OBČINA LOŠKA DOLINA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina (Uradni list
RS, št. 52/00 in Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11. 11. 2003) in Pravilnika o
podeljevanju priznanj občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 6 z dne 29. 6. 2001)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina objavlja

RAZPIS

za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 2010
1. Priznanje »Zlati grb občine Loška dolina«
– v letu 2010 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;
– prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba, društvo in organizacija, ki je s svojim delom znatno prispeval k razvoju in ugledu kraja;
– predlagatelj je lahko najmanj 5 % volivcev v občini Loška dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška
dolina, najpozneje do vključno 28. 5. 2010, v zapečateni kuverti z oznako “ZA RAZPIS –
PRIZNANJE ZLATI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri
Ložu.
2. Priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina«
– v letu 2010 se lahko podeli največ dve priznanji;
– prejemnik je lahko posameznik, skupina, društvo, organizacija in skupnost za enkratne,
izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela;
– predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta ali najmanj 5 % volivcev v občini Loška
dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška
dolina, najpozneje do vključno 28. 5. 2010, v zapečateni kuverti z oznako “ZA RAZPIS
– PRIZNANJE SREBRNI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari
trg pri Ložu.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška dolina.
Datum:13. 4. 2010

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik
Zdenko Truden l. r.

Razpis je od 19. 4. 2010 objavljen tudi na spletni strani občine Loška dolna www.loskadolina.si
maj, 2010
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ljudje in kraji

Obiskali smo Janeščevega ata
šarkelj in napisala voščilo. Po kar nekaj klicih
pa so se na občini vseeno odločili in prevzeli
plačilo čudovitega šopka, ki ga je, kot zna samo
ona, oblikovala Janja Mlakar.
Na Klance smo se odpravili v četrtek. Članom
vaškega odbora sta se pridružila tudi mlajša
sovaščana Erik Lekšan s harmoniko in Marko
Kandare.
Ker Janeza že dolgo nismo videli, smo se s
previdnimi koraki odpravili v hišo. Marko je
že v veži začel peti veselo Kekčevo pesem in
foto: Peter Špehar

V sredo, 27. 1. 2010, je naš vaščan Janez Porok – Janeščev ata iz Klanc praznoval 99. rojstni dan. To so res lepa leta in tako smo se v
vaškem odboru na pobudo Kandaretovega
Franceta odločili, da mu gremo voščit v imenu
vseh vaščanov.
Finančno stanje vaške knjižnice je 0,00 E, pa
to ni bila ovira, da ne bi tega izpeljali. Dogovorili smo se za skromno darilo. Alojz in Angelca
Kraševec – Malenska sta prijazno podarila med
in medico, Marija Levec – Urhova je spekla

zagledali smo nasmejanega in presenečenega
ata – prizor, ki se ga ne da niti opisati niti pozabiti. Janez je skorajda isti kot pred dvajsetimi
leti, postarali smo se le vsi mi. Njegov obraz je
žarel, ko je Erik raztegnil meh, in z veseljem se
nam je pridružil pri petju. Povedal nam je toliko
zanimivih dogodivščin in zgodb, da smo ga vsi
z zanimanjem poslušali. Slikovito nam je opisal, kako je presajal in cepil divjake, od katerih
nekatera drevesa še sedaj rodijo. Zanimiva je
bila tudi pripoved, kako se je Lojze Perko, ki je
nekaj časa živel pri sosedu Urhu, učil risanja od
dveh Rusov in ne boste verjeli, celo spomnil se
je imena obeh.
Na koncu smo skupaj zapeli še nekaj narodnih
in ljudskih pesmi in uživali ob njegovem zadovoljstvu, ko je poslušal harmoniko. Poslovili
smo se z obljubo, da ga pridemo še obiskat,
zagotovo pa se spet oglasimo čez eno leto.
»Korajža in delo – to te drži pokonci!« je kar
nekajkrat ponovil. To zanj prav gotovo drži.
Naš namen je bil, da razveselimo slavljenca, na
koncu pa je on obogatil nas.
Zadovoljni smo, da smo s skromno pozornostjo
slavljencu naredili tako veliko veselje.
Zahvala gre tudi Porokovim domačim: Janezu
z družino in Ireni za prijetno dobrodošlico in
pogostitev.
Teden dni po praznovanju 99. rojstnega dne
Janeza Poroka, nas je le-ta nepričakovano zapustil.
Vaščani izrekamo svojcem iskreno sožalje,
obenem pa smo hvaležni za nepozaben večer,
ki smo ga preživeli skupaj.

Vaški odbor Dane na obisku pri 99-letnemu sovaščanu

vaški odbor Dane – Klance

Vajeni nepredvidljivega vremena in na našem
kraškem svetu na ponavljajoče se poplave
smo se s posebnim užitkom udeležili tudi
letošnjega blagoslova konj v Šmarati. Poseben
izziv in popestritev povorke je bilo prečkanje
poplavljene ceste pred vasjo. Vsi konji so prepreko brez težav premagali in se tako kar v
lepem številu (35 konj) udeležili letošnjega že
17. blagoslova konj pred cerkvico sv. Marjete.
Kaplan Aleš Tomaševič se je čez vodo pripeljal
z zapravljivčkom in opravil zanimiv in poučen
uvod, v katerem se nismo seznanili samo z
zavetnikom konj sv. Štefanom, temveč tudi z
zavetniki drugih domačih živali. Po blagoslovu
so domačini tudi tokrat vsakemu udeležencu s
konjem podarili simbolično darilce, blagoslovljeno vodo in sol. Poplave so nekoliko vplivale
le na manjšo udeležbo ostalih, zato je ostalo
kar precej okusnega peciva, ki so ga pridne
domačinke za »likof« tudi letos napekle v izobilju.
Do prihodnjega leta.
Janja Urbiha
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foto: Borut Kraševec

Štefanovo 2009 v Šmarati

Blagoslov konj
maj, 2010

ljudje in kraji

Ena hudomušna konjarska!

Seveda, za nekatere konjenike to ni bil
zaključek dneva. Kar nekaj se nas je
zbralo v gostišču na Gornjem Jezeru,
kjer smo se ob dobri hrani in pijači imeli
prav prijetno.
Seveda so pogovori nanesli predvsem na
konje, prigode in nezgode in pripetljaje,

Sv. Štefan pri
Kandaretovih

ki so se nam zgodili v preteklem letu ali
že kdaj prej.
Tako kot se spodobi, besede nanesejo
tudi na cene in na kilograme konj ter podobne stvari. Ker prihajam s Koroške, so
me spraševali, kako je pri meni doma, pa
sem jim malo povedala, kako je strmo
in težavno za delo … In takrat začne nasproti mene prijeten mladenič pripovedovati, kako je pred nekaj leti kupoval
kobilo. »Sem hotu kupit kobilo, pa sem
našel eno, tam nad Idrijo! No, ni bila ne
vem kako pri sebi … A vi veste, kako je
tam strmo! Ja, sem mislil, da bom za-

vore skuril, preden prideva v dolino. No,
pa sem jo le pripeljal srečno. Sva si oba
oddahnila. Kobila in jaz. Jaz zato, ker
sem jo srečno pripeljal, ona pa zato, ker
je prišla na ravnino. Vam povem, samo
domov sem jo pripeljal, pa se je prec zredila.«
No, mogoče je pa ta zgodba tudi neke
vrste odgovor na vprašanja mojih
znancev, zakaj sem jaz zadnja leta bolj
okrogla.
Bernarda Kandare, Dane

Arhiv: Družina Kandare

Tako kot vsako leto smo se tudi letos
pripravljali na Štefanovo. Očistili smo
konje, jih osedlali in na dan svetega
Štefana prejeli blagoslov. Po dobri pogostitvi prijaznih domačinov smo se
odpravili vsak na svojo stran.

Že pred nekaj leti smo si želeli, da bi
na kmetiji imeli kotiček, ki bi ga namenili enemu izmed številnih svetnikov.
To najino idejo sva nekoč zaupala dr.
Ivanu Štuhecu, ki je najin dober prijatelj. Ni minilo dolgo, ko naju je poklical po telefonu in povedal, da je v
stiku s kiparjem g. Jozom Vrdoljakom
iz Splita. Predlagal nama je, da se
odločiva, katerega svetnika bi želela,
in kar kmalu je padla odločitev. Že čez
nekaj mesecev nama je v ličnem zavitku prinesel kipec svetega Štefana.
Letošnjo jesen sva se odločila, da
kipec blagoslovimo in postavimo na
njegovo mesto.
Povabila sva nekaj prijateljev in skupaj
smo doživeli prijeten večer.
Gospodu Štuhecu, ki je kip blagoslovil,
in vsem prijateljem, ki ste se odzvali
vabilu, hvala. Želimo si le, da bi bil
blagoslov sv. Štefana vedno nad nami,
našimi živalmi in nad pokrajino, ki nas
obdaja.
Bernarda in France Kandare

Kip sv. Štefana
maj, 2010
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ljudje in kraji
Andreja Buh

Ulaka je zakon!
foto: Borut Kraševec

Ulaka, smučišče skoraj sredi vasi – Starega trga pri Ložu je letošnjo zimo središče
športnega, rekreativnega in družabnega
dogajanja. Smučarji – od najmlajših do tistih
sivolasih in mnogi, ki ne smučajo, pa imajo
zimo in sneg radi, se dan za dnem zbirajo na
Ulaki in upajo, da bo sneg še kar trajal.
Ulaka ni smučišče kot vsako drugo. Pa ne da
bi ji kaj manjkalo. Je profesionalno urejeno
smučišče z vsemi elementi, ki jih zahteva zakon. Do tega pa ni bilo enostavno priti.
Ker so zime, kakršne pač so, je bilo potrebno
na Ulaki urediti mnogo stvari. Približno pet
let so potekale aktivnosti, zbirala so se sredstva in iskali ljudje, ki so imeli dovolj energije
in volje za delo na smučišču.
Sama vlečnica ni dovolj. Da bi smuka lahko
potekala, je bilo potrebno na vrhu smučišča
narediti zajetje za vodo, ki bi omogočalo
kvalitetno zasneževanje, in do njega napeljati
potrebno infrastrukturo. Zaradi največkrat
previsokih temperatur čez dan je smuka

Arhiv: Edo Šega

Arhiv: Edo Šega

Željko Grginčič
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najprimernejša v večernih urah, ko se termometer primerno spusti. Večerna smuka pa
je seveda nemogoča brez razsvetljave. Prav
tako ne gre brez snežnih topov in kvalitetnega
teptalca snega pa zaščitnih ograj pa ...
In seveda – vsa tehnika in vsa oprema ne
pomeni nič, če ni ekipe. Ekipe, ki upravlja s
smučiščem, skrbi za urejenost in varnost,
pripravlja in popravlja in daje vse od sebe,
da stvari potekajo kar najbolje. Ob tem
pa seveda skrbijo tudi za lastno znanje in
izobraževanje ter imajo za delo na smučišču
vsa potrebna in zahtevana dovoljenja. (Ravno
tako kot naprave same).
Vodja ekipe je Željko Grginčič. Željko je
s smučanjem povezan že od malih nog.
Od takrat, ko sta si s prijateljem iz otroštva – Vinkom delila en par smučarskih
čevljev in en par smuči, pa do danes, ko v
karvingu tekmuje njegov sin Gašper, ki je
eden najboljših v Evropi. Da pozna velik del
smučarskega sveta, je preteklo veliko vode.
Ali, če se izrazimo v smučarskem slogu, je
zapadlo veliko snega. In Željko je tisti, ki
je letošnjo zimo pokazal dovolj energije in
– če hočete – dovolj trme, da je združil sredstva, denar in ljudi ter smučišče na Ulaki »zalaufal«.
Kot sam pravi, ni bilo lahko, a je vredno. Zadovoljstvo smučarjev in drugih obiskovalcev
smučišča govori samo zase. In daje voljo tudi
za naslednja obdobja. Željko Grginčič namreč
že misli na naslednja obdobja in se pripravlja
na aktivnosti in vlaganja, ki bodo potrebna.
V letu 2012 bo potrebno zamenjati vlečno
vrv ter demontirati in obnoviti oz. urediti vsa
kolesa (vključno s pogonskim in obračanim)
ter narediti magnetno resonanco osi. Ob tem
računa na veliko pomoč delavcev iz Orodjarne Kovinoplastike Lož, za katere trdi, da
so med najboljšimi v Sloveniji in bodo s svomaj, 2010

Arhiv: Edo Šega

ljudje in kraji
z novim teptalcem snega pa celo vrhunsko
pripravljena.«
Sonja iz Podgore: »Ulaka prinaša veliko
druženja, saj je kar center dogajanja celotne
občine. Je krasna priložnost za otroke, ki se
lahko v domačem kraju naučijo smučanja.«
Matjaž iz Dolenje vasi: »Super! Blizu, kvalitetno pripravljeno smučišče, dobra smuka,
dobra dodatna ponudba.«
Jože Doles, župan Občine Bloke: »Izredno
lepo. Lepo pripravljena proga, ravno dovolj
za krajšo dnevno smuko. Krasno je, da se le
deset minut od doma lahko nasmučam. To je
lepa pridobitev in zelo me veseli, da smučišče
deluje. Upam, da bomo v naslednjem obdobju
tudi na Blokah uspeli urediti kaj podobnega.«
In še medklici drugih obiskovalcev: »Super!
Fantastično! Bravo Alpska sekcija smučarskega kluba Kovinoplastike Lož! Bravo,
Željko!«

maj, 2010

foto: Borut Kraševec

jim znanjem in strokovnostjo lahko naredili
veliko del za varno smuko tudi v prihodnjih
letih.
Prav tako nameravajo izobraziti člane Alpske
sekcije smučarskega kluba Kovinoplastika
Lož za tehnično vodenje vlečnic ter za vodjo
obratovanja. Letošnja ekipa je namreč majhna in vsi so angažirani ves čas obratovanja
smučišča. Napor je prevelik, odgovornost
prezahtevna in če bi ekipo vsaj podvojili, bi
bilo delo mnogo lažje.
In zakaj Ulaka ni smučišče kot vsako drugo?
Deloma zato, ker se ob kapaciteti vlečnice
600 smučarjev na uro v povprečju dnevno
smuča okoli 40 do 45 smučarjev, kar prinaša
bolj prosto progo in veliko varnejšo smuko.
Morda tudi zato, ker na njej lahko (seveda
ob spremstvu odraslih) smučajo že štiriletni
otroci, ker je primerna za klasično smučanje,
za karving in bordanje, ker je proga sicer res
težje zahtevnostne stopnje, a izredno varna. Ker je smučišče blizu – domačini lahko
pridejo skoraj peš, smučarji iz okoliških krajev pa potrebujejo le nekaj minut. Predvsem
pa zato, ker je Ulaka DRUŽENJE. Namesto
sedenja pred televizorjem in »godrnjanja«, da
tako ali tako nimamo kaj gledati, se občani
in okolišani zbirajo na Ulaki. Tudi tisti, ki ne
smučajo. Pridejo, občudujejo tiste, ki znajo
in opogumljajo začetnike ter poklepetajo. Ob
toplem čaju (ali kuhanem vinu), kar je seveda
tudi možno dobiti na smučišču, preživijo prijetne dni oziroma večere na svežem zraku in
v dobri družbi.
Ulaka si torej zasluži vse pohvale. Željku
in ekipi (Mirku, Andreju, Luku, Gašperju,
Petru in verjetno še komu, ki je pripomogel
k delovanju, a za vse na žalost ne vemo) vse
čestitke! Naj bo letošnja zima prva od mnogih
– v ponos kraja in veselje ljudi!
Še to: Nekaj naključnih obiskovalcev smo
povprašali o njihovem mnenju. Tule so:
Primož iz Starega trga: »Fajn! Smuka proti
večeru je boljša, ker ni več toliko otrok in ni
potrebno toliko paziti. Bližina je super, saj
grem lahko na smučišče kar takoj po službi
in se lahko dobro nasmučam. Proga je dobra,

Arhiv: Edo Šega

Ni kaj dodati ...
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Zimsko veselje v Podgori
Arhiv: Jana Urbiha

Podgorski možje so združili moči in v
letošnji zimi pripravili veselje za otroke.
V pogon smo spravili vlečnico, ki kar
nekaj let ni bila v uporabi (glede na zadnje zime niti ni bilo potrebe). Potrebna
je bila temeljita obnova, vendar z dobro
voljo je bil uspeh zagotovljen. Vlečnico
smo postavili v “Lašču”, kjer je ravno
pravšnja strmina za začetnike in prekaljene smučarje. Smučišče je delovalo
skoraj vsako popoldne, najbolj polno pa
je bilo v času zimskih počitnic. Organizirali smo tudi nočno smuko, kar je bilo
še posebej zanimivo za otroke. Skrbne
gospodinje smo pripravile prigrizke in
toplo pijačo. Zimsko veselje je trajalo
ravno prav dolgo, da zopet z veseljem
pričakujemo novo zimo.

V imenu Podgorcev

Arhiv: Jana Urbiha

Jana Urbiha
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Arhiv: Jana Urbiha

Arhiv: Jana Urbiha

Na slikah so pridne gospodinje; očetje,
ki so pripravili veselje za otroke; veseli
smučarji in nočno sankanje na zračnici.

maj, 2010
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Sankanje po babnopoljsko

foto: Janez Ule

foto: Janez Ule

V soboto, 16. 1. 2010, je društvo KUD-39
Babno Polje organiziralo sankanje na
Babnem Polju v Žlebu. Sankališče je bilo
urejeno tako za otroke kot za odrasle.
Kljub mrazu je bila udeležba velika. Pregnala nas ni niti tema, saj je bilo sankanje ob prižganih baklah prav posebno
doživetje. Urejeni sta bili dve progi:
ena dnevna po imenu Samotni jezdec
in ena nočna proga, ki smo jo poimenovali Uresničena želja. Po progah smo
se spuščali s sankami, bobi, lopatami,
smučmi, najbolj zanimivi pa so bili spusti s »šlaufi«. Kogar je preveč zeblo, se
je lahko ogrel v garaži, ki jo je z veseljem
odstopil domačin Boris Bežan. Tam smo
se zabavali ob glasbi, pijači in jedači.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za
njihov obisk, predvsem pa družini Bežan
za pomoč pri organizaciji prireditve.

maj, 2010

foto: Janez Ule

foto: Janez Ule

foto: Janez Ule

foto: Janez Ule

Vesna Žagar,
KUD-39, Babno Polje
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Borut Kraševec

Andrejeva stopinja

Iga vas – Gornje Poljane, 2004

foto: Borut Kraševec

To je ena izmed legend o svetem Andreju,
ki jih je Milena Ožbolt zbrala in zapisala
v knjigi folklornih pripovedi z naslovom
Andrejeva stopinja, ki je pri založbi
Kmečki glas izšla leta 2004.
Legenda o Andrejevi stopinji je bila prvič
omenjena leta 1526, v različicah pa se
po ustnem izročilu vse do današnjih dni
prenaša iz roda v rod.
Ob gozdni poti, ki nad Podgoro vodi proti
Gornjim Poljanam, je res skala, v kateri
je odtis stopinje, o kateri pravi legenda,
da je svetnikova. Domačinom, ki to pot
dobro poznajo in po njej večkrat hodijo,
stopinje ni težko najti. Za vse tiste popotnike, ki območja ne poznajo, pa je brez
vodiča težko najti že pot. To je spoznal
tudi Anton Kandare iz Starega trga, ki je
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znamenje v obliki zvona, na katerem je
napis s kratko razlago, ki jo je prispevala
Milena Ožbolt.
Znamenje od 29. decembra 2009, ko je
bilo nekakšno uradno odkritje, vse, ki se
po tej poti odpravijo na Gornje Poljane,
spomni na legendo o svetem Andreju.
Izročilo pravi tudi, da je stopinja prav
vsaki nogi, ki stopi vanjo. Tudi sam sem
vanjo stopil, zato lahko potrdim, da to
drži.
foto: Borut Kraševec

Zgonuve so dual s-Polan pelal , ne vajm
prou kam, al Uošiev k al kam, pa so j h
uobajsl guar u-turn, pa najso nobenga
glasá uod sjebe dal . Pualaj so j h pa nezaj pelal . So ual pa krave ulajkl pa so
rinl . Je pa sviet ndri pomagou rin t, pa
se je udaru u-kam n in je še zdaj stopina.
Pa praujo, k tier jo pruova, tism je prou.
P r star m so ble precajsje, so hodil ze
d š pruas t u-precajsj , pa so bl ze dual
žje mokri. J h je sviet ndri uslišou.

to pot že večkrat prehodil. Lansko jesen
ga je na eni izmed poti srečala pohodnica,
ki je za Andrejevo stopinjo slišala in jo je
hotela tudi videti, ni pa vedela, kje naj jo
išče. Takrat ji je poskušal razložiti, katera
pot je prava. To srečanje mu je dalo idejo,
da bi ob Andrejevi stopinji postavil znamenje, ki bi popotnike nanjo opozorilo.
Idejo je predstavil domačim in prijateljem
ter se pozanimal o možnosti postavitve
v gozdu. S skupnimi močmi so izdelali

foto: Borut Kraševec

SVIET NDRI JE POMAGOU

maj, 2010
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Lanskega decembra je Obrh po
daljšem obdobju zopet občutneje
prestopil svoje bregove. Zadnjič
je bilo to novembra leta 2000.
Na štefanovo je voda že dosegla oboke šmaraškega mostu in
začela preplavljati cesto pred
mostom, ki vodi v Šmarato. Peš
brez visokih gumijastih škornjev
ni bilo več možno prečkati
mostu. Člani PGD Iga vas, ki
so usposobljeni za prevoz in
reševanje s čolnom, so takoj
reagirali in naraslo vodo izkoristili za preizkušnjo oz. vadbeno
vožnjo med šmaraškim mostom
in Golobino v Danah ter bili v
pripravljenosti, če bi bilo potrebno pomagati. Na srečo voda
ni preveč narasla in je kmalu
začela upadati, tako da je ostalo
le pri vaji.
B. K.

foto: Borut Kraševec

Narasle vode

Mornarica

V soboto, 20. 2. 2010, smo na Babnem
Polju pod vodstvom Jožefe Sterle v prostorih PGD Babno Polje izdelovali rože
iz krep papirja. Delavnico smo organizirali predvsem na pobudo mladih, ki
bi radi ohranili pozabljeno tradicijo. Ob
izdelovanju smo se zabavali ob različnih
zgodbicah in ob starih pesmicah, ki so
jih pripovedovale in pele vaščanke. Babnopoljske vaščanke so k pripovedovanju
zgodb in obujanju spominov vzpodbudile
tudi obiskovalce iz Loške doline in Bloške
planote, tako da smo imeli priložnost
spoznati tudi stare običaje in navade ljudi
iz okoliških krajev. Nekaterim pripovedim
smo se od srca nasmejali.

foto: Anita Kolmanič

Cvetoče Babno Polje

Babnopoljske vaščanke so nas presenetile
tudi z dobrotami, ki so jih prinesle za degustacijo.
Zahvaljujemo se PGD Babno Polje, ki nam
je odstopilo prostor in s tem omogočilo
druženje, ki ga v današnjih časih
pogrešamo.
Vesna Žagar
maj, 2010
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Alenka Veber

Notranjsko
Je šla meglica ‘z jezera
Zgoščenka in pesmarica dokumentarnih posnetkov ljudskega petja
Pevka, pravljičarka in zbirateljica Ljoba
Jenče pravi, da ji srečanja z ljudsko duhovno
kulturo pomenijo neizčrpen vir spoznavanja
in razumevanja življenja Slovencev kot tudi
dežele, kjer živimo.
Med njeno bogato bibliografijo sta se v letu
2008 in v letu 2009 zapisali vsaj dve deli, ki
ju prebivalci občine Loška dolina ne smemo
prezreti. Zagotovo pa ju ne bodo zaobšli
raziskovalci in ljubitelji ljudske pesmi in
petja. To sta zgoščenka Notranjsko … je šla
meglica ‘z jezera … (2008) ter istoimenska
pesmarica (2009)
Slovenska etnomuzikologinja Zmaga Kumer
(1924–2008) pojem ljudska pesem razloži
takole: »Ljudska pesem, besedno-glasbena
stvaritev, ki je delo posameznika, vendar
živi v skupnosti. Ustvarjalci so po večini
nešolani in neznani; nastaja spontano in improvizirano. Spreminja se po svojih razvojnih zakonitostih in zaradi zunanjih vplivov,
hkrati pa ohranja sestavine, ki so dediščina
davne preteklosti« (ES 1992: 286).
Ljudska pesem je bila pri nas vsaj do druge
svetovne vojne, če ne še dlje, sestavni
del vsakdanjega in prazničnega življenja
na podeželju. S svojo izpovedno močjo je
spremljala pomembne dogodke in različna
obdobja človekovega osebnega življenja
(ES 1992: 287)
Delo zbirateljice Ljobe Jenče je pomemben
vir za spoznavanje materialne kulture, šeg,
čustvovanja, mišljenja in odzivanja na zgodovinske dogodke v naših krajih.

Ljoba Jenče pri zbiranju gradiva pri Teličevih
v Žerovnici, 2006
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Naslovnica pesmarice Notranjsko … je šla meglica ‘z jezera …

S svojo radovednostjo in prodornostjo je
avtorica potrkala na marsikatera vrata in
ko poslušamo zgoščenko oz. prebiramo
pesmarico, se bomo nemara začudili ob
spoznanju, da tudi v naši bližini živijo ljudski pevci in pevke in da smo jih prezrli.
Na zgoščenki lahko slišimo posnetke ljudskih pevcev in pevk, ki jih je zbirateljica
zbirala na terenu od 1988 do 2007, štirje
posnetki iz let od 1957 do 1968 so iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC
SAZU v Ljubljani, zbral jih je dr. Marko
Terseglav, pet posnetkov pa je posnel Sandi Zgonc v Kulturnem domu Cerknica leta
2007.
»Le dol se usedi, kaj boš stal«
Največ posnetkov je s Cerkniškega polja
(18), nato sledi Menišija s šestimi, Bloke
s tremi, Loška dolina s šestimi, Vidovska planota z osmimi ter Unec z enim posnetkom.
Med posnetki, ki predstavljajo Loško dolino,
je tudi pesem Hladna jesen že prihaja, ki jo
je posnela skupina pevcev iz Loške doline
leta 1957, sledijo pesmi Le dol se usedi,

kaj boš stal, Ohcetna, Snoči sem na postli
ležal, Enci penci zakramenci ter Smo slišali
ptičice peti.
»Odkrila se mi je svoboda ljudi na
deželi …« (Ljoba Jenče)
Zgoščenki je v letu 2009 sledila istoimenska
pesmarica z uvodno besedo zbirateljice,
popotnica pesmarici na pot pa je izpod
peresa etnologa in literarnega zgodovinarja
dr. Marka Terseglava.
Ljoba Jenče v uvodni besedi zarisuje svoje
prve korake zbiranja in snemanja ljudskih
pesmi. Le-ti segajo v leto 1987. Na teren se
je odpravila trideset let po tem, ko so znanstveni sodelavci GNI ZRC SAZU leta 1957
prvič prišli snemat na Notranjsko.
In če je zbirateljica takrat mislila, da je
ljudska pesem nekaj popolnoma preprostega, se je pri tej prvi oceni zmotila. Na
novi in še neuhojeni poti jo je vodila globoka predanost, neomajna vera v moč
našega izročila. Na njej pa se je srečevala
ne samo z etnologijo, temveč tudi z dialektologijo, muzikologijo, antropologijo … Ter
maj, 2010
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se odpravila na študij vokalne tehnike naravnega glasu celo v tujino.
In verjetno se danes ob pogledu na
zgoščenko in pesmarico z nasmehom spominja tistih odgovorov na njena vprašanja
o pesmih: »Kaj je tu kej?« Sej tu nej n č!«
Pa je bilo. To, kar je Ljoba Jenče našla,
posnela in zapisala, bo ostalo za vedno.
Tudi za naše potomce, kot je zapisala ob
koncu uvodne besede: »Do obojega [naravni
svet Cerkniškega jezera] imamo zavezo,
dolžnost varovanja, zaradi vrednot, ohranjanja človečnosti, dostojanstva lastne kulture
in nenazadnje, zaradi ljubezni do naših
otrok.«
»Neprecenljiv dokument notranjske
in celotne slovenske ljudske kulture« (dr. Marko Terseglav)
Dr. Marko Terseglav, avtor številnih znanstvenih člankov in razprav ter samostojnih
monografij, je svoje razmišljanje v spremni
besedi začel s trditvijo, da ravno posamezne
pokrajine dajejo Sloveniji tisto samosvojost,
posebnost, ki nas dela drugačne od drugih.
In nadaljuje, da se z izgubljanjem lokalne
kulturne dediščine izgublja tudi nacionalna. Zato umešča zgoščenko in pesmarico
Je šla meglica ‘z jezera med neprecenljiv
dokument notranjske in celotne slovenske
ljudske kulture.
»… po dolincah že slanca padla …«
In kaj so zapeli pevci iz Loške doline?
Pesmi št. 28 Hladna jesen mi že prihaja, št.
29 Le dol se usedi, kaj boš stal ter št. 31
Snoči sem na postli ležal izpričujejo, da tudi
za naše kraje velja, da so povsod na Sloven-

Naslovnica zgoščenke Notranjsko … je šla meglica ‘z jezera …

skem v vseh časih prevladovale ljubezenske
pesmi. Dodana pa je tudi Ohcetna viža pod
številko 30.
Pesem pod številko 32 uvrščamo med
izštevanke, medtem ko zadnja pesem,
posneta v naših krajih (št. 33) Smo slišali
ptičice peti, sodi med božične.
Z zgoščenko in pesmarico (pesmarici je
dodan notni zapis, dokumentarne fotografije ljudskih pevcev in pevk, razlaga manj
znanih besed ter drobne zanimivosti iz
življenja pevk in pevcev) tudi pevci in pevki
iz Loške doline ostajajo živ in neprecenljiv
dokument. Pod pesmi iz Loške doline so
se trajno zapisali: skupina moških pevcev
iz Loške doline (pesem št. 28), France in
Micka Plos iz Viševka (pesem št. 29 in 31),
Tone Šumrada – Jager iz Kozarišč oz. Loža
(pesem št. 30), Kristina Žnidaršič – Drvolieva (izštevanka št. 32) ter Marjeta in Jože
Sterle iz Podgore (pesem št. 33).
Zgoščenka kot pesmarica, dobite ju pri
Ljobi Jenče GSM: +386 (0)41 430-224, sta
izšli v samozaložbi. Izid zgoščenke je delno
podprla Občina Cerknica, izid pesmarice pa
so podprli Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije, Občina Cerknica ter Slovenska
nacionalna komisija za UNESCO.

posnetki ljudskega petja, 1957–1968 GNI, 1988–
2007. Cerknica: samozaložba.
Javornik, Marjan (ur.). 1992. Enciklopedija Slovenije: 6. zvezek, str. 286–288.
Spletni viri
http://ljoba.wordpress.com/o-meni/ [pridobljeno
25. 2. 2010]
fotografije: Fotografije so objavljene z dovoljenjem Ljobe Jenče.

