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UVODNIK
Pozdravljeni, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Skoraj bi napisala, da je od našega zadnjega srečanja preko strani
Obrh-a preteklo veliko vode, pa je misel še pravočasno ustavila
pero. V poletnih (in zgodnjih jesenskih) mesecih je v Loški dolini
res preteklo marsikaj (in maksikdo), zagotovo pa ne voda. Le-te
je bilo veliko v naših »modrovanjih«, v aktivnostih odgovornih,
v denarju, ki smo ga morali nameniti reševanju problematike, le
v pipah je je bilo bolj malo. Zato ne čudi, da se kar nekaj prispevkov pričujočega Obrh-a dotika tega področja. In, ker smo pomanjkanje pitne vode skozi poletje reševali s pomočjo pripadnikov Slovenske vojske (ki jih
je v času njihove aktivnosti v Loški dolini obiskala tudi ministrica za obrambo, dr. Ljubica
Jelušič), tudi ne čudi zahvala občanov, ki so (smo) jo izrekli v obliki občinskega priznanja.
Naše strani seveda namenjamo tudi predstavitvi prejemnikov le-teh, na naslovnici pa vam
predstavljamo tudi učenke Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, Glasbene šole Frana Gerbiča in Tamburaški orkester Sodražica, ki so popestrili osrednjo slovesnost ob občinskem
prazniku – svečano sejo Občinskega sveta.
Strani današnjega Obrh-a so pisane in bogate dogajanj, vse od poletne žetve v Podložu pa
do letošnjega prvega snega, o čemer pričajo fotografije na drugi strani. Vsega seveda nismo
zajeli, a naj vas vsaj spomnim, da je Turistično društvo Loška dolina organiziralo že 30. tradicionalno polharsko noč z bogato vsebino, da se v gradu Snežnik dogajajo čarobni večeri
(oktobra je bil tak ob otvoritvi razstave Dagmar M. Mlakar), da torej znamo, zmoremo in
hočemo doma, v Loški dolini narediti veliko tudi za našega duha, ne zgolj za preživetje.
Potrditev temu je zagotovo citat iz govora župana, gospoda Janeza Komidarja na osrednji
občinski slovesnosti:
»Pomembno je, da smo ponosni na to, kar smo in na to, kar znamo. Da cenimo tako svoje
delo kot delo drugih. Da se ob uspehih veselimo in ob neuspehih še bolj zagrizemo v svoje
delo. Vztrajnost, trdo delo, predvsem pa samozavest so osnovni pogoji za uspeh. Brez njih
priložnosti, ki so nam ponujene, ne prepoznamo in jih ne bomo izkoristili.«
Prijetno branje želim
urednica

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 5. december 2011
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti
morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno
gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff
formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu
ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisana Times New Roman,
velikost črk 12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma
80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo
glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško
tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). •
Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme
si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo
objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi
naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1450 izvodov • Uredniški
odbor: Martina Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena Ožbolt
in Vera Jasna Lekan • Odgovorna urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu • E-naslov: obcina@loskadolina.si • Telefon:
01 705 06 70 • www.loskadolina.si • fotografije na naslovni strani: Alenka Veber- prejemniki priznanj
Občine Loška dolina 2011 • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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OBČINE LOŠKA DOLINA
je na predlog Alenke Veber iz Babnega Polja in sopodpisnikov prejela

Alojzija Lipovec iz Babnega Polja
Alojzija Lipovec je 17. junija 2011 praznovala osemdeseti rojstni dan. Ob tem življenjskem jubileju je za svoje skorajda 50-letno
igranje na orgle, več kot 60-letno petje na
cerkvenem koru ter vodenje cerkvenega
pevskega zbora v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju prejela Zlati grb Občine
Loška dolina.
Ga. Alojzija Lipovec se je že kot mlado dekle
v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja
pridružila cerkvenemu zboru, ki ga je vodil
takratni župnik Alojzij Škerlj. Leta 1965 je
prevzela tudi igranje na takrat še pnevmatske orgle in vodenje cerkvenega pevskega
zbora v Babnem Polju vse do današnjih dni.
Z izjemnim glasbenim posluhom in voljo se
je Alojzija sama naučila orglati. V skoraj 50ih letih rednega igranja ob vseh nedeljskih
mašah in drugih slovesnostih je organistka
Alojzija orglanje izpustila samo dvakrat ali
trikrat in še to zaradi bolezni.
Ga. Lipovec je vrsto let za pevske vaje na široko odprla kar vrata svoje domače hiše, saj
pevske vaje v nenaseljenem župnišču in hladni cerkvi niso bile mogoče.

V Babnem Polju, ki je med II. svetovno vojno skorajda izkrvavelo –številni domovi so
bili porušeni, mladi so ostali brez očetov je
prav ustanovitev cerkvenega pevskega zbora
pomenilo doprinos k medsebojnemu druženju in nadaljevanju nekoč bogatega kulturnega življenja. Ga. Alojzija Lipovec je s svojo
zavzetostjo za petje pritegnila številne sokrajane in sokrajanke, nekateri izmed njih poleg
nje še vedno vztrajajo v pevskem zboru.
Za svoje delo ga. Lipovec ni nikoli prejemala
plačila ali dobila kakršnekoli nagrade. Med
krajani Babnega Polja in tudi širom po ostalih krajih občine Loška dolina je ga. Lipovec
poznana tudi kot izjemno dobročutna in
prijazna oseba, ki je vedno pripravljena priskočiti na pomoč.
Predlagatelji priznanja pa so svoj predlog
utemeljili tudi z mislijo, da je dolžnost občanov Loške doline, da v našem življenjskem
okolju opozorimo na občane, ki so brez formalne izobrazbe, a s trdo voljo in zavzetostjo
pripomogli k razvoju, kulturni rasti in ugledu kraja. Dolžnost, da opozorimo na delo
posameznikov, ki živijo v našem okolju in to
ni njihova osnovna poklicna dejavnost.

Delo Alojzije Lipovec ima številne razsežnosti, ki jih ne smemo prezreti, še posebej ob
letošnjem evropskem letu prostovoljstva.
Zlati grb občine Loška dolina pa je hkrati
priznanje tudi za vse, ki so ali še vedno pojejo v cerkvenem pevskem zboru v župnijski
cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju.

Občine Loška dolina
so na predlog svetnika Občinskega sveta Občine Loška dolina Jakoba Levca prejeli

Pripadniki 670. poveljniško logističnega
bataljona Slovenske vojske
Nesreča s pitno vodo, ki je letos v mesecu juniju prizadela občino Loška dolina in so jo
najbolj občutili prebivalci višje ležečih krajev, je ponovno pokazala, da še obstajajo posamezniki in institucije, ki premorejo veliko
mero nesebičnega nudenja pomoči prizadetim ob naravnih nesrečah.
Na prošnjo župana Občine Loška dolina,
posredovano na Ministrstvo za obrambo, so
pripadniki 670. PLBSV na območje občine
prispeli 24. junija 2011. Prej kot v 24 urah
so postavili in usposobili celotno postrojenje naprav za prečiščevanje vode kot tudi vse
spremljajoče objekte. Čeprav so se v naslednjih dneh že pokazale nekatere napake v delovanju sistema, so pripadniki enote le-te odpravljali hitro in brez večjih težav. Pri svojem
delu so pokazali veliko mero strokovnosti in

tudi lastne iznajdljivosti, tako da so naprave
ves čas delovale brezhibno. V tem obdobju je
za enoto marsikatera noč minila brez spanja,
saj so se zavedali pomembnosti nemotenega
delovanja naprav, ki so prebivalcem zagotavljale prečiščeno in neoporečno pitno vodo.
(O vseh dogodkih so tekoče obveščali svoje
nadrejene in občinsko upravo).
Njihovo nepretrgano in požrtvovalno delovanje
se je v kratkem času odrazilo na sistemu vodooskrbe v občini in je pripomoglo k ponovnemu
zadovoljstvu občanov z vodopreskrbo.
Za njihovo požrtvovalno in humanitarno
delo, ki so ga na terenu občine Loška dolina
izvajali več kot dva meseca, so prejeli
SREBRNI GRB
OBČINE LOŠKA DOLINA.
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Občine Loška dolina
je na predlog svetnice Občinskega sveta Občine Loška dolina Janje Mlakar prejel

Borut Kraševec iz Starega trga
Borut Kraševec, po poklicu inženir strojništva in zaposlen v Kovinoplastiki Lož na področju marketinga, s fotografijami in zapisi
že vrsto let beleži dogajanja na različnih področjih življenja in dela ljudi in krajev naše
Loške doline. Še posebej se posveča zbiranju,
arhiviranju in beleženju kulturnega izročila
na našem ožjem in širšem področju.

gram Notranjsko-kraške regije 2007-2013«,
tematski Križankar – »Podobe Notranjske«
in v mnogih publikacijah, ki v okviru turistične promocije predstavljajo Loško dolino.

Borut je vrsto let kot povezovalec vodil razne kulturne prireditve, dlje časa je povezan
z dopisništvom in fotoreportažo, v obdobju
od leta 1990 do 2001 je bil član uredniškega
odbora Glasila Kovinoplastike Lož, zadolžen
za fotografijo. Od decembra 2002 do decembra 2010 je bil odgovorni urednik občinskega glasila Obrh. S fotografijami je opremljal
naslovnico Obrha in številne članke. Številni
prispevki, tudi intervjuji s posameznimi krajani, so v tem osemletnem obdobju podpisani
z njegovim imenom in priimkom.

V zadnjih letih je pripravil pet samostojnih
fotografskih razstav in sodeloval na več skupinskih, tudi mednarodnih. Na fotografskih
natečajih, na katerih sodeluje izključno z
motivi Loške doline, je tudi prejel več nagrad: med njimi tudi diplomo Janeza Puharja (2005), posebno nagrado Nedeljskega
dnevnika za najboljšo reportažno fotografijo
na natečaju Canon (2007) in nagrado na natečaju Poslikajmo Slovenijo (2010).

Borut je od avgusta 2001 dopisnik in fotograf
časopisa Notranjsko-kraške novice, dva mandata (2002-2006 in 2006-2010) pa je bil tudi
član občinskega sveta Občine Loška dolina.
S fotografijo pa se, poleg omenjenega,
ukvarja tudi drugje. Njegove fotografije so
objavljene v številnih publikacijah: »Dežela
pod Snežnikom«, »Regionalni razvojni pro-

Z njegovimi fotografijami so opremljene
tudi uradne spletne strani Občine Loška dolina in spletne strani Društva En-trn.

S svojim umirjenim dialogom v javnosti deluje povezovalno, na različnih področjih našega kulturnega, duhovnega in družbenega
življenja nasploh. Nenazadnje je z naštetimi
nagradami, samostojnimi in skupinskimi
razstavami in s svojo celotno dejavnostjo
prepoznavnost naše Loške doline ponesel
daleč preko njenih meja.

Borut Kraševec torej s svojim mojstrskim
in neutrudnim fotografskim delom in z
občutenim peresom, ki zaobjemata lepoto
naše, še skoraj neokrnjene narave, ohranjanje naše kulturne dediščine, zapise življenja
in dela naših ljudi in krajev (naj za primer
navedemo le izjemne fotografije ostrnic), z
zbiranjem, arhiviranjem in beleženjem kulturnega izročila, pušča močno, neizbrisano
sled iz naše preteklosti in naše sedanjosti
številnim rodovom v prihodnost.

Janez Komidar, župan

Poročilo o delu župana in občinske uprave za
obdobje november 2010 do oktober 2011
Nadaljevanje in dokončanje največjega zastavljenega projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Markovec je bila
prioriteta na začetku letošnjega leta. Žal
je finančna kriza udarila po vseh gradbincih, tako da smo tudi v naši občini močno
občutili sesutje gradbene panoge, še posebej prav na projektu Markovec. Ogromno
energije je bilo potrebno vložiti, da je izvajalec pripeljal projekt v zaključno fazo. Ne
glede na problematiko, pa smo v letošnjem
letu odprli še en projekt na področju izgradnje fekalne kanalizacije, in sicer v naselju
Dane. Tu gre za prvo fazo izgradnje omrežja. Projekt v celoti obsega še naselja Podcerkev (druga faza) in Nadlesk (tretja faza).
V sklop izvedbe v vseh treh naseljih sodi

tudi zamenjava primarnega vodovodnega
omrežja ter javna razsvetljava.
Nepredvideni dogodki v mesecu juniju pa
so nas na področju vodooskrbe privedli do
še ene investicije, ki za letos ni bila načrtovana. Kontaminacija vodnega vira Obrh
je narekovala takojšnji pristop k reševanju
problematike s pitno vodo. V najkrajšem
možnem času nam je uspelo pridobiti potrebno dokumentacijo za izgradnjo novega vodnega vira v Kozariščah. Tu moram
poudariti, da smo naleteli na veliko mero
razumevanja lastnikov zemljišča, ki so nam
omogočili uporabo površine, na kateri se
nahaja nova vrtina z oznako K-4. Ker pa
vrtina v Kozariščah ni dovolj izdatna,vsaj v

primerjavi z Obrhom, bomo pristopili k izgradnji še ene (K-5) vrtine na istem območju, vendar dovolj odmaknjeno od ostalih
vrtin, tako da ne bi prišlo do vpliva ene vrtine na drugo. Izgradnjo vrtine K-5 nameravamo zaključiti še v letu 2011. S tem naj bi
se oskrba s čisto pitno vodo v občini Loška
dolina bistveno izboljšala, vendar še vedno
ne izključujemo možnosti postavitve ultrafiltracijske čistilne naprave za pitno vodo.
Realizirali smo nakup zemljišč za obvozno
cesto Stari trg ter v tem sklopu odkupili tudi
vsa zemljišča, na katerih je zgrajena centralna
čistilna naprava Stari trg. V izdelavi sta tudi
projekta obnove cest Markovec–Viševek in
Pudob–Nadlesk. Na področju urejanja cestne
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infrastrukture pa smo zaključili projekt Smelijevo naselje, uredili cestni krak v naselju Vrh,
uredili cestni krak v naselju Viševek ter uredili
odvodnjavanje vozišča od naselja Dane proti
Klancem. Zaradi dotrajanosti ter premajhne
pretočnosti cevi smo uredili tudi meteorno
kanalizacijo, ki odvaja padavinske vode z dela
Smelijevega naselja in Gradišča. Problematika
premajhnih parkirnih površin za stanovalce
pri stanovanjskih blokih na Cesti Notranjskega odreda v Starem trgu nam je narekovala izvedbo novih parkirnih površin. Razširitev dela
obstoječega parkirišča je bila smiselna tudi z
vidika povečanja prometne varnosti na tem
območju. V sklopu del, ki so bila načrtovana
za ureditev parkirišč, pa smo uredili tudi prostor za ekološki otok ter na novi lokaciji uredili
plato za vse ostale zabojnike za smeti.
V Ložu je bilo zaradi poškodb potrebno v
celoti prenoviti most preko Brežička proti perišču. Poškodbe na mostu so bile tako
hude, da obnova ni bila smiselna, zato smo
stari most odstranili in na istem mestu postavili nov, vendar razširjen most. Ker pa je
stanje nekaterih mostov na občinskih cestah
precej slabo, smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki je potrebna za obnovo
mostu na cesti med Markovcem in Vrhniko.
Tu sicer ne gre za klasičen most, ampak bolj
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za propust. Sedanji kanal s tremi propusti je
namreč zložba kamnitih plošč brez veznega
materiala, kar vodi omogoča dodatno izpiranje ustroja ceste in s tem povzroča dodatne
poškodbe na vozišču.
Ena od ciljnih nalog za občino je seveda tudi
izdelava občinskega prostorskega načrta. Celoten postopek izdelave se sicer izvaja že več
kot štiri leta. Po vseh sestankih ter usklajevanjih s soglasodajalci na državnem nivoju smo
uspeli v letošnjem letu zadeve pripeljati do
te faze, da pričakujemo samo še dve mnenji.
Svojih mnenj namreč še nista podala Ministrstvo za kmetijstvo RS in Agencija RS za okolje, s katerima pa zadeve urejamo ter upamo,
da bodo z njihove strani podana pozitivna
mnenja. Zavedamo se, da je občinski prostorski načrt (OPN) temelj za bodoče posege v
prostor. Sicer pa je s strani državnih inštitucij
OPN najbolj pod nadzorom pri predvidenih
širitvah zazidalnih območji na kmetijske površine – čeprav slabše kvalitete, kot tudi na
območja z veliko verjetnostjo poplavnosti.
V letošnjem letu se je pisarna Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik s Pristav preselila v Lož, kjer je odprla TIC (turistični informacijski center). Javni zavod se je
dodatno kadrovsko okrepil z zaposlitvijo ene
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delavke, ki bo pomagala pri delovanju TIC-a.
Ker pa je občina urejala prostore za potrebe
Javnega zavoda, se je v spodnjih prostorih
preuredilo še neuporabljene prazne prostore
ter pridobilo dve dodatni stanovanji. Tako je
stavba sedaj v celoti izkoriščena z desetimi
stanovanji ter z enim poslovnim prostorom.
Osnovna šola Stari trg je v lanskem letu
pridobila novo kotlovnico. V času delovanja sistema za ogrevanje pa so se pokazale
določene pomanjkljivosti, ki jih je bilo potrebno popraviti oziroma odstraniti. Takoj
po zagonu peči se je v najhladnejših dneh
zime pokazala napaka v pretokih tople vode
do najbolj oddaljenih učilnic. Napako smo
rešili tako, da smo zamenjali eno od črpalk
v kotlovnici ter s tem povečali pretok vode.
Ob enem pa je serviser nastavil še delovanje

gorilnikov tako, da je izgorevanje v kotlih
optimalno, kar pa pomeni tudi manjšo porabo energenta. Šola je v letošnjem letu pridobila novo službeno vozilo, saj je bil zaradi
dotrajanosti starega vozila ta nakup nujen. V
šolski kuhinji smo izvedli preureditev prezračevalne naprave. V podružnični šoli v
Iga vasi pa smo morali preurediti sanitarije.
Večjo investicijo predstavlja tudi namestitev
sončne elektrarne na streho Osnovne šole, ki
smo jo dali v zakup. Pogodba dovoljuje investitorju najem strehe za 20 let po tem pa celotna elektrarna preide v upravljanje občine.
Prav z vidika energetskega varčevanja smo
pristopili tudi k zamenjavi dotrajanih oken
na občinski stavbi. Tu moram poudariti, da
smo s podjetjem Kovinoplastika Lož našli
skupno rešitev ter na objekt vgradili najsodobnejša okna, ki jih proizvajajo prav v
Kovinoplastiki. Nova okna pa je dobil tudi
zdravstveni dom v Starem trgu. Prav tako
kot na občinski stavbi je proizvajalec oken za
zdravstveni dom domače podjetje iz Loža,
vendar gre za drug model oken. Smo pa v
letošnjem letu zamenjali enajst let staro občinsko službeno vozilo, nekaj računalniške
opreme ter pristopili k izgradnji dodatnih
parkirnih površin pred občinsko stavbo. Kar
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nekaj dela pa so na vseh področjih opravili zaposleni v programu javnih del. Občina
Loška dolina je bila v letu 2011 uspešna na
razpisu programa javnih del za področje
urejanja javnih površin. Tako smo pridobili
dva delavca, ki skupaj s še enim zaposlenim
na JP Komunala Cerknica opravijo večino
tekočega vzdrževanja na cestah kot tudi na
ostalih javnih površinah.
Letos je bila dokončana nadgradnja gasilske
cisterne, ki je bila predana v uporabo PGD
Stari trg. Gre za najsodobnejše opremljeno
vozilo, ki je namenjeno gašenju požarov oziroma tudi drugačnim vrstam intervencij. Pri
tem lahko poudarim, da sicer vozilo ni novo,
nadgradnja vozila pa je izvedena v skladu z
veljavnimi standardi. Pri tej investiciji je prišla do izraza iznajdljivost gasilcev in dobro
sodelovanje z občinsko upravo, kar v končni
fazi pomeni, da smo skupaj privarčevali skoraj 80.000,00 EUR v primerjavi s tovarniško
novim vozilo.
Da pa je dobra organizacija prostovoljstva pogoj za uspešno sodelovanje tudi preko meja,
dokazuje pobratenje PGD Stari trg z DVD
Višnjica, Lepoglava, Hrvaška. V letošnjem
letu smo imeli kar nekaj njihovih obiskov v
naši občini. Prav tako pa so tudi naši gasilci z
veseljem sprejeli njihovo povabilo, ki sem se
mu tudi sam z veseljem odzval. Namen povezovanja, sploh če gre za čezmejno sodelovanje, je posebej prišel do izraza, ko smo v naši
občini gostili srednješolce slovenskih izseljencev iz Argentine – Rast 40. Občinska uprava
je dijakom omogočila ogled Gradu Snežnik,
Lovske zbirke in Polharskega muzeja ter jih
pogostila ob prihodu v našo občino.