Literatura in viri
Jenče, Ljoba. 2009. Notranjsko [Glasbeni tisk]:
Je šla meglica ‘z jezera --- : pesmarica dokumentarnih posnetkov ljudskega petja. Cerknica:
samozaložba.
France in Micka Plos pojeta na krušni peči v domači
hiši v Viševku.
maj, 2010

Jenče, Ljoba. 2008. … je šla meglica ‘z jezera
… [Zvočni posnetek] / Notranjsko: dokumentarni

Jože Sterle je zapel Smo slišali ptičice peti
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STAROTRŠKI PUST V TRGOVINI KGZ

Pa se je začelo,
rajanje veselo!
V soboto nastopil je prvi pustni dan,
ko stare izraze
smo smeli z obraza vreči stran.
V trgovini smo ponosno gostili tri harmonikaše,
ki delali so pod vodstvom samega Antona Janše.
Glasba se res prava vrtela je,
zato se nam tudi plesalo je.
Harmonika kolektivu KGZ je dala energijo
in razlog,
da se naše stranke malce poveselijo.
Janša pripeljal je še čebelarja,
ki pokazal nam je vse dele čebeljega panja.
Moške stranke nad maticami bile so zadovoljne,
tudi ženske nad »štamperlekom«
niso bile nejevoljne.
Čebelice delale smo marljivo,
kar seveda je razumljivo.
Poleg čebelarjevega izobraževanja,
nekateri prislužili so si tudi prava
čebelarska priznanja.
Pustnega cvrtja bilo je na pretek,
tudi ob piškotih in medenjakih smo
zaželeli dober tek.
Ponedeljek bil je dan za počitek
in priprave za torkov spet odbitek.
Mesarja presenetila sta nas,
ko pričarala sta nam pravo Galsko vas.
Peter si je za pusta brado obril,
Toni si je pa lase nazaj priboril.
Poleg las je še brke dolge dobil,
Peter si je pa čez noč kitke rasti pustil.
Tako sta Asteriks in Obeliks v torek
obiskala vse vaške veljake
in iz njih naredila prave veseljake.
Namesto kužka,
Obeliks imel je pravega prašička,
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ki poskrbel je za nasmejana lička.
Asteriks pa ni pozabil na čudežni napoj,
ki uresničil vsako željo je takoj.
Tudi v torek seboj imela sta pajdaša,
res pravega harmonikaša.
Tišina rezervirana bila je za v sredo,
zato se v torek lahko je še veselo pelo.
Ker sta Asteriks in Obeliks rada potovala,
sta svojo pot ven iz Loške doline nadaljevala.
Sreda pa bila je dan,
ko pregnali naj bi pusta stran.
Toni se je v župnika prelevil
in mimoidoče stranke s sveto vodo škropil.
Zadnje pustno slovo,
bilo je res lepo.
Mesarja sta se od Pusta častno poslovila
ter mu tudi pogreb priredila.
Ker Pust res pravi je možiček,
njegov pepel stresla sta v Bržiček.
Sprevod bil dolg je in otožen,
saj letos Pust res ni bil premožen.
Temu ni botrovala pustna komisija,
temveč vsa svetovna gospodarska recesija.
Marsikdo bil je solzan,
ker Pust umrl je od prašičje gripe bolan.
Poleg tega,
pa je na sredino pustno pepelnico,
odneslo tudi veliko mesnato žlico.
Mesarja za drugo leto že imata ideje,
da pust v Loško dolino
spet smeh in norčije zaseje.
Letošnje pustovanje,
je bilo zelo učinkovito dejanje.
Prineslo nam je prve sončne žarke,
ki otajali so zasnežene jarke.
Zapihal je še južni veter
in približal nam je pomlad za centimeter.
Podaljšati se mora le še dan,
da nam vse tegobe odnese stran.
Mesarja pa vrnila resna sta se spet na delo,
saj te dni je dovolj bilo veselo.

Marjetka Troha
foto: Klemen Kraševec

Eno leto je minilo,
skrajni čas je,
da se od zime poslovimo.
V trgovini KGZ pa se imamo fino,
saj pust prišel je
v Stari trg ponovno mimo.
Mi radi spet bi pustovali
in s tem sneg in mraz pregnali.
Kupov snega imamo polno glavo,
še ledu pregnati več ne znamo.
Tudi ptički in srnice,
si želijo obroka polne žlice.
Sonca radi bi se spet naužili
ter zvončke in trobentice na plano privabili.
Mesarja zadnje dni imela sta veliko dela,
a kaj ko pustne skrivnosti razkriti nista smela.
Za letošnje izvirno pustovanje,
obljubljala ste le norčave sanje.
Tajne priprave potekale so dolgo,
idej in norčij bilo je še mnogo.
Toni bil je vodilni organizator,
Peter pa glavni pustni animator.
Ko kostumi in pripomočki bili so vsi nared,
pustovati se je smelo začeti spet.

Galci v Loški dolini

maj, 2010
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Materinski dan

Ženam, materam in mučenikom
V soboto, 27. 3. 2010, smo na Babnem Polju pripravili krajši kulturni program za vse žene, matere in mučenike. Recitirali in brali
smo pesmi in zgodbe slovenskih pisateljev, zabavali smo se ob
simpatičnem nastopu naših najmlajših članov. Za vse smo imeli
pripravljeno tudi skromno presenečenje – ženske so dobile šopke
rož iz krep papirja, mučeniki pa simbolično trnje. Po koncu smo
naše obiskovalke in obiskovalce tudi pogostili.

foto: Danijel Mrvoš

Vesna Žagar

»Ostani mi mamica zlata,
moj dragi najdražji zaklad,
saj veš in razumeš edina,
kako te ima tvoj otrok rad.«
Tako se je končalo moje prvo pismo,
ki sem ga pisala mami za ta dan,
al, kaj, ko ga oddali nismo
in tako ni mama nič vedela zanj.
Za pisanje se nisem domislila sama,
v zavetišču nas otrok je bilo sto,
kjer nam je predstojnica narekovala,
naj bi s tem mamice počastili lepo.
Od nas mnogih niso bila pisma
oddana,
ker jih nismo vedeli nasloviti kam?
Brez naslovov so v predalih ostala,
v mislih smo se pridružili maminim
solzam.
Tokrat moja mama ni jokala sama,
ker je povsod divjal vojni čas,
slednja je za svojimi otroki ječala:
»Kje si otrok moj, kje sem pa jaz?«
Vojna se Vojna se je vendar enkrat
končala,
mamicam se pa še nadaljujejo drame,
drame z naslovom: »Materina srčna
rana,«
rana od lastnega otroka zadana.
Ne povzročajmo jim svežih ran,
za nazaj naj se obsodi vsak sam,
kakor že, zdaj jo odpuščanja prosimo,
saj pri mamicah vedno vse zadobimo.
Danes ne stopimo pred njo praznih
rok,
podarimo ji šopek iz nenavadnih rož,
to so: kesanje, ljubezen, zahvala,
potrpljenje …
med tem bo družinska sreča za
zelenje.
S takšnim darilom jo razveselimo
ji iskreno čestitajmo, objemimo,
poljubimo
in obljubimo trdno, da ji bo zaradi
nas
ne samo danes, ampak vsak dan
lepo.
Kraševec Milena, Vrhnika pri Ložu

maj, 2010
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ljudje in kraji
Milena Ožbolt

IZ MRZLIH KRAJEV NOTRANJSKE

»GREDÍCE«

Pridelava kapusnic v mrzlih krajih Notranjske je bila njega dni zahtevna naloga. Za
pravočasno vzgojo sadik zelja in podzemne
kolerabe, po domače imenovanih kapus in
kaura – drugih kapusnic na južnem Notranjskem skoraj niso pridelovali – so morali
poiskati prostor, kjer teh zgodnjih posevkov ni ogrozila slana. To so bile največkrat
višje ležeče zavetne plitve kotanje v gozdu,
z dobro prstjo, dovolj vlage in obrnjene na
južno ali zahodno stran. Imenovali so jih
največkrat kar »gredíce« ali »gredjé«. Prostor so pred gozdnimi sladkosnedi zavarovali z ogrado, zloženo iz kamenja, ki so
ga nabrali pri čiščenju zemljišča in dostopa
do njega, saj kamna pri nas res ne manjka.
Travnate ali zorane ograde in »ogradce«
vseh velikosti, obraščene z lesko in drugim grmovjem so bile dolgo značilne za obrobje Loške doline, zdaj pa jih je večinoma
prerasel gozd. Vrh kamnite ograde okoli
»gredic« so na gosto in visoko nametali vejevja in/ali okoli postavili še iz šibja pleteno
kakšna 2 m visoko ograjo. Tako so, če je
bilo po sreči, sadike obvarovali pred jeleni,
srnami in zajci, ki pa jih menda prejšnje
čase ni bilo toliko kot zdaj. Glede na zelo
razširjeni krivolov ali »raubšicanje« je to
čisto verjetno.
Vsaka gospodinja je imela v skupnih »gredicah« svoj »pártek«, velik nekaj kvadratnih
metrov. »Tiste, ki so bolj pridne, imajo
več!« je veljalo na Babni Polici. Sejale so
aprila, vmes je bilo treba posevek večkrat
opleti in če ni bilo dežja, tudi zaliti. Ko so
maja in junija – obvezno v dežju – presadili kapus in kauro v zelnike in na njive,
so na njihovo mesto posejali in posadili
solato, fižol ali kaj drugega. Kadar so bile
»gredice« daleč iz vasi – in največkrat so
bile – pa so jih pustili prazne do naslednje
pomladi. Viševljani, katerih vas leži sredi
Loškega polja, so imeli svoje »gredice« več
kilometrov daleč in visoko gori ob stari poti
na Gornje Poljane, na zemljišču, ki se mu še
danes pravi Gredjé, čeprav je tam že davno
gozd. Tudi Babnopoljke so imele do svojih
»gredic« četrt do pol ure hoda. Koliko truda
in prizadevanja je bilo treba, da so vzgojili
svojo kauro in kapus! A so to znali sprejeti
z dobro voljo in hvaležnostjo, da jim sploh
kaj zraste.
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Poleg Babnega Polja in Loža so zanesljivo
imeli skupne »gredice« še v Viševku in
Danah, na Spodnjih Poljanah, Knežji Njivi,
Babni Polici, Volčjem ter v Retjah. Najbrž
pa še marsikje. Retjanke v Loškem Potoku
so jih imele nad vasjo na Rebri, Knežanke
in Poljanke pa kar v bližini vasi pri studencu
oziroma lokvi. Slednje so imele posebno
ugodno lokacijo, saj je bila voda v bližini,
zato so »gredice« koristile vse leto. Poleg
tega Knežja Njiva, Babna Polica, Zgornje in
Spodnje Poljane ležijo precej visoko in slane
niso tako dolgotrajne, pogoste in močne. Na
Babnem Polju je drugače: tam pravijo, da
mora pri njih krompir vsaj trikrat posmoditi
slana, da je debel … bolje slaba tolažba kot
nikakršna.
Tudi v Loškem Potoku pomnijo pozebo še
konec junija. Zato so se ohranile pripovedi,
kako so ljudje iz teh krajev prihajali prosit
ali kupovat fižol, ki ga doma niso mogli
pridelati. Potočanom je zrasel v obilju le
odpornejši bob, zaradi katerega so morali
slišati prenekateri vzdevek in zabavljico.
Ribničani so jih dražili celo s pesmico, ki naj
bi jo pel njihov zvon:
»Bob pa kavle, tu je fajn,
bob pa kavle, tu je fajn!«
Bločani in Babnopoljci pa so Loškemu Potoku rekli »bobova dežela« in trdili, da tam
še svetnik v oltarju drži bobovo vejo …

Vsaj konec 19. in prvo polovico 20. st. so
se vasi Kozarišče, Šmarata, Nadlesk, Podcerkev, Stari trg in morda še kakšna oskrbovale s sadikami v vrtnarijah poleg Gradu
Snežnik in v Podcerkvi, če je le bil pri hiši
kak dinar; nekateri pa so si postopoma uredili tople grede tudi doma. Samo ugibamo
lahko, kako je bilo pred nastankom teh vrtnarij, ki so imele tople grede in rastlinjak.
Loški »meščanje«, ki so bili v resnici pravzaprav kmetje, razen peščice uradnikov,
sodnika, notarja, »financarjev« in žandarjev,
pa so našli imenitno rastišče za svoje kapusnice za obzidjem ruševin prastarega Loškega
gradu na hribu nad mestom Lož je mesto od
leta 1477, proslavilo se je v obrambi proti
Turkom, ampak to je že druga zgodba. Svoje
zelje in kauro so sejali na gradu vse do druge
svetovne vojne, morda tudi še nekaj časa po
njej in to že, kdo ve od kdaj. Vsekakor dovolj
dolgo, da je mesto parcelo Pusti grad, kakor
se ruševine tudi uradno imenujejo, priposestvovalo, ko je prišlo do spora in tožbe
med prvotnim lastnikom, snežniškim gospodom in meščani Loža. Tako pravijo.
Časa, ko si je prvi premožnejši Ložan doma
uredil pridelavo sadik, pa se je gospa iz
tiste hiše, tedaj še otrok, takole spominjala:
»Kako je bilo meni hudo zaradi tega! Vsi
ljudje iz Loža so nosili vodo in gnoj na Grad
– samo pri nas ne!!«

foto: Borut Kraševec

Stari ljudje so bili modri, izkušeni, delavni
in iznajdljivi, pravijo pri nas. In ni treba
zametovati in izročati pozabi vsega, kar so
počeli, tudi če se zdi ta hip nepomembno
in nekoristno. Taka je ta reč – tudi ko gre
za »gredice«.

Vaška gredica na Babni Polici
maj, 2010

ljudje in kraji
Še vedno nekaj gospodinj obdeluje vaške
»gredice« na Babni Polici, v Babnem Polju in
na Knežji Njivi, mogoče še kje, večinoma pa
so opuščene in celo pozabljene. Na Knežji
Njivi so si »gredice« posodobili tako, da so
jih zavarovali z električnim pastirjem, hkrati
pa se spominjajo, da so stari ljudje imeli nasad sadik tudi više v gozdu, kjer je bilo še
topleje, pa manj divjadi, ki bi delala škodo.
Zadnja leta je k opuščanju »gredic« vsaj
deloma prispeval tudi medved s pogostimi
obiski teh gozdnih vrtičkov …
IN KAJ SO POTEM NAREDILI Z
ZELJEM IN KAURO?
Zelje so naribali in skisali ter ga jedli skoraj
vsak dan: s krompirjem, fižolom in ocvirki
kot enolončnico pa še krompirjeve žgance
poleg, v košnji tudi suho meso ali »žinkrofe«;
»poštokanega« skupaj s krompirjem kot
nedeljsko prilogo, »tenstanega« na masti poleg
vseh vrst klobas ali pa kar surovega namesto
solate. Vsaka gospodinja ga je pripravila po
svoje, v skladu z možnostmi, potrebami in
iznajdljivostjo, na splošno pa je veljalo, da se
ti sámo zelje po rebrih obesi – da bi res kaj
zaleglo, rabi družba česa izdatnejšega.

Kauro so tradicionalno skuhali skupaj s
krompirjem, fižolom in zabelo kar v peči in
ji, dokler so imeli, dodali kaj svinjskega: parkelj, uho ali rep, da je malo »prežmahalo«.
Jed se imenuje kaura samo v Loški dolini,
na Blokah pa trojka ali kolerada, v Loškem
Potoku kavle, v Prezidu kamarada, drugod
je pa niti ne marajo, pravijo da samo prašiči
in Notranjci jedo to reč ... Kajti večino kaure
so res v »skuhi« pojedli prašiči.
PRIDELAVA SEMENA
Značilna je zgodba iz Cajnarjev nad Cerknico:
»Naša mama je jeseni izbrala najlepše glave
zelja, plodove kolerabe, pese, korenja in
repe ter jih zakopala na vrtu v precej globoko jamo, ki jo je prej z vseh strani obložila
s slamo in zasula z zemljo kakega pol
metra visoko. Spomladi je te rastline izkopala, posadila na toplo mesto ob zidu hiše,
pognojila in osula, da so pognale v cvet in
napravile seme. Ko je dozorelo, ga je požela,
dobro posušila, zmencala in očistila luščin,
da so ostala samo zrnca semen. Te je potem
po žlicah prodajala drugim ženskam v vasi
in s tem zaslužila kak dinar za sladkor.

Pri nas nismo imeli posebnih gredic za kapus, kakor v Loški dolini; je le topleje in ni
slane, spominjam pa se, da je mama imela
prav v hrib skopan raven sončen košček
zemlje, kjer je sejala lan in proso.«
Pri pridelavi semen je bil resen problem,
kako se ubraniti ptičev. Še posebno pogoltne
so bile jate reparčkov, kakor so jim rekli
v Loški dolini. Ker gospodinje niso imele
mrežic ali česa podobnega, so zoreča semena na gosto ogradile in zastrle s suhim
vejevjem brez listja, da so preprečile pticam dostop, vendar pustile dovolj sonca za
zorenje semen.
Podobno kot v Cajnarjih so semena
pridelovale tudi gospodinje po Loški dolini,
le da – kolikor vem – večinoma vsaka zase,
saj je v vsaki »grjed « (»Grjêda« pri nas
pomeni tudi zelenjavni vrt ob hiši) pozno
spomladi na najbolj sončnem mestu cvetelo
zelje, koleraba, korenje, repa … in pogovori
pri vodnjaku so se vrteli o tem, kaj je katera
že vsadila, kako raste, ali je dovolj, premalo
ali preveč dežja, ali ima katera kaj tega ali
onega semena odveč ali na posodo in kako
pripraviti in rabiti kurji ali kak drug gnoj, da
bo učinek najboljši …

Borut Kraševec

njih nekaj letih se je začel ponovno posvečati
likovnemu izražanju in kot je v vabilu na
otvoritev o njegovem delu zapisala Anamarija
Stibilj Šajn, »je v slabih dveh letih od začetnih
ustvarjalnih poskusov na področju akvarela
prišel do povsem suverenih snovanj, s katerimi je presenetil poznavalce in ljubitelje likovne umetnosti, verjetno pa tudi samega sebe.«
V svojih akvarelih predstavlja predvsem

krajine. »Ob naravi, v kateri kot glavni
akterji pogosto nastopajo drevesa, urbani
krajini in cvetlični motiviki, pa ga v novejšem
času zanima tudi akt – motiv, kateremu sledimo od prazgodovine do danes … Izjemno
plodna in doživetij polna ustvarjalna bira
razkriva avtorjeva iskanja, poglabljanja,
urjenja in piljenja …« Kar obeta nova likovna dela.
Iz vabila na otvoritev

Iz vabila na otvoritev

Slikarska razstava Janeza Ovsca

Janez Ovsec

Janez Ovsec, ki se je iz domačega Starega
trga pri Ložu pred več kot dvajsetimi leti z
družino preselil v Logatec, je v svojem 52
letu ustvaril svojo prvo samostojno slikarsko razstavo. Bila je od 10. do 17. marca v
Stekleni galeriji športne dvorane v Logatcu.
Likovno se je izražal že v svoji mladosti, saj
je bil aktiven član likovne skupine Dijaškega
doma tehničnih šol v Ljubljani, kjer je obiskoval srednjo tehnično šolo, nato pa študij
nadaljeval na Fakulteti za strojništvo. V zadmaj, 2010
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Borut Kraševec

Koncertni zaključek leta
kalo solističnih vložkov, navdušili obiskovalce, ki so obakrat napolnili športno dvorano v OŠ Stari trg. Za vzdušje je poskrbel
tudi Fešta bend, enajstčlanska zasedba
velenjskih trubačev, ki jih je loška godba
ob tej priložnosti povabila v goste.
27. decembra so ob zaključku tretje pevske sezone članice Pevskega zbora Jasna, ki deluje pri Društvu upokojencev, v
starotrškem kulturnem domu pripravile
prijeten božično-novoletni koncert. Pod

foto: Borut Kraševec

Kljub temu da je leto 2009 že zdavnaj
minilo, se je vredno spomniti na koncerta,
ki sta zaznamovala zaključek leta.
26. decembra je Pihalni orkester Kovinoplastika Lož, ki šteje blizu šestdeset
aktivnih članov, svoje jubilejno leto, v katerem so praznovali 135. letnico delovanja, zaključil z dvema tradicionalnima
božično-novoletnima koncertoma. Pod
vodstvom dirigenta Tadeja Jermana so z
bogatim programom, v katerem ni manj-

vodstvom Jasne Lekan so predstavile
raznolik nabor pesmi od ljudskih do
popevk. S svojo harmoniko jih je spremljal Matija Turk, ki je s svojimi avtorskimi
skladbami kot kantavtor nastopil tudi
samostojno. Gostje večera so bili člani
Mešanega pevskega zbora kulturnega
društva Jakob Aljaž iz Medvod, ki so v
novembru 2009 obeležili desetletnico
delovanja. Zapeli so pod vodstvom Katarine Žepovec.

ULICA ME JE
HRANILA
Mnogo porazov in vzponov
sem doživel,
a za vedno sem zapisan
s spominom,
da me ljubezen je pustila
in me ulica hranila.
Sem pesniti začel,
a vedno s spominom,
da te ob meni več ni.

foto: Borut Kraševec

Pihalni orkester Kovinoplastika lož

Le ulice bile so mi prijateljice,
le one so me hranile
za spomin,
da slišim zadnjič
tvoj glas.
Me ulica je hranila
mi poti v neskončnost
je kazala
v upanju,
da še enkrat
v življenju vidim te.
Se končala moja zgodba je
na ulici,
ki mi življenje je podarila
in me skozi milijone ulic
odhranila
za spomin,
da ostal sem zapisan
kakor berač brez palice.

Pevski zbor Jasna
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Tudi prvi letošnji meseci so bili v galeriji
Ložanka v Starem trgu pri Ložu pestri in
zapolnjeni z ustvarjanjem.
15. januarja so v galeriji Ložanka odprli
razstavo mozaikov udeležencev delavnic
akademske kiparke Galine Malahove.
Delavnice je v Starem trgu in na Rakeku
v organizaciji JSKD, Območne izpostave
Cerknica v sodelovanju z Galerijo Ložanka
in KUD Rak Rakek vodila od oktobra
do decembra preteklega leta. Učenja
izdelovanja mozaikov se je udeležilo 18
ustvarjalcev od osnovnošolcev do upokojencev. Mirjam Štefančič, Vlasta Krajc,
Karmen Petrič, Metka Cejan, Antica
Vukušič, Andreja Kandare, Verena Šega,
Majda Šega, Bronja Kokalj, Božena Vadnu, Andreja Buh, Tristan Tekavec, Bem
Nared, Vida Istanič, Dragica Zupančič,
Ivo Antončič, Iza Antončič in Helena Vidmar so mozaike izdelovali v različnih tehnikah. Iz kamenčkov, koščkov keramike,
lesa, stekla ter drugih naravnih in umetnih materialov so sestavili podobe iz narave, živali, ter različne domišljijske like
in ornamente. Razstava se je v začetku
februarja preselila na ogled v prostore
društva Rak Rakek
V počastitev kulturnega praznika je v
Ložanki 5. februarja potekal poseben
večer, kjer so se s petjem in recitacijo
predstavili člani novoustanovljenega
društva Artatanka (predstavili so se v
rubriki Društva), med njimi skupina Sto
prašičkov poje z glasbo in likovna ustvar-

Nastop pevskih
zborov v Prezidu
V soboto, 10. 4. 2010, je pevski zbor
iz Prezida organiziral nastop pevskih
zborov. V cerkvi Sv. Vida v Prezidu so se
predstavili pevci iz Plešc, Tršč, Prezida,
Starega trga in Babnega Polja. Pevci so
za nastop pripravili vsak po dve pesmi.
Z zadovoljstvom smo prisluhnili vsem
zborom, sklenili nova prijateljstva in se
dogovorili o nadaljnjem sodelovanju.
Anita Kolmanič

maj, 2010

Arhiv: Ložanka

Ustvarjanje v Ložanki

Na delavnici izdelovanja mozaikov

jalka Dagmar M. Mlakar z razstavo slik.
Likovni ustvarjalci člani Kulturnega
društva Artatanka so s svojo ustvarjalnostjo nadaljevali 12. marca v okviru
projekta AFŽ, kjer so se predstavili z likovno govorico ženskega akta. Za Karmen Bajec, akademsko slikarko ter
likovna ustvarjalca Davida Almajerja
in Dagmar M. Mlakar je bil pravi izziv
k sodelovanju privabiti domačinke in
skupaj z njimi ustvariti posebno likovno zgodbo. Kot so zapisali v vabilu na
razstavo, so »Dame iz Loške doline

ovekovečili na najbolj mikaven način in v
vsej njihovi veličini« v različnih tehnikah
vse od študijske risbe s svinčnikom na
papirju do akrila in mešane tehnike na
platnu. Na otvoritvi je s krajšo monoigro,
nastopil Borut Zakovšek, član amaterske
dramske skupine prosvetnega društva
Svoboda Loška dolina.
S 1. majem 2010 je Galerija Ložanka na
žalost ljubiteljev ustvarjanja in umetnosti zaprla svoja vrata.
Borut Kraševec

SLOVENIJA
Čeprav je majhna,
je lepa,
včasih prelepa
a Slovenija je moj dom.
Kakor cesta prevožena
je naša Slovenija
majhna,
da še zemljevid
komaj jo prikaže.
Ne!
Slovenija
ima biser v očeh,
hranila mnoge umetnike
in velikane je,

ki zapisali se bodo
nam v srce.
Veliko grozot
Slovenija je trpela
in porazov v
svojo krvavo
zgodovino vpisala,
a je majhna
pa vendar prelepa,
saj le Slovenija
ostaja moj dom.
Dragan Ignjić
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Razstava uporabnikov VDC

Stari trg pri Ložu, 23. februar – V galerijskem prostoru enote knjižnice Maričke
Žnidaršič so ob sproščenem otvoritvenem vzdušju, glasbi harmonike in klaviatur uporabniki Varstveno delovnega centra (VDC) Postojna in Cerknica razstavili
dela, ki so jih v preteklem letu ustvarili
v likovnih delavnicah akademske slikarke
Stanislave Sluga - Pudobske in likovne
pedagoginje Jasmine Čelan. V delavnici
računalniške grafike Nuše Lapajne. Idrijske čipke pa so izdelali pod vodstvom Simone Levec.
Razstavljena dela so izdelana v različnih
tehnikah od risbe z barvnimi svinčniki do
akrilov, akvarelov, grafik ter idrijske čipke.
Različni so tudi ustvarjeni motivi. Vsa dela
pa nosijo v sebi enotno sporočilo, kakor
je v uvodu otvoritve dejala knjižničarka
Anđelka Pogorilić, da je delček umetnika
v vsakem, potrebni so le pravi ljudje, da
to odkrijejo in vzpodbujajo.
Jelka Verbič direktorica VDC je dejala, da
tovrstne delavnice tako v Postojni kot tudi
v Cerknici organizirajo že nekaj let v okviru
nadstandardnega programa, ki ga preko
razpisov, na katere se prijavijo, financirajo občine Cerknica, Loška dolina, Postojna in Pivka. Za delavnice v VDC Cerknica
sredstva prispeva društvo Sožitje. Trudijo
se ponuditi tudi nove aktivnosti z različnih

foto: Borut Kraševec

Od risb do čipk

Avtorji razstave skupaj z mentoricama

področij. Letos je to šah, v lanskem letu
pa klekljanje, ki je po besedah Verbičeve
med uporabniki njihovega centra zelo
v modi. Velika vzpodbuda in motivacija
uporabnikov VDC pri udeležbi na likovnih

delavnicah in pri ustvarjanju je zagotovo
tudi ta, da pripravijo otvoritev in nastala
dela tudi razstavijo.
Borut Kraševec

Ljubiteljski igralci Amaterskega gledališča
DPD Svoboda Loška dolina so z igro
»Spustite me pod kovter« avtorjev Johna
Chapmana in Raya Cooneya, ki jo je režiral
Borut Zakovšek, nastopili na 6. festivalu
komedije v Pekrah pri Mariboru. Festival,
ki ga je organiziralo Turistično društvo
Pekre, je tudi letos privabil k sodelovanju
večje število amaterskih skupin iz Slovenije in zamejstva. Igralci Borut Zakovšek,
Rosana Trubačev, Borut Čik, Jerneja
Žnidaršič, Vesna Kovač, Tanja Mlakar,
Niko Ožbolt, Ludvik Krajc, Andreja Buh in
Darja Kandare ter scenografa Ivan in Nik
Zabukovec so navdušili občinstvo ter tako
osvojili nagrado občinstva za najboljšo
predstavo.

foto: Borut Kraševec

Občinstvo v Mariboru nagradilo igralce iz Loške doline

B. K.
Dramska zasedba na premieri nagrajene igre leta 2009
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Vrag Marko
Frank Troha