Izvedba nekaterih nepredvidenih
aktivnosti v minulem letu je za
seboj potegnila tudi rebalans
občinskega proračuna za leto 2011.
Največji delež k temu nosi problematika z vodooskrbo in župana
občine Loška dolina, gospoda
Janeza Komidarja smo zaprosili za
nekaj več informacij o tem.
■ Gospod župan, vas lahko prosimo za
kratek povzetek dogajanj, vezanih na
vodooskrbo?
Na območju Občine Loška dolina je, kot je
bolj ali manj že vsem znano, junija prišlo do
kontaminacije vodnega vira Obrh. Posledično je ta vodni vir izpadel iz sistema, saj ga
je inšpektorat za zdravje uradno zaprl. Sledile so mnoge aktivnosti, pri nekaterih nam
je pomagala tudi Slovenska vojska, pa tudi
delovanje občinske uprave se je osredotočilo
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na iskanje rešitev oz. novega vodnega vira.
Menim namreč, da je ena naših poglavitnih
nalog do konca letošnjega leta poiskati oziroma zagotoviti občanom nov vodni vir čiste
pitne vode. Tako so se naše aktivnosti usmerile v zaledje Kozarišč (po domače na »Tašco«) k obstoječima dvema vrtinama, ki sta že
v preteklosti izkazovale, da je na tem območju voda povsem ustrezna. Pristopili smo k
izdelavi projektov za dve novi vrtini, ker pa
izvedbo vedno pogojujejo tudi finance, smo
se najprej osredotočili na izvedbo ene vrtine
– K4. Gre za četrto vrtino na tem območju,
okoli 150 m oddaljeno od prejšnjih dveh.
Ob predpostavki, da bo na tem območju vsaj
7 l vode na sekundo, smo z eno vrtino predvidevali pokriti vse potrebe na celotnem vodooskrbnem sistemu. Po zaključku izvedbe
vrtine pa se je pokazalo, da ni tako izdatna,
saj s 4 litri na sekundo sicer nadomestimo
čistilno napravo Slovenske vojske in njihovo
proizvedeno vodo, vendar sistem še ni stabilen. To pomeni, da moramo ob zaključku
letošnjega leta nujno izvrtati še eno vrtino –
K5, ki bi morala dati vsaj še 4 litre na sekundo. Potem pa bi lahko z gotovostjo trdili, da
z 12 litri vode na sekundo pokrijemo celotni
vodooskrbni sistem ter zagotovimo prepotrebno požarno vodo.
■ Vode iz izvira Obrh sicer ne uporabljamo
v vodovodnem sistemu, vendar vrtine še ne
zapirate?
Tako je, črpalke ostajajo zaradi potreb požarne vode. Z vrtinami v Kozariščah namreč
nimamo rezerve v primeru večjega požara in
v takem primeru je izvir Obrh še vedno zelo
dobrodošel, saj zmore kar 18 litrov na sekundo. To je zelo veliko in zato bomo črpalke na tem viru obdržali, dokler ne zaključimo celotne investicije na področju Kozarišč.
■ Ali ni, glede na veliko količino vode v
izviru Obrh, nobene možnosti zagotoviti,
da bi neoporečno vodo dobili iz tega izvira?
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Obstajajo sistemi in tudi v tej smeri je potrebno razmišljati. Vendar je v tem trenutku Obrh za nas pozabljena zgodba, saj vir
ni primeren, če lahko v vsakem trenutku v
sistem dobimo kontaminirano vodo. Tega se
moramo zavedati.
Rad pa bi dosegel, da uspemo preprečiti
kontaminacijo na vodonosniku, ki gre preko
Babnega Polja do Prezida. Za nas je bistvenega pomena, da poskušamo odstraniti vzroke
okužbe. Dolgoročno namreč Obrh še vedno
lahko zagotavlja pitno vodo, vendar ga bo potrebno dodatno zaščititi, kar seveda ni poceni.
■ Četrta vrtina v Kozariščah že obratuje,
kako je v tem trenutku s količino vode v
našem sistemu?
Količina vode je ravno tolikšna, da pokrivamo dnevne potrebe. V »špicah«, ko je poraba vode največja, sistem sicer zaniha, kar
potrjujejo tudi delavci JP Komunala Cerknica. V večernem oziroma nočnem času
pa se količina vode delno popravi, tako da
ostane malenkost rezerve za naslednji dan.
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Ne moremo pa z obstoječimi črpalkami načrpati toliko, da bi napolnili celoten vodohran (dvakrat po 500 m3), kar je tista optimalna količina, ki jo skušamo doseči. Tako
bi namreč lahko zagotavljali enodnevno
oskrbo tudi v primeru izpada ene črpalke,
okvare na sistemu in podobno.
■ Do nadaljnjega torej še vedno velja, da
moramo z vodo ravnati izredno varčno.
Do sedaj se nam je zdelo, da je voda samoumevna, pa temu ni tako. Z vodo moramo
ravnati skrbno in varčno in jo začeti spoštovati. Če pogledamo drugod po svetu, vodo
zelo cenijo in z njo ne ravnajo tako razsipniško, kot smo do sedaj delali pri nas. Po svetu
se zavedajo izredne pomembnosti virov čiste
pitne vode in jih zelo skrbno varujejo.
Pri nas je ta miselnost drugačna. Vemo, da
smo sami, z mnogimi udarniškimi urami
gradili vodovodno omrežje. Vendar nam to

Andreja Porok

Seja Občinskega
sveta
V četrtek, 6. oktobra 2011, je potekala
7. redna seja občinskega sveta občine
Loška dolina. Svetnice in svetniki so
sprejeli dva odloka, ki so ju obravnavali
že na pretekli seji, in sicer Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela
delovnih teles občinskega sveta Občine
Loška dolina ter Odlok o ustanovitvi,
sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Na seji je bil sprejet
tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Loška
dolina za leto 2011.
Potekala je prva obravnava Odloka o
ustanovitvi in organiziranju Javnega
podjetja Komunala Cerknica. Nov odlok
je potrebno sprejeti zaradi spremembe
zakonodaje na tem področju, sprejeti pa
ga morata obe občini ustanoviteljici JP
Komunala Cerknica, to sta občina Loška
dolina in občina Cerknica.
Na seji so svetnice in svetniki odločali
tudi o podelitvi občinskih priznanj ter
sklenili, da »Zlati grb občine Loška dolina« prejme gospa Alojzija Lipovec iz
Babnega Polja, »Srebrni grb občine Loška dolina« pa prejmejo gospod Borut
Kraševec in pripadniki 670. poveljniško
logističnega bataljona Slovenske vojske.
Ker je septembra potekel mandat občinski volilni komisiji, je bila na seji imenovana nova občinska volilna komisija.
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še ne daje pravice, da z vodo delamo kot z
nečim, kar nam preprosto pripada. Pripada nam, to drži, vendar, če ne bomo z vodo
ravnali skrbno in z vsem dolžnim spoštovanjem, lahko ostanemo tudi brez nje.
■ Nekajkrat v obdobju zadnjih treh
mesecev smo občani to občutili na lastni
koži in prav nikomur ni bilo prijetno. Ob
pomanjkanju vode pa se je pojavila še ena
težava – v nekaterih gospodinjstvih so
števci, ki merijo količino porabljene vode,
»tekli« tudi, ko vode v sistemu sploh ni bilo.
Na to so me občani opozarjali. Vem, da se je
v sistemu, v času, ko je zanihal ali pa je bil
zgornji del prazen, nabral zrak. In ta zrak je
šel preko števcev na pipe. Vode torej v sistemu sploh ni bilo, ampak je prišlo le do izpihovanja zraka v sistemu. Sam sem takoj dal
pobudo direktorju JP Komunala Cerknica,
da vse take objekte evidentirajo in strankam
zaračunajo dejansko porabo vode. To pome-
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ni, da bodo delavci JP Komunala Cerknica
popisali števce, ugotovili odstopanja in razliko odšteli od računa za porabljeno vodo.
Največ primerov izpihovanja zraka je bilo v
Ložu, na Ogradah in Pot na Ulako v Starem
trgu ter v Podcerkvi. Občane torej prosim, naj
preverijo račune za vodo in se v primeru dodatnih vprašanj ali nestrinjanja, obrnejo naravnost
na obračunsko službo JP Komunala Cerknica.
■ Na JP Komunala Cerknica se bodo
potrudili, da bo obračun narejen kar
najbolj korektno. Kako pa je bilo s
korektnostjo občanov v tem času, ko smo
imeli težave?
Lahko rečem, da so bili občani izredno tolerantni. Razumeli so, da dejansko prihaja do težav, ki jih ni mogoče odpraviti v kratkem času.
Zato se jim iskreno zahvaljujem, saj so problematiko, skupaj s tistimi, ki smo se trudili stvari
rešiti, prebrodili z velikim razumevanjem.

Martina Kočevar

Biatlonec Simon Kočevar
Simon Kočevar je enaindvajsetletnik, ki ve, kaj bi rad v življenju dosegel
in vlaga v to ves svoj čas. Presenetil me je s pozitivno samozavestjo,
prijaznostjo … Kljub temu da sega po vrhovih biatlona v svetu, ostaja
odprt in skromen. Ko sva s pogovorom končala, je stopil po harmoniko
in zaigral dve pesmi. Zaželimo mu, da doseže vse cilje, ki si jih je zastavil.
■ Kdaj te je povleklo v biatlon,
v smučarski tek?
Z očetom sem tekel že v ranem otroštvu. Rad
sem smučal na Ulaki kot vsak otrok. Pri desetih letih sem se odločil, da stopim na tekaške smučke, da vidim, kako to zgleda. Takrat
so bili na tekaških progah trenerji domačega
kluba SK Kovinoplastika Lož. Opazili so moj
talent in me povabili, da se vključim v ekipo petih vrstnikov, ki so bili vsi starejši od
mene. Še sedaj se spomnim prvega treninga.
■ Kateri so prvi uspehi, ki si jih požel?
Več zmag na domačih rekreativnih tekmovanjih. Večkrat sem postal državni prvak
v biatlonu. Pravi odriv pa je bila olimpijada
mladih v Španiji leta 2007, kjer sem dosegel
11. mesto in prvič opozoril nase glede konkurenčnosti. Ta rezultat je pripomogel k temu,
da sem že naslednjo sezono dobil sponzorja
Dynacast. Še vedno dobro sodelujeva.
■ Ali imaš svojega idola?
V bistvu ne. Sam sem se odločil za cilje, ki me
vodijo. Večkrat so moji vzorniki sotekmoval-

ci, od katerih se naučim nekaj novega, pri njih
najdem tistih nekaj kančkov, ki me izpopolnijo v osebnosti in športu; so kot pika na i.
■ Kakšni so tvoji cilji?
Imam kratkoročne cilje, ki jih uspešno realiziram in se z njimi vzpenjam proti svetovnemu pokalu. Najpomembnejši cilj je udeležba
na zimski olimpijadi 2014 v Rusiji.
■ Kaj pojmuješ kot svoj največji
uspeh do sedaj?
2. mesto na letnem svetovnem prvenstvu v
Novem mestu na Češkem, ki sem ga dosegel
letos. V štafetnem teku sem tekel zadnji in
sem med tekom s četrtega mesta napredoval
na drugo mesto. Veliko mi pomeni tudi 13.
mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu,
ki je potekalo na istem prizorišču na Češkem
v sezoni 2010/11.
■ Ali je tvoja motivacija notranja ali
zunanja (od drugih ljudi/iz okolja)?
V težkih treningih najdem notranjo motivacijo. Z zahtevnostjo treninga se notranje mo-
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tiviram. Uživam v takih treningih, saj vem,
da močnim treningom sledi dober rezultat.
Zunanja motivacija je zame opazovanje drugih športnikov, njihovih kretenj in gibanja,
pozitivnih lastnosti, ki jih cenim. Poskušam
jih vzeti za svoje.
■ Kako potekajo treningi?
Po piramidnem sistemu. Temelj so daljši
in počasnejši treningi. Sredina piramide je
moč – fitnes in specialne moči (trening rok
in nog na rolkah, veslanje …), na vrhu piramide pa so tekme in intenzivni treningi.
Tedensko opravim 12 treningov (dopoldne
in popoldne), v povprečju 4 ure na dan, v
jesenskem času nekoliko pade povprečje ur,
se pa poveča intenzivnost treninga. Letno
znese 700 ur treninga, od maja do zdaj sem
treniral 350 ur, to je 7.000 km, od začetka
kariere do sedaj pa imam, kot zanimivost,
opravljenih 100.000 km in več.
Po navodilih trenerjev treniram tudi doma.
Strelski trener je Čeh Tomaš Kos, tekaški del
pa vodi Uroš Velepec. Sem prvo leto član A
članske reprezentance.
■ Kako pa treninge uskladiš s šolo?
Po osnovni šoli sem šel v triletni program
oblikovalca kovin. Odločil sem se za lažji
program, ker nisem vedel, kako bom uskladil šolo in šport. Dobro mi je šlo, zato sem
šolanje nadgradil še z dveletnim programom. Če bi v tem trenutku moral svetovati
nadebudnemu športniku, bi mu priporočil
4-letni program. Prihranil bi eno leto na
času in zaradi snovi, ker je bolje porazdeljena. Res pa je, da sem v polletni praksi osvojil
nove delovne navade.
Zdaj sem vpisan na višjo strokovno šolo v Postojni. Postal bom inženir strojništva.
Kot športnik sem bil malo prisoten pri pouku
in predavanjih. Če seštejem, bom letos v šestih
mesecih samo en mesec obiskoval predavanja.
■ Kakšne napotke bi dal nekomu, ki se
podaja na športno (biatlonsko) pot?
Na prvem mestu mora biti človek vztrajen,
potem pa še psihično močan. Imeti mora trdne odločitve in vizijo. V tekmi moraš uživati,
da lahko dosežeš dober rezultat.
Pridejo tudi težki trenutki. Takrat je potrebno
stisniti zobe in se pozitivno naravnati, pa gre.
Športniki vemo, da si danes zmagovalec,
jutri pa poraženec. Svetovna konkurenca je
zelo močna. Jo pa pravzaprav kreiramo sami
tekmovalci.
■ Med pogovorom sva se večkrat nasmejala.
Kako pa se izraža humor med tekmovalci?
Velikokrat se nasmejemo. V reprezentanci
se spontano razvije humor. Smejimo se situacijam ali dovtipom. Včasih si privoščimo
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november, 2011

kakšnega tekmovalca, vendar v mejah zdravega telesa in zdravega duha. Tudi sam tekmovalec se smeji.
Kakšen mesec nazaj smo reprezentantje
opravljali zdravniški pregled. Zaradi zadržkov sem v čakalnico prišel kot zadnji, kjer pa
so bili zbrani še vsi fantje. Niti približno se
mi ni sanjalo, da imajo v sebi zopet eno navihano misel. Oddal sem svojo napotnico in
se usedel poleg Jakova Faka. Začel mi je razlagati, da so že vsi oddali urin in naj ga dam
tudi jaz. Poleg tega pa mi je razložil, da so v
prostoru za oddajo urina tudi lončki z napisi
imena in priimka. Vseeno mi je bilo malo
čudno vstopiti v ta WC in kar tako oddati
urin, zato sem odšel na okence in vprašal,
kako je s tem. Gospodična mi je po pregledu napotnice odgovorila, da mi ni potrebno
oddati urina in se mi nasmehnila. Ozrl sem
se proti čakalnici, kjer so bili že vsi v solzah
od smeha. Do okenca so prišli tudi ostali
tekmovalci in vprašali: »Ali lahko oddamo
urin?« In ni nam preostalo drugega, kot da
se smejimo vsi skupaj.
■ Lahko deliš z nami kakšno zanimivost iz
biatlona?
Ja. Za gledalce, ki gledajo naš šport preko
televizijskih zaslonov in tudi kdaj kritizirajo zgrešene strele, lahko kot zanimivost
povem, da streljanje leže dopušča nihanje
puške (ustja cevi – tam, kjer krogla zapusti
cev) v območju radija 0,9 mm, streljanje
stoje pa 2,3 mm. To enostavno izračunamo
tako da premer tarče (leže 45 mm, stoje pa
115 mm) delimo s 50-imi metri (to je dolžina od strelske mize do tarče). S gotovostjo
lahko trdim, da je pri visokih obremenitvah streljanje vse prej kot lahko. Včasih
je lažje teči kot pa streljati, vendar mi lahko verjamete, da vsako tekmo tekmovalci
damo vse od sebe, vsak bi bil rad uspešen
in ob pravem trenutku v pravi telesni pripravljenosti. Vse, kar je v moji moči, bom
storil, da bodo rezultati čim boljši.
■ Imaš sploh kaj prostega časa?
Zelo malo. Ob ponedeljkih nimam treningov. Poleti se s prijatelji, še rajši s prijateljicami odpravimo na morje, pozimi pa si rad
ogledam kakšen film v kinu. Med novoletnimi prazniki pa si privoščimo toplice za dva
dni. To je postala že tradicija.
Branje – domača branja sem vsa prebral, za
drugo literaturo pa mi zmanjka časa. Berem

pa knjige s športnega področja: Jure Robič
–Samo človek sem, Dejan Zavec –Trdobojec.
Zanima me športna literatura na internetu,
prehrana, pravilen način treniranja z namenom, da dobim lažje predstave.
■ Kako pa finančno zmoreš vse tekme in
treninge?
Naj, naj sponzor sta moja starša – moj oče,
ki mi je našel sponzorja Dynacast, ki se mu
zahvaljujem, da me sponzorira. Nekaj pade
od Smučarske zveze Slovenije, del stroškov
pa pokriva tudi domači smučarski klub.
■ Kakšno je tvoje sporočilo mladim?
Že mlad človek mora gledati v prihodnost.
Kaj počne zdaj? Znebite se slabih navad!
Osredotočite se raje na šport, na krožke, na
urejen prosti čas. Zastavite si dolgoročne cilje.
Moj moto je:
Treniraj trdo, zmaguj z lahkoto.

Simonu so ob vrhunskem rezultatu, ki ga je z ekipo dosegel na letnem svetovnem prvenstvu na Češkem v Novem mestu letos, ko so si v štafetnem teku pritekli 2. mesto in
tako postali svetovni podprvaki, 26. septembra pripravili sprejem v domači Šmarati.
Zbralo se je veliko število Simonovih prijateljev, sorodnikov, sovaščanov, kolegov iz
smučarskega kluba, sponzorjev in podpornikov, ki so se skupaj z njim veselili odličnega rezultata in mu zaželeli uspešno pot v doseganju zastavljenih ciljev.
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Naša zdravnica
Snežna Kordiš, dr. medicine, specialistka splošne medicine je zdravnica že 30 let, kar 29 let pa službuje
v Loški dolini. Čeprav je rojena meščanka in so ji po zaključku specializacije ponudili delovno mesto v
policijski šoli v Tacnu, si je želela delati v Cerknici.
■ Od kod pa ste
poznali te kraje?
V tretjem razredu gimnazije smo
imeli
ekskurzijo
– na jezero, v Rakov Škocjan, Grad
Snežnik. Ta dan mi
je ostal v izredno
lepem
spominu.
Čudovita narava, izredno prijetno druženje.
Ko sem zaključevala fakulteto, sem imela željo delati v treh krajih. Prva izbira je bil kakšen
dalmatinski otok, a sem se zavedala, da gre bolj
za romantiko kot za realno možnost. Druga pa
kraj pod gorenjskimi planinami, da bi lahko
hodila smučat. A sem imela veliko kolegov, štipendistov iz tistega konca Slovenije in vedela
sem, da bi tam težko dobila zaposlitev. Tretja
želja pa je bila Cerknica. Ko sem zaključevala
pripravništvo, je Zdravstveni dom Cerknica
iskal zdravnika. Prijavila sem se in zdaj sem tu.
Takrat sem si bolj želela delati v Cerknici,
zaradi bližine Ljubljane. Rada sem hodila na
različne kulturne prireditve, v kino in podobno, kar se mi je zdelo iz Cerknice mnogo
bližje. A sem pristala v Loški dolini, kjer sem
zelo zadovoljna.
■ Deželo ste pravzaprav spoznavala in
imela rada že kot otrok.
Moji stari starši so z dežele. Oče prihaja iz
Ljutomera, mama pa je iz Krtine (danes kraj
poznamo predvsem zaradi pogostih zastojev
na avtocesti, ki pelje skozi). Mama je živela
v kmečkih razmerah, njen oče je bil sicer
kolar, vedno pa so imeli tudi nekaj kmetije.
In veliko počitnic sem preživela pri starih
starših – med košnjo, nabiranjem borovnic
… To obdobje je bilo zelo lepo in še danes
imam shranjen zvezek šolskih nalog, v katerem pišem o odtujenosti ljudi v mestu in
kako si želim, da bi živela na deželi.
■ Želja se vam je izpolnila. Skoraj 30 let ste
že tu, postali ste »naša zdravnica«, cenjena
in spoštovana. Kako pa je bilo na začetku?
Kako so mlado zdravnico iz mesta, ki je s
seboj prinesla renome, da je izredno dober
diagnostik, sprejeli prvi pacienti?
Zdravnike so imeli v Loški dolini vedno
radi. Ljudje so vedeli, da nas potrebujejo in
tudi mene so zelo lepo sprejeli, prav nobenih
težav ni bilo. Morda je bila še najbolj vesela

kolegica dr. Brlasova, ki je bila takrat edina
zdravnica in je imela veliko preveč dela.
Pa tudi sama sem bila ob prihodu navdušena
– nad okoljem in ob dejstvu, da sem postala samostojna. Ker so me mnogo starejši od
meni pričeli spoštljivo naslavljati z »gospa
doktor« pa sem se v hipu čutila mnogo starejša, kot sem bila.
■ V tridesetih letih se je marsikaj
spremenilo tudi v Loški dolini in tudi
odnosi med ljudmi. Se vam zdi, da so šle
spremembe na boljše?
Večina stvari je boljših. Ljudje so še bolj
prijazni in razumevajoči. Včasih sem prav
začudena, kako kljub vsemu medijskemu
pompu proti zdravnikom, zdravstvu in napakah pacienti vidijo in cenijo, da meni pa
ni vseeno in da skrbim zanje. Znajo izraziti
svojo hvaležnost in jih tudi ni strah povedati
kakšno pripombo (»včeraj ste bila pa sitna«
mi rečejo). Ne zamerijo mi, če kakšen dan nisem najboljše volje, saj se vendarle poznamo
že skoraj 30 let.
Tudi zavedanje o zdravju je v zadnjih desetih
letih mnogo boljše, ljudje vedo veliko več o
tem, kaj za lastno zdravje lahko naredijo sami.
Kar je dobro in mi je po tej plati delo lažje.
Težje pa je, ker ljudje zelo veliko pričakujejo,
velikokrat več, kot je možno. Danes medicina
res lahko naredi ogromno, ni pa vsemogočna.
Še vedno pa velja, da v določenih situacijah
še najbolj pomaga pogovor o zdravstvenih
pa tudi ostalih življenjskih težavah.
■ Je kakšna razlika v zdravju prebivalcev
Loške doline pred 30 leti in danes?
Izrazito večja je danes skrb za kronične bolnike, bistveno drugačno je tudi zdravljenje
teh bolezni. Zato je kroničnih bolnikov več
in kljub bolezni lahko še dobro živijo. Nekdo, ki je pred 30-imi leti imel srčno popuščanje, ni mogel pričakovati dolgega življenja.
Danes je drugače. Osemdesetletniki, ki imajo že trideset let težave s srcem, se pravi, da
so že trideset let bolni, so še vedno aktivni in
delajo. Da je temu tako, pa je seveda potrebno veliko skrbi in kontrolnih pregledov.
Danes je drugačno tudi razumevanje bolečine. Včasih so ljudje, ki so imeli bolečine
v kolkih, kolenih in po drugih delih telesa,
enostavno obsedeli. Danes hočejo biti kljub
bolečinam aktivni in večinoma tudi so.
Razveseljivo je dejstvo, da na splošno ljudje
danes veliko bolj skrbijo za svoje zdravje.

Veliko se gibljejo, ženske srednje in starejše generacije veliko hodijo, njihovi moški vrstniki
nekoliko manj, ker še vedno delajo fizično težka dela. Gibanje smo res uspeli »spromovirati«.
Še vedno ima veliko ljudi psihične motnje,
nekoliko manj je odvisnosti od alkohola, pa
tudi drugih oblik nezdravega pitja alkohola. Vendar ljudje prej pridejo k zdravniku
tudi za ta obolenja. Verjetno je predvsem
zaradi tega samomorov nekoliko manj, kot
jih je bilo.
■ Kaj pa same bolezni – so za Loško dolino
kakšne bolezni bolj značilne kot drugod po
Sloveniji?
Vsekakor, ena od teh so težave s ščitnico.
Pred leti je moj kolega tirolog delal raziskavo in je rekel, da je tu največ ljudi s povečano
ščitnico v Sloveniji. Razlog je pomanjkanje
joda. Danes jod dodajamo pitni vodi in soli.
V bodoče bo zaradi tega bolezni ščitnice
manj, danes pa to zmanjšanje še ni opazno.
Veliko več kot včasih je rakastih bolezni,
vendar je tako tudi v ostali Sloveniji.
Nekoliko več kot drugje je verjetno bolnikov
s sladkorno boleznijo tipa II. Ljudje ji pravijo
tudi starostna sladkorna bolezen, vendar se
na žalost pojavlja pri vedno mlajših ljudeh.
Imajo jo že otroci. Bolezen je sicer dedno
pogojena, se pravi, če jo imajo tvoji ožji sorodniki, je velika verjetnost, da jo dobiš tudi
ti. Pa vendar so zunanji dejavniki zadnji jeziček na tehtnici, da se bolezen tudi izrazi. Ta
odločilna stvar je pri sladkorni bolezni debelost. Po celem svetu je epidemija debelosti in
epidemija sladkorne bolezni. Starejši se prehranjujejo še vedno tradicionalno (zelje, repa,
kavra, domača zelenjava) in taka hrana je po
svoji sestavi kar zdrava. Vendar so obroki
preobilni. Predvsem se težko odrečejo veliki
količini krompirja. Tudi mesa je na krožnikih
preveč ali prepogosto. Spremeniti prehranjevalne navade je izrazito težko, za starejše še
posebej. V preteklosti so bili revni tudi lačni
in se je hrani zdaj, ko je imajo dovolj, težko
odpovedati. Zato pa je toliko važneje, da naučimo zdravega prehranjevanja otroke.
■ Je dejstvo, da je tu veliko sladkorne
bolezni, pogojevalo vašo odločitev
o dodatnem izobraževanju oziroma
izpopolnjevanju na tem področju?
K moji odločitvi je bolj botroval nasvet iz
ljubljanske diabetološke klinike, naj, prav zaradi
velikega števila bolnikov s sladkorno boleznijo,
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uvedemo ambulanto zanje v zdravstvenem
domu. Takrat je bila v Zdravstvenem domu
Cerknica le ena zdravnica s poznavanjem
tega področja in na predlog direktorice sem
se izobrazila še jaz, vendar pa naj bi bila le
za »rezervo«, če bi kolegica prenehala delati.
Da pa ne bi šlo znanje »v nič«, smo enkrat
mesečno uvedli ambulanto v Starem trgu.
Taka ambulanta je za ljudi zelo v redu. Sladkorni bolniki so predvsem starejši ljudje, ki
težko hodijo v Ljubljano. Hkrati pa so v Ljubljani razbremenjeni in lažje delajo z zahtevnejšimi pacienti. Res pa je, da v bistvu nisem
zagovornica teh ambulant, saj menim, da
delo s sladkornimi bolniki sodi v sklop splošne ambulante. A je že tako, da imajo tudi
zavarovalnice svoje zahteve, ki jih je pač potrebno upoštevati.
Kot sem že rekla, te ambulante prinašajo prednosti za bolnike. Ker so nam blizu,
lahko bolje skrbimo zanje. Druga zgodba
pa je, koliko so bolniki pripravljeni aktivno
sodelovati pri zdravljenju. Kajti prav njihovo
sodelovanje je bistveno pri sladkorni bolezni
in tu imajo zdravniki iz mesta veliko večjo
avtoriteto. Če jaz rečem pacientu, da bo moral preiti na inzulin, če ne bo začel bolj paziti
na hrano in se več gibati, me upošteva ali pa
ne. Če mu isto pove zdravnik v Ljubljani, pa
začne takoj bolj paziti nase in nekateri kar
za nekaj let odložijo zdravljenje z inzulinom.
■ Čeprav »zdravniki zdravite«, pa se vse
več ukvarjate tudi s preventivo. Veliko je
preventivnih akcij na državnem nivoju,
pomembna pa je tudi tista preventiva, ki jo
zdravniki izvajate v ambulanti.
Na državnem nivoju se že mnogo let izvaja
preventiva na ginekološkem področju, zadnjih
15 let je formalno urejena tudi preventiva na
področju srčno žilnih bolezni, kjer sem se tudi
osebno močno angažirala. Sledile so preventivni pregledi na osteoporozo, preventiva črevesnega raka, pa raka prostate. Zdravniki zdaj
dovolj zgodaj odkrivamo te bolezni in smrtnih
primerov je vedno manj.
Pri taki preventivi več kot zdravniki dosežejo
mediji in odmevne akcije. Zdravniki pa preventivo izvajamo, lahko bi rekli, tudi bolj individualno. Ob vsakem obisku pacienta, če le
imaš čas, pomisliš na preventivne ukrepe in se
ne ukvarjaš le z aktualnim pacientovim problemom. Spomnim se pacienta, ki si je pri več kot
70 letih želel v preventivne namene izmeriti
holesterol. Povedala sem mu, da to pri njegovih letih ni potrebno, če nima težav s srcem in
ožiljem, pač pa bi bilo dobro preveriti, kako
je s prostato. In tako še pravi čas odkrila raka
prostate, ki pa mu ni delal prav nobenih težav.
To je tista preventiva, ki jo izvajamo dnevno,
pravzaprav kar sprotno.
V 30-ih letih sem svoje paciente dobro spoznala in trudim se biti čim bolj natančna in
dosledna, da jim pomagam ohraniti oziroma
izboljšati zdravje. Seveda pa v ambulanti ne
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morem narediti vsega in včasih je pacienta
potrebno poslati v Ljubljano – zaradi specialistov in opreme, česar v manjših ambulantah pač nimamo. Pregled v Ljubljani pa
je mojim pacientom večinoma velika ovira.
Ali ne gredo z lastnim avtomobilom ali so
gibalno ovirani ali pa jih je zgolj strah mesta,
velikih ambulant, klinik. Čeprav na deželi
večinoma živi več generacij skupaj in so v
gospodinjstvu tudi mlajši ljudje, ki pa si zaradi zaposlitve vse težje vzamejo čas zanje.
Tudi sama vidim, kako je včasih težko, ko
pomoč potrebuje moj oče. Če vem za pregled nekaj mesecev v naprej, se lahko organiziram, kadar je kaj nujnega, pa preprosto
ne morem zapreti ambulante in iti.
■ Pa se zgodi, da morate zaradi nesreče,
nenaravne smrti, hudega dogodka ven iz
ambulante, na teren. Kot zdravnica ste
videli in doživeli marsikaj, kar verjetno
tudi vas pretrese?
Smrti v okolju, ki ga poznam že trideset let,
me vedno bolj prizadenejo. Pred kratkim
smo v dolini zaradi nesreče izgubili mladega
moškega in močno me je pretreslo.
Dejstvo je tudi, da meni umirajo sami znanci. Ne žalosti me spoznanje, da umrlemu
medicina ni mogla pomagati, ampak to, da
sem spet izgubila nekoga, ki sem ga dobro
poznala in ga imela rada. In sem žalostna in
prizadeta. Pred takimi čustvi pa ni zaščite in
se mi pravzaprav tudi ne zdi potrebna. Če
te kaj prizadene, moraš to pretrpeti in preboleti. V nasprotnem primeru iz podzavesti
slej kot prej udari na plano. Zato je najbolje
o stvari, ki te je prizadela, razmišljati. Nič
ne de, če zaradi tega kakšno noč slabše spiš.
Potrebno se je zavedati, da so v vsakem življenju trenutki, ko si žalosten. Žalost moraš
sprejeti in jo preboleti v sebi.
Tako svetujem tudi svojcem, ki jih prizadene smrt bližnjega. Običajno se z njimi
pogovarjam in jih pravzaprav pripravljam
že v času bolezni, ko obiskujem pacienta,
vedno pa so jim odprta tudi vrata moje ambulante. In včasih pridejo, predvsem, če so
depresivni. In predvsem tisti, ki ovdovijo,
saj je izguba življenjskega sopotnika ena
najtežjih v življenju.
V kakšni meri jim lahko pomagam, je odvisno od marsičesa, so pa zelo zadovoljni, ker
si vzamem čas in se z njimi pogovorim.
■ Vaši pacienti res čutijo, da jim pripadate
in da jih imate radi. Nenazadnje to
dokazuje tudi lansko leto prejeto občinsko
priznanje, kar – se mi zdi – zdravniki ne
prejmejo prav pogosto. Uvodoma sva rekli,
da je v zadnjih letih slišati veliko kritik na
račun zdravstva in zdravnikov, ampak v
Loški dolini tega ni.
Ljudje smo različni, a zdravnik mora ostati
takšen, kot je. Ljudje začutijo, da ti je mar
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zanje, da ti ni vseeno in se trudiš po svojih
najboljših močeh.
Ko je pred leti umirala moja mama, so jo
morda nekoliko prepozno operirali. Kot
zdravnica vem, da je bilo izredno težko
določiti pravi čas za poseg in absolutno
ne morem govoriti o napaki. Tako pač v
življenju je. Druga plat pa je odnos oziroma komunikacija. V času mamine bolezni
sem bila veliko na kliniki, pa so me pošiljali od enega do drugega in obračali oči
proč. Nihče ni imel ne časa, ne poguma, da
bi mi povedal, kako je z mamo.
Odnosa, komunikacije nas na fakulteti
niso učili in slaba komunikacija je rak rana
našega zdravstva. Opažam, pa tudi pacienti mi povedo, da je v zadnjih petih, šestih
letih prišlo do vidnega izboljšanja. Na
splošno smo zdravstveni delavci vse bolj
prijazni in tolerantni, vedno bolj pacientu
in svojcem razložimo, kar morajo vedeti.
■ Za vas, »našo zdravnico« prijaznost ni
vprašljiva, ampak, ali vam je kdaj težko
ostati prijazna, če vas ljudje nadlegujejo,
kjerkoli vas že srečajo?
Res mi včasih ni pogodu, da me v trgovini
sprašujejo za nasvet. Poskušam razumeti,
saj pravzaprav tudi sama pobaram inštalaterja, če ga slučajno srečam na ulici in ga
zaradi nečesa zelo potrebujem.
A so ljudje vse bolj obzirni in me res ne nadlegujejo, za kar sem jim zelo hvaležna.
■ Včasih ste radi hribolazili,
kaj pa danes?
Ko sem prišla v Loško dolino, sem izredno
uživala. Začela sem namreč samostojno živeti, kar sem si želela že od gimnazije dalje,
imela sem svoj denar in avtomobil, da sem
se lahko večkrat odpeljala v Ljubljano – v
kino, gledališče, na zabave.
V dolini sem se naučila plesati polko, kar je
bilo zame pravo razodetje. Pridružila pa sem
se tudi ustanoviteljem Planinskega društva
Snežnik in na začetku sem več hodila v hribe. Zdaj je takih potepanj manj, zelo rada pa
grem na sprehod. Včasih sem hodila s psičko, zdaj, ko sem brez, pa grem sama.
Sem pa postala prava »kmetica«. Rada
imam svoj vrt in njivo na Poljanah, enkrat
letno pa se odpravim tudi na smučarski dopust. Oba z možem rada smučava, rada se
udeleživa tudi kakšne kulturne prireditve,
za kar pa danes ni treba več v Ljubljano, saj
je ponudba tudi v Loški dolini dokaj bogata. Potem so tu še knjige, kakih deset letno
jih »pospravim«. Za kaj več pa nimam časa
in energije. Razen seveda druženja s prijatelji in sorodniki.
Gospa Snežna Kordiš, hvala za pogovor.
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Jera Razdrih