Arhiv: Alenka Veber

Ob kranjsko-hrvatski meji teče bistra bil lahko. Vedno je koval načrte. Premišljeval jev, da plačam davek. Če bi bilo to plačano,
Čabranka, ki se nazadnje izliva v obmejno kako jih bo izpeljal, da ne ostane kdaj na ce- bi mogoče sčasoma prišel do denarja, da se
reko Kulpo. Danes so ti kraji precej mirni, dasi dilu.
iznebim tudi ostalega dolga.«
jih še vedno pokrivajo veliki gozdi. A nekdaj je Tako je potoval nekega dne po ozki stezici »Ako ni več,« pravi Vrag Marko, »potem ti
bilo vse drugače. Slednji izmed nas je slišal kaj med gozdi in jarki ter je bil jako zaposlen s koča ne bo prodana. Tukaj imaš denar in vrnio rokovnjačih, ki so bili na Gorenjskem prime- svojimi načrti. Mahal je z rokami, kot bi podil ti mi ga ni treba. Samo toliko zahtevam od
roma to, kar so bili ob hrvatsko-kranjski meji muhe, zasmejal se včasih na glas, da so se tebe, da mi boš tudi ti na roke, kadar te bom
tihotapci. Te vrste ljudje niso marali delati, zasvetili beli zobje kot olupljen česen. Njemu potreboval.«
živeli so pa radi dobro, kar si menda še danes nasproti pride neki kočar, ki je tudi računal, Ko vidi kočar tako nepričakovanega dobrotniželi vsak. Kakor so se rokovnjači preživljali s zmajeval z glavo in mahal z rokami. Zasme- ka pred seboj, seže hlastno po denarju in pravi
krajo in roparstvom, tako jih je bilo mnogo ob jal se pa ni nikdar. Torej je moral imeti nekaj Vragu Marku: »Storim zate vse, kar hočeš,
hrvatski meji, ki so vtihotapljali različno blago bolj slabega na vesti nego Vrag Marko, ker se grem kamor hočeš, pa če treba, tudi v grob.«
preko meje, pred vsem seveda tobak. Na ta je večkrat slišalo iz njegovih ust »bogami«, pa
»V grob ne bo treba z menoj,« odvrne Marko,
način so se ognili visoke carine in zaslužili z tudi mastnejših ni manjkalo.
»ker mi je vse eno, če ležim sam ali ne. Amlahkim, četudi z nevarnim delom toliko,
pak prišlo bo kaj drugega, ko bom
da jim ni bilo treba drugega delati.
potreboval dobre pomoči in tedaj priBil je pa še tretji razred ljudi, ki so imedem pote.«
li mnogo več naravnih darov za lahko
Tako sta se pogovarjala, potem pa
življenje kot pa prvi ali drugi, in to so
odšla vsaksebi.
cigani.
Preteklo je nekaj tednov po tem seTihotapstvo ni bil vselej lahek in varen
stanku. Janko je cepil drva na dvorišču,
posel. Ob mejah so stražili financi in
pa zagleda od daleč Marka, ki se bliža
če so kje trčili s tihotapci, je bil boj na
njegovi koči. Tesno mu prihaja pri srcu,
življenje in smrt. Mnogokrat je bil kdo
ko se spomni svoje obljube, ker ne ve,
ranjen, pa tudi ubitih je bilo dosti. Tihokaj bo zahteval cigan od njega. Ampak
tapiti je bilo precej lahko radi tega, ker
dolgo ni mogel premišljevati, ker je bil
so menda v tem kotu naše domovine
trenutek kasneje že Vrag Marko pri
največji gozdi. Zato je bilo teh, kakor
njem. Pozdravita se, kot je navada, potudi ciganov, vedno dovolj. Še lepše
tem pa začne Janko izpraševati Marka,
življenje so imeli na drugi strani, to
kaj je novega. – Vrag Marko sede na
je na Hrvatskem. Ali je dandanes kaj
hlod, se malo oddahne, potem pa začne
boljše ali ne, tega ne vem, ker sem že
pripovedovati, da je prišel čas, ko rabi
dolgo z doma.
Jankove pomoči. Janko je v velikih skrKjer so cigani, tam je vselej tudi tatbeh, pa vpraša cigana, kaj naj stori.
vina. To je že tako, da skoro ne more
»Znaš Janko, to je lahak posal i ne boj
biti drugo brez drugega. Zato so morali
se ništa,« pravi cigan, nato pa nadaljuje:
kmetje in kočarji vedno paziti na svoje
»Ako se bo nama vse dobro obneslo, kar
blago, ker ga je sicer vzela noč. Kot
Fran Troha Rihtarjev je največ poročil iz življenja v slovenski
nameravam, bova imela toliko denarja,
zamorci v južnih krajih naših držav,
naselbini v Barbertonu, zgodb in pripovedi objavil v Glasu naroda.
da nama ne bo treba več delati.«
Leta
1933
je
postal
tudi
zastopnik
časopisa
in
to
ostal
vse
do
imajo tudi ciganje posebno veselje do
Janko se oddahne pri tej novici, pa
prenehanja izhajanja le-tega v letu 1963.
kokoši. Ni ga bilo dneva, da bi ne bila
sede poleg cigana. Vrag Marko pa
katera izginila po tistih selih.
nadaljuje: »Veš, Janko, jaz sem izsledil
Ampak tudi med cigani so izjeme. Nekateri so
rokomavharje, ki hodijo v mrtvašnico na
Prideta
že
skoro
prav
skupaj,
ko
zagledata
se bili povzpeli tako visoko, da so živeli dobro,
grobišče denar preštevat … Midva jih morava
ne da bi jim bilo treba krasti. Najbolj poznat je drug drugega. Kočar je seveda poznal Vraga
prepoditi, pa bo denar najin. Jaz ne morem
Marka,
pa
ga
je
nagovoril
v
mešanem
narečju,
bil cigan Marko, kateri je bil tako zvit, previizpeljati tega sam in tudi ne maram toliko deki
ga
ljudstvo
govori
v
tistih
krajih:
»Kuda
den ter se je znal tako ogibati oblastim, da so
narja. Zato vzamem tebe v družbo, pa bova
Marko?«
ljudje mislili, da je v zvezi z vragom. Zato je bil
imela vsak pol.«
In
Marko
pravi
kočarju:
»E,
ja
sam
neznam
tudi poznan povsod le z imenom: Vrag Marko.
»Bravo, bravo, ja tako volim,« se odreže Janko
kuda,
a
kuda
ti,
Janko?«
Še danes je navada med ljudmi tistih krajev,
ter drgne roko ob roko. Marko pa nadaljuje:
Janko
se
Marku
odreže:
»I
ja
neznam,
kuda,
da pravijo posebno malopridnim in zvitim ljudem: Vrag Marko. Karkoli se je zgodilo v tistih najrajši bi videl, da bi se pogreznil v zemljo, »Jaz sem včeraj opazoval in poslušal
rokomavharje, ko so preštevali denar. Bilo jih
časih nenavadnega, povsod je bil Vrag Marko. pa bi bil mir za vselej.«
Zastonj so ga zasledovale oblasti. Njega ni Tako je Vrag Marko spoznal, da ni Janku vse je okoli dvajset, imeli so cele kupe denarja,
mogel vjeti nikdo, četudi je bil vsak čas tu- najboljše, pa mu pravi: »Eh, tega boga pa pa so se zmenili, da se sestanejo zopet drugi
kaj in tam. Ker nobeden cigan ne dela, se je nema, da bi živ v jamo zlezel; povej mi, kaj ti torek. Tedaj je najin čas, če hočeva, da pride
tudi Vrag Marko ogibal in izvrševal cigansko je. Mogoče ti jaz pomagam, pri drugem slučaju denar v najine roke.«
obrt. Pa ne mislite, da je kradel kokoši ali take pa ti meni.«
Janko je bil sicer vesel tega, ampak skrbelo
malenkosti. On se je lotil vsake stvari na ve- Tako sta govorila, in kočar je začel praviti svoj ga je, kako se bo to vse izvršilo. Pregnati dvajliko in jo je vselej izpeljal. Eno samo spretno slučaj ciganu tako: »Veš, Marko, prodali mi set rokomavharjev in jim pobrati denar, to ni
dobro končano »delo«, pa je bil preskrbljen za bodo kočo, pa nimam toliko denarja, da bi jo nobena šala. Ker je poznal Marka, se je nenekaj mesecev. Počival pa ni nikdar, četudi bi otel. Ni mi pa treba več kot dvajset goldinar- koliko potolažil. Stisne mu roko v znamenje
maj, 2010
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zaupanja, potem se pa dogovorita, kje in kdaj
se snideta. Nato jo mahne cigan proti dolini in
izgine med drevjem.
Janko je teško pričakoval tistega večera. Bilo
mu je tako, kot bi ves teden stal pred spovednico in čakal, kdaj pride na vrsto. Zanimal
ga je pred vsem denar, s katerim bi si tako
pomagal. Naposled pride dogovorjeni torek,
mrak leže na zemljo in napravi se trdna noč.
Po hribih, kjer so stale koče, so brlele lučice
kot kresnice v temni noči.
Janko in Vrag Marko se snideta v nekem jarku,
potem jo pa mahneta na grobišče. Jankota
postaja strah, ko hodita po pokopališču in
v temi podirata lesene križe. Enkrat se še
celo spotakne in pade preko groba, da se mu
nos zarije v zemljo, kar je še bolj povečalo
njegovo grozo. Vrag Marko je bil pa že navajen takega posla. On je vedel, da se mu ni
treba bati mrtvih, ampak k večjem živih
ljudi. Tolaži Janka, naj bo pogumen, ker so
le živi tisti, ki strašijo z mrtvimi. Prideta do
mrtvašnice in Janko se strese, da ga oblije
mrzel pot. Cigan mu potem pove svoj načrt,
ki je bil seveda tak, da je bil on na varnem če
bi se bil načrt ponesrečil. Pravi torej Janku:
»Ti, te rakve bova postavila pokonci v kot,
eno pa položiva na mizo, kjer bodo rokovmavharji preštevali denar. Na tisto mizo
polagajo vselej mrtve ljudi, predno jih pokopljejo. Le nič se ne boj, pa bo vse dobro. Ti
boš lepo legel v tisto rakev na mizi in jaz te
bom tako uravnal, da boš ležal kot mrtev. Jaz
pa hočem zlesti v kot za rakve. Če bi bil ti v
nevarnosti ali če bi rabil moje pomoči, zavpij
samo: ‘Mrtvi ljudje na noge!’ Jaz bom v trenutku prevrnil vse rakve in tedaj moraš tudi
ti planiti iz svoje. Rokovnjači se bodo tako
prestrašili, da bodo zbežali in pustili nama,
če ne že vsega, vsaj nekaj denarja. Če bi tebe
pustili v miru, bom pa jaz začel klicati mrtve,
podrl vse rakve, ti pa moraš vstati v svoji.
Rokomavharji bodo mislili, da so planili vsi
mrtvi po njih in jo bodo ubrali tako gotovo,
kakor jaz tukaj stojim. Veš, rokomavharji se
ne boje živih, kot jaz, pač pa imajo strah pred
mrtvimi.«
Ko se dogovorita, gresta vsak na svoj prostor,
Vrag Marko za rakve v kot, Janko pa v rakev
na mizi. Težko mu je in priporoča se vsem
svetnikom, naj ga obvarjejo to noč smrti. Ni
bil sicer pobožen in si je pomagal s svetci
samo tedaj, kadar si sam več ni mogel.
Okrog polnoči se čuje zunaj šepetanje, potem tih ropot in korake. V mrtvašnico pridejo
rokomavharji, okoli dvajset po številu, kot je
povedal že poprej Vrag Marko. Odrinejo malo
na stran krsto, v kateri je ležal Janko, potem
pa začnejo skladati na mizo denar in razne
dragocenosti, ki so jih bili naropali največ po
Hrvaškem. Če se je hotela ohraniti sloga med
njimi, je bilo treba ves plen pošteno razdeliti
in boljšega in mirnejšega prostora ni bilo, kot
je bila mrtvašnica. Ko nekateri porazdeljujejo
plen v kupčke, stopi eden izmed njih k rakvi,
kjer je ležal Janko in pravi: »Moram pogledati,
koga so danes prinesli semkaj.«
Drugi mu pravijo: »Pusti mrtve ljudi pri
miru.«
On postane še bolj pogumen, pa jih začne
zmerjati s strahopetci kukavicami, rekoč:
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»Kaj vam pa more storiti mrtev človek? Jaz
mu bom pa še vrat prerezal, da vam pokažem,
koliko se jaz bojim mrtvih. To bodo ljudje gledali jutri in ugibali, kdo je to storil.«
Drugi mu še bolj prigovarjajo, nazadnje se pa
začno bolj zanimati za plen. »Jaz nisem bojazljivec,« pravi tisti – »kot vi. Če miš zacvili za
vami, pa jo uberete kot srnjaki.«
Po teh besedah ga vzame noč, gre k rakvi, kjer
je ležal Janko ter dvigne pokrov, ki ni bil še
pribit. Janko je bil tedaj res tak, kakor pravi
mrtvec in skoro tudi dihal ni. Ko mu začne
popravljati glavo, da jo odreže, izprevidi, da
ni nobena šala, pa zavpije: »Mrtvi ljudje na
noge!«
Marko zacvili v kotu kot sam satan, podere
vse rakve in plane proti rokomavharjem.
Tudi Janko plane v tistem času pokonci.
Rokomavharji so jo ubrali proti vratom, da so
bili vsi naenkrat na kupu in potem so jo pobirali s pokopališča, da bi jih ne dohajal lovski
pes. Seveda ni nikomur prišel na misel plen,
kajti življenje je prvo in človek je vesel, če si
ga more ohraniti.
Vrag Marko in Janko se kar zagledata v velikanski plen. Cigan je bil sicer vajen denarja,
ampak toliko ga ni še nikdar videl skupaj.
Janku pa se je zdelo, da pač mora biti to
ves denar, kar ga je na svetu, ker ni nikdar
sanjal, da ga mora biti toliko. Potem je bilo
treba misliti, kako bosta denar razdelila, kajti
bala sta se, da se roparji vrnejo, pa bi bilo
konec njune sreče in življenja. Razdeljevati
sta začela po cigansko, to je: eden meni,
eden tebi. Porazdelila sta denar in blago po
vrednosti in začela jemati. Prvi je bil vselej
Marko, za njim je vzel Janko. Tako sta prišla
do grošev, kjer sta naletela na prve ovire. En
groš je bil preveč in Marko, ko je vzel prvi,
bi ne smel dobiti tistega groša, Janko pa tudi
ne. Vrag Marko je imel vero, da mora priti pri
delitvi vselej poštenost, ker sicer ni sreče.
Zato se je šlo za to, kaj in kako bosta s tistim
grošem.
Vrag Marko je bil sicer zvit, ampak v tistem
slučaju se kar ni mogel domisliti, kaj bi bilo
najboljše. Prekrižata roke na hrbtu in začneta
hoditi sem in tja po mrtvašnici. Prvi del naloge je bil torej srečno rešen, a ostala sta še
dva: groš in pa kako bosta odnesla plen.
Rokomavharji so tekli daleč, nazadnje so se
pa ustavili, ko so nekateri zapazili, da ne gre
nikdo za njimi. Prva njihova misel je bila: denar. Pustiti kar tako plen, za katerega so se
večkrat izpostavili smrtni nevarnosti, ni karsibodi. Mrtvi tudi ne rabijo denarja in najbrž
jih čaka na mizi, kjer so ga pustili. Kaj bi bilo
najboljše?
Ko tako premišljujejo, se oglasi njihov vodja,
ki je izdelal v svoji glavi nov načrt: Kdor je
prebudil mrtvece, tisti mora iti nazaj pogledati, kaj je s plenom. Kdor je kriv tisti naj trpi,
če ne, ga ubijejo. Bili so vsi zadovoljni s tem,
seveda samo tisti ne, ki je hotel Janku prerezati vrat. Ko pa vidi, da nima druge izbere kot
prevzeti to nalogo ali pa umreti, se odloči da
gre. Tako mu mogoče ostane vsaj življenje, če
drugega ne.
Odpravi se na pot, drugi pa poležejo tam in
zro željno na mrtvašnico. Ko pride poleg,
začne premišljevati, kako bi pogledal notri,

da bi ga mrtveci ne zapazili, ker bi ga potem
zdrobili kot solnčen prah. Sliši besede, ko se
pregovarjata Marko in Janko, pa ga začne še
bolj skrbeti. K sreči zapazi za vratmi okroglo
lino, ki je bila napravljena za prezračevanje.
Nanese si nekaj kamenja potem pa se stegne
gori, da pogleda. Ker ne vidi nikamor drugam
kot v nasprotno steno, mora zriniti glavo skozi. Malo čepico na glavi si potegne še bolj na
oči, da bi se tako ne opraskal, potem pa začne
počasi glavo riniti skozi.
V tistem trenutku se obrne od stene Vrag
Marko, zagleda čepico nad vratmi, pa si misli
da je tam obešena. Hitro seže z roko po nji,
pomoli jo Janku in pravi: »Evo, brate, groš
je vredna zate in za me. Tako je sedaj enako
vse.«
Rokomavhar je v trenutku, ko mu je Marko
potegnil kapo, skočil na zemljo in jo ubral še
bolj kot prej. Pride k svoji tolpi in skoro brez
sape pripoveduje, kaj je slišal. »Toliko jih je
bilo notri, da ni še na vsakega prišel po en
groš. Zato je še meni eden potegnil kapo,
da imajo sedaj vsi enako. Izgubljeno je vse,
bežimo da nas ne zaslede, ker bomo sicer še
ob življenje.«
In roparji so jo ubrali, kar se je dalo. Janko
in Vrag Marko pa sta vsak v eni vreči nesla
domov denar in drugo ter živela potem vse
življenje brez dela. Vsega nista mogla porabiti, zato sta morala nekje kaj zakopati. In
srečen bo tisti, ki bo našel ta zaklad, in mu
ne bo treba hoditi po svetu s trebuhom za
kruhom, kakor moramo mi, ki smo se že pred
več leti izselili v Ameriko.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal
zvest prvi objavi. (Op. A. V.)
Prvič izšlo v reviji ČAS (1915–1928, urejal jo
je Frank Kerže), marec 7/1921, št. 3.
»Med prvimi zgodbami, ki povezujejo tradicijo
ljudskega pripovednega izročila in oblikovanje
živahnega domišljijskega dogajanja s prvinami humorja tako v zarisu literarnih oseb kot
v značilnih Trohovih sklepnih komentarjih, je
zgodba Vrag Marko. … Zgodba je postavljena v mirni gozdnati kraj ob hrvaški meji, v
katerem še živijo pripovedi o nekdanjih časih.
To so strašljive zgodbe o rokovnjačih, tihotapcih in roparjih.
Po uvodnem razmišljanju o nevarnem delu
tihotapcev in kokošjih tatov ter temu ustrezna
previdnost domačega prebivalstva, se pripoved
odpre osrednji zgodbi, katere poglavitni motiv
dogajanja je želja po denarju, po bogatenju
na lahek način. Med tistimi, ki imajo več »naravnih darov za lahko življenje« (kot zapiše
Troha) je tudi osrednji junak, domiselni in zviti
cigan Marko. Zaradi posebne »malopridnosti
in zvitosti« so ga ljudje imenovali Vrag Marko.
Zaradi njegove uspešne dejavnosti je to ime
postalo ljudska legenda. …
Pripoved je s poudarjeno povezanostjo zgodbe
z krajevno ljudsko pripovedno dediščino, s
slikovitim orisom obeh literarnih oseb (posebno živahen in jezikovno zanimiv je njun dialog)
in komedijskim prizorom v mrtvašnici med
motivno izstopajočimi Trohovimi zgodnjimi
zapisi.« (dr. Helga Glušič)
maj, 2010

med polhki

Projekt BRALNI NAHRBTNIK
Bralni nahrbtnik je čudovito potovanje knjige od
otroka do otroka, ki poleg različnih vsebin, ki jih
otrok posluša, krepi prijateljstvo, povezanost in
nenazadnje poglablja družinske vezi. Otroci in starši
ob knjigi skupaj doživljajo vsebino, se ob tem pogovarjajo ter svojega otroka spodbujajo k samostojnemu pripovedovanju, ki je podkrepljeno s čustveno
podporo staršev.
Vse to domače dogajanje prinesejo v vrtec in se tam
predstavijo. Najprej otroci, ki ponosno pripovedujejo
vsebino, nato starši, ki s svojim prispevkom razveselijo otroke in še razširijo njihov spoznavni svet.
Vsa ta dogajanja skupaj sestavljajo knjižno stezico, po
kateri se sprehajajo otroci in postopoma pridobivajo
bralne navade, se učijo poslušati, pripovedovati, nastopati in spoznavati življenje skozi pravljični svet.
Čustvena in spoznavna prepletenost, ki nastane ob
potovanju bralnega nahrbtnika, pa je pravi temelj, da
otrok knjigo vzljubi, se ob njej razvija in krepi svojo
»dušico«.
Veseli nas, da lahko spremljamo otroke in starše. Se
veselimo napredka vsakega posameznika in hkrati
skupaj z otroki »rastemo« tudi same.
Otroci in starši, hvala za vsa vaša prisrčna pripovedovanja.

Arhiv: vrtec Polhek

»V BRALNEM NAHRBTNIKU SE SKRIVAJO: knjiga s čudovito zgodbo, nasmeh, toplina maminega/očkovega naročja ter nepozabno,
imenitno dopoldne v vrtcu z mojo mamico, očkom, babico …!«

Komentar otrok – bralni nahrbtnik imam rad/a:
• ker pride moja družina v vrtec, ker imamo z otroki
delavnice,
• ker knjigo nesem domov, pa mi jo mami bere, pa jo
imam lahko tudi v postelji,
• ker mi mami bere v postelji, pa oči, lahko tudi sam,
pa še babi mi lahko bere,
• ker lahko doma bereš, pa kaj lepega najdeš in v
vrtcu pokažeš,
• ker z mamo bereva, potem grem še spat, ko pa
se zbudim, mi jo mami še enkrat prebere. Bil sem
vesel, ko je mami prišla v vrtec, ker smo delali
zajčke,
• ker lahko beremo in ko oči pa mami pripravita kaj
za delati. Pripravijo nekaj tistega, kar je v pravljici.
Najbolj lepo je zgodbico povedal Gašper,
• zato, ker rada berem zgodbe, ker mi je knjiga lepa,
ker jo imam rada …
Besedilo in fotografije: Hermina Starc, Jana Mlakar
in otroci – roza polhki
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PETKOVA DRUŽENJA OTROK (ORANŽNI IN RDEČI POLHKI)
Igra poteka hkrati v obeh igralnicah. Dejavnosti se načrtujejo glede na teme, ki potekajo v posameznih igralnicah.
Otroci imajo možnost prehajanja in izbiro dejavnosti.
Po zajtrku se pripravi material in uredi igralnico po predhodnem, načrtovanem dogovoru. Strokovni delavki ostaneta v svoji igralnici in opazujeta
potek dejavnosti vseh otrok. V začetku naših skupnih srečanj so imeli mlajši otroci težave. Bili so le opazovalci. Radovednost otrok je bila spodbuda za vključevanje v igro. Petkova druženja so sedaj postala že rutina, tako da otroci že komaj čakajo, kaj se bo kje dogajalo.
Dosedanja druženja so vključevala vsa področja dejavnosti kurikula. Naj omenimo samo nekaj primerov aktivnosti:
– gibanje ob glasbi

Kolesa na avtu se okrog vrte, okrog vrte, okrog vrte, kolesa na avtu se okrog vrte, od jutra do večera.
– igra z različnimi vrstami papirja (majhne in velike škatle, recikliran, računalniški, revijalni)

Le kdo se skriva za tem čudežnim pokrivalom?????
– gnetenje in oblikovanje testa in plastelina
– urejanje frizur v frizerskem kotičku
– risanje s prsti v podstavkih, posutih s koruznim zdrobom
– petje pesmice Jaz sem snežak in oblikovanje snežaka iz snega, opazovanje taljenja snega

– glasbene uganke ob igranju kitare in flavte ter petje pesmic

Jaz sem snežak, jaz sem junak.
Pisker na glavi in metlo v rokah.
Mirno stojim, z burjo živim,
zimi se smejem, se sonca bojim.
– ustvarjanje

Mali umetniki
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– igra

– spoznali smo se tudi s podgano Zofi

Prehajanje med igralnicami se je izkazalo kot primer dobre prakse.
Otroci sodelujejo drug z drugim (mlajši – starejši), hkrati pa razvijajo, bogatijo besedni zaklad.
Strokovne delavke imamo možnost opazovanja posameznih otrok in tako spoznavamo močna in šibka področja vsakega posameznika.
S petkovimi druženji bomo nadaljevali vse do konca šolskega leta.
Tekst in fotografije: Aleksandra Knaus, Urška Lah

SKUPINA RDEČI POLHKI
OTROCI DOŽIVIJO ČISTO VSAKO DOPOLDNE BOGATE IN PESTRE DOGODIVŠČINE.
VELIKO JE NAČRTOVANIH DEJAVNOSTI, KI SO ODVISNE OD TRENUTNE TEME V ODDELKU. KAR NEKAJ PA JE TUDI DOGODKOV,
KI JIH NE PLANIRAMO, VENDAR VSEENO POPESTRIJO MARSIKATERO DOPOLDNE.
BILI SMO NA OBISKU PRI ZOBOZDRAVNICI IN ZOBNI ASISTENTKI.

maj, 2010
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OGLED PRAVLJICE ROBČEK (ANJA ŠTEFAN)

PUST 16. 2. 2010

SPOZNALI SMO PODGANO ZOFI

1.3. 2010 SMO SI ZAČELI UMIVATI ZOBE

IGRA OB DOPOLDNEVIH
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NEKEGA SONČNEGA DNE JE ZA NAS DRUŽINA KANDARE IZ
DAN PRIPRAVILA PRESENEČENJE.
PELJALI SMO SE S SANMI S KONJSKO VPREGO.

23. 2. 2010 SMO PREŽIVELI
PRIJETNO DOPOLDNE V
IGRALNICI BELIH POLHKOV.

PUST JE ŽE MINIL.
NAŠE DEKLICE SO SE
V TRENUTKU PRELEVILE
V MIČNE GOSPODIČNE.

VELIKO ČASA SMO PREŽIVELI NA SNEGU.

OLIMPIJSKE IGRE VRTCA POLHEK

KNJIŽNIČARKA LEONIDA ZALAR NAM JE PRIPRAVILA PRAVLJIČNO URO V KNJIŽNICI

Fotografije in tekst: Urška Lah

maj, 2010
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Učenci krožka RK smo povabili člane društva Sožitje na prednovoletno srečanje. Skupaj smo pripravili
kratek kulturni program in ustvarjalne delavnice. Ob zaključku smo se posladkali s sadno kupo.
Upamo, da se bomo v tako prijetnem vzdušju družili tudi v prihodnje.
Anita Bajec in Helena Novak Obreza.

Borut Kraševec
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Murenčki
foto: Borut Kraševec

Nova vas, 17. marec – V dvorani OŠ
Toneta Šraja Aljoše je v organizaciji
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Cerknica potekala
tradicionalna Območna revija otroških
in mladinskih pevskih zborov z naslovom
Mavrična pesem. Na reviji se je predstavilo sedem otroških in štirje mladinski zbori iz Begunj pri Cerknici, Cerknice,
Grahovega, Nove vasi, Rakeka, Starega
trga pri Ložu ter Unca. Skupaj je nastopilo več kot 300 mladih pevcev, ki so bili
sami hkrati tudi poslušalci. Prisluhnili so
svojim vrstnikom iz drugih šol in se tako
med seboj pevsko bogatili in se spoznavali, kar je po besedah Jožice Mlinar,
vodje Območne izpostave javnega sklada
za kulturne dejavnosti Cerknica, osnovni
namen revije. Strokovno spremljevalko
pevske revije Branko Potočnik Krajnik,
ki je zbore ocenjevala, so med otroškimi
zbori najbolj prepričali Murenčki iz OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
pod vodstvom zborovodkinje Vide Truden
in se bodo tako lahko udeležili regijske
revije otroških pevskih zborov v Logatcu.
Med mladinskimi pa si je možnost prijave
na tekmovanje Mladinskih pevskih zborov
v Ljubljani pripel Mladinski pevski zbor
Staccato iz OŠ Jožeta Krajca Rakek pod
vodstvom zborovodkinje Katje Smrdel
Zafred.
Dobro se je odrezal tudi Mladinski pevski
zbor iz OŠ Stari trg.

foto: Borut Kraševec

Mavrične pesmi

Mladinski pevski zbor iz OŠ Stari trg
maj, 2010

župnijska stran
Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

VERA IN TRPLJENJE; GRE TO SKUPAJ?
Neki mož je ponoči sanjal, da se je z Jezusom
sprehajal vzdolž peščene obale. Na nebu so
se prikazovali prizori iz njegovega življenja.
Ob vsakem prizoru je v pesku opazil dvoje
vzporednih stopinj: ene so bile njegove, druge
pa Jezusove. Ko se mu je pred očmi odvrtel
še zadnji prizor, je pogledal nazaj in opazil,
da je na mnogih mestih njegovega življenja
le ena vrsta stopinj. In opazil je tudi, da je to
prav v najtežjih in najbolj žalostnih trenutkih
njegovega življenja.
Zato je vprašal o tem Jezusa: »Gospod, rekel
si, da boš vedno z menoj. A opazil sem, da
je skozi najtežje trenutke mojega življenja le
ena vrsta stopinj. Kje si bil takrat, ko sem te
najbolj potreboval?«
Jezus mu je odgovoril: »Ljubi otrok, nikoli
te nisem zapustil. V trenutkih trpljenja
in boja, ko ti je bilo najtežje, takrat
sem te nosil.«
Nekateri ljudje pravijo, da Boga ne more biti,
ko pa je na svetu toliko trpljenja. Kakšen
je sploh ta vaš Bog, ki dopusti trpljenje
nedolžnega? Kakšne razloge bi lahko imel dobri Bog, da dopusti obstoj dobrega in zlega?
Nekateri si vero predstavljajo zelo čudno.
Nekateri pravijo, da je vera to, da osrečuješ
Boga. Nekateri mislijo, da je vera nekaj, na
kar se ljudje opirajo, da jim je vsakdanje
življenje lažje. Spet drugi menijo, da gre pri
veri samo za vsakdanje domače običaje oziroma, da je vse skupaj izmišljeno. Večinoma
pa ljudje mislijo, da lahko zlahka shajajo
tudi brez vere. Nobena od naštetih misli
pa se ne ujema s pogledom katoličanov na
vero. Katoličani namreč menijo, da je vera
pomembna zato, ker se dotika najglobljih
vprašanj človekovega obstoja. Na vprašanja:
zakaj sem sploh tukaj, ali ima življenje sploh
smisel, je ta svet sploh prijazen ali je samo
sovražen in podobno nam znanstveniki, politiki, gospodarstveniki ne morejo odgovoriti.
S pomočjo vera spoznavamo, da je resničnost
več od tistega, kar lahko vidimo ali slišimo,
stehtamo ali izmerimo. S pomočjo vere lahko
spoznavamo, da poleg vidnega obstaja tudi
nevidni svet – svet skrivnosti, ki ga lahko najdemo v jedru vsake stvari. S pomočjo vere
lahko spoznavamo, da ta skrivnost ni nekaj
nejasnega in nedoločenega, temveč nekaj, s
čimer se nenehno srečujemo v svojem vsakdanjem življenju.
Nekateri vidijo vero res kot nekaj mrakobnega in otožnega. Ti vidijo svoje življenje kot
sprejemni izpit za nebesa. Ti menijo, da s
svojimi dejanji nabirajo ali izgubljajo točke.
Verni ljudje pa verujemo, da smo ljudje
ustvarjeni zato, da bi bili srečni – pa ne le
na onem svetu, ampak tukaj in sedaj. Prava
sreča izvira iz ljubezni. V ljubezni pa rastemo
in vera nas pri tem vzgaja. Zaradi vere lahko
maj, 2010

stojimo na lastnih nogah in spoznavamo,
zakaj živimo, kaj je naš smisel in kaj je naš
cilj. Vera nam namreč ponuja smernice, da
lahko iz svojega življenja naredimo največ,
kar zmoremo. Vera nam omogoča, da prevzamemo polno odgovornost v življenju.
Verovati pomeni priznavati resničnost Boga
in se mu zahvaljevati, kajti vera govori o
Bogu, o njegovi ljubezni, dobroti in njegovih
darovih.
Pa se vrnimo z razmišljanjem nazaj k trpljenju. Zakaj trpljenje in bolečina, zakaj
bolezen, zakaj smrt?
Če bi telo ne poznalo bolečine, bi nikoli
ne vedeli, kdaj smo bolni in bi se enkrat
samo mrtvi zgrudili. V primeru bolezni je
bolečina nekaj dobrega, ker gremo zaradi
nje pravočasno k zdravniku. In isto vlogo
ima trpljenje v duhovnem svetu. Na misel mi
je prišla zgodba o Ostržku. Narejen je bil iz
lesa in zato je bil neobčutljiv na bolečine. Ko
pa je poležaval ob kaminu in je nogo iztegnil
proti ognju, je zanj ta neobčutljivost postala
zelo nevarna in je resno ogrozila njegovo
življenje. Kaj bi bilo, če bi ne bilo bolečine,
da nas pravočasno posvari.
Bog nikoli ne obljublja, da nas bo branil pred
nesrečami, obljublja le, da bo v nesreči vedno
z nami. Eno od Jezusovih imen je Emanuel,
kar pomeni: »Bog z nami.« Krščansko izkustvo je, da je Bog na skrivnosten način
vedno prisoten sredi trpljenja. Bog, ki je
trpel na križu, še naprej trpi z drugimi. In
samo nekdo, ki je sam trpel bo deležen zaupanja trpečega, saj ve, da ga samo nekdo, ki
je dal skozi podobno izkušnjo, lahko razume
in mu pomaga. Šele trpljenje nas usmerja
k drugemu. Skrivnost trpljenja je pridržana
Bogu in včasih je v trpljenju tudi potrebna
močna vera, da Božja pota niso naša pota in
da Bog že ve, zakaj je nekaj dopustil.
Ni res, da je Bog odgovoren za zlo na svetu.
Zlo delajo ljudje, ki jih je okužil greh. Z grehom se namreč oddaljimo o Boga in njegove
ljubezni. Se zapremo pred njim. Ali naj Bog
ljudem prepreči delati zlo? Ne, ker nam je
podaril svobodo. Ali naj Bog uniči ljudi, ker
delajo zlo? Ne, ker vse svoje otroke ljubi.
Lahko pa trpečemu stoji ob strani. Ker Bog
spoštuje človekovo svobodo, se mu približa
le, če ga bo za to prosil.
Joni Eareckson v svoji avtobiografiji piše:
»Pred nesrečo Kristusa nisem potrebovala.
Ko sem lahko stala na svojih nogah, se mi
sploh ni zdelo pomembno, da bi tudi On
sodeloval pri mojih odločitvah. Zdelo se mi
je da Njega take malenkosti ne zanimajo. Po
nezgodi pa, ko se je vse moje življenje skrčilo
na osnovna življenjska opravila, je On postal
del tega, ker je skrbel zame. V bistvu je bil
moja edina zanesljiva resničnost.