Ljubljančan v New Yorku
»… And you can hear it in my accent
when I talk,
I'm an Englishman in New York.
I'm an alien, I'm a legal alien,
I'm an Englishman in New York!«
(Sting)
Slovenci navadno ne maramo selitev. Ko si
po dolgih mukah in letih odrekanj uspemo
ustvariti dom, se navežemo na vsak žebelj,
vsako desko in vsak euro, ki smo ga vložili
vanj. In najraje ga ne bi zapustili do smrti.
Tudi če nad našo hišo grozeče visi zemeljski
plaz, za katerega nismo prepričani, ali se bo
utrgal danes, jutri ali čez nekaj let in nas pokopal pod sabo z vsem, kar smo si ustvarili.
Največkrat nas edino goreča ljubezen ali zares dobra poslovna priložnost lahko pripravi
do tega, da ga zapustimo in si ustvarimo novega, bližje svoji bodoči bleščeči karieri ali
ježi v sončni zahod. Navežemo pa se tudi na
ljudi, ki živijo okoli nas. Sosedje po navadi že
pregovorno niso eni od njih …
Za desetletno deklico pred približno dvajsetimi leti (pet let gor ali dol) pa to ni predstavljalo večjih težav. Res je tudi, da je bila pač
postavljena pred dejstvo, s katerim se je morala hočeš – nočeš, sprijazniti. Ko se je poleti, kot že nekaj let zapored, vrnila s šolskega letovanja v Savudriji, sta jo na avtobusni
postaji čakala starša in jo, še polno morskih
vtisov odpeljala domov. Bila je, milo rečeno,
presenečena, ko so se ustavili pred njihovim
dotedanjim vikendom na deželi. Kar nekaj
prepričevanja, pogajanj, joka in cepetanja z
nogami je bilo potrebnih, preden je doumela, da je hiša, kjer je prej preživljala le konce
tedna, zdaj postala njen novi dom.
Novi sošolci so jo sicer lepo in hitro sprejeli
medse in kmalu ni bila več novost na šoli,
kar ji je bilo zelo všeč, saj nikoli ni marala
prvih bojnih vrst. Samo kdaj pa kdaj je še
slišala med hojo po šolskih hodnikih za hrbtom oponašanje njenega narečja. Pa še to je
bila predvsem posledica ur slovenskega jezika, pri katerih jo je učiteljica, ki se ji je zdela
to zabavna popestritev suhoparnega učnega
načrta, dajala za vzgled pravilnega izgovarjanja besed. Te ure so se po navadi podaljšale
še v odmor, ko so se sošolci hihitajoč zbrali
okrog nje in je morala na njihovo vsesplošno
veselje in muzanje ponavljati za njimi besede, ki vsebujejo ozke e-je …
Leta so tekla in Nov Jork je postal njen edini
pravi dom. Ne, v tem stavku ni nobene na-

pake. »Nov Jork« je lokalno ime dela vasi, v
katerem je živela. Tudi ko se je šolala v Ljubljani, ji ta ni več dišala domače. Ni ji bila
več všeč množica ljudi, ki je ves čas hitela in
gomazela z vseh strani, neznosen hrup, ki je
bil prej del njenega vsakdana in ga, ko je še
živela v Ljubljani, ni niti opazila, pa čeprav je
živela v bloku, ki je stal tik ob cesti, v bližini
železniške proge. Takoj po selitvi na deželo
se ji je zdela precej bolj moteča in strašljiva
neznosna tišina, ki je bila najbolj glasna ponoči in ji je kot majhni punčki z največkrat
prebujno domišljijo v trenutku pričarala
prav vsako pošast in strahove, za katere je
kadarkoli slišala. In prav ta ista tišina je kasneje postala njena prijateljica, ki jo je imela
neizmerno rada.
Nikjer pa ni bila več čisto »naša«. Doma je
za vedno ostala delno »una, k je pršla sz Lublane«, v Ljubljani pa so jo označevali z Notranjko, Dolenjko včasih pa celo z Gorenjko.
Kljub vsem nesporazumom in težavicam pa
ji je sprememba okolja edinole koristila. Le
tako je lahko odkrivala razlike v način življenja. In spoznala, da se življenje na vasi
ne razlikuje več toliko od življenja v mestu,
kot si nekateri ozkogledi meščani radi domišljajo. In tudi ne, kakor nekateri vaščani radi
tarnajo. Nekatere možnosti so na podeželju
sicer resda omejene in je zanje potrebno več
truda in vztrajnosti, vendar ima podeželsko
življenje tudi dobre strani, ki ta trud odtehtajo. Z obrestmi.
To malo dekletce je medtem zraslo in kolikor si je dovolilo, tudi odraslo. Ljubezen jo
je pripeljala do odločitve, da se ponovno
preseli in zdaj že slabi dve leti spoznava
svoje novo življenjsko okolje. In čeprav jo
je življenjska pot odpeljala samo do naslednje občine, je spoznala, da je prišla spet
v čisto nov, drugačen svet, kot ga je bila
vajena prej in ki ga mora čisto na novo
začeti spoznavati in raziskovati. Vendar
ji je z vsako selitvijo lažje, saj so jo izkušnje naučile, da te okolica vedno sprejme
z odprtimi rokami, če ji ne vsiljuješ svojih
revolucionarnih idej, ampak se do razumne meje prilagodiš in pokažeš voljo do
učenja in spoznavanja novih ljudi, navad
in pripravljenost življenja z njimi v slogi in
prijateljstvu. Ker pa je izpolnila slovenski
bonus selitev ali ga celo presegla, se je odločila, da bo ostala tu, kjer je zdaj, in kjer
ji je lepo, za vedno. Srečna do konca svojih
dni. Sicer z oznako »priseljenec« na čelu,
ki pa je skozi leta tako ali tako že postala
del nje in njene osebnosti …

ŽENA
Tebi, draga žena,
za tvoj rojstni dan
poljsko cvetje bom natrgal,
tebi ga prinesel v dar.
Skuhal ti bom kosilo,
pomil posodo, počistil vse smeti,
ti boš lepo počivala,
za drugo naj te ne skrbi.
Saj vem, da sliši se lepo,
oh, ko bi bilo vsaj res,
potem bi večkrat praznovala,
jaz revež bi bil zares.
Ti lepo skuhaj in praznuj,
še jaz bom jedel in ga pil,
tebe hvalil bom na ves pretek,
tako ostane naj na vek.
Greva v gostilno,
hotel, ne vem še, kam,
kjer bova v miru praznovala
kakor ti, tako tudi jaz.
Tebe bodo blagrovali,
ti stiskali roko,
vse najboljše ti želeli,
saj vem, kako gre to.
Draga žena, potem bova zaplesala,
valček, polko, rokenrol,
po plesišču se vrtela,
zares nama bo lepo.
Vinko Kraševec
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Narečna literarna ustvarjalnost pri sosedovih
Ne morem drugače, kot da zapišem nekaj
besed o dveh zelo posebnih avtorjih, saj
upam, da bo njune besede še kdo vzel v roke.

dela, ki mu odpirajo razmeroma neznan svet,
ki pa je mestoma vendarle tako domač, da bi
lahko bil tudi njegov, naš, slehernikov.

Prva je Josipa Pepka Klepac, ki je v založbi
Matice Hrvatske lani v Čabru izdala zbirko
deloma narečnih, deloma v knjižnem jeziku
pisanih pesmi z naslovom Kan gre ta svejt
in v njih ponudila bralcu poleg nekaj trpkih
spominov tudi bogastvo svojih izkušenj in
modrosti, vedrine, odprtosti, naklonjenosti
do ljudi in ljubezni do domače zemlje, ki jih
podaja v sočnem domačem narečju.

Roman Vejš – (ne) vejn (Matica Hrvatska
– ogranak Čabar, 2009) je kot rečeno pisan
v gerovskem govoru, literarna junaka, prezgodaj in proti svoji volji upokojena Ive in
Tune pa sta »ledsku smeće«, ki v gostilni
Prva pričest (Prvo obhajilo!) ob preobilici
časa trenirata za profesionalna pijanca in
med treningom razpredata svoje duhovite
komi-tragične, filozofske, satirične, kritične, politične in poetične pogovore – vse to
ob prisotnosti natakarja, ki poslušno naliva
»hribarsko cujko« ali »gemišt«, a sploh ne
govori. Bralec se naslaja ob prepričljivo napisanem delu in hkrati zaprepaden spoznava
osebni svet obeh junakov, ki pa je v marsičem vendarle tako zelo občečloveški.

Avtorico posebej zanima domači kraj, o katerem v naslovni pesmi zapiše: » Praznejo se
sjeua/, zapirajo se šiše/, samu te pa tan/, še
kak starčok diše…/«. V razmišljajoči pesmi
Ko pazabeš lejta štet med drugim hudomušno in hkrati modro ugotavlja: »Od šizdesit
več tižje hudiš, /ko da te mau zalejta/, al bol
greš ti pačase/, hitreje gredo lejta …«.
V zbirki pa najdemo tudi pesem, posvečeno
bratu Matiji oziroma njuno medsebojno pesniško dopisovanje, Pepkinega brata pa Loška dolina dobro pozna kot godca in pesnika
Matijo Turka. Žlahtna »rejč damača«, …!
*
Pravzaprav me je malce sram, da sem morala
prav na drugem koncu Slovenije izvedeti, da
v naši soseščini - resda onkraj državne meje Zlatko Pochobradsky iz Čabra piše imenitno
literaturo v gerovskem govoru, ki je iz iste jezikovne sklede kot nam bližja babnopoljščina.
Z občudovanjem in užitkom človek prebira

Tudi če roman ne bi bil napisan v narečju,
bi bil aktualno in zanimivo branje, tako pa
se zdi, da iz njega sam pradavni duh kraja
govori svoje mogočno tisočletno sporočilo.
Res odlična, pomembna in privlačna knjiga,
ne le za čabransko deželo, ampak tudi za vso
soseščino na obeh straneh meje.
Pesniška zbirka Zlatka Pochobradskega Vrata
(samozaložba, Čabar 2005) je na prvi pogled
nekaj povsem drugega: prefinjena in občutljiva, a hkrati po moško jedrnata. S skrbno
izbrano besedo avtor slika globoko premišljujoče, trpke, bridke, otožne, presunljive,
nostalgične, včasih pa vendarle tudi hudo-

mušne, kritične in celo pikre podobe. Pred
notranjimi očmi bralca se nizajo vrata, ključi in okna opustelih hiš, cele na pol prazne
vasi, (»Jure s Hriba/ muad, lejp/i jak/ adošu
je/ v Ameriko./ I tu je se / kaj se/ a njeme /
vej.«), ljudje s svojimi napakami in bolečinami, bridko življenje garačev, a tudi mogočni
gozdovi in bistri potoki, ki jih zaznamujejo in
oblikujejo, milina domačih krajev, najlepših
na svetu, ki jo v srcu nosijo na tuje … (»Sake
ad nas/ debuoku v sjebe/ nuse lepato/skrito./
Anu zrnu/bisernu.«). Kamorkoli jih nese življenje, z ljubeznijo ohranjajo in negujejo domačo besedo kakor pesnik sam – ali pa tudi
ne. (»Maja rejč/drage kamn/ na majme vrate./
Ad maje matere/dan/ samu mjene./ Čez no
mislen/ samu jest. Maja je rejč ogrlica/ kire ne
moureš/ zgebet/ v nebene / tujine. Maja rejč je
/samu maja./ Uona je jest.«/)
Potem pa se pred bralca postavi Pumpa:
»Stara pleška/vatrogasna/ pumpa/spaua je
mirnu/ čaz douga lejta./ Varvaua je Plešce/
ad uogna/ ku svite Florijan./ Al anga jo je
dniva/ prebedeu uogn/ i še se nej/ ne prebediua/ a več je zgarejua«. Pojavita se tudi Tune
in Ive, pa vaške lepotice in opravljivke, kandidati za svetnike in spreobrnjenci …
Nisem posebna ljubiteljica, še manj poznavalka poezije, ampak tale Vrata me na nek
težko razložljiv, a prijeten način spominjajo
na večnega Hafisa, ki se šopiri med mojimi
najljubšimi knjigami ...
Kaj naj rečem? Berite, ljudje, vredno je!

M. O.

Etnološka delavnica »Dediščina na starih
poštnih poteh – Plešce, 15.–20. avgust 2011«
V Loški dolini ob imenu kraja Plešce tik
za mejo s Hrvaško večinoma pomislimo
na tamkajšnjo tovarno, močno povezano z
domačo Kovinoplastiko, morda še na bližnjo
Osilnico in Petra Klepca, kaj več pa niti ne.
Pa je škoda, veliko lepega in zanimivega je
tod mogoče videti in doživeti …
V drugi polovici avgusta na primer se je
tam v organizaciji Palčave šiše, prve zasebne
etnološke zbirke na Hrvaškem, ki temelji na
dediščini družine Čop, odvijala etnološka
delavnica z naslovom Dediščina ob starih

poštnih poteh. Udeleženci delavnice so
preživljali dneve z domačini v Prezidu,
Starem in Novem kotu, na Kozjem vrhu,
na Travi, v Dragi, Travniku, obiskali so tudi
Črni Potok, Trstje, Gerovo in Čabar, pa
še Bosljivo Loko in vrsto drugih - skratka
kraje v dolinah Kolpe in Čabranke ter
okolici, seveda v skladu z zasnovo delavnice
predvsem tiste, ki ležijo ob starih poštnih
poteh. Te so večinoma nastale na poprejšnjih
karavanskih oz. trgovskih poteh. Ena takih
je potekala tudi iz Loža preko Babne Police
v Bukovico na Babnem Polju ter dalje skozi

Žleb v Prezid in naprej. Poti so potekale po
odprtih grebenih in ravninah, saj je bilo tam
veliko varneje pred roparji kot v gozdu in
ozkih dolinah. Danes so ti odmaknjeni kraji
še vedno polni zgodovine in spominov, pa
tudi stavbne, pripovedne, glasbene in plesne
dediščine, čeprav so nekateri le še prav
skromno naseljeni, drugi pa se zlagoma na
novo razcvetajo.
Delavnice se je udeležilo nekaj uglednih
znanstvenikov in raziskovalcev, med drugimi
muzikologinja dr. Urša Šivic, dialektolog
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dr. Matej Šekli, raziskovalec plesne dediščine
Tomaž Simetinger, umetniški fotograf,
arhitekt in pisec Andrej Blatnik, poleg njih
pa še peščica navdušencev, ki so po tej poti
želeli bolje spoznati kraje na obeh straneh
meje v dolini Čabranke in Kolpe.
Delo se je vsakič začelo v imenitno ohranjeni in restavrirani Palčavi šiši v Plešcah oziroma na njenem skednju, kjer se je zvečer tudi
sklenilo – včasih s predavanji (tudi Alenka
Veber z Babnega Polja je govorila tam), enkrat s plesom, drugič z izdelovanjem rož iz
papirja in folklornimi pripovedmi, pa spet
z literarnim večerom in razstavo sijajnih fotografij piranskih solin Andreja Blatnika, ki
so visele tudi že v prestižnem Cankarjevem
domu. Vse skupaj se je sklenilo v soboto s
planinskim pohodom oziroma romanjem
na Sveto goro nad Plešcami, kjer sta skupaj
maševala duhovnika iz Prezida in Grosuplja,
od koder je prišla večja skupina romarjev.
Slišati je bilo hrvaško in slovensko besedo in
tudi petje je ubrano donelo v obeh jezikih.
Popoldne pa je bil v vasi še pravi vaški sejem
z vsem, kar sodi nanj.

KULTURA

Tisto nedeljo je Palčava šiša imela »dan odprtih vrat« in voden ogled vsega, kar ponuja,
je bil posebno bogato doživetje :
Hiša, last družine Čop, katere priimek je v
teh krajih znan že nad 500 let, je spomenik
hrvaško-slovensko-nemškega sožitja v teh
krajih. Obnovljena hiša je bila za javnost
odprta leta 2006 kot prva zasebna etnološka zbirka na Hrvaškem. Podeželska hiša iz
leta 1856, ki so jo obnovili slovenski potomci družine, aktivni tudi v drugih projektih
ohranjevanja, zaščite in predstavljanja dediščine, je kulturni spomenik na meji med
Slovenijo in Hrvaško.
Hišna zbirka predstavlja življenje sredi 19.
stoletja v bogati podeželski hiši ter življenjske
navade in kulturo prebivalcev tega časa v dolini Čabranke. Ohranjen je popolnoma opremljen trgovski prostor iz srede 19. stoletja,
obokani gostinski prostori, čedno dekorirani
sprejemnica in jedilnica z restavriranimi notranjimi poslikavami in pečjo, salon ter stari
urad in spalnice v prvem nadstropju. V hiši
sta tudi bogata knjižnica in zbirka starih dokumentov ter etnološka zbirka v mansardi in
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na skednju s predstavitvijo starih obrti. Hiša
ima tudi veliko obokano klet za vino, s katerim so lastniki nekdaj trgovali. Na dvorišču
stoji kamnit skedenj, zgrajen istega leta kot
hiša. Naredili so ju najboljši mojstri s Primorske, vendar ob upoštevanju lokalnih gradbenih značilnosti tistega časa. Hiša je še popolnoma opremljena s prvotnim pohištvom
in drugo opremo, v njej pa lahko slišite tudi
originalno ljudsko glasbo harmonike, ki je
nekdaj igrala v gostinskem prostoru Palčave
šiše za ples, govorico lokalnih prebivalcev v
tem delu Hrvaške in Slovenije in staro glasbo
z gramofona, ki se je igrala med obema svetovnima vojnama v sprejemnici.
Tudi širša okolica Palčave šiše je mikavna, urejena, polna zgodovine in naravnih lepot …
Ves teden na etnološki delavnici je bil poln pisanih vtisov in globokih doživetij v krajih, ki
vabijo k ponovnemu preživljanju lepih uric,
še bolj pa k razmišljanju, raziskovanju in tudi
posnemanju, saj navdušujočih vzgledov res ne
manjka in človek je vesel, če je bil lahko vsaj
za kratek čas del tako lepega in pomembnega
dogajanja, kot je bila ta etnološka delavnica.

Andreja Ravšelj

Tek po polhovih stopinjah
Športnorekreativno društvo Snežnik – Kozarišče je v sodelovanju s Turističnim društvom Loška dolina letos izpeljalo že 8. tek
po polhovih stopinjah. Tek je potekal v sklopu prireditev Polharske noči in se je v lepem
jesenskem popoldnevu prepletal s pestrim
dogajanjem na Zagradnih njivah.

vremenom, ko nam je poplava najprej zalila
proge, nato pa je bil tek izveden v hladnem
in deževnem vremenu (temu primerna je bila
tudi udeležba tekačev), smo bili organizatorji
veseli tako velikega števila dobro razpoloženih tekačev. Skupaj je teklo 178 tekačev, na
štirih dolžinah prog.

Prav lepo vreme je bilo verjetno vzrok, da je
bila udeležba na Teku po polhovih stopinjah
letos rekordna. Po lanskih nevšečnostih z

Tek sodi v sklop osmih tekov ELGO Nova
Notranjskega tekaškega pokala 2011 in je
med vsemi teki z dožino 14,6 km najdaljši.

To progo je preteklo 46 tekačev in 16 tekačic.
Da so bili tekači dobro pripravljeni, dokazujeta tudi nova rekorda proge. Pri ženakah je
nova rekorderka Kristina Bele, pri moških
pa Toni Habjan.
Ker je veliko takačev, ki na teku želijo sodelovati, jim je pa 14,6 km preveč, smo dodali
še tek na 7,7 km, ki pa ne šteje za točkovanje
ELGO Nova NTP. Kljub temu se je tega teka
udeležilo 21 tekačev in 11 tekačic.

Foto: Nace Farkaš
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Domen Kordiš

Poletni pokal
Geoplin 2011
na tekaških
rolkah

Najmlajši in srednji osnovnošolci so tekli na
600 m – en krog okoli jase prireditvenega prostora. Še en malo daljši krog so dodali starejši
osnovnošolci in tako pretekli 1500 m. Med
osnovnošolci je nov rekord na krajši progi
pretekel Nejc Šraj iz OŠ Nova vas. Ravno
učenci z Blok so letos najštevilčnejši udeleženci tekov NTP. So se pa na Teku po polhovih stopinjah izkazali domači osnovnošolci,
ki so uspešno branili domači teren. Bilo jih je
največ, pobrali pa so kar 12 medalj od osemnajstih.
Na tekih je vedno lepo opazovati, kako se s
progo in samim seboj soočijo različne generacije tekačev, od najmlajših, ki šele vstopajo
v osnovno šolo, do najstarejših. Najmlajšega
udeleženca nismo razglasili, ker po pravilih
NTP lahko tekmujejo samo otroci rojeni leta
Kategorija P1

600 m

2006 ali prej, smo pa imeli dva najstarejša
udeleženca teka. V točkovanju ELGO Nova
NTP je bil najstarejši udeleženec Janez Klančar, med vsemi tekači pa Franc Levec, ki je
zvesti udeleženec naših tekov. Kljub temu
smo ga organizatorji na razglasitvi spregledali, za kar se mu opravičujemo in mu želimo, da bi nam še naprej dajal vzgled s svojim
športnim življenjem.
Da smo tek lahko izpeljali v zadovoljstvo vseh, se
moramo zahvaliti sponzorjem tega teka: ELGO
Novi d.o.o, Občini Loška dolina, Alpodu d.o.o in
Avto minjonu d.o.o.
Člani ŠRD Snežnik - Kozarišče smo se trudili,
da bi tekmovalcem omogočili najboljše pogoje za tek in dobro počutje, upamo, da so bili
zadovoljni in se naslednje leto vidimo spet.
Kategorija F1

600 m

1. Ema Bebar

OŠ Stari trg

1. Žan Poje

OŠ Grahovo

2. Hana Zabukovec

OŠ Stari trg

2. Nace Mlakar

OŠ Stari trg

3. Klara Jernejčič

OŠ Rakek

3. Miha Mlakar

OŠ Stari trg

Kategorija P2

600 m

Kategorija F2

600 m

1. Maja Mlakar

OŠ Stari trg

1. Nejc Šraj

OŠ Nova vas

2. Sara Zidar

OŠ Nova vas

2. Miha Kandare

OŠ Stari trg

3. Maja Zbačnik

OŠ Loški Potok

3. Tine Mikuž

OŠ Begunje

Kategorija P3

1500 m

Kategorija F3

1500 m

1. Jenko Teja

OŠ Ilirska Bistrica

1. Andraž Ponikvar

OŠ Nova vas

2. Katja Kranjc

OŠ Nova vas

2. Tine Žnidaršič

OŠ Rakek

3. Anita Žnidaršič

OŠ Rakek

3. Juš Šajn

OŠ Rakek

14, 6 km NTP Absolutno
1. Kristina Bele

1. Toni Habjan

2. Jerneja Mihevc

2. Sebastjan Puš

3. Sonja Knap

3. Denis Guzelj
7, 7 km Absolutno

1. Metka Bulc

1. David Janež

2. Tjaša Štritof

2. Matjaž Kešanski

3. Anita Mlakar

3. Darko Kunc

Z dvema tekmama v prvem oktobrskem vikendu se je končal Poletni pokal Geoplin na
tekaških rolkah. V sklopu tega tekmovanja
so tekmovalci SK Kovinoplastika Lož nastopili na vseh sedmih tekmovanjih. Dosegli so
11 uvrstitev med najboljše tri, od tega tudi 3
zmage, v skupnem seštevku omenjenega pokala pa sta se z osvojenim 2. mestom najbolj
izkazala Tina Mlakar med mlajšimi mladinkami in Nace Žnidaršič med starejšimi dečki.
Eno tekmo Poletnega pokala je organiziral tudi SK Kovinoplastika Lož, in sicer
je že 12. tekmovanje »SKI rolke Lož« potekalo na novi trasi Podcerkev-Klance, ki
se je zaradi širine in konfiguracije proge
izkazala kot prava izbira, kar so potrdili
tudi sami tekmovalci in njihovi trenerji.
Tekmovanja se je udeležilo malenkost čez
100 tekmovalcev iz 10 slovenskih klubov,
med njimi tudi 15 tekmovalcev domačega
smučarskega kluba. Na domači tekmi si je
zmago pritekla Tina Mlakar med mlajšimi
mladinkami, 2. mesto sta zasedla Simon
Kočevar med člani in Nace Žnidaršič med
st. dečki, bronasto kolajno je osvojila Urška
Poje med st. deklicami, še 6 tekmovalcev
pa se je uvrstilo med najboljšo deseterico.
Poleg navedenih tekmovanj so se tekmovalci SK Kovinoplastika Lož udeležili še enega
tekmovanja na tekaških rolkah, šest starejših tekmovalcev pa se je udeležilo tudi DP
v letnem biatlonu na Pokljuki. Simon Kočevar je na tem tekmovanju med člani zasedel
5. (šprint) in 4. mesto (zasledovalno), Jure
Sterle med mladinci dvakrat 4. mesto, Tina
Mlakar med mladinkami 3. (šprint) in 2. mesto (zasledovalno), med mlajšimi mladinci
pa so Jure Ožbolt, Žan Petrinčič in Primož
Vampelj oba dneva osvojili prva tri mesta.
Simon Kočevar je nastopil tudi na letnem
svetovnem prvenstvu v biatlonu na Češkem
in skupaj s še tremi reprezentančnimi kolegi v mešani štafeti med mlajšim člani osvojil
srebrno kolajno, v šprintu je bil 25., na zasledovalni tekmi pa je svojo uvrstitev popravil
za 10 mest. Več o Simonu in sprejemu, ki mu
ga je pripravil SK Kovinoplastika Lož skupaj
s Športno zvezo Loška dolina in starši, prav
tako lahko preberete v tej številki Obrha.
Mlajše tekmovalce, ki tekmujejo še na zračni
puški pa letno DP v biatlonu še čaka in tako
se bo s tem tekmovanjem 29. 10. v športnem
parku Stari trg poletni del sezone zaključil.
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Najbolj urejena vas,
naselje in individualna
hiša z okolico v občini
Loška dolina 2011
Urejena podoba individualnih hiš, vasi in naselij oblikuje vtise
obiskovalcev ter vpliva na kvaliteto našega življenja. Akcijo ocenjevanja urejenosti vasi in naselij v občini Loška dolina, ki jo je
leta 2006 začelo društvo En-Trn, je letos vodil Javni zavod za
kulturo in turizem Grad Snežnik.
Komisija, ki so jo sestavljale Karmen Bajec, Janja Mlakar in
predsednica komisije Martina Seljak, si je 9. julija 2011 ogledala
20 vasi (Markovec letos ni bil ocenjen zaradi del, ki se odvijajo v
naselju), 4 naselja in 2 individualni hiši z okolico, ki sta se prijavili k sodelovanju. Izmed vasi je največje število točk dobilo
Babno Polje in se okitilo z nazivom Najbolj urejena vas v občini
Loška dolina 2011, sledita mu Babna Polica na drugem in Viševek na tretjem mestu. Med naselji je zopet najbolj urejen Pudob
– novi del. Ocene za obe sodelujoči individualni hiši so bile zelo
visoke, le za pet stotink točke pa je prvo mesto prevzela individualna hiša Đurđe Janež iz Babnega Polja pred hišo Adrijane in
Branka Vampelj iz Pudoba.
Nagrade so bile najboljšim podeljene ob zaključku pohoda
okrog Loške doline – 16. oktobra 2011. Del nagradnega sklada je
prispevala KGZ Krpan Cerknica.

Zaključena poletna
turistična sezona
Kazalci uspešnosti letošnje poletne turistične sezone v Sloveniji
so pozitivni in v primerjavi z lanskim letom precej boljši. Podobno so s poletno turistično sezono zadovoljni tudi turistični
ponudniki v Loški dolini.
Letošnje poletje pa je imel svoja vrata resnično na široko odprta
tudi Turistično informacijski center v Ložu, vsak dan od 10. do
18. ure. Med obiskovalci TIC-a je bilo največ domačinov iz Loške doline. Zanimala so jih predvsem promocijska gradiva, unikatni spominki in zemljevidi kolesarskih poti. Tujci so največkrat povpraševali po različnih doživetjih v naravi (opazovanje
medvedov, interpretacija narave), poteh (pohodne, kolesarske)
ali destinacijah v okolici. Večkrat so kampe ali vsaj primerna
parkirišča iskali novodobni nomadi z avtodomi. Še najmanj individualnih obiskovalcev je bilo iz drugih krajev Slovenije, ki si
svoj izletniško pot začrtajo že doma.
Veliko bolj kot število obiskovalcev nas veseli, da so turisti navdušeni nad našimi kraji in gostoljubnostjo ljudi. Želimo si, da
bi ob odhodu dejali podobno kot mladi par z Aljaske: »Če do
sedaj niste imeli obiskovalcev z Aljaske, jih boste zagotovo imeli
v prihodnje, saj jih bova pripeljala midva!«
Sporočamo, da je od 1. oktobra do 30. aprila TIC LOŽ
odprt od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro.

17

TURIZEM

november, 2011

»Potok poje mi«
Usposabljanj za turistične vodnike, ki ga je
organizirala RRA Notranjsko-kraške regije, izvajala pa Turistično-razvojna agencija Autentica iz Kopra, je potekalo v Pivki
od sredine aprila do začetka junija letos.
Izobraževanje je bilo namenjeno informatorjem v turistično informacijskih centrih
(TIC-ih), zaposlenim v turizmu, turističnim ponudnikom ter uporabnikom znamke območja Zeleni kras in (potencialnim)
turističnim vodnikom.
Udeleženci, ki so uspešno opravili izpit, so
dobili potrdilo, na podlagi katerega občina izda licenco za lokalnega turističnega
vodnika na območju občin, vključenih v
projekt "Park Zelenega krasa".
Med temi je bila tudi gospa Lilijana Kandare iz Loža, ki smo jo prosili za pogovor.
■ Lilijana, zakaj si se odločila za udeležbo
na usposabljanju?
K tej odločitvi me je predvsem vodila ljubezen do Loške doline ter njenih naravnih
lepot in želja, da bi te lepote na svojstven
način približala in pokazala čim večjemu
številu obiskovalcev. Imamo čudovito naravo, neprecenljivo zgodovinsko in kulturno
dediščino, sem pa mnenja, da to še vedno
premalo cenimo in da vsega tega ne znamo
dovolj uspešno tržiti. Uspešno zaključeno
izobraževanje mi sedaj ponuja možnost, da
delujem ne le na področju Loške doline, ampak tudi širše – v vseh ostalih občinah, ki so
vključene v projekt Zelenega krasa.
■ Ti je usposabljanje prineslo, kar si
pričakovala? Te je obogatilo, posredovalo
nova znanja? Kaj je bilo najbolj zanimivo,
kaj najtežje, kje ste se (tudi ostali
udeleženci) najbolj namučili, kje zabavali?
Nova znanja so nam bila posredovana s strani izjemno kvalitetnih predavateljev, strokovnjakov na svojem področju:
Simon Kerma s fakultete za turizem Turistica
iz Portoroža nam je predstavil koncept trajnostnega turizma ter uporabo načel v praksi,
v nadaljevanju pa je govoril še o družbenogeografskih značilnostih Zelenega krasa.
Andrej Medved, strokovnjak za ohranjanje narave in razvoj podeželja je predaval o turizmu
in projektu Natura 2000 ter o priložnostih financiranja turistične infrastrukture in dopolnilnih dejavnosti na podeželju iz skladov EU.
Andrej Bandelj, profesionalni turistični
vodnik z državno licenco nam je predstavil
tehnike turističnega vodenja in podrobneje
predstavil zanimivosti Zelenega krasa.

Špela E. Habič, ki med drugim deluje na
področju varstva narave, nam je pripravila
nazoren prikaz interpretacije narave skozi
turistično vodenje.
Gabrijela Brovč, ki se že 27 let ukvarja s turizmom kot vodnica, je v svojem predavanju
imenitno demonstrirala vključevanje zgodb
v turistično vodenje v turistično informacijskih centrih.
Matjaž Primc, vodja agencije Autentica,
spremljal nas je na ekološko kmetijo Mahne
v Brkinih, predaval pa tudi o osnovah komunikacije v turističnih agencijah in turistično
informacijskih centrih.
Tomo Šajn, zgodovinar, je orisal zgodovinski pregled dogajanj na območju notranjskokraške regije, s poudarkom na obdobju 20.
stoletja.
Stanislav Renčelj, ki je med drugim opravil pionirsko delo s področja dediščine in
sodobne prehranske kulture, je predaval na
temo: Kulinarika ter etnološka dediščina in
razvoj turizma.
Gregor Kovačič z Univerze na Primorskem, nam je podal pregled naravnogeografskih značilnosti območja Zelenega
krasa, Boštjan Kos pa program razvoja
podeželja RS za obdobje 2007–2013.
Janko Boštjančič iz Parka vojaške zgodovine
v Pivki: predavanje o vojaško zgodovinski
dediščini.
Niko Milharčič, agencija Vinetou: prikaz
dobre prakse v tej agenciji.
Iz navedenega je razvidno, kako široka je
bila paleta predavanj in vsled tega z gotovostjo lahko trdim, da so bila moja pričakovanja glede izobraževanja zadovoljena. Dejstvo
pa je, da vse to predstavlja šele iztočnico za
nadaljnje kvalitetno, samostojno delo na tem
področju.
Najbolj zanimiv je bil vsekakor praktični
del izobraževanja: obisk ekološke kmetije
Mahne v Brkinih ter predstavitev njihovega
dela in ponudbe; prikaz interpretativnega
vodenja v praksi – učna pot na Mašunu; celodnevni avtobusni vodeni študijski izlet –
praktične vaje iz vodenja skupin, ki je potekal po večini občin, ki so vključene v projekt.
Zase lahko pravzaprav trdim, da je bilo izobraževanje zanimivo od začetka pa vse do
konca. Kot najzabavnejši del naj omenim
igro paintball v režiji agencije Vinetou, ki
sem se je ob tej priložnosti udeležila prvič. Iz
"boja" sem se vrnila z obstreljeno levo ramo,
ampak udarec »krogle« je bil pozabljen že ob
prvem požirku odlične kave, ki so jo fantje
skuhali kar v kotličku nad ognjem, ki so ga
zakurili ob poligonu.
Če bi pa že morala izpostaviti nekaj, kar je
bilo ob vsem tem najtežje, pa bi bili to zago-

tovo trenutki, ko sem čakala, kateri del trase
mi bodo člani izpitne komisije dodelili za
vodenje pri praktičnem delu izpita. Obvladati je bilo namreč treba kar precejšnjo količino podatkov in tudi s tehničnega vidika
vse izpeljati tako, kot so nas učili. Ampak
strahu ali treme ni bilo, kajti globoko v sebi
sem bila prepričana, da bo znanje, ki sem si
ga nabirala ves čas trajanja izobraževanja,
zagotovo prišlo na dan prav v trenutku, ko ga
bom potrebovala. In tako se je tudi zgodilo –
ustni del izpita je bil opravljen zelo uspešno.
■ Sestavni del usposabljanja je bila tudi
priprava izleta. Kaj si pripravila? Je morda
kdo "našel" povsem nove turistične točke, ki
jih domačini ne poznamo ali se nam zgolj
ne zdijo zanimive?
Izpit je bil sestavljen iz dveh delov: praktičnega sem že omenila, teoretični del pa je
predstavljala seminarska naloga – turistični
aranžma na območju Zelenega krasa.
V seminarski nalogi z nekoliko poetičnim
naslovom "Potok poje mi" sem se osredotočila na potok Obrh, ki se vije po naši dolini
in pripravila celodnevni izlet ob njegovem
toku – od izvira Velikega Obrha v Žagi pri
Vrhniki do ponora v Golobini pri Danah. Na
kratko o vsebini:
Potovanje, ki se večinoma odvija z lojtrnikom, delček poti pa tudi prehodimo, se začne tik ob izviru v Žagi. Le dober streljaj proč
od izvira si ogledamo ostanke mlina in elektrarno ter še delujočo žago in razrez lesa. Naslednji postanek je gradič Koča vas iz 16. stoletja, kjer se seznanimo z njegovo zgodovino
in del pozornosti namenimo tudi Otonu
Župančiču, ki je nekaj časa živel in ustvarjal
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Romana Nared,

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

Pohod okrog
Loške doline

prav v tem gradiču. Sledi pot mimo Markovca proti Pudobu, kjer izstopimo in del poti
ob Obrhu prepešačimo ter spoznavamo rastlinski in živalski svet ob vodi in v potoku.
Preko Nadleškega polja se nato z lojtrnikom
odpeljemo do Golobine, kjer sledi ogled lete. Po ogledu se odpeljemo do Markovca na
kosilo v gostišče Mlakar. Meni je sestavljen
iz domače hrane: »kaura« z ocvirkovko in za
posladek jabolčni »štrudel«.
Zadnji del izleta po kosilu je namenjen še
ogledu izvira Malega Obrha pri Kozariščah
ter Gradu Snežnik.
Skozi celo pot, ko spremljamo tok Obrha od
izvira do ponora, se seznanjamo z življenjem,
ki se tu odvija sedaj in kot se je odvijalo nekdaj. Nedaleč nazaj sta bili mlinarstvo in žagarstvo eni najpomembnejših obrti v Loški
dolini. Voda je predstavljala vir hrane (ribolov), po Obrhu so čolnarili, voda je poganjala
mlinska kolesa, napajali so živino ... Industrializacija pa je prinesla bistvene spremembe.
Med potjo torej spoznavamo zgodovinsko in
kulturno dediščino, rastlinski in živalski svet
na tem področju, seznanimo se z geografskimi značilnostmi ...
Taka oblika turističnega vodenja sovpada
z idejo o okolju prijaznem turizmu, saj ne
povzroča hrupa v naravi in ne moti njenega
naravnega ritma življenja, k čemur stremi
tudi projekt Natura 2000.
Izlet bi priporočila šolskim skupinam, primeren pa je seveda tudi za vse ostale, ki si
želijo preživeti prijeten in kvaliteten dan v
pristnem stiku z neokrnjeno naravo.
■Ali je za turističnega vodnika pomembno,
da ima rad kraj, ki ga predstavlja turistom
(seveda, kadar govorimo o lokalnem
turističnem vodniku)? Je v tem primeru
lažje ali je lažje peljati turiste na kako tujo
destinacijo?
Vsekakor je zelo pomembno, da ima vodnik
rad kraje, ki jih predstavlja. Pomembno je
pa tudi to, da svoje delo opravlja z veseljem,
kajti ljudje to zagotovo čutijo. Če se vživiš
v pripoved, ki jo posreduješ obiskovalcem,

jih pritegneš, motiviraš k sodelovanju, dobiš nazaj njihove odzive ... To je delo, ki ga
opravljaš v zadovoljstvo obiskovalcev in istočasno tudi v svoje zadovoljstvo. Slovenski
pregovor pravi: Z dobro voljo začni delo, pa
bo lep uspeh imelo. In to še kako drži, tudi
(ali pa predvsem) pri delu z ljudmi.
Kar se destinacij tiče, je mogoče res lažje turiste voditi po domačem terenu, ki ga človek
pozna takorekoč do zadnjega kotička in ve
o njem povedati tudi stvari, ki v uradni literaturi niso navedene. V primeru vodenja
na domačem terenu je manj predhodnih
priprav za delo. Za vodenje na drugih lokacijah pa je potrebno vložiti malo več truda v
priprave. Vendar to ne predstavlja nobenih
težav, če človek to počne z veseljem. Nenazadnje sem vneta zagovornica vseživljenjskega
učenja, tako da mi je osvajanje novih znanj
tudi na področju turizma v veliko zadovoljstvo in veselje.
■ (Verjetno) ste vodniki pod okriljem TIC-a.
Je tam mogoče dobiti vaše kontakte ali
boste postavili svojo spletno stran (ko bo
seveda občina sprejela primeren akt)?
Kako pravzaprav priti do vas?
Naše kontakte (telefonsko številko in naslov
elektronske pošte) je mogoče dobiti v turistično informacijskem centru (TIC-u) v Ložu.
Vodniki sicer ne delujemo pod njegovim
okriljem, smo pa ves čas povezani in pripravljeni na sodelovanje. O tem, da bi skupaj
uredili spletno stran, se še nismo pogovarjali. Kontakti bodo objavljeni tudi na spletni
strani Javnega zavoda za kulturo in turizem
Grad Snežnik, predvidoma že v novembru.
Še vedno pa tudi čakamo, da bo občina sprejela Odlok o lokalnem turističnem vodenju.
S tem, ko bodo stvari v zvezi z vodenjem
tudi uradno dorečene, se bomo lažje organizirali (skupaj ali pa vsak zase) in upam, da
bo naše delo že v naslednji turistični sezoni
obrodilo prve vidne sadove.
Lilijana, hvala za pogovor in
veliko veselja pri delu!