Sveto pismo pravi, da so naša telesa le
začasna. Potemtakem je tudi moja ohromelost le začasna. Ko sem znala pogledati iz
tega zornega kota večnosti, so se mi vse moje
skrbi zaradi tega, ker sem na invalidskem
vozičku zdele banalne. Čeprav sem obsojena
na invalidski voziček, vem, da mi nekega dne
ne bo več potreben.«
Nekdo je vprašal Boga, zakaj ob tolikšnem
trpljenju na svetu ni ničesar storil. In zaslišal
je odgovor: »Saj sem, ustvaril sem tebe!«
Poklicani smo, še posebej kristjani, da s svojo ljubeznijo ta svet rešujemo trpljenja.
Neka molitev pravi: Gospod, prenovi svojo
Cerkev IN ZAČNI PRI MENI! Gospod, razširi
in utrdi svojo vero IN ZAČNI PRI MENI!
Gospod, naj zavlada mir po vsej zemlji IN
ZAČNI PRI MENI! Gospod, podari svojo
ljubezen in pravičnost vsem ljudem IN ZAČNI
PRI MENI!
Le če bo vsak posameznik v življenju na
svojo svobodo odgovoril s spreobrnjenjem,
ponižnostjo, dobroto, pravičnostjo, vero, upanjem, ljubeznijo in mirom, bo na svetu manj
gorja, bolečine, trpljenja. Vsak posameznik
se mora in se lahko svobodno odloči, kako
se ga bodo ljudje spominjali.

Žive jaslice
V Starem trgu zavel je veter svež,
žive jaslice pripravil je kaplan Aleš.
Z birmanci nam uprizoril veselje,
da nas v sam Betlehem popelje.
Dostojanstveno so pokazali,
kako rodi se človek mali;
da, celo tudi sam Bog,
rodil se je kot otrok.
Nad vsem, kar videli smo te dni,
obiskovalci smo bili navdušeni;
dolgoletna želja, naj mladi rod
popelje človeka zasvojenega zablod.
Pomirjeni odhajali smo na domove,
v mislih na nove rodove,
kako je lahko tudi svetovljan,
otroku v jaslicah vdan!
Janez Kvaternik
Šmarata, 28. 12. 2009
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Kljub temu da sem v teku kar nekaj časa
»zabušavala«, sem se le odločila, da se
konec oktobra udeležim Ljubljanskega
maratona. 10 ali 21 kilometrov, pa so
odločile Polhove stopinje. Po končani tekmi na Zagradnih njivah sem z odprtimi
usti pobirala prijave za maraton. Koliko
novih navdušencev teka se je odločilo
pridružiti skupini ŠD Loška dolina in
odteči enega od tekov v Ljubljani? Do
roka za prijavo skupine sem zabeležila
kar 53 prijav.
Največ jih je startalo na 10 km, malo manj
na 21 km. Za dvainštirideset kilometrov
pa so se odločili kar štirje »Dolinci«.
Letošnja spremenjena trasa se je pričela
z navdušujočim startom ob spremljavi
bobnov na Šubičevi ulici pred parlamentom. Ovinek v levo, pa v desno in že smo
tekli po Viču. Nadaljevali smo na Cesto na
Brdo, od tam preko Šiške do Bežigrada
in nazaj po Dunajski cesti do cilja pri
Maximarketu. Zelo enostavno?! O, pa ja!
Opisan krog je dolg 21.098 m. Bolj sem
se bližala cilju, težje sem si predstavljala,
kako mora biti močna volja tistih, ki so
se pripravljeni zagristi v drugi krog. Ne
samo dobra fizična pripravljenost, tudi
psiha je tu zagotovo odigrala pomembno
vlogo. Saj veste: »Vse je v glavi«.

Arhiv: Ljubica Bavec

Tek…

Kakor veleva tradicija, je bila letos
udeležba na Ljubljanskem maratonu zopet rekordna. V dveh dneh se je pomerilo 12 000 tekačic in tekačev različnih
starostnih kategorij. Zmagovalca maratonske preizkušnje je odločil šele ciljni
»šprint«, v katerem je Kenijec William Biama zbral več moči od drugouvrščenega
Ukrajinca Jaroslava Musinšija ter zmago
slavil v času 2:10:12. Kar je bil tudi rekord proge. Nova rekorderka Ljubljanskega maratona pa je bila Caroline Kilel
tudi iz Kenije.

Vedno več nas je in vedno raje se občani
Loške doline udeležujemo prireditev, ki
družijo ljubitelje teka. Vendar nikakor ne
morem, da ne bi pomislila: »Zakaj se prireditev izven Loške doline udeležujemo
tako množično? Kadar pa je druženje organizirano na domačem terenu, v Loški dolini,
pa smo raje v vlogi opazovalca?« Vesela
sem za toliko novih rekreativcev. Izzivam pa
vas, da si v bodoče vzamete čas za igranje
tudi na športnih igrah in Vetru v laseh. Naj v
prihodnje organizatorje tovrstnih aktivnosti
razveseli kaj več kot samo peščica ljudi.

Pionirji PGD Iga vas aktivni tudi pozimi
Mladi gasilci imajo večinoma opravke z
vodo in vajami na prostem, zato se vse
aktivnosti dogajajo v toplejših mesecih v
letu. Ker pa je zima čas, ko imamo gasilci
mrtvo sezono, sta se mentorja mladine
PGD Iga vas Franci in Boštjan odločila, da
bi z druženjem in aktivnostmi nadaljevali
tudi pozimi. Stopili smo v stik z ravnateljico ga. Sonjo Jozelj in g. Kristino Škulj,
ki sta nam z veseljem dovolili izvajanje
aktivnosti v telovadnici OŠ Iga vas. Odziv
pionirjev je bil zelo velik, zadovoljstvo
mentorjev pa še večje. V telovadnici se
igrajo razne družabne igre, ki jim bodo
koristile pri vajah za razna tekmovanja
v naslednji sezoni. V decembru pa jih je
obiskal tudi gasilski Dedek Mraz.
Janez Antončič
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Baletni večer z Urško in Povodnim možem

Zima še kar traja in kaže svojo bleščeče
belo podobo. Tudi z mrazom nam ne
prizanaša. Mlade baletnice in baletniki
pa se ne dajo in pridno vadijo. Za seboj
imajo v tem šolskem letu 5 mesecev
vadbe. Zato so sklenili, da nam svoje
pridobljeno znanje pokažejo v mesecu
kulture. Za prvo letošnjo predstavo so
izbrali Cerknico in organizirali barvit in
topel baletni večer z Urško in Povodnim
možem. V Cerknici je nastopilo 91 mladih plesalcev, starih od 4 do 16 let, od
140 članov, vključenih v vadbo v Baletnem društvu Postojna. Iz Loške doline
baletne pozicije od lanskega leta pridno vadijo Tinkara, Dominika in Klavdija
v skupini, imenovani Matuljčice. Letos
pa so se jim pridružile še Nives, ki je
vključena k Zvončicam ter Manca, Lara
in Maja, ki plešejo pri Škratkih.

Matuljčice

večera Petra Pibernik, ki je leta 2009
maturirala na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani.
Cerkniški Škratki so se poigrali s pisanim Cvetjem in nam čudovito obarvali hladne zimske odtenke, Zvončice
so nam na odru s prepletanjem baletnih korakov in gibov uprizorile Urškino
Mrežo, Cekinčki so poplesavali v
večernem mraku, ko že sedem odbila je
ura, Metuljčice pa so doživeto odplesale šumenje derečih potokov.

foto: B. Podboj

Skozi letošnjo predstavo nas je popeljal sam Povodni mož z recitacijo
Prešernove upodobitve, ki ga je uprizoril Luka Perpar. V vlogi nagajive in
zapeljive Urške pa je odplesala gostja

Arhiv: J.U.

Od nékdej lepé so baletke slovele,
al’ lepši od Urške bilo ni nobene …
V Kulturnem so domu pod lipo zeleno
trobente in gosli in cimbale pele,
plesále lepote ‘z Notranjske so cele,
v petek zvečer z mladenči vesele …

Logačanke so uprizorile Ples na Starem trgu, Al hotla bi z mano plesati,
Zahajajoče sonce, Hitri ples ter Čudež.
Pivčanke so se vrtele V Zanki, skupina
Romeo in Julija pa je na Beethovnovo
glasbo odplesala kot Temni angeli.
Barviti in prisrčni kostumi plesalcev
in skrbno izbrana kulisa po so poskrbeli za dovršen in celosten izgled
enournega nastopa.
Usklajeno, domiselno in dopadljivo
koreografijo predstave o Urški in Povodnem možu so pripravile baletne vaditeljice Sabina Schwenner, Liza Volk,
Maja Verčko in Manca Krnel.
Zadovoljni starši smo predstavo zapuščali z nasmehom, žarečimi obrazi
in toplo ogretimi srčki in z rahlim priokusom, da je naš kulturni dom premajhen za vse, ki smo si želeli ogledati
Baletni večer v centru Cerknice.
Ponovna priložnost za ogled baletne
predstave se nam je ponudila že teden
dni kasneje, in sicer v soboto, 13. februarja, ko so Metuljčice iz Cerknice
še enkrat nastopile na prireditvi z
naslovom »Zimska svatba« v postojnskem kulturnem domu. Svoj nastop z
naslovom Urok so odplesale na glasbo
P. Lodwicka – Šumenje.

Skupina Škratki v predstavi »Cvetje«
maj, 2010

Zapisala: U. J.
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Poročilo o delo Društva upokojencev v letu 2009
Šestega februarja je društvo upokojencev
Loška dolina imelo redni občni zbor.
Poročilo o delu društva je podal predsednik, o delu sekcij pa vodje sekcij, podano je
bilo blagajniško poročilo, finančni načrt in
plan dela za naslednje leto. Po razpravi je
Občni zbor poročila in plan dela za prihodnje leto sprejel.
Na začetku mandata, decembra leta 2006,
je bilo v društvu 769 članov. V decembru
lani pa 798. V teh letih se je v društvo na
novo vpisalo 112 članov. Umrlo jih je 57, izstopilo pa 26. Čeprav Zveza društev upokojencev Slovenije ugotavlja, da se članstvo v
društvih zmanjšuje, smo pri nas v teh treh
letih zabeležili porast za 29 članov.
V društvu je 517 žensk in 281 moških.
Povprečna starost članstva je 70 let in en
mesec. V svojih vrstah imamo 10 članov
starejših od 90 let, od tega en moški. Članov
od 80 do 90 let je 105, od tega 70 žensk in
35 moških. Lani je umrlo 7 žensk v starosti
78, let 2 meseca in 7 moških v starosti 76
let in dva meseca, izstopilo je 11 članov, na
novo pa se jih je vpisalo 33.
Članov, ki plačujejo samopomoč, je 224, od
tega 156 žensk in 68 moških.
Delo društva lahko ocenimo za uspešno,
saj smo plan dela izvedli v celoti.
Lansko leto je tečaj iz računalništva v dveh
turnusih obiskovalo in ga uspešno zaključilo
24 tečajnikov. Organizirali smo tri predavanja, z obiskom nismo zadovoljni. Glede
na število članov bi pričakovali številčnejši
obisk.
Lepe uspehe dosegajo na tekmovanjih
naši športniki. Februarja so organizirali
klubsko prvenstvo v pikadu, v marcu pa
meddruštveno, kjer je nastopilo 6 moških
in 6 ženskih ekip z Notranjske. Junija so
organizirali balinarski turnir za notranjske
ekipe. Udeležili so se tudi regijskih prvenstev v pikadu, šahu, streljanju balinanju.
Na tekmovanjih so ekipe osvajale mesta
od 1. do 4. Zelo aktivni so tudi rekreativci,
npr. pohodniki. Opravili so 55 pohodov,
povprečna udeležba je 19 pohodnikov, prehodijo 12 kilometrov. Skupno prehojena pot
je okrog 650 km. V maju so sodelovali pri
čiščenju zarasti na Loškem gradu. Izredno
aktiven je bil v preteklem letu ženski pevski zbor JASNA, ki deluje v okviru društva.
Zbor je imel več nastopov v bližnji okolici,
pa tudi na Reki in Medvodah. Lansko leto
je v kulturno sekcijo pristopil bralni krožek
Fran Milčinski.
Tudi udeležba na izletih in prireditvah je
bila v preteklem letu dobra. Izleta na slovensko obalo se je udeležilo 41 članov,
pohoda na Snežnik in ogleda vojaškega
muzeja v Pivki 31, piknika upokojencev v
Logatcu 50, izleta v Kostanjevico 40, martinovanja v Mozirju 45 članov. Obiskali

36

smo še druge prireditve, o katerih bodo
poročali vodje sekcij. Skupaj se je izletov in
prireditev udeležilo 298 članov.
Lansko leto smo zbirali tudi prijave za
letovanje na Rabu, ki ga je organiziral Tur
servis iz Cerknice. Letovanja se je udeležilo
37 oseb. Društvo redno zbira prijave za
letovanje v hotelu Delfin v Izoli, kjer letno
letuje od 50 do 60 članov.
Članom nad 80 let, teh je 116, za novo leto
izkažemo pozornost z novoletnim obiskom
na domu in manjšim darilom. Člane, ki so
med letom dopolnili 80 ali 90 let, teh je
bilo 21, smo obiskali, jim čestitali za visok
jubilej in jim izročili darilo. Vseh izročenih
daril je bilo 137. Obisk in darilo je predvsem izraz pozornosti društva do starejših
članov.
Poverjenice in prostovoljke pomoči potrebnim na njihovih domovih tudi kaj pomagajo, v primeru večjih težav pa obvestijo
pristojne službe.
V našem društvu delujejo sledeče sekcije:
humanitarna (skrb za starejše), športna,
kulturna, izobraževalna in komisija za
stanovanjska vprašanja. V humanitarno
dejavnost spada tudi program Starejši za
starejše, ki se v našemu društvu izvaja štiri
leta. O delu sekcij vas bodo bolj podrobno
seznanili vodje sekcij, jaz pa bi povedal
nekaj o delu civilne iniciative.
Kot se spomnite, smo na občnem zboru
leta 2008 sklenili, da bo naše društvo v
bodoče delovalo tudi kot civilna iniciativa
na področjih, ki so splošnega pomena za
vse občane. Zadnje čase se v Sloveniji
dogaja, da se zadeve, ki se tičejo vseh
občanov, rešujejo večinoma na strankarskem nivoju, občanov nihče nič ne vpraša
in imajo občutek odrinjenosti. Društvo se
je na ta način dejavno vključilo v družbeno
dogajanje v domačem kraju. Tega leta je
bila dana pobuda o izgradnji trgovskega
centra v Ložu. Glavni motiv je bil omiliti
izseljevanje mladih v bolj sodobno opremljene centre. Pobudo smo posredovali
županu. Občinska uprava se je hitro odzvala in marca 2009 je občina z investitorjem podpisala pogodbo, v kateri se je investitor obvezal, da bo center zgradil v 18
mesecih od podpisa. Ta rok poteče letos.
Tu je potrebno občinsko upravo pohvaliti,
ker je hitro opravila svoj del naloge. Po informaciji, ki jo je dal investitor, bo center
zgrajen v letošnjem letu.
Tudi pobuda z naslovom Polepšajmo Loško
dolina, sprejeta na lanskem občnem zboru,
je bila dobro sprejeta, saj so rezultati že
vidni. Občinsko središče se ureja in že
kaže prijetnejšo podobo, KGZ Cerknica, ki
je lastnica nekdanje Kovačeve »štale«, bo
zemljišče in stavbo ponudila v prodajo.

Upajmo, da bo občina stavbo kupila in jo
odstranila. S tem bo pridobila stavbno
parcelo, odprl pa se bo tudi pogled na
urejen cerkveni kompleks. Pivka perutninarstvo se je tudi hitro odzvala in je na
farmi v Nadlesku že v jeseni odstranila
podrtijo, ki se je videla z lokalne ceste. Za
razumevanje in hitro ukrepanje smo se jim
zahvalili. Vaška skupnost v Nadlesku pelje
aktivnosti za odstranitev hiše, ki ogroža
varnost v prometu in kazi podobo vasi.
Želimo, da bi v svojih prizadevanjih uspeli.
Lastnik hiše nasproti kaplanije se na dopis
še ni odzval.
V civilni iniciativi se zavedamo, da je krajinsko urejanje dolgotrajen proces, v katerem bi sodelovala tudi občina s svojim
zavodom za turizem in kulturo, nato krajinska stroka, finančni transferi, prebivalstvo, Ministrstvo za kulturo, ki upravlja z
Gradom Snežnik idr. Višji nivo urejanja in
strokovnost bi zagotovili z Načrtom krajinskega urejanja, ki bi ga izdelala inštitucija
za krajinsko urejanje.
Načrt urejanja je nujno potreben, kajti le
tako bodo ljudje dobili predstavo, kakšna
naj bi bila urejena vas in vsa dolina. Po
njem bi se ravnali terenski izvajalci urejanja. Podane bodo rešitve za ureditev vasi
in vaških središč, fasad, etnoloških posebnosti in kulturne dediščine.
Skratka načrt bi ob lepšem videzu doline
ohranjal tudi njeno avtohtonost in posebnosti.
Ker bi se urejalo po načrtu, bi bilo manj
pomembno, kdo bo izvajalec, za občane bo
važno le, da bo delo opravljeno po načrtu
in kakovostno.
Lahko ugotovimo, da je bila civilna pobuda
do sedaj dokaj uspešna. Ne vemo pa, ali
bomo uspeli s pobudo, da bi se tudi občina
vključila v proces urejanja. Občinska uprava na članke, objavljene v glasilu Obrh in
na predloge civilne iniciative, ne odgovarja.
Župan pa za pogovor nima časa. Tudi
podžupan, gospod Zdenko Truden, ki je bil
prisoten na občnem zboru, naših pobud ni
komentiral.
Za enkrat z odzivanjem občine na pobude
nismo zadovoljni, upam, da temu ni vzrok
strankarska kuhinja. To ne bi koristilo
nikomur. Saj je namen delovanja civilne
iniciative le prispevati k urejenosti Loške
doline in bivalnega okolja, kar pa je interes
vseh občanov.
Sem optimist. Počakajmo, pa bomo videli,
kako se bo stvar odvijala.
Franc Nelec
Predsednik društva.
maj, 2010
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Športno društvo Planjava vabi na drugi pohod
Iz Babnega Polja do Goričic
Zadovoljni pohodniki na prvem pohodu so bili za društvo dovolj velik pokazatelj, da tudi v Babnem Polju zmorejo
pripraviti dogodek na zavidljivi kulturni ravni.

Med pomembnejšimi nalogami in cilji, ki si
jih je zadalo Športno društvo Planjava Babno
Polje v letu 2010, nedvomno sodi tudi drugi
pohod Iz Babnega Polja do Goričic.
Zgodba babnopoljskega izseljenca in pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega, ki mu je pot
posvečena, je že na prvem pohodu 16. maja
2009 privabila in navdušila več kot 100 pohodnikov. Prevzeti nad kulturnimi in naravnimi
znamenitostmi Občine Loška dolina in Občine
Cerknica so številni obljubili, da se bodo
udeležili tudi drugega pohoda.
Nenazadnje pot prikazuje, mirno lahko
zapišemo, odmaknjenost in povezanost Babnega Polja z drugimi kraji Občine Loška dolina
ter preide na Goričicah v Občino Cerknica.
Vsebina in zasnova prve slovenske pešpoti Po
poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega
temelji na Trohovi zgodbi Spomin na Veliko
noč in domače kraje, ki je prvič izšla v 30. št.
Glasa naroda leta 1957. Tako si je Društvo
med trasiranjem poti prizadevalo, da bi bili
v pot vključeni vsi kraji, ki jih Troha omenja
in mimo katerih so nekdaj vodile stezice in
kolovozi iz Babnega Polja čez Babno Polico
proti Cerkniškem jezeru oz. Goričicam.
Imamo kaj pokazati?
Nedvomno našo občino poleg kulturne in
naravne dediščine zaznamuje tudi sakralna
stavbna dediščina in le-te smo na poti Iz Babnega Polja do Goričic deležni v dobršni meri.
Pot nas namreč vodi mimo ene župnijske in
kar sedmih podružničnih cerkva. Začetke njihove zgodovine so ustvarjali naši predniki, ki
so večkrat poromali k njim, se priporočali in
zaobljubili. Tudi Troha se v svojih spominih
večkrat dotakne te ali one božjepotne cerkve.
Ko je leta 1928 zadnjič prehodil pot iz rojstne
vasi na Goričice, je bila podoba na naše cerkve
na hribčkih verjetno drugačna. Danes je tu pa
tam viden le še zvonik cerkve. A še vedno stojijo.
In ni se nam treba sramovati tega dela naše
dediščine. Nenazadnje se lahko pohvalimo
kar z nekaj biseri sakralne stavbne dediščine.
Med njimi je nedvomno cerkev sv. Jedrti v
Nadlesku, ki jo etnolog, umetnostni zgodovinar in likovni kritik Ivan Sedej uvršča med
sto najlepših cerkva v Sloveniji (prim.: Sedej,
Ivan. 1996. Sto najlepših cerkva na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba). Omenim
naj samo še cerkev sv. Martina v Podcerkvi,
ki s svojim baročnim oltarjem iz leta 1714
sodi med največje baročne spomenike v širši
Notranjski.
maj, 2010
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Društvo se že pripravlja na drugi pohod
po poteh babnopoljskega izseljenca.

Pešpot Iz Babnega Polja do Goričic vodi večinoma po kolovoznih poteh

Ko je spodaj podpisana razmišljala, kaj »nuditi« pohodnikom, se je odločila, da si sleherni
izmed njih lahko ogleda tudi vse cerkve ob
poti. V njih ali ob njih pa poišče tisto, kar sam
tisti trenutek potrebuje oz. želi. Obenem pa se
na tak način lahko spletejo tudi trajnejše vezi
med domačini, organizatorji in pohodniki, kar
se je izkazalo že na prvem pohodu.
Tako si bo organizator pohoda tudi letos prizadeval, da bi se povezal s predstavniki vaških
odborov in domačini ter vsem tistim, ki si to
želijo, omogočil tudi ogled cerkva.
Obisk ministra za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Drugi pohod Iz Babnega Polja do Goričic bo
tudi letos obogaten s kulturnim programom.
Oblikovali ga bodo Glasbena skupina Planinca
iz Poljan nad Škofjo Loko, citrarka Damjana
Praprotnik iz Dvorij na Gorenjskem ter ljudska igralka Anica Berčič. Organizatorji letos
pričakujejo tudi obisk akad. prof. dr. Boštjana
Žekša, ministra za Slovence v zamejstvu in
po svetu, ki bo pohodnikom spregovoril na
začetku pohoda v Babnem Polju. Obisk ministra dr. Boštjana Žekša bo nedvomno priznanje
za društvo in tudi posthumno priznanje babnopoljskemu izseljencu Franku Trohi Rihtarjevemu za njegovo pisateljsko delo. Z njim je
širil glas o Notranjski po številnih državah Severne Amerike, kjer so živeli Slovenci, kot tudi
prinašal glas o življenju slovenskih priseljencev
po slovenskem etničnem ozemlju.
Vabljeni v Babno Polje 15. maja 2010
Čeprav je v mesecu maju iz leta v leto organiziranih več pohodov, se je Društvo odločilo,
da pohod Iz Babnega Polja do Goričic orga-

nizira vsako tretjo soboto v mesecu maju.
Ta datum je najbližje Trohovemu rojstnemu
dnevu in letošnja sobota pade prav na njegov
rojstni dan.
Okviren program:
• ob 7.30 sveta maša v župnijski cerkvi sv.
Nikolaja v Babnem Polju za vse notranjske
izseljence v Severni Ameriki
• od 8.00 do 8.30 prijava pohodnikov in
jutranja pogostitev s kavo ali čajem
• 8.30 do 9.00 kulturni program z nagovorom
ministra dr. Boštjana Žekša
• od 9.00 do 9.15 začetek pohoda
• ok. 16. ure predviden prihod pohodnikov
na Goričice, ogled domačije pri Češnjevcu,
postanek pri družini Mahne, nato vračanje z
avtobusom na izhodišče poti v Babno Polje
Na pohodu nas bodo spremljali člani Glasbene
skupine Planinca, citrarka Damjana Praprotnik in igralka Anica Berčič.
Pohod bo ob vsakem vremenu. Prijavnina 7
EUR (za otroke do 15 let 3 EUR) vsebuje organizacijo in vodenje, zloženke, zemljevid poti,
jutranjo kavo ali čaj ter pecivo in avtobusni
prevoz na izhodišče poti. Malica iz nahrbtnika. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. Organizatorji pohoda niso
odgovorni za morebitno nesrečo ali škodo, ki
bi jo utrpel pohodnik na poti.
Zaradi organizacije avtobusnega prevoza nujne prijave pohodnikov do 13. maja 2010 do
20. ure na 031/429-092 ali 041/260-985.
Prijave organiziranih večjih skupin pohodnikov
z lastnim avtobusnim prevozom sprejemamo
na zgoraj navedenih številkah do 6. maja
2010 do 20. ure.
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Predstavitev novonastalega kulturno-umetniškega
društva Artatanka

V začetku smo raziskovali, kakšne so potrebe
naše organizacije. Zainteresirani za sodelovanje so izrazili potrebe po:
– ustvarjanju aktivne povezave med kulturnimi dogodki v Loški dolini,

foto: Arhiv: Artatanka

Pobuda za projekt Artatanka se je rodila poleti
2009 med udeleženci obiska Galerije Ložanka
v Starem trgu pri Ložu. Galerija tiči v samem
centru Starega trga, kjer se nahajata dve
parkirišči in avtobusna postaja.
Tema pogovora se je odvijala okoli spremljanja
in razvijanja kulturne dejavnosti v Loški dolini
ter njeni okolici in med prebliski o aktivnostih se je kar iskrilo od potrebe po uresničitvi
premnogih idej, ki so se nam pletle po mislih.
Ena od iniciativ predstavnice Galerije Ložanka
in udeležencev obiska je bila, da se zberemo
na sestanku in preverimo izvedljivost ter
raziščemo možne načine za realizacijo teh
idej.
Odločili smo se torej za nadaljevanje našega
sodelovanja in vzpostavili kontakte z ostalimi
domačini v dolini. Nastalo je t. i. društvo Artatanka. Sestavljajo ga glasbena skupina »Sto
prašičkov poje« ter David, Eva, Špela, Dagmar
in Karmen.
– spodbujanju vključevanja mladih v kulturne
dogodke,
– povezovanju v izobraževalnih dejavnostih
in umetnostnih zvrsteh (kulturni večeri,

študijski krožki, likovni, glasbeni tečaji, festivali),
– ustvarjanju možnosti za izmenjavo dobrih
praks in izkušenj med generacijami (širjenje
medkulturnega učenja, organizacija mednarodnih projektov, prostovoljni tabori, likovne
kolonije).
Sklenili smo, da programsko dozorele ideje
uresničimo v obliki srečanj, vaj ter umetniških
večerov. Ker so ljudje opazili, da se vse
umetnostne smeri lahko združujejo in prepletajo, smo se snovalci programov odločili, da
povežemo vse dejavnosti in damo možnost
enako mislečim, da njihove ideje zaživijo.
Na kupu smo zbrani zelo različni ljudje, zato
se v nas prebujajo različna znanja in sposobnosti v izobraževalnih in kulturnih dejavnostih,
kot so: literarna umetnost, vizualna, glasbena,
plesna, multimedijska. V sklopu dogajanj so se
zvrstili likovni tečaji, literarni večer s koncertom in odprtje razstave z dražbo.
Zainteresirani smo, da potešimo radovednost in ustvarjalnost občanov Loške doline,
da damo ljudem možnost doseči potrebo po
samouresničitvi v ustvarjanju, sproščenem
srečanju in po podelitvi drug drugemu obilo
veselja, smeha, srčnosti ter dobrih misli.
Glavni namen ustanovitve kulturno-umetniškega društva je vodilna misel: »Združimo
moči!« Naše poslanstvo temelji na vključevanju
in povezovanju mlade, srednje in starejše generacije na različnih področjih znanja ter oblikovanju in izvajanju študijskih in umetniškoraziskovalnih programov, pomembnih za
vzpodbujanje družbenega, znanstvenega in
kulturnega razvoja.
Vizijo za razvijanje ciljev in aktivnosti smo oblikovali glede na že obstoječe dogajanje. Ker so
se redna odprtja umetniških večerov v Galeriji
Ložanka dogajala mesečno že tretje leto, smo na

38

maj, 2010

dru{tva
foto: Arhiv: Artatanka

pobudo vse večje udeležbe umetnikov razširili
večere s plesnimi, glasbenimi in literarnimi
programi. Sklenili smo, da v bližnji prihodnosti
povabimo na javno predstavitev občane, lokalna društva, zavode in organizacije z možnostjo
interdisciplinarnega povezovanja. Predstavili se
bomo s predavanjem in projekcijo slik, na koncu
pa ponudili platno, kjer bodo lahko napisana
mnenja in komentarji obiskovalcev.
Skupaj bi oblikovali izvajanje študijskih in
umetniških programov, privabili vključevanje
mladih, vzpodbudili aktivno prostovoljsko
mrežo, postavili udarno spletno stran, spremljali aktualne razpise za pridobitev sredstev,
se intenzivno pojavljali v medijih, spodbujali
lastno samouresničevanje, prepoznavnost,
organizirali dogodke.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite vsi z
odprtimi srci in ustvarjalno žilico!
Z ljubeznijo,
Društvo Artatanka

Misli o Artatanki:

Sto prašičkov poje

Ko se poiščemo pravi ljudje, da uresničimo, kar je bilo zapisano v kozmosu,
ustvarjamo ljubezen. V društvu, ki ga ustanavljamo, želimo znanje, ustvarjalno zavest, druženja, kolonije, festivale, umetniške večere, glasbene koncerte in multimedijske dogodke deliti z vami in obogatiti vsakega posebej, da
z veseljem oriše svoj vsakdan in s smehom dopolni vsa prihodnja obdobja
svojega življenja.
K nam se lahko zatečete, ko boste siti običajnega življenja, saj, kot je nekdo
nekoč zapisal, odtlej nikoli ni bilo več tako, kot je bilo.
Karmen Bajec
Ko sem razmišljal o tako imenovani prihodnosti Artatanke, sem dobil vizijo,
da bo Artatanka postala blagovna znamka, kakor je recimo Calvin Klein ali
Adidas ali Swarowski in da bo izredno seksi imeti ali nositi stvari z oznako
Artatanka. Pa tudi zelo prijetno in domače. In ljubeče.
Heja ho.
Miha Seljak
Skupina Artatanka je izbrana za to dobo.
Včasih je težko sprejeti vlogo, ki ti jo da Življenje.
Lažje se je otepati luči. Vendar, treba bo sprejeti vlogo,
ki nam jo Življenje sedaj namenja, z ljubeznijo in sočutjem do vseh.
Kajti zbrali smo se, ker je bila tudi nam pokazana in dana,
da tej dolini pokažemo in podarimo Luč.
Objem, poljub,
Davorin Bole
Trudim se videti v vsakem bitju to, kar je v resnici, Ljubezen.
Resnica o nas samih je tako čudovita, da je le malo tako pogumnih, da jo
sprejmejo.
Tisti, ki jo sprejmejo, pa tega ne morejo skriti,
izdaja jih Smeh.
Marjan Seljak
“Vedno, ko slišim ime Artatanka, se spomnim na tatarsko omako.
Nimam velikih načrtov v zvezi z njo, a me vedno s čim preseneti.
Naj se dogaja, odprtih puščam čim več možnosti. Dobrodošlico izrekam
vsem, ki bi se nam želeli pridružiti. Heja!”
Sebastjan Zupančič
ARTATANKA – pričakujte nepričakovano!
Ni nemogočih poti in ni nemogočih idej. To smo mi!

maj, 2010

Špela Kandare
Dagmar

Prašički mladi, nadobudni,
radovedni in poredni, včasih vsevedni,
modrujejo in napihujejo,
oni so pesniki in pisatelji,
razumejo se tudi z zajci in aligatorji.
Savne in objemi, to so njihovi prijemi,
ko te enkrat objamejo, te kar držijo,
se ti že zdi, da te nikoli ne izpustijo.
Vedno in povsod čutijo energijo,
ta jih trese, premetava,
kot bi imeli epilepsijo.
Da se napolnijo z energijo,
vsak teden 4 ure v savni preživijo.
Ne pijejo in ne kadijo,
le kozarec rdečega si včasih podelijo,
pa še to se jim zdi, da grešijo
in nič kaj radi po čikih ne smrdijo.
Najstarejši, najmodrejši
razpreda in modruje,
kadar mu priložnost namiguje.
On v službi je osamljen, kljub temu da tam 1000 je ljudi –
z njimi ne govori, za modrosti tam posluha ni.
Pahnjen je v svet, kjer normalnih ni ljudi,
zato je srečen, ker ima prašičke tri.
Trije prašički mladi pa krulijo prav radi,
če jih vprašaš, kaj odgovorijo,
drugače pa nikoli drug čez drugega ne govorijo.
Zmerno krulijo in mirno,
nikoli se ne kregajo in ne norijo,
to pa zato, da ohranijo čisto energijo.
Ko muzicirajo se v Indijance spremenijo
in pojejo opolzko, grešno poezijo.
Spesnila Eva in David
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Volčiči pred vstopom v Golobino

V soboto, 13. 2. 2010, smo imeli najmlajši
skavti zimovanje kar doma. Zjutraj smo se
odpeljali na kmetijo Kandare v Dane. Tam
smo se opremili za avanturo v jami Golobina.
Najprej smo šli čez mostiček, ki se imenuje
‘’grablje’’. Nato smo odšli po suhi strugi do
novega vhoda v Golobino. V jami smo šli

skoraj po vseh rovih. Na koncu smo si ogledali zelo globoko brezno. V notranjosti smo
tudi dvakrat ugasnili luči, tako da je bilo zelo
temno. Ven smo prišli skozi stari vhod v Golobino. Tam smo videli tudi naravno okno. Ko
smo prišli nazaj na kmetijo, so nam postregli
s čajem in taščicami.

foto: Janja Sterle

foto: Janja Sterle

Zimska zgodba volčičev

Ledeni kapniki so bili tudi večji od nas

Nato smo odšli na Gornje Jezero na dve veliki
pici, dve steklenici jabolčnega soka, dve plastenki kokakole in pol stekleničke »tabaskota«. Ko smo se najedli, smo šli pred cerkev sv.
Jurija zgradit velik iglu.
Tilen Pucelj
Bine Ovsec

Izvidniki in vodnice v ledeni dobi
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Ambrož: »Na taboru mi je bila všeč hrana, ker
je bila pečena v krušni peči. Kuhali so naši
voditelji, samo dobro hrano (tune z makaroni,
pico, pekli hrenovke in zajca ...).«
Mirjam: »Vreme je bilo čez vikend dobro, razen
ko je začelo za kratek čas postopoma snežiti
(večji del ponoči).Vsako jutro je sonce poku-

kalo skozi smreke in se čez kratek čas spet
skrilo.«
Ana K.: »Bilo mi je zelo zabavno, tam bi bila
rada več časa. Najbolj so mi bili všeč zabavni
večeri ter igre na snegu. Pri skavtih so mi najbolj všeč tabori.«
Simona, Jakob, Alenka
foto: Simona Levec

Od 12. do 14. februarja smo izvidniki in vodnice zimovali na Mačkovcu (Postojna). Dvajset
se nas je odpravilo na 1,6 km dolgo pešpot
skozi gozd do koče in začeli smo potovanje
30000 let nazaj. Izdelovali smo oblačila,
orodje, orožje, snežene toteme in obzidja. V
nedeljo je za obzidji potekala prava snežena
borba in temu primerno so bile za kosilo pice
iz krušne peči. Cel tabor je bil tudi popestren
s petjem in igranjem kitar.
Tabor smo zaključili z mašo, za kar se zahvaljujemo gospodu kaplanu, ki se je prešerne
volje podal na dolg pohod, da je prišel do
nas. Zahvaljujemo pa se tudi staršem, ki so
otrokom v tolikšnem številu omogočili zimovanje.
V nadaljevanju pa so vtisi naših izvidnikov in
vodnic, ki so bili nad zimovanjem navdušeni.
Katja: »To je bil moj prvi tabor. Bilo mi je ful
všeč. Najboljši mi je bil “poligon”, ko smo dobili skavtsko ime. A pri tem mi niso bili všeč
makaroni z evrokremom, ki smo jih poizkusili. Ta tabor si bom še posebej zapomnila.«
Lara: »Na taboru je bilo NORO. Najbolj mi je
bila všeč velika igra, pri kateri ni manjkalo
smeha. Lizike ki smo jih naredili, so bile zelo
dobre. Tabor mi bo ostal v lepem spominu,
kot vsi ostali.«
Milan: »Zabavno je bilo delati lizike, saj je bilo
v hiši toplo, in ker smo veselo debatirali.«
Luka: »Na taboru smo zunaj pekli zajca. Bil
je zelo zelo dober, zato smo kar pozabili na
ostali del večerje.«

Kot Jamski ljudje smo še posebej dobro jedli
maj, 2010
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Ker skavtsko leto ni skavtsko, če ne vključuje zimovanja, smo se tudi
klanovci stega Jamskega medveda v soboto, 20. 2. 2010, odpravili na
krajše aktivne počitnice v Cerklje ob Krki. Tja nas je povabil bivši kaplan
naše fare in tamkajšnji duhovnik Janez Žakelj.
Po naporni dvourni vožnji v prenatrpanem avtu smo le prispeli v dolenjsko vasico ob Krki. Čeprav je deževalo, nihče ni bil slabe volje. Brez
večjih težav smo našli župnišče, spoznali pa smo tudi sestre usmiljenke,
ki imajo v bližini svojo hišo.
Ko smo se razpakirali in oddahnili od poti, smo se odpravili k večerji.
Takrat nas je obiskal tudi vsem nam dobro znani župnik, ki je najprej z
molitvijo, nato pa še s pogovorom popestril naš obed. Ker smo vedeli, da
nismo tam zaradi hrane, ampak mladine, ki jih zanimajo skavti, smo pustili
posode nepomite in zapustili hišo z namenom, da bi spoznali tamkajšnjo
katoliško mladino, ki ji je župnik Janez uredil mladinsko »gnezdo«.
Po krajšem prepričevanju in demonstraciji nenatančnega kepanja, so se
nam mladci le pridružili pred cerkvijo. Tam smo se skozi igro spoznali in
vsak je povedal nekaj o sebi. Ker smo vedeli, da se starejši že spogledujejo z idejo, da bi ustanovili skavte v Cerkljah, smo jih hoteli navdušiti
z nekaj značilnimi skavtskimi igrami. Bilo je veliko smeha in zabave,
kar je očitno vsem dobro delo, saj smo se v mladinsko gnezdece vrnili
nasmejani in zadovoljni. A dela še ni bilo konec. Tudi notri smo ob igri
napenjali možgančke in pilili našo vzgojo. Ko nam je skavtom zmanjkalo
idej, pa smo program prepustili domačinom. Z njimi smo potem še cel
večer igrali biljard, namizni nogomet, ping-pong in seveda priljubljeno
igro Jungle Speed.
Opazili smo, kako dobro so mladi organizirani v tako majhnem kraju. Velik del zaslug gre seveda župniku Janezu, ki je vedno znal dobro
poskrbeti za mladino. Tam se vsak vikend zabavajo na zdrav način.
Videli smo, da smo nanje naredili dober skavtski vtis, tistim najbolj
zainteresiranim pa smo svetovali, kako ustanoviti steg, in jim približno
razložili smisel skavtstva, življenja in iskanja Boga v naravi.

foto: Danijel Mrvoš

Na obisku v Cerkljah ob Krki

Zbrana druščina na Dolenjskem

Spat smo se odpravili utrujeni, a zadovoljni s potekom dneva. Ko smo
se v nedeljo zbudili, smo se kot pravi skavti takoj po molitvi in zajtrku
spet spravili na delo. Pospravili in pometli smo po hiši, v kateri smo bili
nastanjeni, nato pa smo se lotili priprave kosila. Poslovili smo se od
duhovnika in njemu ter njegovi mladini pustili manjše darilo. Poslovili
smo se tudi od sester usmiljenk, nato pa vzeli pot pod noge (oziroma
cesto pod gume) in se z zavestjo, da smo vikend dobro in koristno
preživeli, odpravili domov.
Matej Petelin – Požrtvovalni ris
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Smučarski klub Kovinoplastika Lož – alpska sekcija pod vodstvom Željka Grginčiča
je kot vrhunec letošnjega dogajanja na
smučišču Ulaka v Loški dolini 13. februarja organiziral četrto državno prvenstvo v
(Carving) karving smučanju.
V tej disciplini tekmovalci tekmujejo brez
smučarskih palic. Namesto slalomskih
vratic morajo zapeljati okoli boj. Modra, rumena ter rdeča boja so na progi
razporejene v poševnih linijah. Tekmovalec si sam izbere, okoli katere bo smučal.
Rezultat je sestavljen iz doseženega časa
in števila točk, ki jih prinaša posamezna
barva boje.
Tekmovanja na Ulaki so se udeležili
smučarke in smučarji iz več slovenskih
klubov ter iz Italije in Avstrije.
Na dobro pripravljeni progi pred domačimi
navijači je naslov državnega prvaka osvojil Gašper Grginčič, član SK Kovinoplastika Lož pred Mihom Grošljem, SK Idrija in tretjeuvrščenim Tonijem Lipovcem,
članom SK Kovinoplastika Lož.
Med ženskami je naslov državne prvakinje
osvojila domačinka Špela Turk, SK Idrija,
druga je bila Eva Mlakar, SK Kovinoplastika Lož, tretja pa Ana Fabjančič, SK Pivka.

foto: Borut Kraševec

Državno prvenstvo v Karving smučanju

Zmagovalna vožnja Gašperja Grginčiča

V Smučarskem klubu Kovinoplastika Lož –
alpska sekcija so poskrbeli, da je smučišče
privabljalo smučarje tako kot vso zimo
tudi v dneh po prvenstvu. V času zimskih
počitnic so organizirali smučarski tečaj, ki
je bil dobro obiskan. Za soboto, 27. februarja, so načrtovali še odprto smučarsko

prvenstvo za pokal Loža, ki pa so ga zaradi
neugodnih vremenskih razmer odpovedali.
Zaradi odjuge so za to sezono zaključili
tudi z obratovanjem smučišča na Ulaki, ki
je letošnjo zimo po več letih zatišja znova
privabljalo smučarje iz Loške doline in
tudi sosednjih občin.

Vinko Bavec

Skupščina Gasilske zveze Loška dolina
V nedeljo, 7. marca 2010, je bila v gasilskem domu Stari trg 6 skupščina Gasilske zveze Loška dolina. Vsako gasilsko
društvo v občini Loška dolina ima štiri
delegate, skupaj je to šestnajst. Skupščine
se je udeležilo 12 delegatov. Od vabljenih
gostov so bili prisotni: podžupan občine
Loška dolina, regijski poveljnik, občinski
poveljnik CZ, predstavniki iz »Vatrogasne
zajednice Grada Čabar«, predstavniki
GZ Cerknica in GZ Vrhnika. Skupščino je
otvoril predsednik GZ Loška dolina Boris
Koren.
Vsa gasilska društva v Gasilski zvezi
Loška dolina so v preteklem letu opravila
vzdrževalna dela v gasilskih domovih. V
Babnem Polju so obnovili večino notranjih
prostorov. V Iga vasi so v gasilskem domu
uredili notranji prostor in nabavili omare
za odlaganje gasilskih reševalnih oblek.
Še vedno je odprto vprašanje o lastništvu
gasilskega doma. V Starem trgu so za-
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Prisotni na občnem zboru GZ Loška dolina
maj, 2010

dru{tva
menjali strešno kritino, uredili garažo za
orodno vozilo. V IGD Kovinoplastika Lož
so nabavili sodobno gasilsko opremo.
Gasilska zveza je skupaj s civilno zaščito
in OŠ heroja Janeza Hribarja izpeljala
vajo: evakuacijo učencev iz šole. V mesecu
požarne varnosti pa vajo z uporabo penila. Na parkirišču pred Kovinoplastiko
Lož smo skupaj z GZ Cerknica organizirali
tekmovanje v gasilsko športnih disciplinah. Regijsko tekmovanje je bilo na Vrhniki, kjer so pionirji iz PGD Iga vas osvojili
prvo mesto in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v letu 2010. V preteklem
letu 2009 je bilo osem intervencij. Organiziran je bil tečaj za vodjo skupine in v GZ
Cerknica smo se udeležili tečaja za vodjo
enot, na Igu pa tečaja za mentorja mladine.
V GZ Loška dolina je več kot 50 gasilk.
Na tečaju za vodjo skupine, ki se ga je
udeležilo in uspešno zaključilo sedem
gasilk iz PGD Iga vas in ena gasilka iz PGD
Stari trg. Vsakoletnega julijskega srečanja
članic v Lazah se je udeležila ekipa iz
PGD Iga vas. Desetina članic iz PGD Iga
vas je uspešno izvedla mokro vajo na tekmovanju za pokal Matevža Haceta, ki je
bilo v Ložu. Šest gasilk pa se je v mesecu
požarne varnosti udeležilo občinske vaje,
ki je lani potekala na Ulaki, kjer so predstavili gašenje s peno.
Zadnji dan v maju smo že šestič izvedli
srečanje gasilske mladine. Začeli smo s
pohodom na Slivnico ter nato z avtobusom odšli na kmetijo v Dolenjo vas. Tam
smo se peljali z lojtrnikom po Cerkniškem
jezeru, kdor je želel, je jezdil konja, gostitelji pa so poskrbeli tudi za malico ter
prijetno vzdušje ob zvokih harmonike.
Srečanje smo zaključili s piknikom na
Nadleškem polju. Kot je že v navadi, so se
v juniju pionirji iz vseh treh prostovoljnih
društev GZ udeležili tekmovanja za pokal
Rudolfa Maistra na Uncu. Vse ekipe so
dosegle lepe rezultate, ekipa Starega trga
pa je kot skupno najboljša ekipa osvojila
prehodni pokal. Mladina PGD Iga vas ter
PGD Stari trg se je udeležila tudi regijskega tekmovanja v orijentacjiskem teku
na Blatni Brezovici. Občinski gasilski
kviz je bil izveden v menzi Kovinoplastike
Lož.
Na regijski kviz, ki je potekal v Rovtah,
je odpotovalo kar devet ekip, saj so se
zaradi spremembe sistema tja uvrstile tri
prvouvrščene ekipe iz vsake kategorije.
Po evidenci imamo vpisanih sledeče
število veteranov: Babno Polje 6, Iga vas
8, Kovinoplastika Lož 6 in Stari trg 27 veteranov. Na družabnem srečanju v naši
GZ, ki je bilo v lovskem domu LD Iga vas,
je bilo prisotnih skupno z gosti 46 veteranov. Organizacijo srečanja sta izvedli
GZ Loška dolina in PGD Iga vas.
maj, 2010

Predsednik GZ Loška dolina Boris Koren

Vaja GZ Loška dolina na Ulaki
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Kviz gasilske mladine

Svetovni dan civilne zaščite
Dejal je, da je dan CZ priložnost, ki poskuša
opozoriti na dejstvo, da je varnost neodtujljiva
pravica, ki jo ljudje, ki se znajdejo v stiski,
pričakujejo. Pričakujejo jo od države, od občine
in od slehernega, ki se dolžnostno, poklicno ali
prostovoljno ukvarja z zaščito, reševanjem
in pomočjo. Poudaril je, da je pomembno, da
se kljub kriznim časom sredstva namenjena
zaščiti in reševanju ne zmanjšujejo, kar zagotavlja delovanje tistih reševalnih služb, ki
so nacionalnega pomena oz. ki delujejo na
območju celotne države. Predstavil je dejstvo,
da se CZ poleg že sprejetih resolucij in programov zavzema za posodabljanje, modernizacijo na več ravneh zaščite in reševanja
tudi z razpisi za sofinanciranje opreme gasilskih društev ter urejanje statusa prostovoljnih
reševalcev v podjetjih, kjer so zaposleni.
Ob zaključku govora se je vsem zahvalil za
njihovo plemenito poslanstvo in še posebej
prejemnikom priznanj, ki jih je podelil Štefan
Majcen, poveljnik CZ za Notranjsko.
foto: Borut Kraševec

Loška dolina, 3. marec – V počastitev 1. marca
svetovnega dneva civilne zaščite (CZ) je bila v
kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu osrednja regijska prireditev, na kateri so podelili
priznanja civilne zaščite.
Slovesnosti so se udeležili poveljniki CZ
občin Notranjsko-kraške regije, predstavniki
CZ iz sosednje Hrvaške in Italije, poveljniki
CZ sosednjih regij, župan občine Bloke Jože
Doles, poveljnik CZ RS Slovenije Miran Bogataj, poveljnik CZ za Notranjsko Štefan Majcen
ter gostitelj župan občine Loška dolina Janez
Sterle, ki je vse zbrane pozdravil, jim čestital
ter se jim zahvalil za njihovo delo in pomoč
ob nesrečah. Kulturni program so pripravile
učenke OŠ Heroja Janeza Hribarja iz Starega
trga pri Ložu.
Slavnostni govornik poveljnik CZ RS Miran Bogataj je svoj pozdrav naslovil na vodnike reševalnih
psov, jamarske reševalce, gasilce, pripadnike
slovenske vojske, policiste in vse, ki kakor koli
delujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Dobitniki priznanj Civilne zaščite skupaj z poveljnikom CZ RS Slovenije Miranom Bogatajem, poveljnikom CZ
za Notranjsko Štefanom Majcnom ter županom Loške doline Janezom Sterletom in županom občine Bloke Jožetom
Dolesom.
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Bronasti znak CZ so za požrtvovalno in
uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči prejeli: Franc Boštjančič, poklicni
gasilec iz Ilirske Bistrice, David Fabjančič,
član prostovoljnega gasilskega društva Materija in član štaba CZ občine Hrpelje-Kozina,
Janez Koren član IGD Kovinoplastike Lož in
aktiven član štaba CZ občine Loška dolina.
Milan Brumen, ki je bil do upokojitve v lanskem letu zaposlen na PU Postojna in bil član
CZ za Notranjsko, ter Vojko Otoničar, policist
na policijski postaji Cerknica
Srebrni znak CZ za posebne zasluge in
izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi,
živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah
ter za izume in inovacije, s katerimi je bil
dosežen pomemben napredek pri razvijanju in
krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje
in pomoč, je prejel Dejan Žigman, delavec
uprave za zaščito in reševanje, zaposlen na
izpostavi uprave v Postojni
Zlati znak CZ za dolgoletno uspešno delo
pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ kot tudi drugih nalog za zaščito, reševanje in pomoč. Za
pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, za hrabra
dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti
in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in
drugih nesrečah je prejel Jože Turšič, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Cerknica in poveljnik štaba CZ Občine Cerknica.
Znak mu je bil izročen na državni slovesnosti
na Brdu pri Kranju. Članom prostovoljnega
gasilnega društva Zagorje pa bo zlati znak
CZ podeljen na slovesnosti ob praznovanju
120-letnice delovanja društva. Na slovesnosti
ob 130-letnici delovanja gasilskega društva pa
bodo prejeli plaketo CZ člani PGD Postojna,
PGD Senožeče.
Borut Kraševec
maj, 2010
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V Loški dolini deluje cela vrsta društev, od
Pihalne godbe do športnih in kulturnih. Nekatera od njih so bila tudi že predstavljena, celo
večkrat. Občani pa se ukvarjajo z različnimi
in raznolikimi dejavnostmi. Po pravilu pa
le-te niti niso (togo) organizirane in/ali med
seboj povezane niti morda ni potrebe za to.
Pa vendar, vredno se mi zdi opozoriti tudi
na ta segment življenja sokrajanov. Med
skupinami, ki uradno niso registrirane (kot
društvo), je tudi skupina za jogo pod okriljem
Športnega društva Stari trg in pod vodstvom
prof. Žive Meljo. Skupno vadbo izvajamo ob
torkih zvečer v telovadnici OŠ Iga vas in za
najem telovadnice vsakič prispevamo po 2
eura. Ta članek je nastal tudi z njeno pomočjo,
fotografijo pa je posnela ona med eno od vaj.
Vadba joge je v Loški dolini sicer prisotna
že več kot 18 let, sedanji tečaj pa deluje od
leta 2005. Večinoma sodelujemo starejše
ženske, ki imamo predvsem za cilj ohranjanje
zdravja, običajno pa se nas zbere od 6 do 18.
Marsikatera med nami ima kakšno okvaro
ali degenerativno bolezen, zato je vadba
položajev ustrezno prilagojena. Sama sem
se jim pridružila šele lansko jesen, čeprav
sem jogo redno prakticirala pred 20-timi leti,
sedaj pa z njeno pomočjo skušam odpraviti
ali vsaj zmanjšati posledice športnih poškodb
in staranja. Kljub temu da sama praviloma
vsak dan izvajam osnovno serijo položajev,
vključno s Pozdravi soncu, sem hvaležna za
možnost, da lahko pod strokovnim vodstvom
izvajam tudi pravilno ogrevanje, dihanje in
sproščanje, hkrati pa tudi druge variante in
položaje, ki jih sicer poznam iz priročnikov.
Po nekaj mesecih je to jutranje opravilo zame
(spet) postalo rutina.
In, kajpak, vedno si mislim, da bi bilo za veliko
večino ljudi (tudi zaposlenih) zelo koristno,
da bi vsako jutro opravili vsaj 6 Pozdravov
soncu, za kar je potrebno le dobrih 5 minut!
Marsikdo si misli, da smo praktikanti joge
malodane čudaki, ker pač joga v osnovi ne
sodi v našo kulturo in tradicijo. Tisti, ki so se
srečali z njo, pa lahko ugotovijo, da je vadba
precej podobna ogrevalnim vajam pri športni
vzgoji (pouku telovadbe), torej nič posebnega
ali celo čudaškega. Precej jih je takih, ki so
prepričani, da se ob vsakdanjem delu dovolj
razgibajo ali ko gredo kdaj pa kdaj na sprehod
ali se s kakšno športno aktivnostju praviloma ukvarjajo kakor nanese, z vremenom
vred. Nemara res, vendar to delo ne razmiga
sistematično posameznih skupin mišic, da
stimulacije notranjih organov ne omenjam.
Prav tako so navadno (pre)obremenjeni le
posamezni organi ali sklepi, kar običano vodi
do poškodb ali degeneracije. Vadba osnovnih
in/ali najbolj pogostih jogijskih položajev pa
je dokaj preprosta in zahteva le 20–30 minut.
In nikakor ni omejena na spol, telesni izgled ali zmožnost. Vsekakor ima celo le par
Pozdravov soncu takorekoč same dobre
maj, 2010

Arhiv: Sonja Butina

JOGA, ena od dejavnosti v Loški dolini

učinke – napolni nas z energijo za ves dan.
Potrebujemo le še mir, udobno oblačilo in
nekaj prostora za (armafleks) podlogo. Ob
tem se spomnimo, da se tudi (domače) živali
pretegujejo!
V telovadnici OŠ Stari trg sicer deluje tudi
skupina za aerobiko, ki ima z jogo marsikaj
skupnega, vendar za razliko od nje jogijske
položaje izvajamo počasi in premišljeno. V
zadnjem času je tudi pri nas popularen pilates,
ki pravzaprav ni nič drugega kot na drugačen
način izvajana joga. Vendar je treba za vadbo pilatesa iti kar precej daleč, vključuje pa
kar nekaj dodatnih pripomočkov. Tudi v naši
knjižnici je moč najti par priročnikov, je pa
koristno imeti kakšnega doma. Jogi podobne
učinke dosežemo tudi s tibetanskimi vajami,
ki jih v kombinaciji z asanami izvajamo tudi v
našem krožku. Oni dan sem slišala celo trditev, da se z jogo in/ali pilatesom celo shujša!
Morda le pogojno, ker vadba prav gotovo
prispeva k izboljšanju presnove, primerno in
zaželjeno pa je, da ob tem sledimo tudi ustrezni prehrani.
Ne bom se spuščala v teoretično podlago
o jogi, ker je sam pojem dokaj obsežen,
na voljo pa je dovolj literature. Četudi bi le
citirala nekaj poudarkov iz uvodne razlage v
priročnikih, bi bilo tega dosti preveč za namen tega sestavka. V splošnem se bom temu
pojmu še najbolj približala, če zapišem, da gre
predvsem za iskanje harmonije med našim
telesom in našim bistvom. Vadba položajev je
le metoda oz. orodje za dosego tega, za koncentracijo na posamezen organ ali sklop mišic,
predvsem pa na dihanje. Praviloma je izvedba dovolj počasna za opazovanje delovanja

telesa. Vsekakor je zelo daleč od športa, kajti
tu ni tekmovanja v “zviranju” v nenavadnih
položajih. Vsakdo izvaja položaje po svojih
zmožnostih in v svojem ritmu, vaditeljica pač
opozarja in svetuje, na kaj naj bomo pozorni
in kako izvesti položaj/asano, da ga izvedemo
lažje/udobneje in da ne bi prišlo do poškodb.
Še posebej pa je dobrodošlo sistematično
(pred)ogrevanje telesa in ponavljanje pranajame (jogijskega dihanja), meditiranju o
našem telesu, vse skupaj pa traja slabi 2 uri.
Skratka, neodvisno od vremenskih razmer in
s slovenskimi izrazi.
In, kar se tiče naše skupine, to je vsa znanost ali vedenje (joga). Pričujoči članek ni
namenjen reklami za nove “člane”, že zato,
ker so prostorske možnosti precej omejene.
Namenjen je ozaveščanju ljudi in spodbudi,
da se dolgoročno splača vsaj seznaniti s to
dejavnostjo. Prepričana sem, da bi se s tem
ukvarjalo precej več ljudi, če bi zato imeli več
prostorskih možnosti in več časovnih terminov.
Pripis
Slednje potrebujejo tudi druge ljubiteljske
dejavnosti, ob tem pa ne moremo zanemariti
potrebe, da bi se srečevale različne generacije. Tale zapis naj torej služi kot prilika za
pobudo, da bi bilo koristneje namesto novega trgovskega centra raje zgraditi družbeni
center z ali brez bazena. Poglavitni dobiček
bi moral biti dolgoročna korist za občane in
njihovo zadovoljstvo ter bi ostal v dolini. Hja,
spet se bližajo lokalne volitve, k-ne-de?
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foto: Ciril Mlinar Cic