Vreme je bilo letos pohodom naklonjeno
celo poletje. Vzdržalo je tudi v jesenskih
dneh in udeležence Pohoda okrog Loške doline v nedeljo, 16. oktobra 2011, obvarovalo
nevšečnosti, kot so dež ali poplave. Mrzlo
jutro in burja, ki je rezala okrog ušes, pa pohodnikom tako ali tako ne predstavljata ovir,
saj se ju da ublažiti s primerno opremo.
Organizator, Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, je k sodelovanju povabil
domača društva, ki so v preteklosti že pripravljala pohodne ali podobne rekreativne
prireditve. Brez njihovih izkušenj in še posebej brez izjemne zavzetosti nekaterih posameznikov, pohod ne bi uspel tako, kot je,
in navdušil številne udeležence.
Pohod okrog Loške doline je bil posvečen
prazniku občine Loška dolina in v prvi vrsti
namenjen domačinom. To je oblika prireditve, ki omogoča sprostitev in rekreacijo, ki ju
v sodobnem času vedno bolj potrebujemo.
Predvsem pa naj bi tako kot sama trasa, ki
sklene krog Loškega polja, na simbolni ravni povezala posameznike in vnesla občutek
skupne identitete. Med potjo se namreč odpirajo podobe doline, ki jih ne vidimo na
naših vsakdanjih poteh. Govorijo o lepoti
narave, človekovih stvaritvah, spominjajo
na stare čase, obujajo legende in odkrivajo
drobne skrivnosti. Teh podob so bili deležni
tudi pohodniki iz drugih krajev Slovenije,
ki jih je bilo celo več kot domačinov. Pot je
prehodilo skoraj tristo udeležencev. Lovoriki za najmlajšega in najstarejšega udeleženca pa sta ostali doma – pri Nini Frankovič
kot najmlajši in Tončki Šepec kot najstarejši
udeleženki pohoda.
Foto: Matjaž Žnidaršič
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Nekateri pohodniki so se na pot odpravili
sami, saj je bila trasa poti na dan pohoda
označena. Grafična podoba smerokaza je
tudi zaščitni znak pohoda, sestavlja pa ga
logo blagovne znamke Dežela ostrnic in s
puščicami nakazane smeri. Ob prijavi je
vsak dobil zloženko z zemljevidom poti in
opisom najpomembnejših zanimivosti. Več
kot polovica pohodnikov se je zaradi družbe,
radovednosti ali varnosti raje priključila eni
zmed štirih skupin, ki so jih vodili naši lokalni turistični vodniki in vodnice ob pomoči vodnikov in vodnic planinskega društva.
Najzgodnejši so skozi mrzel notranjski zrak
krenili že ob pol osmi uri, večina pa se je na
pot odpravila med osmo in deveto uro, ko
je sonce že obljubljalo prijeten dan. Iz parkirišča Kovinoplastike v Ložu pot krene
proti jugu do Starega trga, mimo farne cerkve, po Mandrgah do Podcerkve, kjer se sredi vasi odcepi
proti vasi Klance. Po kakšnem
kilometru rahlega vzpona
zavije levo na gozdno pot,
ki je pod Devinom speljana
do opuščenega peskokopa nad
Danami. Pohodnike je na Domačiji
Kandare v Danah pogrel domač metin
čaj, veselo vzdušje pa spodbudili zvoki
harmonike Magde Mlakar. Gospodar France
je predstavil kmetijo, jamar Matej Kržič pa
kraške pojave s potokom Obrhom in ponorno jamo Golobino, ki tako zelo zaznamujejo
in vplivajo na življenje v Loški dolini. Pohodniki so se nato odpravili naprej čez severozahodni del doline proti Nadleškemu polju,
kjer je Društvo žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina ob pomoči vaščanov
Nadleska poželo pohvale za izvrstna okrepčila. Luka Žnidaršič je raztegnil meh, Ivan
Plos pa vedoželjnim predstavil burno dogajanje v letu 1944, ko so na Nadleškem polju
pristajala zavezniška letala. A pohodnike,
naj bo še tako luštno, pot vedno vleče dalje.
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Foto: Matjaž Žnidaršič

Čez Šeničine in vas Šmarato,
mimo cerkve sv. Marjete, čez
grajski park do Gradu Snežnik, kjer
so ob nogometnem igrišču s čajem (pa
še čem) postregli vaščani Kozarišč. Grajske skrivnosti je pohodnikom razkrila Lili
Kandare, Domen Šraj pa navdušil s svojo
harmoniko.
In tu se začenja drugi del poti: čez Kozarišče
in nato po poljski poti do kapele sv. Družine,
sredi vasi Podgora skrene levo in preko polj
do Sige. Tu se usmeri proti severovzhodu,
kjer doseže gozdni rob in pripelje do izvira
Velikega Obrha. Med vsemi postanki je bil
ta v Žagi pri Benu Žnidaršiču nekaj posebnega, tako kot je on sam. Vrhniške Potepinke
so razvajale s sladkimi dobrotami, ob zvoku
harmonike Damjana Forjaniča pa so grla,
kar sama lovila prave tone. A treba je bilo

kreniti naprej do Loža, čez Vrhniko in Kot,
mimo Koče vasi, kjer so zapuščenemu gradiču vsaj nekaj življenja vdahnile zgodbe, ki
jih je obudila Milena Ožbolt. Pot nato prečka
Obrh pri Renkočih, za nekaj časa postane
malo trša na asfaltni cesti čez Markovec proti
Staremu trgu, pri 'smrekcah' pa skrene desno
čez prijeten gozdiček do Ograd. Od tu je le
še nekaj minut hoje do cilja, pot pa vodi za
Malim vrhkom in pod Loškim gradom, kjer
pri TIC-u v Ložu doseže glavno cesto.
Na koncu so obiskovalci ob topli hrani in
ritmih ansambla Ugib prikimavali in hvalili
pohod. Pot je lepa, večinoma ravninska in,
kljub za nekatere zastrašujočih 22 km dolžine, nezahtevna. Manjše kritike in napake so
dragocene izkušnje, predvsem pa so zaveza
pohvale in želje za naprej: naslednje leto gremo zopet okrog Loške doline.
Foto: Matjaž Žnidaršič
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Alenka Veber

Pogače je za
vse dovolj
Že veliko črnila se je v Notranjsko-kraški regiji,
vključno z našo občino, prelilo okrog turizma.
Tudi tistega – negativnega. Starejši občani se
bodo zagotovo spomnili prizadevanj v 60-ih
letih prejšnjega stoletja, da Grad Snežnik svoja
vrata odpre tudi za javnost. In jih je.
Tako imamo v našem delu regije enega izmed najbolj privlačnih atributov. Kdo bi utegnil na tem mestu reči: »In to je tudi vse.« Pa
temu ni tako. K temu zapisu me je nagovorilo predvsem slednje.
Nedolgo nazaj je bilo na eno izmed društev
v naši občini naslovljeno vprašanje, da bi si
pohodniki poleg Grada Snežnik radi ogledali tudi Babno Polje in če jim lahko pomagajo
s kakšno informacijo. Informator na drugi
strani žice naj bi odgovoril nekako takole:
»Saj tam ni nič. Nimate kaj videti. Tam ni nikogar, ki bi znal kaj povedati.« Pa smo opravili. A ne v celoti. Trmasto vztrajanje morebitnih turistov jih je naposled pripeljalo tudi
v kraj, »kjer ni kaj videti«.
Že res, da domačini najbolje poznamo domače kraje. Nekateri smo se za vodenje po
Notranjsko-kraški regiji tudi usposabljali ter
se, preden bo Odlok o lokalnih turističnih
vodnikih in turističnem vodenju v Občini
Loška dolina sprejet, vpisali v register lokalnih turističnih vodnikov v drugi občini, ki
ima ta odlok že sprejet. Slednje nam omogoča, da lahko opravljamo dejavnost na celotnem območju Zelenega krasa, ki zajema
občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.
Tako smo po naših krajih popeljali Društvo
upokojencev Trbovlje, Društvo upokojencev
Zgornji Kašelj, Društvo upokojencev Mirna
in Lovsko družino Škale.
In pogačo smo, vsaj po našem mnenju, razdelili pravično. Njene drobtinice smo raztresli vse od Cerkniškega jezera prek Mašuna,
Babnega Polja in Grada Snežnik.
Turisti so bili z videnim, okušanim in občutenim zadovoljni. Obljubili so, da v naše
kraje zagotovo še pridejo.
Zakaj je prišlo do zgoraj opisanega dogodka?
Verjamem, da ne zaradi nagajanja ali pa tiste
že pregovorno znane slovenske nevoščljivosti, temveč predvsem zaradi neinformiranosti. Verjamem, da bo boljše.
Mogoče nas je res samo peščica, ki v turizmu na našem območju vidimo priložnost za
delo. Znanje imamo, voljo tudi. Mogoče kdaj
pa kdaj pogrešamo malo več naklonjenosti
in razumevanja lokalne skupnosti. Kakšno
oviro pri tem pa bo zagotovo premaknil tudi
TIC v Ložu, kjer lahko dobite prave informacije na pravem mestu.

TURIZEM
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Tone Kotar

Upokojenci z Mirne so obiskali
vaše kraje
DU Mirna je aktivno na mnogih področjih:
Pevski zbor je gostoval v mnogih krajih po
Sloveniji in izven nje, na športnem/šahovskem
področju smo med tremi najboljšimi društvi v
Pokrajinski zvezi DU Dolenjske in Bele Krajine, radi gremo na pohode in izlete.
Tako smo prišli 30. septembra 2011 tudi v vaše
kraje – poln avtobus in še odklonili smo nekaj
kandidatov. In splačalo se je! Kako moderno
se sliši – bil sem na Bavarskih gradovih, pregledovali smo gradove Južne Češke – a tukaj,
na dosegu roke imamo Grad Snežnik, katerega
vsebina je kar podobna tistim iz drugih gradov.
Prijetna kombinacija izleta in lahkega pohoda
po lepi naravi!
Osebno rad gledam naravo in kar je v njej, a
največji vtis je, vsaj name, naredila lokalna
turistična vodička po Notranjsko-kraški regiji

Grajskim zidovom bo sledila čudovita pripoved.

Alenka Veber. Kako rada ima domače kraje,
kaj vse zanje naredi! Naj se to ne razume kot
neka »poceni hvala« ali celo hvalisanje; meni
ni potrebno! A prav je, da se lepe stvari povedo
na pravi način; žal imamo slabih in negativnih
informacij na vsakem vogalu mnogo preveč.

Po parkovnih poteh.
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Razredničarki Andreja Jelinčič in Anita Bajec

Srečali smo se z županom
Učenci obeh petih razredov smo
se odpravili na krajšo ekskurzijo z
namenom, da bi spoznali delo župana in njegovih sodelavcev.
Delovanje občine je učencem
tuje, zato je pomembno, da osebno obiščejo občinsko stavbo, njene urade in se srečajo z županom.
Ker živimo v manjši občini in je
občinska zgradba blizu šole, so
nam delavci občine vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in
nam svoje delo osebno predstaviti. Učenci so imeli pred obiskom
svoja pričakovanja in predstave o
tem, kaj se na občini ureja in kako
občinski uradi izgledajo. Kar nekaj učencev je bilo v občinskih
uradih prvič.
Bili so ponosni, ker so videli,
kje dela župan, se z njim osebno
pogovarjali ter se fotografirali z
njim. Učenci so izpostavili problematiko občine s svojega zornega kota, vprašanja oz. predloge
smo posredovali županu.

Tule so – po njihovi oceni – realni predlogi:
ureditev igrišča v Sigi na
vaškem zemljišču
(za potrebe otrok iz Iga vasi in Podgore)

prenova kulturnega doma
(pleskanje, zamenjava desk na odru,
namestitev klime, zamenjava raztrganih sedežev)

ureditev igrišča pri šoli v Iga vasi
(nakup igral)

nadstrešek na postaji
v Markovcu in v Viševku

Tule pa še nekaj – morda težje uresničljivih – predlogov:
trgovina v Pudobu

namestitev klime v šoli

park za pse v Ložu

Strokovne delavke iz vrtca Iga vas

Praznovanje tedna otroka
Torek

Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je že leta 1956
priznala Generalna skupščina Združenih
narodov. Svetovni dan otroka praznujemo
prvi ponedeljek v oktobru, le-ta pa je uvod
v Teden otroka, ki ga izvaja Zveza prijateljev
mladine Slovenije. V tem času se organizirajo različni razvedrilni programi za otroke v
vseh večjih krajih po Sloveniji. V letošnjem
letu je bila tema posvečena 50. obletnici bralne značke: Pojdiva s knjigo v svet.

- čutna pot na igrišču. Igrali smo
se z različnimi naravnimi materiali, jih spoznavali, tipali, vonjali … Kar nekaj naravnega materiala se je skrilo v naše žepe, se prilepilo na obleko in hotelo z nami domov.

Praznovali pa smo tudi Razigrani in Radovedni
polhki v Iga vasi, vendar malo drugače in vsak
po svojih močeh. Tednu otroka smo pridružili
tudi praznovanje jeseni. Strokovne delavke smo
otrokom pripravile različne dejavnosti.

Četrtek - pravljica Veliki in Mali zajec.

Ponedeljek

- odšli smo na daljši jesenski sprehod. Opazili smo, da je tetka jesen
liste že obarvala v rdečo, rjavo in rumeno
barvo. Nekaj listov smo nabrali in ob prihodu v vrtec smo se z njimi tudi igrali.

Sreda

- tek. Razdalja je bila dovolj kratka,
da smo vsi zmogli preteči ciljno črto in bili
vsi zmagovalci. Nekateri so razdaljo premagali celo večkrat. Tek v skupini je bil za nas
zanimiva izkušnja, saj smo to počeli prvič vsi
naenkrat in pri tem zelo uživali!
Dan sta nam polepšali strokovni delavki iz
vrtca Stari trg. Pravljico smo z navdušenjem
spremljali. Sladko korenje, s katerim sta si
lakoto potešila zajčka, je zadišalo tudi nam.
Mama zajklja nam ga je velikodušno podarila in mi smo ga z užitkom pohrustali. Hvala!

Petek

- odprli smo vrata vrtca za vse
velike radovedneže. Tako so nas obiskale
babice, mamice in očki. Pokazali smo jim,

kako poteka naš vsakdan, kje se najraje igramo in katere igrače so nam všeč. Ob odhodu
velikih radovednežev pa so mali radovedneži potočili nekaj solzic ter se v objemu Maje
in Saše hitro pomiril in hitro zaživeli v duhu
vsakdanjega ritma vrtca.
Ker smo aktivno sodelovali na vseh dejavnostih, smo prejeli prav posebne medalje,
ki nas bodo v sliki spominjale na naše aktivnosti. Imeli smo se lepo in ob letu, ko bomo
že malo starejši, bomo zagotovo ponovno z
veseljem praznovali naš teden. Upamo, da
boste z nami tudi vi in da boste znali poiskati
otroka v sebi.
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Prvi dan smo se
odpravili na po
tep
po gozdu. Ob po
ti so nas čakala
drobna preseneč
enja (škratovi
kamenčki in po
lhkove naloge).

... metanje češa
rkov v
košaro, prenašan
je
krompirja na žl
ici,
hoja z gosenico
, skakanje
v vrečah, hoja s
hoduljami,
podiranje keglje
v ...

CICIKRO
S
Prav iz sose
dnjih
občin so p
rišli,
da bi nas p
remagali!

PREDSTAVA
VELIKI IN MALI ZAJEC
Veliki zajec je spal v veliki postelji,
Mali zajec je spal v mali postelji.
Veliki zajec je jedel velik korenček,
Mali zajec je jedel ...

DAN ODPRTIH VRAT
Vreme skisalo se je,
nas že dopoldne zazeblo
je.
Pa so starši skoraj vsi
prav na hitro k nam prišli.

OPRAVIČILO

V prejšnji številki smo pod prispevek »Po poti Malega Obrha«
pomotoma napisali napačne avtorje. Prispevek je napisal Tilen Pucelj in
za neljubo napako se mu iskreno opravičujem.
Urednica

Članek pripravile vzgojiteljice
»Rdečih, Vijoličnih in Modrih» polhkov.
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Danica Zrim

Zmaga »Ostrnic« na državnih
ženskih kmečkih igrah
Zveza kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena Moravče je 3. julija na kmetiji
»Pirnat« in gradu »Tuštanj« v Moravčah organizirala tekmovanje ekip društev v ženskih kmečkih igrah. Tudi letos se je prijavilo
lepo število ekip, namen iger pa je predvsem
druženje in razvedrilo. Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina je
prijavilo ekipo v sestavi Blaženka Mlakar,
Janja Mlakar in Marica Petrič. Punce so bile
že zjutraj zmagovalno razpoložene, saj so ob
prijavi, kljub temu da je društvo prvič sodelovalo na tekmovanju, napovedale, da so
prišle zmagat.
Že po prvem krogu, ko so v igrah urejale
shrambo, zasadile vrt, sezidale hlev itd., jim
je kazalo odlično, saj so od 26 ekip zasedle
drugo mesto in se uvrstile v drugi krog. V
drugem krogu pa so naše tekmovalke med
bolj športnimi igrami (štafeta, moravški vodovod, skakanje čez plot …) dokazale, da z
usklajenostjo in dovršenostjo lahko dosežeš
izvrstni rezultat. Skupaj z navijaško ekipo so
tekmovalke novico o zmagi sprejele z nepopisnim veseljem, ki se je nadaljevalo vse do
uradne razglasitve rezultatov.