Profil vhodnih rovov

foto: Špela Bavec

Pritočni sifon

Stopnja v jami
foto: Matej Kržič

Začetek odkrivanja Čolničev sega v sušno obdobje poleti 2007. Člani DLKJ smo
ob pregledovanju območja kraških izvirov na JV robu Cerkniškega polja v bližini
vasi Gorenje Jezero odkrili vhod v do tedaj še neznano jamo. Številni raziskovalci
Cerkniškega polja so v preteklosti opisovali te izvire in jih tudi raziskovali, a vhoda v
podzemlje niso našli. Mi smo imeli srečo. V nekaj urah smo odmaknili podorno skalovje in kamenje nad enim od številnih kraških izvirov na območju JV roba Cerkniškega
polja in se spustili v novo odkrito jamo. Že 60 metrov od vhoda je nadaljnje raziskave
prekinilo sifonsko jezero in jama je ostala nedostopna. V letu 2008 ni bilo dovolj
sušnega obdobja. Vhod v jamo je bil celo leto zalit z vodo in nedostopen. Vhod v jamo
smo zaradi varnostnih razlogov prekrili z železnimi palicami in večjimi skalami. Po
bližnjem kolovozu in gozdu je veliko sprehajalcev, ki bi lahko padli skozi vhod. Železne
palice nimajo ključa, tako da je vhod dostopen vsem jamarjem.
Suša v letu 2009 se je bližala rekordni v letu 2003. Člani DLKJ Alojz Troha, Matej
Kržič Kržo in Maša Švegelj smo se ponovno odpravili skozi ozki vhod. V začetnih delih
jame je bilo vse tako, kot smo predvidevali. Suho. Tako kot ob prvem vstopu pred
2 letoma smo opazili »boksarske vreče«. Korenine starih gabrov in maklenov so se
prebile skozi tanek jamski strop in se v rovu razvile v obliki vreč. Suša je trajala dovolj
dolgo, da smo prvopristopniki skupaj s člani DLKJ (France Kandare, Rajmund Sterle,
Ciril Mlinar Cic in Špela Bavec) v več akcijah vse dostopne dele jame raziskali izmerili
in fotografirali.
Jama ima široko padavinsko zaledje, zato je ob vstopu vanjo kljub suši potrebna
izjemna previdnost. Že manjša lokalna nevihta v Javornikih lahko jamo v dobri uri
popolnoma zalije in jamarju onemogoči vrnitev.
Vhodni deli jame potekajo v smeri S-J. Menjujejo se vodoravne in navpične ožine, ki
so nastajale ob razpokah in lezikah. Vhodni del je v običajnem vodostaju stalno zalit z
vodo. Temu primerne so tudi oblike rovov in sten. Prevladujejo fasete, skalne zajede,
skalni noži, žlebiči in kotlice. V tem delu jame smo opazili veliko število jamskih živali.
Po 50 metrih ozkih rovov preidemo v veliko širše in višje rove. Raziskovalec ima vtis,
kot bi z avtomobilom zavil iz regionalne ceste na avtocesto.
Na južni strani se rov konča z dvorano večjih dimenzij. Strop te dvorane je vsaj
občasno suh, saj se na njem pojavijo prve kapniške oblike, ki jih v jami opazimo.
Ta dvorana nima dostopnega nadaljevanja, saj leži že v bližini zunanjih izvirov. Na V
dvorane se jama nadaljuje v labirint rovov, ki potekajo v vsaj 3 višinah. Prevladujejo
rovi nastali ob lezikah. Med sabo se prepletajo in vodijo en v drugega. Večina rovov
je brez sedimentov. V tem »Labirintu« prevladujejo ostre oblike: skalni noži, fasete,
draksle, kotlice. Labirint se po 60 metrih združi v enoten širši rov, ki se nadaljuje v
smeri proti JV.
Vtis »prihoda na avtocesto« se še zadnjič ponovi ob prihodu v končne dele do sedaj
poznanih rovov v Čolničih. Rov, ki ga lahko imenujemo Glavni rov, je veliko večjih
dimenzij kot ostali deli jame. Je okroglo elipsaste oblike in močno fasetiran. Na severnem in južnem delu se konča s sifonom.
Globine pritočnega sifona nismo mogli določiti. Ocenili smo jo na več kot 30 metrov.
Iz tega sifona verjetno prihaja večina vode na območje izvirov Obrha in Cemuna, konkretno pod izvir Okence, ki je najbolj Z od izvirov Cemuna. Zemljevid raziskanih rovov
smo prenesli na karto površja. Ugotovili smo, da smo pod zemljo prišli iz območja
izvirov Obrha v območje izvirov Cemuna. Glede na znane podatke ob raziskovanju
Čolničev lahko tako domnevamo, da so izviri območja Obrha le »odduški«, stranski
izviri ob povišanem vodostaju in povišani gladini kraške podtalnice na območju JV
dela Cerkniškega polja.
Raziskave še niso končane. Potrebno bo čakati na naslednjo izredno dolgotrajno
sušno obdobje in nadaljevati raziskave za sifoni. Možnosti dostopa v Snežniško
Javorniški tok in območje med Loškim in Cerkniškim poljem so se z odkritjem
Čolničev povečale.
Nimamo pogosto priložnosti sprehajati se po sifonu brez dihalnega aparata in
potapljaške opreme. Jama v Čolničih pa je primer prav takšne jame – sifona. S
potapljaškega stališča se zdi odkritje še posebej dragoceno. Ob suhem obisku jame
imamo možnost brez časovne stiske študirati okrogle erozijske oblike, skalne nože
fantastičnih oblik in opazovati sifon ob idealni – neskončni vidljivosti. Po vsej dolžini
rova lahko opazimo razjedenost kamnine v pravilnih okroglih oblikah, ki je vsekakor
posebnost te jame.
V jami smo našli lupine školjk neznane vrste. Vzorca nam ni uspelo prinesti iz jame,
saj nismo imeli ustrezne opreme za prenos krhkih lupinic skozi dolge ožine vhodnega
dela.

foto: Ciril Mlinar Cic

Obrh Čolniči – vodoravna jama na območju med
Loškim in Cerkniškim poljem

Oblike v stenah
maj, 2010
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Bosonogi rov v Novi Križni jami

Bosonogi rov v Novi Križni jami

Podrobnosti iz Bosonogega rova
maj, 2010

5. Bosonogi rov je le eden od delov Nove
Križne jame, ki je bil odkrit ob raziskavah
leta 2004. Njegova do sedaj znana dolžina
je 500 metrov. Fizično zaprt z vrati in
status zaprte jame pa ima že od leta
1991.
»Ne rinimo v občutljive in tudi za obiskovalce nevarne jame, kot je Nova Križna jama
in si raje oglejmo lepote lažje dostopnih,
turističnih jam!«
foto: Arhiv DLKJ

odprte jame z omejenim vstopom. Tak
status ima 185 jam v Sloveniji.
4. Vhod v Novo Križno jamo je poznan od
leta 1991 in je od takrat tudi zaprt z
vrati. Nova Križna jama ima od države
podeljen status zaprte jame. Tak status ima samo 6 jam v Sloveniji. Vanje
se lahko vstopa samo s posebnim dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor. To pravilo velja tudi za skrbnike
jam, v tem primeru za člane DLKJ.
foto: Arhiv DLKJ

Zadnje mesece leta 2009 je po Sloveniji in svetu
krožila verižna elektronska pošta o odkritju,
raziskovanju in zaprtju Bosonogega rova v jamskem sistemu Križne jame. Posledica te verige
je bila, da si je fotografije tega rova na spletnih
portalih www.burger.si in www.krizna-jama.si v
nekaj mesecih ogledalo več milijonov ljudi iz celega sveta. Križna jama in njena širša okolica sta
s tem pridobila na prepoznavnosti.
Ker je v zvezi s to temo prišlo v javnosti do
precejšnjih nejasnosti in polresnic (trditve, da
jamarji brez dovoljenj zapiramo jame, da ne dovolimo vsakomur ogleda jam, da zaviramo razvoj
turizma …), smo se v Društvu ljubiteljev Križne
jame odločili, da pripravimo predstavitev problematike. Predstavitvi sta potekali v prostorih
Kulturnega doma v Cerknici in Interpretacijskega centra v Robu. Sofinancirali sta jih občina
Cerknica, občina Loška dolina in Zavod Parnas.
Javnosti smo s pomočjo fotografij predstavili
zakonodajo s področja varstva jam (statuse
zaprte, odprte in turistične jame) ter možnosti
obiskovanja in varovanja jam v Sloveniji na
primeru jamskega sistema Križne jame. Predstavitev tematike je potekala ob prikazu edinstvenih fotografij tega dela jamskega sistema
(Bosonogega rova).
Resnice o Bosonogem rovu so naslednje:
1. V Sloveniji je trenutno znanih okoli 9.500
pozemnih jam. Vsako leto jamarji odkrijemo
več kot 100 novih vhodov v jame. Jame predstavljajo enega najbolj ranljivih in občutljivih
ekosistemov. Zato so posegi vanje nepopravljivi, sanacija napak nemogoča.
2. Sistem Križne jame sestavljajo: večje število
požiralnikov na Bloški planoti, številna brezna na območju med Blokami, Loško dolino in
Cerkniškim poljem, dve večji vodoravni jami
(Križna in Nova Križna jama) ter kraški izviri
na V robu Cerkniškega in Loškega polja.
3. Vhod v Križno jamo je poznan že več kot 5.000
let, z vrati pa zaprt od 50-ih let 20. stoletja.
Križna jama ima od države podeljen status

foto: Boštjan Burger
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Lepote turistične Križne jame
foto: Arhiv DLKJ

foto: Arhiv DLKJ
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severni medved). Rjavi medvedi so ostali
vsejedi, saj se ne prehranjujejo le z rastlinami,
temveč tudi lovijo in ribarijo. Jamski medvedi
pa so postali čisti rastlinojedci. Hranili so se
pretežno s sočnimi zelišči, verjetno tudi z medom in jagodami. Kot čisti rastlinojedci so dolgo
zimo prespali, saj v zasneženi pokrajini zanje ni
bilo hrane. Med zimskim spanjem (hibernacijo)
se je medvedom znižala telesna temperatura,
bitje srca se je upočasnilo, zmanjšala se je poraba energije in s pomočjo tolšče, ki se je poleti
nakopičila v telesu, so živali preživele dolgo zimo.
Osebki, ki se niso dovolj zredili, zimskega spanja
niso preživeli. Prav tako zimskega spanja niso
preživeli preveč bolni ali telesno šibki starejši
osebki in tisti, ki so se preveč poškodovali ob
gibanju po razgibanih jamskih rovih, ki so jih
morali prečkati do svoje »spalnice«.
Dokaz za to so številni kostni ostanki v naših
jamah. Eno najpomembnejših najdišč v svetovnem merilu je Križna jama pri Ložu.
Jamski medvedi so bili težji in bolj čokati od
današnjih rjavih medvedov. Najmočnejši samci
so tehtali do 1500 kg. Lobanja jamskih medvedov je bila daljša in višja od lobanje danes
živečih rjavih medvedov. Na območju čela je
foto: Arhiv DLKJ

Društvo ljubiteljev Križne jame je v prostorih
knjižnic Cerknica, Stari trg pri Ložu in Nova vas
konec leta 2009 in v začetku leta 2010 pripravilo
predstavitvene delavnice o primerjavi življenja
rjavega in jamskega medveda. V članku predstavljamo nekaj informacij o tej tematiki.
Priprava in izvedba delavnic je bila sofinancirana
s strani občine Cerknica in razpisa Leader 2009
– turistična destinacija Loška dolina.
Rjavi medved je največja živeča zver v Sloveniji. Njegovo življenjsko okolje je gozd, ki ga
na Notranjskem ne manjka. Zaradi širjenja
gozdnih površin, čedalje gostejše mreže cest,
človekovega pogostejšega vstopanja v to okolje
in tudi večanja populacije medvedov so srečanja
z njimi pogosta. Ledenodobni jamski medved je
bil na območju Notranjske v daljni preteklosti
eden redkih »domačinov«, saj so bile podnebne
razmere tako ostre, da človek v njih ni bil sposoben stalno bivati.
Rjavi in jamski medved imata skupnega prednika. Razvojno gledano sta torej »bratranca«. Že
pred več kot milijonom let se je razvoj medvedov
cepil v dve smeri: v linijo jamskega medveda in
skupino rjavih medvedov, ki ji pripadajo vsi danes
živeči rjavi medvedi (grizli, kodiakov medved,

Fosilna čeljust jamskega medveda v sigi
maj, 2010

Izkopavanja kosti jamskih medvedov

imela izrazito stopnjo, kar se lepo vidi na lobanji
medveda iz Križne jame.
Geološko starost medvedov določamo z radiokarbonsko (14C) metodo. V Križni jami so jamski medvedi nazadnje prebivali pred 47.000
do 32.000 leti. Šele pred 30.000 leti se je podnebje pričelo ohlajati, ledeniki so se povečevali
in pred 20.000 leti segli daleč v obrobje Alp.
Številne vrste sočnih zelišč, ki so v predhodnem
toplejšem obdobju rasle po hribih in kraških visokih planotah, te ohladitve niso preživele. Prav
to izginotje medvedje prehrane je verjetno vzrok,
da so pred 24.000 leti te živali izumrle.
V zadnjem času so raziskovalci ugotovili, da so
se jamski medvedi cepili v več vrst. Po razvojni
stopnji zob in meri pripadajo jamski medvedi iz
Križne jame isti vrsti kot osebki iz Potočke zijalke
in Divjih bab. Pred kratkim je to potrdila analiza
DNK. Ta vrsta jamskega medveda je v srednjo
Evropo verjetno prišla šele pred 50.000 leti in
jo zato imenujemo Ursus ingressus (medved
prišlek).
Viri:
– G. Rabeder, zbornik Križna jama, 2010
- V. Pohar, G. Rabeder, zbornik Križna jama, 2010
foto: Arhiv DLKJ

Lobanja jamskega medveda

foto: Arhiv DLKJ

foto: Arhiv DLKJ

Primerjava življenja rjavega in jamskega medveda

Obrus jamskega medveda na skali v Križni jami
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Oblikovanje lokalne turistične destinacije – 2. faza
Dan odprtih vrat

valce navdušilo z odličnim, doma pripravljenim pecivom, Srečo Vidmar pa je predstavil
ponudbo doma gojenih belušev. Javni zavod za
kulturo in turizem Grad Snežnik je predstavil
ponudbo ostalih ponudnikov, ki se prireditve
niso udeležili.
Prireditev oziroma ponudbo udeležencev dneva
odprtih vrat lahko razdelimo na več tematskih
sklopov. Društvo »Ostrnice« in Turizem Jure
sta predstavila nekaj značilnosti kulinarične
dediščine Loške doline. Ta je še posebej zanimiva, ko je mogoče posamezne kulinarične specialitete tudi videti in okusiti. Na prireditvi so
obiskovalci lahko poskusili slastno pecivo, doma
pridelano suho sadje pa tudi prekajeno postrv.
foto: Matjaž Žnidaršič

V letu 2008 je v organizaciji Javnega zavoda
za kulturo in turizem Grad Snežnik potekal
prvi dan odprtih vrat ponudnikov turističnih
produktov iz občine Loška dolina. Tu smo prisotni ugotovili, da je predstavljanje ponudbe
javnosti občinstvu, pa tudi drugim ponudnikom
na območju in širše nadvse pomembno za pridobivanje in usmerjanje turistov. Potreba po
sodelovanju med turističnimi ponudniki je bila
posebej izpostavljena. Zavezali smo se, da ga
bomo v prihodnje okrepili. Tako smo v letu 2009
ponovno pripravili dan odprtih vrat. Izveden je
bil v ponedeljek, 28. 12. 2009, v klubskih prostorih Kulturnega doma v Starem trgu.
K predstavitvi je bilo povabljenih osemnajst
ponudnikov s področja Loške doline, k predstavitvi pa se je prijavilo osem udeležencev.
Vsak je s celodnevno predstavitvijo ponudbe
obiskovalcem predstavil svojo dejavnost.
Med sodelujočimi so bili že poznani akterji s
področja turistične ponudbe, kot so Turizem
Jure – Jure Kordiš s. p., Društvo ljubiteljev
Križne jame in Turistično društvo Loška dolina.
Med novejše ponudnike turističnih produktov
sodi Lovska družina Lož – Stari trg, ki ponuja
turistom možnost opazovanja medveda v naravnem okolju. V zadnjem letu se je izkazalo, da
je tovrsten turistični produkt zanimiva storitev,
ki bi lahko v veliki meri nadomestila klasično
obliko lovskega turizma. Poleg naštetih so se
dneva odprtih vrat udeležili še Čebelarsko
društvo Loška dolina, Društvo žena in deklet
na podeželju »Ostrnice« Loška dolina in Srečo
Vidmar s. p. Člani čebelarskega društva ponujajo čebelje pridelke, kot sta med in propolis,
nekateri med njimi pa tudi cvetni prah, matični
mleček in vosek. Društvo »Ostrnice« je obisko-

foto: Matjaž Žnidaršič

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
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Poizkusiti je bilo mogoče tudi nekatere čebelje
pridelke, ki so jih pridelali člani Čebelarskega
društva Loška dolina. Kot posebna vrsta
turistične ponudbe je bil predstavljen tudi gozd
in njegovi zakladi. Lovska družina Lož – Stari trg
in Društvo ljubiteljev Križne jame sta prikazala
prisotnost rjavega medveda v naših gozdovih in
zanimive povezave z jamskim medvedom.
Dan odprtih vrat je bil izpeljan kot zaključna
prireditev druge faze projekta oblikovanja
lokalne turistične destinacije, ki ga je Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik izvajal
v letu 2009 v okviru programa Leader. V projektu smo posebno pozornost posvetili naravni
in kulturni dediščini. V širokem naboru pojavov
naravne in kulturne dediščine gotovo zavzemajo ostrnice, okleščeni vrhovi smrek ali hoj, ki
so jih naši predniki uporabljali za sušenje sena,
detelje ali žita. Ostrnice so že dalj časa prepoznana kulturna dediščina, ki se ob različnih
priložnostih pojavljajo kot razpoznavni znak
destinacije. Prav zaradi tega smo to posebnost izbrali za temeljni razpoznavni element
destinacije in ime »Dežela ostrnic« zaščitili kot
kolektivno blagovno znamko. Nosilec blagovne
znamke je Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik. S tem razpoznavnim znakom
bodo turistični ponudniki in drugi zainteresirani lahko označevali širok nabor izdelkov
in storitev. Zavod Grad Snežnik že pripravlja
pravilnik o pravici uporabe blagovne znamke,
ki bo določal način in pogoje za označevanje
izdelkov in storitev ter pridobivanja pravice
uporabe znamke. Ko bo pravilnik sprejet, bomo
javno pozvali vse zainteresirane, da pristopijo
k pridobivanju pravice uporabe.
maj, 2010

turisti~ni utrinki
Matej Kržič

Na to vprašanje smo skušali
odgovoriti na dveh srečanjih, ki
sta jih organizirala Društvo ljubiteljev Križne jame in Kancijan
d. o. o.
Srečanje turističnih in gostinskih
ponudnikov treh občin (Loška
dolina, Cerknica in Bloke) je
potekalo 3. 3. 2010 v prostorih
hotela Rakov Škocjan. Izmenjali smo si izkušnje na področju stanja turizma in turistične ponudbe Notranjske in izoblikovali konkretne predloge za razvoj v prihodnje.
Na osnovi izoblikovanih predlogov smo 1. 4. 2010 v jedilnici Osnovne
šole Cerknica izvedli srečanje turističnih, gostinskih ponudnikov, podjetnikov, predstavnikov javnih zavodov, občinskih uprav in ostale zainteresirane javnosti.
Pogovor je potekal na osnovi naslednjih izhodišč in ciljev:
– izboljšati označevanje ponudnikov, naravnih vrednot in kulturne
dediščine
– izboljšati delovanje info točk
– izvajati skupne nastope – promocijo vseh 3 občin (skupna enotna
brošura, slogan …)
– razjasniti vlogo Notranjskega regijskega parka pri razvoju turizma
– vzpostaviti boljše sodelovanje in večjo fleksibilnost TIC Cerknica
– do 1. 6. 2010 sprejeti odlok o lokalnih vodnikih za vse tri občine.
– predstaviti ostale možnosti razvoja turizma, kot jih vidimo v skupnem sodelovanju med občinami, podjetniki ter gostinskimi in ostalimi turističnimi ponudniki

foto: Maša Švegelj

Kje so skupne točke treh občin na področju
razvoja turizma?

Pestrost naravnega okolja je skupna značilnost Notranjske

Po opravljeni razpravi smo določili manjšo skupino predstavnikov
ponudnikov iz vseh treh občin, ki bo do začetka poletne turistične sezone vodila in spodbujala aktivnosti v zvezi z nadaljnjim skupnim nastopom in razvojem turizma na Notranjskem.
Vse zainteresirane, ki imajo ideje, predloge ali vprašanja o tej tematiki,
vabimo, da nas o tem obvestijo na naslov krizna_jama@yahoo.com ali
kancijan@siol.net

Konec preteklega leta je na spletnem portalu Picture Slovenia potekal
fotografski nagradni natečaj Poslikajmo Slovenijo.
Osrednji namen portala in nagradnega natečaja Poslikajmo Slovenijo,
je kar najbolje predstaviti Slovenijo skozi slikovni (fotografski) material
v spletnih iskalnikih, na katerih je Slovenija zelo slabo predstavljena.
Cilj natečaja je bil spodbuditi amaterske in profesionalne fotografe, da
skozi fotografski objektiv kar najbolje dokumentirajo vse, kar določa
našo državo, hkrati pa fotografski material ustrezno opišejo in geografsko pozicionirajo. Rezultat natečaja je fotografski zemljevid Slovenije,
ki bo skozi tisoče geografsko umeščenih in opisanih fotografij slovenske naravne in kulturne dediščine, urbanih in geografskih značilnosti
manjših in večjih slovenskih krajev, značilne slovenske kulinarike,
posebnosti slovenske flore in favne ter drugih slovenskih posebnosti,
pripovedoval zgodbo o Sloveniji.
Na natečaj je prispelo nekaj več kot 8.500 fotografij od skupno 1.060
avtorjev. Tako množičen odziv ljubiteljev fotografije na natečaju je presegel vsa pričakovanja in pripomogel k boljši slikovni prepoznavnosti
Slovenije. Ljubitelji fotografije so na portalu Picture Slovenia lahko
odlagali fotografije v več kategorijah, in sicer dediščina, naravne lepote,
mesta in podeželje, aktivne počitnice, hrana in kulinarika, prireditve
ter življenjski slog. Med vsemi objavljenimi fotografijami sta strokovna
žirija in glas ljudstva izbrali 15 najlepših fotografij, ki so bile razstavljene v času sejma Turizem in prosti čas v preddverju Marmorne dvorane na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Zmagovalno fotografijo Kačne jame je posnel fotograf Peter Gedei,
podelitev nagrad avtorjem najboljših fotografij je bila na Gospodarskem
razstavišču v petek, 22. januarja. Med nagrajenimi je bila tudi fotogramaj, 2010

foto: Borut Kraševec

Ostrnice vabile na sejem Turizem in prosti čas

Jumbo plakat na križišču Slovenske ceste in Šubičeve ulice v Ljubljani

fija Ostrnic, avtorja Boruta Kraševca, ki je osvojila 10. mesto. Poleg
tega, da so bile fotografije razstavljene na sejmu, so nanj na jumbo
plakatih tudi vabile.
povzeto iz spletne strani:
http://www.gr-sejem.si/sejmi/koledar-sejmov/turizem-in-prosti-cas/
novice/ (januar 2010)
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dobro je vedeti
foto: Jasna Lekan

LEKANČKOV BUTIK
PIŠKOTKI S SADJEM
TESTO
19 dag masla
19 dag sladkorja
3 cela jajca
3 rumenjaki
19 dag suhega sadja in
oreščkov
19 dag moke
limonina lupinica
Črna in bela čokolada
Zmešaj maslo in sladkor, dodaj cela jajca in rumenjake
ter limonino lupinico. Sadje
in oreške predhodno namoči
v rumu. Dodaj žlico moke. To
zamešaj k masleni masi in
dodaj moko. Dobro zmešaj in
napolni modelčke za piškote.
Speci do rjavega in ohladi.
Polij s črno čokolado in nanjo
naribaj belo čokolado.
Jasna Lekan

Pavla Lavrič

Vrednote so rezultat vzgoje
Ni vrednot, pogosto slišimo. Ob takšnih in
drugačnih negativnih pojavih v družbi še toliko bolj ugotavljamo, da nam manjkajo vrednote. Kdaj in kje so se izgubile? In kaj drugega so vrednote kot rezultat vzgoje, pravimo.
Razmišljati začenjam pri sebi, pri generaciji, v katero sodim. Torej pri generaciji, rojeni med in nekaj let po drugi svetovni vojni. Upam si trditi, da je bila takratna vzgoja
tako doma kot v šoli in v javnosti nasploh
močno avtoritativna. Discipliniranje, nadzor, strah pred oblastniki, brezpogojna
poslušnost. Telesnemu kot tudi psihičnemu
nasilju se je bilo težko izogniti. V največ
primerih smo takšno vzgojo, kakršne smo
bili deležni, posredovali naprej.
Desetletja pozneje se je začela vedno bolj
uveljavljati permisivna, vse dovoljujoča
vzgoja, temelječa na otrokovih hotenjih in
trenutnih potrebah. Otroku čim bolj v vsem
ugoditi, da bo pozneje v življenju sproščen,
bolj ustvarjalen. Taka vzgoja je takoj našla
številne privržence kot tudi nasprotnike.
Pozneje se je izkazalo, da žal tudi taka
vzgoja ni dosegla želenih ciljev.
In kaj sedaj? Kako naprej? so se spraševali
številni strokovnjaki s področja vzgoje.
Vzgajati? Le zakaj?! Vzgoja je diktatura nad osebno svobodo, so razmišljali.
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Izobraževati? Da. Vzgajati? Ne. Glede na
takšna razmišljanja smo postali priče
nenavadnemu družbenemu in osebnemu odnosu do vzgoje. Od zanikanja, do
malodušja in spremenjenega pojmovanja
vzgoje, nadomeščanja z drugimi izrazi.
Ob raznih problemih s(m)o se mnogi starši
kot tudi javnost na sploh začeli spraševati,
kaj je narobe, da se je to in to zgodilo. Tudi
učitelji in vzgojitelji s(m)o velikokrat izražali
svojo nemoč nad otroki in odraščajočo
mladino. Običajno se je ob pogovorih o
takšni problematiki slišalo več negativne
kritike kot pozitivnih spodbud. In zopet je
odzvanjalo: Ni vrednot. Vrednostni sistem
se je porušil. Izobraževanje samo ne odtehta potreb vrednosti življenja, čeprav je
pomembno.
Po takšnih in drugačnih razmišljanjih in izkustvu se je izkazalo, da je vzgojo nemogoče
zaobiti. Otrok in mladostnik že nenamerno
in neposredno iz svojega družinskega in
ostalega socialnega okolja sprejema in
posnema vedenjske vzorce odraslih. Tega
se odrasli marsikdaj vse premalo zavedamo. Torej ne gre za vprašanje, vzgajati, da
ali ne, temveč kako naj znanost, ustanove,
družina, širša družba z mediji vred opravi
svoje vzgojno poslanstvo.

Pravičnost, iskrenost, odgovornost, poštenje, medsebojno spoštovanje, ljubezen,
odpuščanje … še bi lahko naštevali, česa
primanjkuje oziroma kaj naj bo poleg izobrazbe in materialnih dobrin še prisotno,
da bo imelo življenje vrednost.
Ob tem je pomembno poudariti moč
družinske vzgoje. To je vzgoja, ki
najbolj ohranja naravne notranje, telesne, duševne in duhovne vezi med člani
družine. Otrok se tu najbolj neposredno
pripravlja na vstop in sprejem v širše
družbeno okolje. Danes se mnogo bolj
kot kdaj koli pri vzgoji poudarja pogovor, razumevanje, sprejemanje. Znanost,
izobraževalne in druge ustanove, širša
družba z mediji vred naj zato svoje vzgojno poslanstvo opravljajo v veliko podporo
in pomoč družini. Zavedajoč se, da vzajemno sodelovanje lahko največ prispeva
k zdravi telesni, duševni, duhovni in moralni rasti, da bo pozneje, ko človek stopi
na samostojno pot, zmogel živeti realnost
življenja.
Ob teh razmišljanjih sem se deloma oprla
na razmišljanja o vzgoji znane pedagoginje Angelce Žerovnik, zato si za zaključek
izposojam prav njeno misel: »Vzgajati je
najpomembnejše poslanstvo človeka«.
maj, 2010

dobro je vedeti
Sanda Turšič, 2. 1. 2010

DRUŽENJA, DRUŽENJA, DRUŽENJA …
V roke mi je prišla drobna nemška knjižica
zbirke »Napotki za te in za me« s podnaslovom »Znamenja ali znaki druženja«,
popestrena z lepimi barvnimi fotografijami.
S še petnajstimi podobnimi jo je napisal leta
1947 rojeni avtor Reiner Haak, ki kot svobodni pisec živi v Hamburgu, kjer redno vodi
delavnice za življenje, vedenje in mišljenje.
Njegove drobne »Napotke …« rad vsak, ki se
z njimi tako ali drugače sreča, vzame v roke,
saj vsebujejo fascinantne podobe in tekste,
ki mnogim govore iz srca in jih usmerjajo k
izpopolnjenemu in zadovoljnemu življenju.
Pomagajo torej odkrivati večplastne in pestre
možnosti v nas samih in svetu okrog nas.
Ko sem knjižico »Znamenja ali znaki druženja«
prebrala, sem jo iz navdušenja kar brez slovarja za bralce Obrha na mah prevedla. Če
vas bodo v besedilu motile tujke, vedite, da
sem ga verodostojno prevajala. Reiner Haak
nam torej pravi:
»Kot otrok sem rad poslušal pripovedovanja
starejših ljudi iz obdobja njihove mladosti.
Posebno so me prevzele zgodbe o povezanosti in druženju v soseščini in v družini.
Ljudje so takrat imeli manj finančnih sredstev in svobode, a so se intenzivneje družili.
Ne bi se rad vračal v preteklost, kajti takratni
časi brez televizije in celo brez elektrike naj
ne bi bili ponovljivi. Dobro nam je, tako kot
je, toda odvisnost od sosedske pomoči je
zlasti v mestih že zdavnaj minila.
Dandanašnji bi druženje hotel na novo
odkriti in ga zaživeti. Pogoji bi končno
morali biti idealni za to. Smo namreč mobilna družba in obisk pri starih prijateljih
v soseščini ali stotine kilometrov daleč ni
več problem. Večina med nami ni revnih
in lahko si privoščimo deliti z drugimi, saj
nam gre dobro. Ali res? Še nikoli ni živelo
toliko ljudi tako osamljeno kot dandanašnji.
Nikoli niso bili ljudje tako izolirani kot v zadnjih desetletjih. Še nikoli se ljudje niso tako
težko znašli drug z drugim. Še nikoli nista
egoizem in samoljubje tako pestila družbo
kot našo. Zato si sedaj želim poučevati sosede o medsebojnem druženju. Želim, da
bi ljudje različnih pogledov in nazorov našli
skupni jezik in upam, da bo postala človeška
bližina zopet važnejša kot življenje v materialnem luksuzu. Upam, da se bo pot osamljenosti mnogih ljudi sešla in se podaljšala s
potjo druženja. Opogumljam vas, da pripomorete k temu, da poiščete znake druženja
in jih predvsem pokažete sami v prisrčni
povezanosti z drugimi. Ljudje so hladni
drug do drugega. Mnogi med njimi tega
hladu niti nočejo, ampak težko jim je nelagodje pri medsebojnem srečanju prevetriti.
Mnoge naše zavrtosti so v senci strahu ali
pa se zgolj iz navade držimo nazaj. In kako
pogosto trpijo naša hotenja po neumnosti,
maj, 2010