Zmaga naše ekipe pa je hkrati pomenila tudi
zavezo, da bodo prihodnje leto državne ženske kmečke igre v Loški dolini. Že sedaj vas
prijazno vabimo, da se v prihodnjem letu
srečamo v čim večjem številu na Zagradnih
njivah pri Gradu Snežnik.

Andreja Ravšelj

Spoznavajmo Loško dolino
Članice Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina smo se letos že tretjič
podale na pohod in spoznavale lepote Loške doline. Že kar tradicionalno je postalo,
da prvo soboto po veliki maši povabimo še
svoje družinske člane, prijatelje, sosede in
znance in raziščemo del naše doline. Tokrat
smo se podali na pohod od Iga vasi do Babne
Police in nazaj k ogledu Gradu Snežnik.
Letošnji pohod smo začeli v Iga vasi, kjer
nam je naša predsednica odstopila vrt, da
smo lahko parkirali svoje jeklene konjičke.
Po njenem uvodnem pozdravu in prijetni
ugotovitvi, da se nas je zbrala druščina približno tridesetih pohodnikov, kjer so bile
zastopane vse generacije, od osnovnošolcev
pa do upokojencev, smo krenili proti Šmarati. Jutranja hoja med travniki je oživila
spomine na mlada leta pohodnic, ki so svojo
mladost preživljale v Šmarati in nam nekaj
teh tudi razkrile. Da so Šmaračanke tudi
gostoljubne, je dokazala članica, ki nas je v

vasi pričakala s tekočim okrepčilom. Dobro
razpoloženi smo ob cerkvi sv. Marjete slišali
nekaj zanimivosti o vasi in cerkvi.
V Gradu Snežnik nas je pričakala naša članica
in upravnica gradu ga. Majda Špeh, ki nam je
grad razkazala in o njem in njegovi zgodovini
tako zanimivo pripovedovala, da je predvidena ura ogleda kar prehitro minila. Za marsikoga je bil to prvi obisk gradu po obnovi.

močnejše, sence pa vedno manj. Pogled na
Babno Polico je bil tako veličasten, da smo
pozabili na vročino in se podali v vas, ki je za
dobrih 100 m višja od Loškega polja.
Foto: Andreja Ravšelj

Polni vtisov, predvsem o zadnjih lastnikih
gradu Schenburgih Waldenburgih, smo pot
nadaljevali po grajskem parku do Šrange,
katerega so v tem stilu oblikovali ravno oni.
Prijetna senca hrastov nas je varovala pred
soncem, ki je tudi to soboto, v stilu letošnjega poletja, žgoče pripekalo.
V senci gozda smo pot nad izvirom Malega
Obrha nadaljevali za vasjo Vrh do najvišje
točke našega pohoda – vasi Babna Polica.
Ura je bila pravšnja, da je bilo sonce naj-

Mladi pohodniki na čelu kolone.
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Na Babni Polici so se potrudili in nas lepo sprejeli.

Ob načrtovanju pohoda je bila dilema, ali se
podamo do te vasice, ki velja za eno najlepših
vasi v Loški dolini. Da je bila odločitev pravilna, smo dobili potrditev, ko smo prispeli v
vas. Na dvorišču članice društva ge. Darinke
smo ob dobrodošlici Magdine harmonike
doživeli čudovit sprejem z obloženo mizo
dobrot, ki so jih pripravile vaščanke. Počitek
v senci in okrepčilo sta prijala. ''Ostrnice'' pa
ne bi bile prave, če ne bi tudi zaplesale.

Kar težko je bilo zapustiti prijetno senco,
obloženo mizo in prijetno vzdušje ob harmoniki, še dobro, da se je Magdi mudilo
na naslednji nastop. Ga. Darinka nas je odpeljala do sovaščana Milana Troha, ki nam
je najprej v svoji hiši razkazal zbirko starih
predmetov, rogov in nagačenih živali, nato
pa še cerkev sv. Antona Puščavnika. Da legenda o tepki, ki stoji v bližini cerkve drži,
pa je iz lastnih izkušenj potrdila ena izmed
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pohodnic. Res, da se je ta v skoraj petdesetih
letih nekoliko odebelila, poskusiti pa vseeno
velja, če bi se seveda radi poročili.
Polni lepih vtisov smo se poslovili od Darinke
in Milana. Hvala njima in vsem sovaščanom.
Čakal nas je še zadnji del poti. V Iga vas smo
se vrnili preko vasi Vrh in uživali v pogledu
na vasi v dolini.
Pohod smo zaključili tam, kjer smo ga začeli,
na vrtu naše predsednice Ane. Njena družina se
je potrudila in nam pripravila prijeten prostor,
da smo pohod sklenili z druženjem in v sproščenem razpoloženju. Ponavadi članice društva
poskrbimo za pogostitev na različnih prireditvah, tokrat pa so za okrepčilo poskrbeli kuharji
Družbe pooblaščenke in nekdanja njihova sodelavka ga. Stana. Skupaj z možem predsednice
Ane sta nas pogostila v senci starega senika.
Razšli smo se prijetno utrujeni, vendar zadovoljni, da smo prehodili del naše prelepe doline.
Članice Društva Ostrnice se trudimo, da na
prijeten način vsako leto podrobneje spoznamo del Loške doline in jo tako še bolj
ponosno predstavljamo na različnih priredivah, tako v domačem kraju, kot izven njega.

Alenka Veber

Od El Camina de Santiaga do reševanja v gorah
Vabljeni na predavanja v Babno Polje
V oktobru 2010 je Športno društvo Planjava
Babno Polje začelo z nizom predavanj 2010/2011,
kjer so se zvrstili številni znani predavatelji z različnih področij delovanja. Vsem pa je bil skupni
imenovalec pohodništvo in odkrivanje znane in
manj znane Slovenije ter tudi tujih gorstev.
Prvi hip bi lahko mirno zapisali, da je bil program pripravljen zelo ambiciozno. Še posebej
za kraj, za katerega velja, da je 'na koncu sveta'.
Res je, da se od oktobra 2010 do aprila 2011
v Babnem Polju ni 'izgubil' nihče od višje sile,
ki bi se na lastne oči prepričal, da lahko tudi v
še tako zakotnem kraju pripravijo kvalitetno
predavanje, še manj pa o dogodku poročal v
za to namenjenih publikacijah.
A ker za Babnopoljce velja, da smo tudi iznajdljivi, smo prispevke s predavanj napisali
sami in jih poslali na določena uredništva. Na
tem mestu se jim zahvaljujemo za dobrohotno objavo. Ampak, saj veste: »Tuje pero več
zaleže.« Torej, najprej naj za novo sezono velja vabilo višji sili. Tudi uredniškemu odboru
glasila občine Loška dolina.
So se pa v prostorih turistične kmetije Pri
kovačiji, ki nam je velikodušno brezplačno
odstopila prostor, 'izgubili' številni poslušalci,

tako iz naše občine kot tudi iz sosednjih občin Cerknice in Blok ter iz obmejnega Prezida. Predavanje meteorologa Andreja Pečenka
pa smo morali celo ponoviti.
Med nas je prišel tudi župan občine Loška
dolina Janez Komidar in tajnik Športne zveze Loška dolina, za kar se jima na tem mestu
tudi zahvaljujemo.
S kulturnim programom so v organizaciji
učiteljice Anite Bajec sodelovali tudi učenci iz
starotrške osnovne šole.

Vse to in še marsikaj botruje odločitvi, da smo
pri društvu tudi za jesen/zimo 2011/2012 pripravili kvaliteten niz predavanj. Tudi tokratna predavanja bodo v prostorih turistične kmetije Pri
kovačiji predvidoma ob sobotah ob 18. uri. Objavljamo seznam načrtovanih terminov, predavateljev in okvirne naslove predavanj, pri čemer si
pridržujemo pravico do spremembe programa.
O predavanjih vas bomo redno obveščali tudi
na kabelski televiziji Oron ter v Notranjskokraških novicah.

Datum

Predavatelj/i

Okvirni naslov predavanja

22. oktober 2011

Metka Pavšič, Martina Slokar in
Danica Markič

Camino de Santiago de Compostela –
Romarska pot k svetemu Jakobu

datum bo določen
naknadno

Dr. Lučka Kajfež Bogataj

Podnebje se spreminja hitreje
kot pa navade ljudi

26. november 2011

Mag. Špela Habič

Gozdne učne poti v Notranjsko-kraški regiji

17. december 2011

Matej Kržič, prof.

Križna jama

21. januar 2012

Marjan Manfreda Marjon

Ko sonce postane ledeno

18. februar 2012

Dr. Peter Skoberne

Ali je narave v Sloveniji nekaj posebnega?

17. marec 2012

Prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med.

Gorska reševalna služba
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Zlatka Turk

Robanov kot – dolina blagoslovov
Na zadnjo julijsko nedeljo nas je naša članica
in dobra poznavalka Zgornje Savinjske doline
Alenka Veber popeljala na celodnevni izlet.
Društvu žena in deklet na podeželju Ostrnice
Loška dolina se je pridružilo tudi nekaj članic
Športnega društva Planjava Babno Polje, ki so
hkrati tudi naše članice. Izlet je bil namenjen
tudi družinskim članom in prijateljem. Pestri
družbi, ki jo je ta dan povezovala ljubezen do
naravnih lepot, je dan minil v odkrivanju za
večino od nas neznanega koščka Slovenije in
enega izmed poslednjih bukovnikov pri nas –
Joža Vršnika (1900–1973), po domače Robanovega Joža.

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja je Robanov Joža svoje zapiske začel pošiljati uredništvu Planinskega vestnika, Lovca, Kmečkega glasu in Etnografskega glasnika. Malo
pred njegovo smrtjo ga je obiskala dr. Zmaga
Kumer, etnomuzikologinja, kateri gre največ
zaslug, da lahko danes Jožove zgodbe še vedno prebiramo. Knjiga je prvič izšla v redni
knjižni zbirki celjske Mohorjeve družbe za
leto 1978. Po skoraj tridesetih letih pa je ponovno prišla med bralce.
Popoldanski del izleta smo nadaljevali v Solčavi, kjer so potekali dnevi turizma. Ogledali

Robanov kot predstavlja majhen biserček
ene izmed treh znanih ledeniških dolin v
Zgornji Savinjski dolini. Krona Robanovega
kota je drzna konica Ojstrice, ki bi jo težko
primerneje imenovali. Podobo Robanovega
kota je izoblikovala teža gmote ledenika. Ledenika že nekaj tisoč let ni več v Robanovem
kotu. Je pa v Robanovem kotu že skoraj tisoč
let Robanov rod, po katerem je dolina tudi
dobila ime.
Dolina je že vse od leta 1950 zavarovana kot
krajinski park, za kar si je prizadeval prav Robanov Joža. Kljub težkemu delu je znal odkriti
izredno lep svet, ki izstopa s svojo naravno prvobitnostjo. Lepoto okrog sebe je tenkočutno
opisoval in s kleno preprostostjo to tudi zapisal. Ko prebiramo njegove preproste zgodbe s
solčavskih planin, nas preseneča, kako je znal
zapisati sozvočje človeka – domačina z naravo, ki se kaže v lepi krajinski podobi.

smo si nedavno odprt Center Rinka, ki s svojimi dejavnostmi skrbi za razvoj Solčavskega.
Nato pa smo se odpeljali do ene najviše ležečih
kmetij pri nas. Kmetija Perk leži visoko nad
Logarsko dolino, v Matkovem kotu. Nahaja se
na nadmorski višini 1230 m, zato imajo okoliške planine kot na dlani. Prelep je pogled na
Kamniško-Savinjske Alpe in del Karavank.
Izlet smo zaključili v Logarski dolini z ogledom slapa Rinka, enega najlepših pri nas. V
našo Dolino smo odhajali bogatejši za spoznanje, kako si lahko kmetijstvo in turizem
uspešno podajata roki.
Foto: Alenka Veber

Pred vstopom v Krajinski park Robanov kot, po poteh Robanovega Joža

Boštjan Pirnat

Tabor mladine GZ Loška dolina

To je bil njihov začasni dom.

Tudi letos smo mentorji gasilske mladine
pripravili tabor za mladino, ki obiskuje gasilski krožek. Zbor je bil v soboto ob 8. uri na
Nadleškem polju. Zbralo se je 34 otrok, ki so
prišli v spremstvu staršev. Po kratkem nagovoru vodje tabora smo se poslovili od staršev
in odšli natovorjeni peš na bližnji laz, kjer
smo se razdelili v pet skupin in pričeli urejati
tabor. Vsaka skupina otrok in njihov mentor
si je iz priročnih materialov, ki jih je dobila
v gozdu, zgradila udoben bivak in skupinsko
pripravila še ostalo, kar je potrebno za taborjenje: ognjišče, drva, stranišče itd. Po kosilu,
ki sta ga pripravila taborniška kuharja, smo
se malce oddahnili ter počakali, da so prišli
gasilci iz vseh štirih društev, ki jih imamo v
Loški dolini. Vsako društvo je mladini pred-

Gasilci iz društev so nam predstavili svoja vozila.

stavilo svoje delovanje, vozila in opremo, ki
so jo otroci lahko tudi preizkusili in se ob
tem počutili kot pravi operativci. Imeli smo
tudi poučno in praktično prikazano prvo
pomoč, kako si ob kakšni poškodbi pomagati s priročnimi sredstvi v naravi. Pokazali
smo jim tudi nove vaje za prihajajoče tekmovanje. Prav posebno zanimiva sta bila Jaka in
Jani Ule iz Babnega Polja, ki sta nam predstavila pri nas živeče plazilce. Otroci so jih tako
tudi pobližje spoznali. Pozno popoldne smo
polni novih izkušenj prižgali taborni ogenj
in si vsak sebi na palici spekli hrenovke ali
klobase, ki so nam ob napornem dnevu zelo
teknile. Po večerji je bilo prosto za zabavo.
Nekateri so igrali odbojko, se lovili, ustvarjali iz leskovih palic ali pa posedeli okrog
ognja pozno v noč. Ob 22.30 smo utrujeni
legli k počitku, razen nekaterih mentorjev,
ki so imeli nočno stražo. V nedeljo smo se
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foto: Renato Forjanič
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V vročem dnevu smo se ohladili v Golobini.

zbudili zgodaj, ker so si otroci hiteli povedati svoje nočne dogodivščine. Sledil je zajtrk
in po njem sprehod do požiralnika Golobina. Tam nas je že čakal Janez Kandare in
nas popeljal v temno, hladno notranjost in
nam predstavil njeno glavno vlogo ter nekaj

Iz taborniške kuhinje je mamljivo dišalo.

Srečali smo se tudi s plazilci.

zgodbic. Ko smo prilezli iz hladne jame spet
na plano, nam je bilo vroče. Da pa otroci
niso obupali, jih je Janez popeljal s konjsko
vprego in lojtrnikom nazaj v tabor. Pospravili smo po taboru in s piknikom in lepimi
mislimi zaključili ta dvodnevni tabor.

Pot nazaj nam je olajšala vožnja z lojtrnikom.

Tradicionalno srečanje Društev Sožitje Ribnica in Cerknica pri Novi Štifti

Trpljenje spreminjati v ljubezen
»Prišli smo zato, ker potrebujemo drug drugega. Ker vsak človek mora imeti nekoga,
da se nasloni nanj. Jutri bo morda drugače.
Pripeljali smo sem svoje otroke, ker prav zaradi njih nam je življenje vredno življenja.
Prinesli smo tudi svoje težave in trpljenje.
Naša naloga pa je, da trpljenje spreminjamo v ljubezen … Želim Vam, dragi prijatelji
in vsi, ki ste se danes zbrali pri sv. maši, da
današnje srečanje ne bi bil samo dogodek,
ampak zaklad, iz katerega bomo črpali ljubezen, ki je čarobna prav zaradi tega, ker, bolj
ko jo razdajaš, več jo imaš.« Tako se je glasil
del uvoda v sveto mašo, ki je bila prvi del
že šestega tradicionalnega srečanja Društev
Sožitje Ribnica in Cerknica pri Novi Štifti.
Srečanje je tudi tokrat potekalo prvo soboto
po prazniku Marijinega vnebovzetja. Pričelo
se je ob 14. uri slovesno – s sveto mašo, nato
pa nadaljevalo v sproščenem vzdušju ob številnih dobrotah (pikniku).
»Srečanje pri Novi Štifti je vsako leto eden
vrhuncev celoletnega dogajanja našega društva, saj prireditev prav vsi nestrpno pričakujemo, tako starši, še posebej pa osebe
z motnjami v duševnem razvoju. Res da je
zato potrebnih tudi nekaj korakov – nekaj

dela, vendar z dobro voljo se vse naredi,« je
povedal predsednik Društva Sožitje Ribnica
Jože Košmrlj. Predsednik tudi meni, da bo
tradicija srečanj s člani društva iz Cerknica
v lepem okolju Nove Štifte tudi ostala, saj tu
nikoli ne zmanjka dobre volje, za kar jih vsako leto nagradi tudi sončno vreme. Podobnega mnenja je tudi predsednica cerkniškega Sožitja Jožica Grom, ki pravi: »Ni bojazni,
da bi dogodek zamrl, saj se tu družine oseb

Na harmoniko je tudi letos igrala
članica cerkniškega Sožitja.