samo da se ne bi osmešili! Že dolgo je precej
hladu med ljudmi, zato si želim toplega vetra vmes. Rad bi vas naučil obžalovanja do
drugih in vas brez strahu napotil k pristnim
srečanjem. Rad bi vam namenil nova merila,
s katerimi bi znali ceniti vsakega človeka.
Druženje naj ne bo obvezujoče in z njim nam
ni treba dosegati posebnega cilja. Druženje
naj nam pomeni biti z nekom ali z drugimi
skupaj, jim znati prisluhniti, jim dopustiti
drugačna mnenja, kot jih imamo sami, jim
stati ob strani, ure dolgo z njimi kaj igrati,
z njimi kaj popiti, družno klepetati, se medsebojno ali drug z drugim veseliti, vzeti in
dati, iti skupaj na sprehod, si pripovedovati
doživetja in zgodbe, se skupaj smejati ter
med seboj deliti! V svojem življenju pa sem
srečal brezdušne in brezbrižne ljudi. Bili so
zraven, ampak hladni in strogo resni, nezainteresirani in neprizadeti, vase zaverovani
in nedružabni.
Lahko pa si podaljšamo življenje, če bomo ob
srečanjih z drugimi ljudmi odprti. Predstavljamo si, da jim bomo šli nasproti ali jih dohiteli, napravili prvi korak, se jim nasmehnili,
jih kaj vprašali ali jim obrazložili, da bomo
spontano pripravljeni za pogovor v trgovini,
družno za skodelico kave v delavnici ali
uradu, pripravljeni za diskusijo v avtobusu ali
v kupeju vlaka. Življenje bo tako pestrejše in
kratkočasnejše. Učimo se druženja in užitka
ob njem!
Prijetno okolje in dobra atmosfera sama po
sebi ne moreta izzvati druženja. Lahko pa
pripomoreta k njemu kot okvir k lepi sliki,
kjer oprema ne utesnjuje gostov, ampak je kot
topel kamin, ki širi ugodje in sproščenost kot
goreča sveča v skladnem svečniku, kot dišeči
čaj na ljubko pogrnjeni mizici ali skriti kotiček
za oddih na vrtu, kjer nekaj rož očitno ponuja
dobrodošlico. Tu bi bili radi gostje in sobesedniki, a ne ob napeti situaciji, brezbrižnosti ali v časovni stiski gostitelja.
Lahko pa negativno le vidimo. Zato se moramo disciplinirati in o družbi prepričati.
Moramo se nekoliko vživeti v druge ljudi in
od njih ne smemo vedno zahtevati tistega,
kar se zdi nam primerno, skratka – moramo
se prilagoditi in videti le to, kar je pozitivno,
saj končno se pri nekem druženju lahko zberejo zelo različni ljudje. Z nekaterimi se celo
zbližamo in druženje nadaljujemo ter se drug
od drugega učimo. Od vsakega posameznika
je odvisna pestrost in življenjskost druženja.
Naj bo pozitivno ali negativno, če se spustimo
v druženje, nismo več tisti ljudje kot poprej.
Naš lastni svet bo skozi svetove drugih širši
in naš način življenja ne bo več samcat.
Mnogi ljudje doživijo spoznanje, da se njihovo življenje izteka. Ravnokar so še bili
sredi življenja, opaženi in potrebni, aktivni
in močni, z neštetimi kontakti. Naenkrat

pa so zunaj tega, njihova moč popušča,
niso več zmožni dela, so upokojeni, živijo
v domovih za ostarele ali pa so odvisni od
pomoči drugih. Zdi se jim, da je njihov čas
potekel. Naša družba bi zato bila bogatejša
in bolj človeška, če bi bilo med generacijami
več druženja. Zaželimo si takega okolja, v
katerem bi se stari in mladi samoumevno
družili, si izmenjavali življenjske izkušnje in
si zaupali. Nekateri ljudje pa ostanejo daljši
del življenja sami s seboj. Iščejo vzroke
svoje življenjske usmerjenosti in potrebujejo
načine, s katerimi bi njihove razumeli še ostali, kako počnejo to, da mislijo in govorijo, jedo
in pijejo sami. Ostali bi se radi spustili med
nje, vendar čutimo zavore, da bi njihov način
življenja proučili in poslušali njihova mnenja,
ne da bi takoj morali kaj pripomniti. Radi bi
poskusili njihovo jedačo in pijačo, čeprav
nam zelo tujo, radi bi čutili to, kar nas ločuje,
da bi z njimi intelektualno rasli.
Časi, v katerih smo doživeli intenzivno
druženje, nastajajo v posebnem spoznanju
in spominu. Leta nazaj radi mislimo nanje.
Za nas so obdržali svojo veljavo, čeprav
je medtem veliko pomembnega zbledelo.
Tiste čase ne moremo nikoli ponoviti. Vsi poskusi, da bi se nam posrečilo, udarijo mimo.
Največkrat ni ničesar več kot le stresni spomini. Če se po dolgih letih spet srečamo, ne
bi radi podoživljali stare čase in jih dolge ure
pogrevali, ampak bi se morali potruditi, da
bi ponovno doživeli druženje. Če se človek,
ki je bil dolgo časa vase zaprt, zopet soljudem odpre, doživimo čisto poseben občutek.
Dolgo ni bilo moči, morda tudi ne hotenja
– stopiti iz sebe. Premočna je bila zapletenost v svoje probleme, šikaniranost, brezvoljnost, krivda. Kaj se je zgodilo? Je moč
popolnoma upadla? Morda ni bilo povabila,
dokazila zaupanja, srečanja dobre besede, ki
bi ga pomagala izvleči in ga odrešila. Morda
je prišla moč šele pozneje. Kdo ve? Vsekakor se je zgodil čudež, da je človek premagal
svojo izoliranost.
Neko popolnoma naključno srečanje! Ni bilo
načrtovano, niti predvideno, sploh ne dogovorjeno, ampak se je enostavno zgodilo. Takoj sta oba pozabila na vse okrog sebe in se
spustila v pogovor, na katerega ni noben od
njiju prej pomislil. Ni jima bilo treba doseči
cilja, nista se morala dokazovati. Bila sta
neobremenjena in lahko sta raziskovala
medsebojno sporazumevanje. Slišala sta
se, videla in se doživela kot človeka, ne kot
mimoidoča. Razumela sta drug drugega in
obenem tudi vsak sebe. Takih naključij si
lahko le želimo.
Prevetriti je treba osamljenost, a znati ostati tudi sam. Pustimo si od nekoga stati ob
strani, a ne dovolimo si biti odvisni od njega.
Sprejemajmo kritike in bodimo sami do sebe
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kritični. Iščimo bližine in ne bojmo se drug
drugega. Mislimo na druge, a ne pozabimo
na sebe. Pojdimo drugim nasproti, pri čemer
bodimo sigurni vase. Družno prebijajmo čas,
ne da nam bi ga zmanjkalo. Prisluhnimo
drug drugemu, ne da bi takoj pomislili na
odgovor. Zastopajmo druge brez pomisleka
v svoje dobro. Predajmo se druženju in
ostanimo tudi sami s seboj! Ure in ure presedimo ob bolniški postelji z roko v roki,
morda izmenjamo nekaj redkih besed, nič
več, a obdržimo obiske, četudi drugi smatrajo to za nesmiselno in menijo, da to ni naša
dolžnost. Kako dobrodošel je vsaj telefonski
pogovor, če hrepenimo po človeškem glasu.
Prav pride le potrpežljiva poslušalka, čeprav
nismo zmožni niti poštene zahvale. Toda
obisk pri nas ravno danes, ko pravzaprav
sploh nimamo časa? Strašno bi bilo, če bi
druženje bilo nekaj samo za dobre čase in
dneve. Ravno v temnih časih in slabih dneh
je druženje potrebno, pravzaprav nujno. V
različnih obdobjih našega življenja spoznamo
in doživljamo različna druženja in za vse bodimo hvaležni. Bodimo zadovoljni, da se nam
zaradi nobenega ni bilo treba kakor koli ločiti.
Razuzdana praznovanja, skupne pojedine,
prisluhi prepirom in priče solzam, kramljanja
pred hišnimi vrati, sodelovanje v skupnem
projektu, dobra dela in trpljenje za druge,
vesele družinske zabave, nočne diskusije o
bogu in svetu, dolgi sprehodi ob pomenkovanju, zaupanje naših sanj in pričakovanj, ob
nežni glasbi na terasi posedeti ali zaplesati,
mrzlo roko pogreti in tolažiti, skratka enostavno biti zraven.
Mnogo starejših ljudi je osamljenih in vedno
več jih bo. Posebno v večjih mestih stanujejo starejši iz vrat v vrata in so kljub temu

pogosto osamljeni in izolirani. Svetujemo
vsem starejšim ljudem modrost, da se na
novo začnejo učiti druženja. Nihče jim ne
more braniti družnega sprehoda. Ni prepovedano starejšo sosedo povabiti k jedi in
nič nerodnega ni, če starejšega na cesti ali
na ulici, celo na poti k maši prijazno ogovorimo. Nihče naj se ne znajde v osamljenosti.
Ni nam treba vsega razumeti, kar nam nekdo
pripoveduje. Ni nam treba vsega verjeti, s
čimer se hoče z nami morda kdo pošaliti. Ni
nam treba vsega popiti, kar nam kdo ponudi
in ni nam treba vsega pojesti, posebno ne
četrtega kosa šarklja. Lahko pa prisluhnemo,
vprašamo, tudi pripomnimo, če nam kaj ni
všeč ali nas prizadene. Lahko celo prisluhnemo svojim mnenjem, brez da bi naše
misli in naše poglede moral takoj kdo drug
razumeti. Lahko smo zainteresirani, brez da
bi se česa navzeli. Lahko sprejmemo povabila tudi brez obveznosti ali opustitve lastnih važnih interesov. Gostitelj ali gost naj bo
svojih zmožnosti vajen in vešč. Cilj naj ne bo
perfekcija, temveč prijetno druženje.
Je lahko druženje med verujočimi in
neverujočimi? Biblija pravi, da je to božja
želja. Ustvaril je človeka po svoji podobi in
potemtakem, da je izpostavil kakršno koli
druženje. Ozadij za to je veliko. Zategadelj se
lahko zelo veselimo nad tem, da nas bog ne
preizkuša, ampak nas kot svobodna bitja najema, oziroma pooblašča, da lahko druženja
v veri z bogom sprejmemo ali odklanjamo.
Druženje je vedno nasproti prihajajoči dar.
Nikoli pri tem ne more biti le eden sam.
Druženje naredi obiskovalca in obiskujočega
ali srečujoče se bogatejše. Kdor tolaži je
obdarovan, čeprav menimo, da užaloščeni
tolažbo pričakuje ali celo računa na njo. Pri

druženju vsak vzame in vsak dobi, kakor pač
kdo zmore. Pri nekaterih pa nas preseneča,
da ponujajo druženje le zato, ker to terja njihov poklic. Naj ostanejo raje doma, če obisk
za njih ne predstavlja gostoljubja. Ne pokvarite drugim praznovanja, če smatrate svojo
prisotnost kot delež! Ne pomagajte nikomur
le zato, da bi postali boljši človek!«
Pa še to! Ko sem prevedla naslove še ostalih
Haakovih knjižic in jih malce premetala, so
se mi zazdeli kot pesem. Zapisala sem vam
jo. Bodite pozorni – vsaka vrstica je naslov
ene knjižice!

NAPOTKI ZA TE IN ZA ME
Upanje je darilo
na vseh naših poteh,
le drugače je treba živeti.
Trajanje tega je nov začetek,
saj čudeži so povsod.
Vsak želi biti srečen
in mir potrebujemo vsi
pri iskanju svobode.
Nekje na sredi je rojstni dan,
kjer ljubezen zaključuje svet
in je dobro, da obstajajo prijatelji.
Vsak dan naj bo veselje
pri raziskovanju življenja.
Z znamenji druženja
in majhno besedico »hvala«
je v meni ves svet.

Marjetka Troha

Nekoč: s trebuhom za kruhom, danes: z vozilom za
zaposlitvijo, jutri: internacionalizacija in neizogibna
ekonomska globalizacija
Nedavno sem brala članek o migracijah, kjer
so včasih ljudje hodili s trebuhom za kruhom
v daljne, obljubljene dežele. Države so jim naivno obljubljale dobre zaposlitvene možnosti
in boljšo finančno preskrbljenost, vendar pa
so ponavadi ljudje morali svojo zaslepljenost
plačati z žalostnim propadom in vrnitvijo domov. Zdomstvo in izseljenstvo je bilo nekaj
povsem običajnega, le redkim pa je zares
uspelo. Podobne zgodbe so se pred časom že
dogajale tudi v občini Loška dolina, kjer so
občani hodili na tuje v upanju za svetlejšo prihodnost, v sodobnem času pa se prebivalstvo
s takimi željami vsakodnevno vozi na delo v
druge regije. Z vstopom Slovenije v Evropsko
unijo so padle državne meje in s tem delovne
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omejitve tujcev, pokazale pa so se tudi nove
zaposlitvene priložnosti. Omenjeni članek mi
je zato dal veliko snovi za premišljevanje,
ob tem pa mi je po glavi rojilo predvsem
vprašanje, kako je s to problematiko v Loški
dolini danes. Selitveno gibanje in dnevne migracije namreč močno vplivajo tako na gospodarsko aktivnost regij kot tudi na celotno
narodno gospodarstvo. Usedla sem se za
računalnik, odprla spletno stran Statističnega
urada RS ter pobrskala po javno dostopnih
statističnih podatkih. Ti podatki so mi tako
pomagali oblikovati odgovore na nekatera
moja vprašanja.
Ob branju omenjenega članka sem se sprva
lotila opazovanja dnevnih migracij. Spraše-

vala sem se, koliko občanov je pravzaprav
zaposlenih v naši občini? Kako je z dnevnimi
selitvami, ko se ljudje vsakodnevno vozijo iz
občine Loška dolina v drugo občino? Kakšno
je pravzaprav skupno bivanje prebivalstva
z obeh strani meje? Postaja naša občina
eno veliko spalno naselje? Ugotovila sem,
da je nacionalna gospodarska aktivnost Slovenije 43,3 %, gospodarska aktivnost Loške
doline pa 42,6 %. Naše območje se torej
uvršča v nacionalno povprečje. Poleg tega
po državnih klasifikacijah velja Loška dolina
kot šibko bivalna in zmerno delovna občina.
To pomeni, da je na veliki geografski površini
naseljenih sicer malo ljudi, vendar je od tega
prebivalstva veliko število še vedno delovno
maj, 2010
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aktivnih. Če pogledamo podrobneje, od vseh
delovno aktivnih prebivalcev Loške doline je
kar 1.061 oziroma 65,4 % ljudi zaposlenih v
podjetjih domače občine. Za največjega delodajalca v Loški dolini velja Kovinoplastika
Lož, sledi Marof Trade, nato državne javne
službe in končno manjši samostojni podjetniki. Ostala tretjina aktivnih prebivalcev pa
se je primorana vsakodnevno voziti na delo v
druge regije. Vzrok takih dnevnih migracij pa
se skriva v ugodnejših ekonomskih razlogih
drugje, v pospešeni industrializaciji in razvoju
vedno boljših prometnih povezav. Sicer pa so
zaposlitve, ko ljudje hodijo na delo izven svoje
občine prebivališča, danes v Sloveniji v porastu in kažejo nov trend zaposlovanja. Tako
je 12,4 % občanov Loške doline zaposlenih
v Cerknici, 9,2 % se vozi v Ljubljano, 6,1 %
na Bloke in 3,6 % v Postojno. Nato sledijo še
občina Logatec, Trzin, Ribnica, Vrhnika, Loški
Potok in celo Ajdovščina. Nič ne preseneča
tudi dejstvo, da se za dnevne migracije lažje
odločijo moški, ženske pa še vedno tradicionalno igrajo, poleg redne zaposlitve, vlogo
»gospodinje« s skrbjo za dom in družino. V
Loški dolini je zato med dnevnimi migranti
kar 58,7 % moških. Po dolgoletnem opazovanju statističnega urada pa ta podatek še
vedno narašča v škodo ženskam.
In koliko ljudi prihaja k nam na delo iz drugih
občin? Po podatkih naj bi bilo takih 528 ljudi, največ pa prebivalcev iz sosednjih občin.
Iz Cerknice prihaja 44,9 % ljudi, iz Loškega
Potoka 21,2 % in z Blok 14,6 %. Nato sledi
Sodražica (3,8 %), Ribnica (2,3 %), Ljubljana
(1,7 %) in Postojna (0,9 %). Manjši odstotek
tako odpade še na druge občine. Pri tem ne
smemo pozabiti, da naša občina sodi v obmejno območje, kamor na delo vsakodnevno
prihaja veliko tujih državljanov iz sosednje
Hrvaške. Na obmejnih območjih je od nekdaj
veljalo sožitje prebivalstva z obeh strani meje,
kjer je med domačini uradna teritorialna
ločitev veljala zgolj le za formalno geografsko
razcepitev. Teh državljanov Statistični urad
pri svojih raziskavah sicer ne spremlja, vendar pa ti ljudje v naši občini igrajo pomembno
vlogo in močno vplivajo na gospodarsko aktivnost regije. Njihov vzrok dnevnega obiskovanja Loške doline je bližina zaposlitve,
ugodnejša finančna preskrbljenost, podoben
jezik in sorodna kultura. Vzajemno pa naše
gospodarstvo vpliva na družbeni razvoj sosednjega območja vse do hrvaških Delnic.
Priliv hrvaške in druge tuje delovne sile lahko
spremljamo preko izdanih delovnih dovoljenj
in viz, vendar pa je bilo o tej temi govora že v
prejšnji številki Obrha.
Kaj pa selitvene migracije na meddržavni
ravni? Zdomstvo in izseljenstvo je bilo v
Sloveniji predvsem značilno v času obeh
svetovnih vojn, v nestabilnih povojnih 60.
in 70. letih prejšnjega stoletja ter na obmejnih območjih, kamor spada tudi naša
občina. Ljudje so hodili predvsem v bolj
razvita gospodarstva, kot so ZDA, Kanada,
Latinska Amerika, Avstralija, Nemčija, Švica
in Francija. Zaposlovali so se v tradicionalnih dejavnostih gozdarstva, rudarstva,
maj, 2010

gradbeništva in težke industrije. Le redkim pa je uspelo z gostinstvom, trgovino in
morda prekupčevanjem ter ilegalno dejavnostjo. V teh letih je naša občina beležila celo
višje vrednosti od slovenskega povprečja.
Nekje sem izbrskala podatek, da naj bi bilo
izseljencev in zdomcev v Loški dolini še
danes 3,33 %, medtem ko Slovenija beleži le
2 % takih ljudi. Predvidevam, da gre tu predvsem za starejše ljudi, ki so Loško dolino zapustili v »zlatih časih« migracij. Po podatkih
Statističnega urada je bilo iz Loške doline
v letu 2008 odseljenih 48 domačinov, sem
pa priseljenih 101 tujec. Sicer pa tudi na
splošno velja, da se v zadnjih 50 letih, zlasti
pa po vstopu Slovenije v EU v našo državo
praviloma letno več ljudi priseli, kot se iz
nje odseli. Zanimiv je tudi podatek, da je bil
sredi leta 2009 med prebivalci posamezne
statistične regije največji zabeležen delež
priseljencev v naši obalno-kraški regiji
(23,8 % prebivalstva regije), najmanjši pa
na Koroškem (5,9 % prebivalstva regije).
Na splošno pa za Loško dolino kot tudi celotno Slovenijo in EU velja, da je na trgu dela
največje povpraševanje po nižje izobraženi
delovni sili, kot je izobraženo domače prebivalstvo. Dinamika selitev tako pomembno
vpliva na demografsko sestavo prebivalstva,
kulturno pestrost in gospodarstvo države
gostiteljice in same regije. Sicer pa statistika teh ljudi ne prišteva med slovensko
aktivno prebivalstvo, saj zdomci in izseljenci
s svojim delovanjem ne vplivajo na razvoj
nacionalnega gospodarstva.
Danes se torej za stalno izselitev iz Loške
doline odloča malo mladih ljudi, v tujino
odhajajo le kot zdomci. Zlasti moderne so
študentske izmenjave in privlačne tuje zaposlitve, ki pa prinašajo le pomembno izkušnjo
in referenco za zaposlitev doma. Je pa tudi
delež takih, ki so se na tujem udomačili, se
prilagodili novemu načinu življenja, si ustvarili družine ter si skrojili življenja po svojih
merilih. V sodobnem času so za nas še vedno
privlačna razvita gospodarstva, kot so Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija,
Francija in ostale države EU, vendar pa se
ne zaposlujemo več v tradicionalnih dejavnostih kot nekoč, temveč smo naredili premik v
naprednejšo sekundarno in terciarno delovno
področje. Glavne poslovne aktivnosti slovenskih izseljencev na tujem, so tako trženje, prodaja, proizvodnja blaga in storitev, distribucija
in logistika. Slovenci pa smo uspešni tudi v
raziskavah, razvoju, inženirstvu in informacijsko-komunikacijskih storitvah.
Evropska unija nam je torej neizogibno prinesla pospešeno internacionalizacijo, liberalizacijo in ekonomsko globalizacijo. Gre
predvsem za prenose poslovnih aktivnosti
podjetij na mednarodne trge z namenom
povečanja konkurenčnosti, dostopa na nove
trge, izboljšanja tržnega položaja in znižanja
stroškov, hkrati pa tudi migriranje delovne sile
iz države v državo. To je pravzaprav sodobno
poimenovanje za zapustitev varnega doma in
odhod v širni svet. Zaradi povečanega trenda
dnevnih selitev ljudi med regijami znotraj

posamezne države ter enkratnih migracij
med državami po vsem svetu je Skupščina
Združenih narodov sprejela konvencijo o
zaščiti pravic migrantov na delu ter določila
18. december za dan migrantov. S tem je
želela predvsem poudariti pomen človekovih
pravic in človekovega dostojanstva. Pri tem
si tako Slovenija kot tudi druge države EU
prizadeva k bilateralnim in multilaternim
sporazumom, kjer je osnovna želja poenotenje, usklajevanje in vzajemnost pravil v sferi
delovnih in socialnih razmerij znotraj celotne
Evropske unije.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, podatki za december 2008
Slovarček:
1. Migracije = spreminjanje stalnega ali
začasnega prebivališča, zlasti iz gospodarskih vzrokov, selitve, preseljevanje (SSJK, 1997).
2. Spalno naselje = v bližini mest se
podeželska naselja spreminjajo v
spalna naselja. Tukaj živijo prebivalci,
ki se vsakodnevni vozijo na delo v
večja mesta (www.ircr.info, 28. 12.
2009).
3. Industrializacija = uvajanje, širjenje
industrijske dejavnosti na določenem
področju, uvajanje industrijskih proizvajalnih sredstev v določeno gospodarsko dejavnost (http://i.abecednik.
com, 11. 1. 2010).
4. Obmejno območje = prostor, ki zajema območje ob državni meji in zgodovinsko označuje prepletanje narodov, jezikov in kultur (www.slori.org,
28. 12. 2009).
5. Zdomstvo = ljudje, ki imajo stalno
prebivališče v Sloveniji, vendar pa
zaradi dela ali študija začasno bivajo
v tujini in se po preteku določenega
časa nameravajo vrniti v domovino
(SURS, 2009).
6. Izseljenstvo = ljudje, ki so stalno
izseljeni in se nimajo namena vrniti
domov (SURS, 2009).
7. Prekupčevanje = kupovati in
vzporedno prodajati (SSJK, 1997).
8. Ilegalno delovanje = prepovedano
politično delovanje, ki ga oblast prepoveduje (SSJK, 1997).
9. Bilateralni in multilaterni sporazumi = gre za dvostranske in
večstranske mednarodne sporazume,
ki jih sklepajo države z namenom poenotenja na področju socialne varnosti in socialnih zavarovanj državljanov
držav podpisnic (Vodovnik, 2006).
10. Internacionalizacija = proces vstopa na tuje trge (Makovec Brenčič,
2006).
11. Liberalizacija = odstranitev ovir,
omejitev v postopkih in poslovanju
(SSJK, 1997).
12. Ekonomska globalizacija = vse
večja soodvisnost svetovnega gospodarstva (Rant, 2009).
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Energetsko svetovanje tudi v Loški dolini
Vsebina prispevka:
Kako zelo je v teh časih brezposelnosti in negotove prihodnosti potrebno svetovanje, se je videlo
po odzivih na članek Med lagodjem, zaslužkom in
zdravjem iz zadnje lanske številke Obrha. Ta je
sprožil povečan obisk Energetsko svetovalne pisarne (ESP) Cerknica in Točke vseživljenjskega učenja
(TVŽU) v Loški dolini. Marsikdo mi je namignil, da bi
lahko vsem ostalim dobrobitim, ki so na voljo v TVŽU
lahko dodali tudi energetsko svetovanje. Rečeno
– storjeno. Po ureditvi nekaterih organizacijskih
sprememb je to sedaj možno. Brezplačno energetsko
svetovanje enake kvalitete in obsega kot v Cerknici je
od januarja 2010 na voljo tudi v Loški dolini.
Urnik in prijava
Energetsko svetovanje za prebivalke in prebivalce
občine Loška dolina se bo izvajalo v knjižnici Maričke
Žnidaršič, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari
trg pri Ložu, vsak četrtek od 12:00–18:00, vedno
po obvezni predhodni prijavi na 041 830 867
ali info@vitra.si, po malo drugačnem urniku kot v
Cerknici. Poznano je, da je ESP v Cerknici odprta
v »petek in svetek«, dopoldne, popoldne ali zvečer,
vedno po predhodnem dogovoru. V Loški dolini bo
podobno, le počakati bo potrebno, da se prijavijo 3
ali 4 interesenti. Te bom potem poklical ter dogovoril
datum in uro. Za vse, ki boste želeli svetovanje takoj, bodo vrata ESP Cerknica še vedno odprta »non
stop«. Na obeh lokacijah čaka vsakega obiskovalca
– poleg brezplačnega svetovanja in kopico uporabnih nasvetov – tudi brezplačna sijalka, ki jo poklanja
družbi Elektro Primorska d.d. ter HSE d.o.o.
TVŽU deluje s polno paro
Obiskovalcem knjižnice je poznano, da od novembra
2008 v njej deluje TVŽU. Z njo želimo v Loški dolini daljše obdobje (projekt se zaključi 2013) in zelo
konkretno pomagati vsem in vsakemu, da se vključi
v zanimive in raznolike oblike neformalnega učenja.
Lani smo realizirali računalniški krožek, za letos
načrtujemo digitalno fotografijo, pa še kaj. Poleg
prostorov in gradiva sem na TVŽU na voljo kot mentor, ki bom vsakemu – veščemu ali neveščemu – svetoval, kako in na kakšen način se najlažje prilagodi
zahtevam družbenega in gospodarskega življenja.
Predvsem pa, da aktivno vpliva na oblikovanje svoje
prihodnosti. S tem se bo povečala učinkovitost
družbe in posameznikov, ki vsakodnevno tekmujemo
na svetovnem trgu dela, znanja, informacij, inovacij,
večje dodane vrednosti ...
Energija – naj bo to njena učinkovita raba ali obnovljivi viri – je pomembna za vsakega posameznika,
ni pa edina pomembnost. Vsak četrtek si po predhodnemu dogovoru v knjižnici privoščite brezplačno
razkošje pestrih vsebin in aktivnosti TVŽU. Ne dovolite, da vam pomanjkanje informacij ali neznanje
greni življenje ali celo ogrozi zaposlitev.
Pohiti, da te ne prehitijo
Na TVŽU je za odrasle in mladino na voljo brezplačno
učenje s pomočjo sodobne računalniške tehnologije.
Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih. Brez-
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poselnim nudimo pomoč pri samostojnem iskanju
zaposlitve, pregledate lahko različne vire za iskanje
zaposlitve, uporabljate računalnik (Word, Internet,
E-pošto). Predvsem pa je veliko informacij o pestrih
programih in projektih Vitre ter LU Postojna. Eden
od izjemno uporabnih je Nacionalna energetska
pot (NEP Slovenija) na portalu http://nep.vitra.si.
Priporočam večkratno brskanje, saj je na njem veliko
uporabnih novosti. Tako je moč poiskati in obiskati
stavbe z dobrimi energetskimi rešitvami, prav tako
tudi spoznati Črne točke in Energetske kikse.
Poleg konkretnih energetskih vsebin razvijamo
na TVŽU tudi ostale. Okolju je namenjena stalna
razstava, ki spodbuja investicije v sodobne oblike
učinkovite rabe energije in dobrobiti obnovljivih virov energije. Ne glede na krizo in recesijo je znano,
da je prav izobraževanje vse pomembnejše v sodobni učeči se družbi. Dejansko je sestavni del našega
življenja, dela in razvedrila. Današnji »družbi znanja«
je izobraževanje ključni dejavnik za povečanje kakovosti in pomemben dejavnik gospodarskega in
osebnega razvoja. Da s tem resno misli, je dokazala tako EU (Evropski Socialni Sklad) kot Slovenija
(Ministrstvo za šolstvo in šport). Obe sta finančno
podprli projekt Center vseživljenjskega učenja, ki
ga v Notranjsko-kraški regiji vodi Ljudska Univerza
Postojna. Vitra je v projektu partner, vodimo pa Točki
vseživljenjskega učenja v Starem trgu in v Novi vasi
na Blokah.
Zaveznikov je veliko
Stroški energije za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode so še vedno (pre)visoki, zato se vse pogosteje
odločamo za premišljene investicije v manjšo porabo in večjo kvaliteto bivanja. Ob tem preverjamo
odnos med vložkom in koristjo, vračilno dobo in
možne podpore pri realizaciji. Običajno vsako
naložbo začnemo z idejo, realiziramo jo z znanjem,
informacijami, ljudmi, materialom, orodjem in denarjem. Pot je lažja, če si za vsak korak poiščemo
zaveznike. Energetski svetovalci smo najbolj koristni pri reševanju problemov pred začetkom vsake
investicije. ENSVET lahko koristijo gospodinjstva
v energetsko svetovalnih pisarnah širom po Sloveniji, kot je razvidno na www.gi-zrmk.si/ensvet.htm.
Za kredite in subvencije je pravi naslov Ekološki
sklad RS, www.ekosklad.si.
Dileme odločanja
Različne vrste in oblike energije potrebuje vsako gospodinjstvo. A svet se vrti vse hitreje, informacij je
vse več, vse več je tudi zmedenosti. Kateri energent,
kateri sistem, je bolje to ali ono ... so vse pogostejše
dileme, ko se odločamo za novogradnjo ali sanacijo.
Večino teh zadreg se razreši v energetskem svetovanju, kjer vedno izpostavim dobičke, ki jih umno gospodarjenje z energijo prinaša v gospodinjstva (manj
stroškov in obremenjevanja okolja, večja kvaliteta bivanja). V gospodinjstvih moramo paziti na vse tri faze
vsake investicije: zasnova, izvedba in vzdrževanje.
Zaradi nepoznavanja smo lahko na milost in nemilost
prepuščeni izvajalcem, distributerjem, serviserjem,
inštalaterjem in projektantom. Občutku „vlečenja
za nos” se izognemo le s poznavanjem problema-

tike. Prvi korak naj bo zato vedno pot na brezplačni
pogovor v energetsko svetovalno pisarno.
Dobički energetskega svetovanja
Energetsko svetovanje spodbuja k energetski
učinkovitosti saj se seznanimo z dobrimi in uveljavljenimi rešitvami. Skupaj poiščemo optimalne rešitve
energetskih in bivanjskih tegob. Nudimo strokovno,
brezplačno in neodvisno svetovanje o: gradnji novih
objektov in predlogov za sanacijo; toplotni zaščiti
stavb; odpravi plesni; izbiri ustreznih oken, zasteklitve in senčil; izbiri ogrevalnih naprav in regulaciji
ogrevalnega sistema; optimalni uporabi OVE; izbiri
ustreznega energenta; zmanjšanju porabe goriva;
pripravi sanitarne vode; vodenju energetskega knjigovodstva; energetski izkaznici; možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev in vseh ostalih vprašanjih,
ki se nanašajo na rabo energije. Končni uporabniki energije lahko bistveno vplivamo na manjše
stroške, zmanjšamo onesnaževanje, dvignemo ceno
nepremičnine in si povečamo kvaliteto bivanja.
Preventiva je boljša kot kurativa je vodilo projekta
ENSVET. Obisk energetsko svetovalne pisarne pred
vsako energetsko investicijo je modra odločitev, saj
investitorjem prihrani veliko denarja in živcev. Ne
delajte napak zaradi nevednosti, nestrokovnosti izvajalcev ali zavajajočih nasvetov. Pokličite 041 830
867 in si privoščite razkošje dobrih, praktičnih in
brezplačnih informacij predno začnete z novogradnjo ali adaptacijo, termoizolacijo, menjavo oken,
prenovo podstrehe. Isto velja za prezračevanje,
sanacijo dimnika, regulacijo sistema CK ter subvencije in kredite Eko sklada.
Kaj bomo spoznavali?
Na TVŽU bomo spoznavali obsežno področje URE
in OVE, kjer že dolgo časa ni le opeka in kotel na
polena. Področje gradnje se razprostira od pasivne
hiše do sanacij starih kamnitih hiš. Bolj kvalitetno
ko so termoizolirane, prijetnejše je bivanje, stroški
so manjši, plesen nas še „povoha” ne. Pri ogrevalnih
sistemih bomo spoznali vse, izpostavili bomo biomaso, kjer so polena še vedno prevladujoče kurivo
na podeželju. Če moramo biomaso plačevati – ali
se vsaj znojiti med pripravo – pa je energija sonca brezplačna. Zato se vse pogosteje vključuje v
energetsko bilanco objekta. Naj bo to sprejemnik
sončne energije (SSE) za proizvodnjo sanitarne
vode, ogrevanje prostorov ali proizvodnja elektrike
s sončnimi celicami (fotovoltaika). Med „finančnimi”
vidiki bo gotovo veliko povpraševanje po subvencijah (razpisanih maja 2010) in ugodnih kreditih Eko
sklada, ki so že na voljo. Opremljeni z informacijami, znanjem, papirjem in svinčnikom zelo hitro
izračunamo, kaj se splača in kaj ne. Maneverski prostor je krepko večji, kot si mislimo.
Energetski svetovalec:
Bojan Žnidaršič
Tel. 041 830 867
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dobro je vedeti
JP Komunala Cerknica d.o.o.

Sistem ločenega zbiranja embalaže od vrat do vrat
Embalaža je odpadek, količina katere med
vsemi odpadki najhitreje narašča. Embalaža
so materiali, s katerimi varujemo blago pred
zunanjimi vplivi in poškodbami pri prevozu
ter skladiščenju. Embalaža so torej plastika
in izdelki iz plastike, kovine in izdelki iz kovin ter embalaža iz sestavljenih materialov.
Iz plastične odpadne embalaže se izdelujejo ohišja za kemične svinčnike in vžigalnike,
različne cevi, tlakovci, vrečke, preproge, spalne
vreče, avtomobilski deli in čopiči …
Iz votle odpadne embalaže za tekoča živila
(mleko, sok ipd.), ki je sestavljena iz kartona,
polietilena in aluminijeve folije, s postopkom
termičnega stiskanja izdelujejo tudi posebne
plošče, ki se uporabljajo v pohištveni industriji.
Ločevanje plastičnih izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih
virov. Potrebno je skleniti krog od proizvodnje
surovin do odpadka. Surovine naj se torej vrnejo
na začetek proizvodnega kroga, še preden postanejo odpadek, namenjen na odlagališče.
V preteklem letu se je v okviru programa ravnanja z odpadki v občinah Cerknica, Loška dolina
in Bloke začelo poskusno izvajanje ločevanja
odpadkov z zbiranjem odpadne embalaže po
sistemu »od vrat do vrat«. Sistem ločenega
zbiranja embalaže je nadgradnja obstoječega
prinašalnega sistema z zbiralnicami in zbirnimi
centri, s katerim se bomo približali ciljem za
doseganje deležev ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki jih je določilo Ministrstvo za
okolje in prostor na podlagi evropske direktive.
V občini Loška dolina sta bili v štirimesečni program zbiranja embalaže vključeni dve naselji:
Stari trg in Babno Polje. Gospodinjstvom se

je razdelilo rumene vreče
velikosti 120 l (Slika 1). Na
vreči so natisnjeni podatki o
vrstah odpadne embalaže,
ki je primerna za odlaganje v
vrečo in o vrstah odpadkov, ki
v vrečo ne sodijo. V povprečju
se je zbralo 3,74 kg odpadne
embalaže na oddano vrečo iz
enega gospodinjstva.
V sistem ločenega zbiranja
se bodo v prihodnjih mesecih
vključila vsa gospodinjstva
v občini Loška dolina. Gospodinjstva bodo dobila ustrezne
120 l zabojnike z rumenim
pokrovom za zbiranje odpadne embalaže (Slika 2).
Zaradi logističnih težav se
bo gospodinjstvom v vaseh
Slika 3: Zabojnik za zbiranje ostalih komunalnih odpadkov
Podlož, Babna Polica, Klance,
Dolenje Poljane in Sveta Ana dostavilo 120 l za katere bo v prihodnje potrebno plačevati
rumene vreče. Pri večstanovanjskih objektih visoke stroške odstranitve, medtem ko smo
se bo namestilo 1100 l zabojnike z rumenim stroške za reciklažo odpadne embalaže že
pokrovom. Zabojnike za zbiranje odpadne poravnali ob nakupu izdelka. Gospodinjstva
embalaže se bo praznilo s specialnim sme- bodo obremenjena s plačilom za amortizacijo
tarskim vozilom, rumene vreče pa pobiralo z dostavljenega zabojnika za čas štirih do petih
manjšim kamionom. Odvoz zabojnikov in vreč let. Mesečna cena bo znašala okvirno 0,65 €/
z odpadno embalažo se bo vršil vsakih 14 dni. mesec. Z ločevanjem embalaže se bo količina
Odjemna mesta za prevzem odpadne embalaže mešanih odpadkov zmanjšala, tedenski odvoz
bodo na istih odjemnih mestih kot za prevzem le-teh pa verjetno ne bo več potreben.
Bodimo okoljsko odgovorni in poskrbimo za
ostalih komunalnih odpadkov (Slika 3).
Z zavestnim ločevanjem odpadkov imamo pravilno in odgovorno ravnanje z odpadki.
možnost
bistveno
zmanjšati
količino
mešanih odpadkov,

Slika 1: Vrečka za zbiranje odpadne embalaže
maj, 2010

Slika 2: Zabojnik za zbiranje odpadne embalaže
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v politiki

Tedenski pregled sporočil
Ker vas je več, ki pripominjate, da pogrešate
strankino glasilo OGLEDALO, bi želela
sporočiti, da so organi stranke iz varčevalnih
razlogov sklenili, da zaenkrat namesto
tiskanega glasila tedensko (vsak petek zvečer)
izdajajo na tajništvu stranke Tedenski pre-

gled sporočil za javnost in aktualnih dogodkov v elektronski obliki.
Danes je že skoraj v vsaki hiši računalnik in vsaj
nekdo od družinskih članov, ki ima elektronski
naslov. Če svoj elektronski naslov posredujete
stranki na naslov tajnistvo@nsi.si ali na moj

naslov pavla.lavric@gmail.com z namenom,
da želite tedensko prejemati pregled sporočil,
vam jih lahko po enem ali drugem naslovu
posredujemo.
S spoštovanjem.
Pavla Lavrič
OO N.Si Loška dolona

iz zgodovine
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1857, letnik 15, številka 04

Ozir po domačji.
Ložka dolina
V Kmetijskih in rokodelskih novicah iz leta 1957 sem naletel sem na članek Jurija Kosmača iz Dan, kjer opisuje Loško
dolino. Menim, da bo za marsikoga zanimivo in poučno prebrati, kako je Loška dolina zgledala pred 150 leti. Tekst
je objavljen v istem jeziku kot v originalu.
M. G.
Od več krajev prinašajo Novice od časa do časa
zanimive popise raznih krajev, le Ložka dolina
medli kakor borna in zapušena samica, kakor da
bi v nji žive duše ne bilo, ktera bi za pero prijela
in od nje naravnih krajev radovednim bravcom kaj
več omenila. Sam gospod Križnogorski nam, hvala
jim, včasih, pa le preporedkoma iz tega kraja kaj
malega naznanujeju. Ložka dolina je na Notranjskem, eno uro hoda proti jutru od cerkniškega jezera. Meje nje so: proti jutru Loški potok, proti jugu
čubranska okrajina, proti zahodu Juliškeplanine z
Javornikom vred, proti severju pa Bloke (Obloke).
V omenjeni fari je okoli 5000 prebivavcov, kteri v 23
večin ali manjših vaseh in v mesticu Ložu prebivajo,
kteremu je Friderik III. v leta 1477 razne previlegije
podelil, in ga v versto mest povzdignil; popred se
je pa le terg imenoval, zato se njegovi mestnjani še
dandanašnji večidel le teržanje zovejo.
Ložanje živijo dandanašnji večidel le od poljodelstva. Kupčija jim ne gre kakor bi radi, menda zato
ker so predeleč od velicih cest.
V zgodovini se bere, da so Ložanje z morsko soljo,
usnjem in istriškim vinom verlo barantali. Res so
se pred kakimi 50 leti še precej s kupčijo vkarjali
in po nji lepe denarce v deželo donašali, toda ona
kupčija je sedaj večidel vsa zaspala. Le poredkama
se še narajma, da kakošen usnjar svojega kljuzeta
z usnjem otovori in ga čez gojzd (juliške planine) na
kraške in isterške terge tira, kjer jih je pred nekoliko leti na tergih v Kopru, Mujah, Ricmanih, Bakru,
Kastvi, Beluncu, Pazinu in več drugod dovolj bilo,
in so s svojo robo dobro kupčevali. Vlastniki Loža
so bili, kakor Valvazor v XI. Bukvah stran 324. piše,
Ložki gospodje. Že v letu 1227 je bival tukaj Albert, pozneje Ulrih, v letu 1282 je gospodoval pa
Rusko Lozar. On in Herman in Volfrard, ali sta bila
omenjena dva plemenitaža Rusko-va brata ali pa le
strica, se za gotovo ne ve, so ravno v tem letu bili
planili čez neke kmetije bistriškega samostana, in
so si jih usvojiti mislili, toda jim ni šlo po sreči. V
letu 1320 so bili štirje bratje posestniki Loža, kteri
so imeli tudi na Krasu in v Ipavi več grajšin in so
krog in krog jako sloveli, od kterih so poslednjega
gospodarja kmetje blizo Soteske poleg Kerke ubili.
V vedni spomin umora so potomci tukaj kamnitno
groblo sčasoma nakopičili, ktera je še dandanašnji
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viditi. Pozneje so Lož pa ortenburški za njimi pa
celjski grofje pod svojo oblast spravili. Po smerti
omenjenih grofov je prišel Lož z Ortenburgom in
Celjem leta 1454 pa pod austrijansko oblast, v kteri
se znajde še do današnjega dne, ne pa, kakor Megiser krivo terdi, v letu 1435. V tem letu je bil Lož le
od Friderikove vojske obležen; ko je pa neki pogumen Ložan (Frank po imenu) vojskovodja Krištofa
Fladnicer-ja umoril, je bil naenkrat obsedve konec,
in obsedniki so urno svoje kopita pobrali in jo od
tod pobrisali, kar urniše so le mogli.
Mestice je bilo zastran napadov ljutih Turkov z
močnim zidom krog in krog obzidano, kterega
je pa že davnej zob časa razrušil in so Ložanje
večidel poderli. Nad mestom proti jutru se vidijo
na prav stermem griču razvaline starega gradu,
v kterih pa le kavke gospodarijo. V notranjem prostoru imajo Ložanke svoje gredice, v ktere kapus in
drugo zelenjad sejejo. Blizo mesta je cerkvica sv.
Roka, kjer se mestnjani pokopujejo; za cerkvijo pa
jama, iz ktere ob hudem deževji voda hahla, kakor
iz šneperskega Oberha in meče kakor v Viru poleg
Zatičine berložnje ali močerilce (proteus anguinus,
človeške ribice) ven iz svojih podzemeljskih cemunov, kamor prijatli naravoslovja o poletnih dneh
radi zahajajo. V ti jami je, kakor so letni časi bolj ali
manj deževni, tudi več ali manj vode; da pa ta voda,
ki o povodnjih iz jame hahla, ne doteka semkej iz
merzle jame izza Križne gore, kakor gosp. Zorer
terdi, ampak po naših mislih o hudih nalivih le iz
Blok. Una pride pa pod Steberkom na dan in je koj
tako močna, da precej neki mlin goni. Preden kaj
več od ložke fare poveril, prosim drage bravce, naj
me od tukaj na Križno goro spremijo, na goro, ki je
2765 čevljev višja od morja. Iz Loža grede pridemo
v pol uri v Podlož. Ta vasica je na južni strani Križne
gore, ima lepo polje, travnike pa le po zložnih
bregovih, na kterih ne pridelajo veliko, pa prav
dobrega sena, ki je kaj verla piča za goveda; konj
ne špogajo, koz in ovac imajo tudi le po malem.
Za sadjorejo je ta okolica kaj pripravna, ker ji severni vetrovi škodovati ne morejo; češnje, češplje
in orehi bi se tukaj dobro ponašali, toda Podložan
se ne vkvarja s sadjorejo rad.
Od tukaj pridemo v četertini ure k sv. Ani. Tukaj
je križ pota: eden pelje skoz Goščič proti Cerknici,

drugi pa na Križno goro. Ob velikih shodih pride
romarjev iz bližnjih in daljnih krajev toliko nem
na božjo pot, da se vse tare. Pogled po okolici je s
Križne gore kaj mikaven. Od tukaj se vidi cerkniško
jezero po dolgosti in širokosti; če pregledaš širjavo
od unikraj Otoka do Martinaka, in dolgost od Verh
jezera tje proti sv. Volbenku, ne boš nikakor širjave
v poldrugi uri, daljave pa v dveh urah prehodil, kakor se v lanskem letopisu realnih šol bere.
Če se ozreš proti belim goram unikraj Ljubljane in
na gorensko stran, vidiš kako dva velikana Veršac
in Triglav v daljni daljavi med drugimi gorami kipita
v nebo.
Nič manj mikavno je tudi tje čez Snežnik proti
Reki in Istri gledati. Gotovo zamorem reči, če te
le količkaj veseli po gorah hoditi in ž njih bližnje
in daljne kraje pregledovati, boš tu veselega serca
glas povzdignil, kakor Vodnik nekdaj na Veršacu:
Pod velikim tukaj Bogam
Breztelesni bit’ želim,
Ciste sape sred mej krogam
Menim, da na neb’ živim.
Ne morem se pa od Križke gore ločiti, da bi ne
omenil tukajšnega zvonjenja, ki je tako prijetno,
da malo kje tako. Šentviški zvonovi nad Ljubljano
so umetno ubrani in pojo kaj prijetno, toda
križnogorskih menda ne prekosijo. Dokler sem še
na šolske praznike iz Ljubljane domu hodil, sem ob
sabotah, ko je k prazniku zvonilo, rad na Dvin zahajal, ker sem prijetno zvonjenje s Križne gore kaj
rad poslušal; všeč mi je bilo bolj, kakor vsaka še
tako prijetna godba. V zvonik je pred kakimi 40 leti
trešiio, v jeseni menda mesca oktobra, in zvonik,
akoravno je bil s kositarjem krit, je od verha doli
do zvonov pogorel. Pokrili so ga bili le za silo, in
tačasni klobuk še dandanašnji nosi; ne vem, zakaj
še ni boljšega pokrivala dobil; menim, da bi presilnih stroškov to ne prizadjalo!
Ko se s Križne gore k sv. Ani pride, se kmali pod
sv. Ano proti ložki dolini grede cesti ločite. Leva je
ravno tista, po kteri smo romali na Križno goro; desna pelje pa naravnost proti Staremu tergu, kamor
popotnik v eni uri lahko dospe, če ima le količkaj
dobre pete. Pervo poslopje, preden se v Stari terg
maj, 2010

iz zgodovine
pride, je staroterška farna šola. Prav rad bi od nje
kaj več povedal; omenil bi več bistrih glavic, ki v to
šolo hodijo, toda dobro vem, ako bi od nje pravico
govoril. bi se tistim zagulil, ki se ž ujo ukvarjajo;
zato pa raji za zdaj od nje molčim.
Stari terg je precej prostorna vas, skoz ktero po
navadi majhen potok teče, ki v Ložu na več krajih
izvira in kteri se ob hudem deževji tako naraste, da
mestne loke potopi, in večkrat tudi na njive in verte
nastopi; Staroteržane pa, kteri imajo poleg njega
hiše, tudi večkrat iz hiš prežene.
Od te vasi je ravno tukaj prilika kaj več v misel
vzeti. Že Valvazor dvomi, da bi bilo te vasi pravo
ime Stari terg; on meni, da so jo tukajšni stari prebivavci Terp od mesta Terpo, ki je nad vasjo stalo
na bližnjem homcu, ki se Ulaka zove, ne pa terg
imenovali, in da so pozneji Slovani poslednjo čerko
p v g preobračati jeli, mu rad verjamem. Da enaka
prememba končnih čerk ni bela vrana, Valvazor
poterduje s tergom Magno, kterega so Rimljani Vicum, pozneji Slovani pa Vic, poslednjič Ik, Nemci pa
lgg imenovali, kakor ga še dandanašnji imenujemo.
Da je tukaj pred Augustom mesto bilo, ne pa, kjer
sedaj Lož stoji, sem do dobrega prepričan. Že od
mladih dni pomnim, da mi je neki Staroteržan na
Ulaki ostanjke rimskega zidovja kazal, ki je bil na-nj
zadel, ko je v svojem lazu kamenje lomil; pripovedoval mi je, da se tukaj tudi rimski dnarji nahajajo,
kakoršnih v okolici ložkega mesta še nikdar narajmali niso. Ravno tako ne tudi pri Valvazorji bere,
da je iz ust verjetnih mož slišal pripovedovati, da je
pred 39, po današnjem številu pred kakosnimi 230
leti farni cerkovnik, ko je blizo sv. Petra na Ulaki
polže kopal, kos rimskega meča in pa zlato verigo
v kamnitem posipu našel; ker pa je ceniti ni vedil,
bila je namreč že od sive starosti zlo zarujevela, jo
je za star mesing prodal. Cerkve sv. Petra, od ktere
omenjeni pisatelj govori, ni več, jez sem pa še, ko
sem doma bil, njene razvaline vidil, sv. Martina na
Vidmu pa še stoji in je podružnica Podcerklauska.
Tukaj, sta bila, kakor Valvazor piše v XIII. buk. str.
74, dva kamna, ktera razodevata, da je staro mesto
Terpo na Ulaki nad sedajnim Starim tergom bilo;
na enem, ki je bil za cerkveni prag porabljen, je
bil na eni strani že ob Valvazorjevi dobi napis že
tako odergnjen in zlizan, da se ni dalo veliko več
razsoditi, kaj pomeni, na drugi strani je bilo pa rimsko bandero; na drugem pa, ki je k mizi velikega
oltarja prizidan, so se Valvazorju le naslednje besede brati dale, namreč: AEDAGOMVS SEPVLTVS
HIC EST NOR XXV. ME\S; več se ni dalo uganiti.
Iz teh besed se vidi, da je bilo tukaj rimsko mesto
Terpo, ne pa tam, kjer zdaj Lož stoji, čeravno dr.
Smidl v svojih bukvah: „Die Grotten und Hohlen
von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas. Wien 1854”
ua strani 278. v opombi omeni, da je blizo Starega
terga in nad Ložem tje proti Pogači grede na kose
tlažene ceste zadel in terdi, da so ostanjki nekdanje
rimske ceste. Tega mnenja mu ne bo nihče overgel,
kdor le verjame, da je bilo mesto Terpo na Ulaki,
nad sedajnim Starim tergom; Metle (Metulum) pa
na Oblokam; tako ste mogle tudi mesti ceste imeti
eno do drugega.
Stari terg je prav prijazna vas, ktera stoji deloma
v ravnini, deloma na brežini Ulake. Staroteržanje
živijo večidel od poljodelstva, obertnije in rokodelstva. Gotovo bodo popotniki to vas kakor tudi celo
Ložko dolino bolj pogostoma obiskovali, kader
bo železna cesta do Tersta izpeljana; pa bojo v
Tavzeljnovi gostivnici tudi prav dobro postrežbo in
po pošteni ceni dobivali.
Od Starega terga se razprostira proti jugu lepa
ložka dolina; cesta peije od tukaj skoz Podob, ktera
se unikraj vasi razdvoji; desna derži proti šneperski
grajsini, leva pa tje skoz Igavo vas čez Verh proti
Prezdi in naprej proti Čubru in dalje proti horvaški
meji. Res mora človeka serce boleti, kteri je vajen
po cestah potovati, ki so z raznim drevjem obsamaj, 2010

jene, tukaj pa ne vidi druzega kakor tam pa tam
kak termov germ. Al bi ne bilo veliko prijetniše, ako
bi bile ceste in kantonski poti s koristnim drevjem
zasajeni, posebno tje proti Podobu ob šneperski
pristavi, ktero le živa meja obdaja. Koliko sadja
bi tukaj prirastlo, če bi se ternova meja s sadnim
drevjem nadomestila! Ko bi grajšinsko oskerbništvo
namesto prazne meje sadnega drevja ali murb nasadilo, gotovo bi ga za tako naredbo vsak pameten
Ložan hvalil in marsikter bi ga tudi posnemati jel!
Vsakdo ve, kdor je le po ti fari kadaj hodil, da se tukaj sadno drevje dobro sponaša in tudi rado rodi, in
če rodi, akoravno ti ga malopridni paglovci nekoliko
oklatijo, ti ga bo vendar le nekoliko ostalo, zlasti
ta krat, kadar se bodo kmetovavci sadjoreje bolj
čversto poprijeli in ne bo le na posamne drevesa
tatinska roka segala. Al dokler se ne bo mladina
tega krepkeje poprijela, ne bo veliko bolje. Starim
pridigovati je večidel le bob v steno metati!
Poslušajte saj mlajši Ložanje! Kako so gospodarji
v Žlateškem okrožji na Češkem ravnali, kterim je
sem in tje prostora za sadjorejo tudi primanjkovalo. Začele so namreč razne soseske leta 1852
germovje po bližnjih homcih sekati, kopati in
požigati in jih z mladimi drevesci nasajati; in lejte!
že jih čez 4000 čversto raste ondi, kjer je bila pred
malo leti pusta pušava; razun tega so tudi vertno
šolo za sadne drevesica napravili, v kteri jih je že
tudi okoli 2500, ktero bodo pa kmali na čveternato
pomnožili. Ali bi se ne dalo tudi v ložki dolini kaj
takega napraviti? Menim da!
Ker smo ravno pri vasi Podop, naj mi bo dovoljeno
od nje še omeniti, kar mi je rajnki gospod dr. Jakob
Zupan, učnik bogoslovja v Ljubljani, pred kakošnimi
15 leti pravil, rekši, da Ložanje ne govore prav, da
pravijo: „Podop” in „podobsku. »Voda« — mi je
rekel učeni mož, ktera memo omenjene vasi teče,
izvira spod Racne gore, in pervi stanovavci so se,
kakor nas zgodovina uči, narraji poleg rek in voda
naseljevali, in berž ko ne so tudi v ložko dolino prišli
Slovenci tukaj poleg vira svoje selišča postavili, in
od verna „Verhnikou imenovali; unemu v dnu pa,
kjer jarki vodo v podzemeljske cemune odpeljujejo,
so dali ime „Dane”; temu sred poti med imenovanima seliščama pa „Popot”, kar je pozneje, Bog ve
kadaj, k imenu Podop prišlo!” — Tako mi je dohtar
J. Zupan pravil, kar sem mu od vasi Popot tudi rad
poterdil, od Dan pa ne. Naj mi bo dovoljeno, tukaj
tudi ta kraj v misel vzeti. Ze iz stare zgodovine nam
je znano, da so se pervi prebivavci naših krajev od
jadranskega morja vedno naprej pomikali; tako so
prišli sčasoma na današnji Kras, od tukaj pa čez
juliške planine proti ložki dolini. Gojzd je bil tačas
s silno visokim drevjem zaraščen, gost in teman,
segel je do sedanje vasi. Popotovali so po gojzdu
kakor po temni noči, in ko so iz gojzda prišli na dan,
so se tukaj naselili in selišču ime Dane ali Danje
dali. Tako sem v neki zgodovini bral; ne morem se
opomniti več, v Strabonovi ali Apianovi. Kdo pravo
terdi: jez ali Zupan, naj učeni
možje presodijo. Popot, precej velika vas, ni samo
v sredi med Verhniko in Danami, kar je bilo že
gori rečeno, temoč tudi v sredi fare. Popotci, akoravno žive večidel od poljodelstva, je vendar le tukaj kakor tudi v bližnjih vaseh, to je, v Igavi vasi,
Kozarščah in Šumorati dovolj sodarjev, kteri se celo
leto z izdelovanjem sodov, bednov, brent in enacih
posod ukvarjajo, in jih ob raznih časih polne voze,
posebno ob Kvaternici v Terst vozarijo, za ktere,
če je prodaja dobra, precej lepega denarja skupijo,
večkrat se pa tudi opeharijo in komaj toliko skupijo,
da vožnjo plačajo in sami sebe prežive; posebno, če
ni kupca in ne morejo svoje robe speeati, morajo
po cel teden v Terstu sedeti. Omenjeni sodarji so
gojzdu to, kar červ polju!
Ako se od Popota po fari na desno ali levo stran
ozremo, povsod imamo prijetne vasi in lepe poljske
ravnine in rodovitne travnike pred seboj. Po vaseh

vidimo sem ter tje z ceglom krite hiše; pred kakimi
leti bi pač Ložan nikakor mislil ne bil, da bode kadaj
doma cegel žgal in ž njim strehe kril, posebno, ker
ni bilo verjeti, da bi se glina za cegel v teh krajih
nahajala.
Ako pogledamo bolj na kviško tje proti jugu, vidimo
v daljavi veličanski Snežnik, kteri v sredi strašnega
gojzda med krajnsko, horvaško in isterško deželo
5332 čevljev visok kviško kipi. s ktereg-a je razvid na vse kraje kaj prijeten, naj se oberneš kamor
hočeš, posebno tje proti Istri in čez jadransko
morje, Dalmacijo itd. Ta gora je na severni strani
večidel s snegom pokrita, na južni sopa veliki
pašniki z gosto in visoko planinsko travo obraščeni,
kjer kraški, pivški in istriški ovčarji svojo drobnico
od spomladi do jeseni pasejo, ktera se jako zredi in
dovelj mleka ima, iz kterega veliko veliko dobrega
sira napravijo.
V šneperskem gojzdu, ki se vleče tje do Javornika,
se nahaja še zmiram dovelj divjačin, kakor medvedov in volkov, kteri iz čed drobnico trebijo kolikor
le morejo; še celo ris se večkrat v te kraje pritepe.
— Kadar pa po gojzdu žir obrodi, se po teh gojzdih
toliko polhov zaredi, da ponoči vse mergoli, kterih
bližnji prebivavci na tavžente in tavžente v samostrele polove. Tudi jez, dokler sem še na šolske velike praznike zahajal, sem marsikterega olušil; njih
meso je dobro, kožice pa irharji pobirajo, jih strojijo in jih mestnim kerznarjem prodajajo, ali jih pa v
kučme podelajo, ktere naši kmetje radi nosijo.
H koncu tega popisa še to-le: Ako bi ložke fare červ
in povodinj tako pogostoma ne pokončevala, bi bili
farani, če bi se pridniši kmetijstva, živino – in sadjoreje poprijeti, gotovo tudi premožniši kmetovavci,
posebno v spodnji fari, kakor Nadleščenje, Podcerklanje in pa Danci. Te vasi imajo, skoraj bi rekel,
v celi fari naj lepše in naj boljše polje, ktero bi jim
gotovo tudi vsako leto dovelj pridelkov obrodilo,
ako bi ga le červ tako strašno ne zdeloval, in povodinj tako pogostoma ne zalivala. Ta merčes ravno
tiste njive in travnike, ki so povodnjim naj bolj
podverženi, in ktere večkrat po cel teden, dostikrat
še celo po štirnajst dni pod vodo stoje, naj bolj in
tako pokončuje, da ostanejo tako gole kakor velike
ceste, po kterih se noč in dan vozari. Tega merčesa,
kterega tudi voda ne potone, menda ne bo drugači
zmanjšati, kakor če se o kebrovem letu kebri ali
hrošči prav pridno poberajo in pokončujejo, kakor
je bilo v 70. listu lanskih Novicah nasvetovano,
in po skušnjah, ki jih je gosp. Dragotin v 74. listu
naznanil, ravna. Za silne povodnji pa tudi menda
ne bomo boljših jezov in zatornic imeli kakor so
une, ki jih je gosp. Ložan v 12. listu lansk. Nov.”
nasvetoval.
Danski.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1857, letnik 15, številka 04
JURIJ KOSMAČ (1799–1872) se je rodil v Danah,
bil je pesnik, pisatelj, urednik in prevajalec, ki je
sodeloval pri Kranjski Čbelici v letih 1830 do 1834
kot »pevec letnih časov«, tako da si je tudi on
zaslužil Prešernov epigram iz Sršenov z naslovom
Čbelice pevcam letnih časov. Bil je korektor in urednik Oglasnika, pisal pa je zlasti v Slovenski Glasnik,
Novice in Drobtinice. Objavljal je, včasih s psevdonimom Danecki ali Danski, tudi črtice in prevode.
Prevedel je Schmidtova teksta Ita Togenbuška
grafinja in Vezilo ali preganjana nedolžnost, priredil pa tudi nekaj dramskih prevodov: Tat v mlinu
ali Slovenec in Nemec in Dobro jutro (skupaj s
Kleemanom iz češčine) ter veseloigri Hvaležni sin
in Kovačeva Minka.
Njegovo delo je tudi Slovenski abecedar za tiste,
ki se žele v kratkim času slovensko brati naučiti
iz leta 1855.
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Občina Loška Dolina

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

Prišla bo pomlad,
u�akal bi jo rad,
da bi zdrav, vesel,
lepe pesmi pel.
To me veseli, trav'ca zeleni,
drobna pti�ica pa žvrgoli.
(slovenska narodna).
V naši vrtnariji smo tudi letos za poletno
okrasitev vašega doma, poslovnih prostorov,
gredic in grobov pridelali
SADIKE ENOLETNIH CVETLIC.
Dobile se bodo tudi
SADIKE ZELENJAVE,
ZASAJENE VISE�E POSODE,
ZEMLJA ZA PRESAJANJE, GNOJILA IN
KORITA Z VODNO REZERVO.
Vabljeni!
Elanda d. o. o.
Plosovo 2, 1315 Velike Laš�e
Gsm: 041/ 753 031,
e-mail: danica.rojc@siol.net

VSE ZA VAŠ DOM