Predsednik Društva Sožitje Ribnica
Jože Košmrlj (levo), predsednica društva Sožitje
Cerknica Jožica Grom (v sredini) in župan
Loške doline Janez Komidar (desno)

z motnjami v duševnem razvoju srečujejo s
širšo okolico oz. s prijatelji našega društva
iz Ribnice. To našim članom koristi, saj si
med seboj izmenjajo izkušnje,« je povedala
Gromova, ki je predsednica Društva Sožitje Cerknica tri leta in pol. Obe društvi sta
povezani v mrežo društev, ki so razpredena
po celi Sloveniji in sestavljajo Zvezo Sožitje.
Srečanja se je udeležila tudi predsednica
Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal, ki je dejala, da
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so tradicionalni pikniki Cerknice in Ribnice
tako lep dogodek, da je enostavno morala
priti. Prav tako je pohvalila delo obeh društev, saj sta po njenih besedah obe društvi
zelo aktivni in delata zelo dobro.
Obe društvi čez leto organizirata številne
aktivnosti, ki so namenjene tako osebam z
motnjami v duševnem razvoju kakor tudi njihovim staršem. Tako so člani ribniškega Sožitja do srečanja pri Novi Štifti udejanjili vse
aktivnosti, ki so jih imeli v načrtu za letošnjo
pomlad in poletje. Med drugim so dvakrat plavali v bazenu, pripravili so izlet na morje na t.
i. »Ribjo fešto«, šli so na pohod k Francetovi
jami ter se tudi udeležili tridnevnega vikend
seminarja v Laškem, kjer so se tako starši kakor tudi same osebe z motnjami v duševnem
razvoju udeležili predavanj.
Udeleženci so prišli iz občin Cerknica, Loška
dolina, Bloke, Sodražica, Loški Potok, Ribnica
… Organizacijo in logistiko sta si društvi
tudi tokrat razdelili, tako da ni bilo prevelike
obremenitve. Sožitje Cerknica je zagotovila
hrano oz. pogostitev, tudi za glasbo so poskrbeli, Ribničani pa so poskrbeli za samo
organizacijo, torej prostor, klopi, mize, poskrbeli pa so tudi za sveto mašo. To je tudi
letos daroval ribniški dekan mag. Anton
Berčan, organist pa je bil kar sam predstojnik frančiškanskega samostana Nova Štifta
brat Marijan Cvitak. Mag. Berčan je letos že
šestič sodeloval pri srečanju, saj je mnenja,
da je potrebno s takšnimi društvi sodelovati,
kajti tudi člani društva dajo tebi nekakšen
drug pogled na življenje. »Tu lahko podrob-
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Ribniški dekan mag. Anton Berčan
med sveto mašo.
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neje spoznamo, da ni življenje enostavna zadeva, ravno ob teh osebah in njihovih starših
lahko vidimo, koliko potrebno je sprejemanje, ljubezen, sožitje drug do drugega, zato
je prav, da je tudi iz cerkvene strani stvar
podprta. Na prejšnji župniji (Stranje pri Kamniku) smo imeli društvo Vera in luč, to je
cerkveno društvo. Tukaj pa je dobro poskrbljeno za te otroke oz. ljudi, tako da tukaj nisem uvedel tega cerkvenega društva, ampak
sem se raje pridružil Društvu Sožitje Ribnica in tako skupaj sodelujemo. Pred približno
tremi leti smo imeli pripravo na sveto birmo
in obhajilo in tako smo imeli 16 članov Sožitja, ki so prejeli zakramenta svetega obhajila
in birme. Računamo, da bomo ta dogodek
tudi čez nekaj let ponovili,« je svoje misli strnil ribniški dekan.

Kozolec pri Novi Štifti je bil tiste sobote premajhen.

Za društvo Sožitje Ilirska Bistrica: Barbara Mrvčić

Vonj po bencinu – pravi užitek
V soboto, 25. 6. 2011, so se člani društva Sožitje na povabilo KART kluba Loška dolina
zbrali pred TIB Transportom. Člani KART
kluba Loška dolina so za varovance Sožitja
pripravili nadvse zanimivo predstavitev varne vožnje s karting avtomobili. Vožnja se je
odvijala v sicer za to pripravljenem in ograjenem prostoru. Ob tem, ko so organizatorji
pri vožnji z avtomobili v prvi vrsti poskrbeli
za varnost vsakega sopotnika iz društva SOŽITJE, so poskrbeli še za nepozabno pravo
adrenalinsko doživetje vsakega varovanca.
Lahko zatrdimo, da ni prav nobeden izmed
varovancev skrival svojega presenečenja in
navdušenja po končani vožnji nad izkušenostjo voznikov ob poigravanju s hitrostjo
ali vožnjo skozi ovinke med avtomobilskimi
pnevmatikami. Koliko zadovoljstva, veselja,
vriskov navdušenja … je bilo po opravljeni
vožnji opaziti med varovanci! Veseli smo,
da smo skupaj ob lepem in sončnem dnevu
uspeli ponovno zabeležiti nov nekoliko lepši predvsem pa drugačen dan za naše varovance. Za udeležbo in sodelovanje na varni

vožnji pa so vsi varovanci prejeli nalepke in
majice z logo nadpisom FEISTRITZ – Moto
klub Ilirska Bistrica. FEISTRITZ - Moto klub
Ilirska Bistrica je še dodatno razveselil vse
varovance, saj jih je popeljal z oldtimer kombijem letnik 1974 na panoramsko vožnjo po
bistriški občini. Resnično je bilo lepo gledati
zadovoljne in nasmejane obraze prav vseh
varovancev pa tudi njihovih spremljevalcev.

K zaključku nadvse lepega doživetja naših
varovancev je na koncu prispeval še župan
občine Ilirska Bistrica Emil Rojc. Iz njegovega nagovora je bilo zaznati pomen in skrb
tudi za varnost vseh nas v prometu, na koncu pa je vsem varovancem čestital in jim
podelil priznanja KART klub Loška dolina za
udeležbo in uspešno opravljeno varno karting vožnjo.
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Posebno nagrado TUR Servisa – turistične
agencija iz Cerknice, dvodnevni izlet po Sloveniji za dve osebi, je kot najhitrejši voznik iz
rok Leona Trubačeva – predsednika KART
klub Loška dolina dobil Vladimir Frank.
Predsednik društva SOŽITJE Boris Frankovič se v imenu vseh prezadovoljnih varovancev SOŽITJA in v imenu spremljevalcev ter
vseh ostalih članov društva zahvaljuje vsem,
ki so kakor koli zaslužni, da je zadeva tako
lepo in doživeto uspela. Še posebej bi se radi
zahvalili za razumevanje in podporo župa-
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nu občine Ilirska Bistrica Emilu Rojcu, Leonu Trubačevu ter članom FEISTRITZ-Moto
klub Ilirska Bistrica. Zahvala za sodelovanje
gre tudi TUR Servisu iz Cerknice, prijaznemu
osebju Gostilne Pod gradom, Radiu 94, TIB
Transportu – Ilirska Bistrica, SPARU – Ilirska Bistrica, Kovinoplastiki Lož d.d., Lokalni
TV ORION Loška dolina, Javnemu podjetju
KOMUNALA Ilirska Bistrica, AVTOSTILU –
Rakek, VULCU – Pivka, KALISTER AVTU –
Dolenje, Zavarovalnici TRIGLAV PE – Postojna, Bistriškim odmevom, podjetju FRANK
– Dolnja Bitnja, AVTO ULJANU – Ilirska Bi-
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strica, T. S. Jaksetiču d.o.o., Prevozom JENKO
– Ilirska Bistrica, AVTO MARTINČIČU – Ilirska Bistrica, AVTO–M – Marof pri Cerknici,
ZŠAM – veteranom in moto klubu Ilirska Bistrica, Mi3 – Ilirska Bistrica, prenočišču TRUBAČEV – Vrhnika, Avtoprevozništvu Milivoj
Sušanj s.p., fotu JAKA FIDEL Ilirska Bistrica
in drugim.
Da si bomo ta edinstveni dogodek lažje priklicali v spomin tudi takrat, ko bo spomin
nanj že nekoliko bledel, smo poskusili vse
zabeležiti skozi oko fotoaparata.

JU

Študijski krožek na temo zdravilnih zelišč
V septembru je bil v Loški dolini organiziran prvi študijski krožek, in sicer na temo
zdravilnih zelišč v organizaciji podjetja Ars
Palada iz Markovca in s pomočjo društva
Ostrnice iz Loške doline.
Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo
radovedni. Vodi ga mentor, poteka pa v okviru organizacije, ki sredstva za delovanje lahko pridobi od ministrstva za šolstvo in šport.
Vsebino, potek in zahtevnost učenja izbirajo
udeleženci, zato je taka oblika izobraževanja
privlačna in vedno bolj iskana.
V naš zeliščarski krožek smo se združili ljudje različnih poklicev, starosti in zelo različnega predznanja glede zdravilnih zelišč.
Zaradi vse te različnosti smo bili sprva kar
malce skeptični, ali bomo takšni zmogli
funkcionirati kot skupina. Kmalu smo se
prepričali, da je taka pestrost udeležencev
lahko tudi velika prednost. Vse naše delo je
potekalo praktično. Začeli smo z nabiranjem
in spoznavanjem rastlin na treh različnih
lokacijah v Loški dolini. Bili smo prijetno
Foto: Katja Gorup

presenečeni, da smo v poznem poletju po letošnji veliki suši še vedno lahko nabrali kar
lepo število zeli. Tudi take so bile med njimi,
ki nam niso bile poznane, nekatere med njimi so celo nadležni njivski plevel. Večina nas
je bila začudena ob ugotovitvi, da pletje po
gredici ali njivi lahko koristno uporabimo in
nabrano skuhamo kot zeliščni čaj.
Vse nabrano smo posušili, nekaj namočili
pa tudi skuhali. Izdelali smo kar nekaj različnih tinktur – iz zdravilnega čistca, zlate
rozge, hmelja, rmana in ameriškega slamnika. Za zdravje v prihajajoči zimi smo zvarili
trpotčev sirup. Skuhali smo kostanjevo in
gabezovo mazilo in ob tem odkrili magično formulo, po kateri tudi doma pripravljeno mazilo prijetno diši. To izkušnjo bom z
veseljem podelila z znanko, ki mi je zadnjič
potarnala, da je v dar dobila zelo dobro, domače ognjičevo mazilo, a ga ne uporablja, ker
se boji, da bo dišala po ocvirkih. Pripravili
smo si tudi nadvse okusni pelinov liker ter
še enega brez imena, a z odličnim okusom.

Med vsem tem pripravljanjem smo poskušali
različne čajne mešanice. Ena od zanimivih
ugotovitev našega krožka je tudi ta, da mukotrpno lupljenje divjega kostanja in rezanje
lepljivih gabezovih korenin v dobri družbi
postane prijetno opravilo.
Ves čas smo si izmenjavali tudi lastne izkušnje o uporabi domače lekarne. Zanimivo in
hkrati zelo poučno.
Mentorica Katja nas je po vsakem srečanju
zasula s kopico receptov in praktičnih informacij, kje in kako si svoje zanje lahko še razširimo. Pod njenim vodstvom smo pregledali
kar nekaj slovenskih knjig na temo zdravilnih zelišč.
Pred nami sta še vsaj dve srečanji, kjer bomo
spet »varili« in pripravili še kakšno »rcnijo« za
prihajajoče hladne in zdravstveno nadležne dni.
Da letošnjo zimo ne bomo zdravi samo udeleženci krožka, ampak tudi vi, dragi bralci,
vam prilagam še recept za trpotčev sirup.

Recept za
trpotčev sirup
Najprej si pripravimo tinkturo iz
trpotca, in sicer tako, da steklenico, ki
se dobro zapira, napolnimo do vratu s
trpotcem in ga prelijemo z domačim
alkoholom (45–55 %).
Zaprto hranimo na toplem mestu 14
dni ali več. Večkrat jo pretresemo, na
koncu precedimo.
Iz tega pa izdelamo sirup z
upoštevanjem naslednjega razmerja:
1 kg medu + 200 g prevrete in
ohlajene (na 40°C) vode
+ 100 ml trpotčeve tinkture.
Zmešamo in dobljeni sirup hranimo v
temnih stekleničkah.
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Matej Petelin – Požrtvovalni ris

Kraja zastave Snežniški četi
V tabor smo se, zaviti v temo, spuščali skavti. Bilo nas je osem, vsak prihuljen ob svoje
drevo, hribček ali grm. Na nebu so se svetile
zvezde in debela bleda luna. Ta je osvetlila cel
tabor in ko so se nam oči malo privadile, smo
imeli dober razgled na skavte spodaj, ki so
stražili zastave. A žal so imeli tudi stražarji
dober razgled na napadalce in en prehiter
gib, en preglasen premik in napadalci bi se
hitro spremenili v preganjano divjad.
Medtem ko so se Pojoči jelen, Razigrana puma
in Brezimna skavtinja v tabor plazili od zadaj,
prav po hinavsko, čisto po tihem, so se Špasni
lev, Tehniški gepard in Sladkosnedi rakun prebijali čez vodo naravnost v bok njihove tarče.
Nepredvidljivi jelen je upravičil svoje ime ter
se s Požrtvovalnim risom in Vztrajno pumo
odpravil s sprednje strani po strmem pobočju
navzdol, kjer smo se plazili skozi gosto grmičevje in skalnate grebene proti jamboru, kjer
sta viseli skavtska in slovenska zastava.
Še dobro, da je ob taboru tekel potoček, ki
je s svojim žuborenjem preglasil škripanje
in pokanje, ki smo ga s svojim tihotapljenjem ustvarjali napadalci. Do takrat smo se
že malo navadili na temo in smo ugotovili,
da pri ognju stražita dva živčna skavta, ki
po taboru nenehno svetita s svetilkami in
se sprehajata gor in dol, kot da bi vedela, da
so zastave v nevarnosti. Kadar sta po nesreči posvetila v našo smer, smo se potuhnili za
kakšno drevo ali se prihulili ob tla.
Tako smo se Vztrajna puma, Požrtvovalni ris
in Nepredvidljivi jelen plazili že kakšne pol
ure. Nam se je zdelo, da je minilo pet minut.
Počasi, ped za pedjo, smo se premikali naprej
in navzdol, s hruščem in truščem, ki smo ga
povzročali pa smo najbolj prestrašili prav sebe.
Kmalu smo prišli do čistine in prisiljeni smo se
bili umakniti v jarek, ki je zagotovil več kritja.
Plazili smo se še tričetrt ure, nakar smo naleteli na kup desk z luknjo v sredini. Našli smo
stranišče. Pošteno smo se morali zadrževati, da nismo bruhnili v smeh. K sreči je bil
Nepredvidljivi jelen toliko pri pameti, da je
zaukazal umik nazaj za kakšen meter. Komaj
smo se premaknili, je že nekdo prisvetil na
stranišče. Brez skrbi se je usedel na desko,
mi, ki smo bili slaba dva metra za njim, pa
smo zmrznili. Srca so nam razbijala kot nora
in spraševali smo se, ali jih naš obiskovalec
lahko sliši. Upali smo, da ne, kajti naše pustolovščine bi bilo tako kaj hitro konec. Neprestano je svetil v nas in pomislili smo, da nas
je odkril. A se nismo dali in smo prihuljeno
čakali, da se stražar umakne.

Ko se je čez nekaj minut to res zgodilo, sem
šel jaz, Požrtvovalni ris, čez greben na desno in poskušal utreti boljšo pot, predvidoma mimo stranišča. Nihče od nas si tam
ni želel ostati dolgo. Tako smo se res premaknili v desno in se pomaknili proti jasi
nižje. Dosegli smo kritje in glej ga zlomka,
spet stranišče. Čas je bil, da se razdelimo.
Vztrajna je šla mimo stranišča navzdol, Požrtvovalni in Nepredvidljivi pa v grm in že
sva dosegla čistino. Nepredvidljivi ni dolgo
odlašal in se je hitro, a previdno odpravil
med sence, ki so ga skrile pred stražarji.
Ker se je straža zamenjala in nova ni bila
več tako budna kot prva, je Nepredvidljivi
mirno pristopil k jamboru, odvezal zastavi
in odpeketal iz tabora.
Čez nekaj sekund se je začelo divje obsvetljevanje, ki nama je dalo misliti, da
sta stražarja ugotovila, da zastav ni več na
jamboru. To nama je precej zagrenilo delo,
ker si naslednje pol ure nisva upala niti migniti s prstom.
Čim je torej Vztrajna videla priložnost, se
je pognala proti manjšim zastavicam vodov,
a se je morala umakniti brez nagrade. Sam
sem še nekaj minut počakal, nato pa se bliskovito pognal proti jamboru in šele tedaj
ugotovil, da je Nepredvidljivi ukradel obe
zastavi! Nisem se obotavljal in sem stekel
proti šotorom, izpulil zastavico nekega voda
in pospešil proti izhodu iz tabora. Stražarji
so me nekaj časa zasledovali, nato pa obupali in me pustili pri miru.

Pozneje sem izvedel, da so Pojočega jelena, ki
se je poskušal v tabor priplaziti od zadaj, ujeli. Izdal naj bi ga bil napadalec, ki je zganjal
cirkus blizu njega, vendar te informacije niso
bile nikoli potrjene.
Špasni lev je bil bolj previden ter je prečkal
vodo in globoki jarek, se skril v šotor enega
izmed vodov in tam pojedel čokolado. Nato
se je odpravil v naslednji šotor in ker tam ni
bilo čokolade, se je splazil ob platnu v sprednji del, izmaknil zastavico in zbežal. Nikoli
ga niso ujeli.
Potem se je odprl pekel. Na noge je skočil
ves tabor (vsaj tako se je zdelo) in ni celo
noč nikomur več pustil noter, čeprav nihče
ne more reči, da nismo poskušali. Z boka
smo čez vodo vpadali vsakih nekaj minut,
vendar nismo bili preveč tihi. Vsi so vedeli,
da smo tam. Špasni lev, Tehniški gepard in
Sladkosnedi rakun so bili najbolj pretanjeni
in so sklenili izvesti diverzijo. Na žalost ta ni
uspela. Tudi Razigrana puma in Brezimna
skavtinja sta bredli po vodi, a nista dobili
priložnosti za napad.
Zjutraj smo zmagoslavno vkorakali v tabor
in pobrali odkupnine za zastave. Dobili smo
masaže in voden ogled tabora, pa tudi pošten
zajtrk, da smo se potem lahko varno odpravili
domov. Preden smo odšli, smo odkupili še Pojočega jelena, ker smo dobri tovariši in nismo
hoteli, da ga Snežniška četa skuha za večerjo.
Še dobro, da je bila vse le nočna igra.
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Skavtska
iznajdljivost
Vse večkrat v našem domu ležijo stvari, ki se
nam na prvi pogled zdijo neuporabne ali pa
jih mečemo v smeti, ker je njihova funkcija
odslužila. Največkrat so to tiste stvari, ki jih
je zelo veliko, npr. razni papirji, ovitki pa tudi
plastenke. In ko popijemo tisti okusni sok, ki
smo ga kupili, s plastenko ne počnemo nič
več drugega, kot da jo vržemo v smeti. Pa je
to potrebno?
Danes vam bom predstavil, kako si lahko iz
grde plastenke naredite čudovito krmilnico, ki
bo pozimi zelo dobrodošla za ptice, ki prezimijo pri nas. Sploh v tem času bo to še kako prišlo prav, saj v naše kraje že hitro koraka zima.
Otrokom lahko pri izdelavi pomagajo starši.
Za začetek potrebujete odsluženo plastenko,
vrv, nož ali škarje, lepilni trak, barvne flomastre
in različne okraske, nato pa sledi ta postopek:

1. Najprej po sredini plastenke zarežete vdolbino,
ki je široka približno deset centimetrov in visoka
petnajst centimetrov. Ostre robove, ki ostanejo,
dobro oblepite s selotejpom, da si ptice ne bodo
poškodovale nog, ko bodo hodile po dobrote, ki
jih boste natresli.
2. Plastenkin zamašek prevrtate, najbolje
s svedrom, ki naj ne bo debelejši, kot je
debelina vrvi. Skozi luknjo zamaška dajte
vrvico in naredite dober vozel (najbolje, da je
kar ''na cuk''), da bo plastenko držal na veji,
ko jo boste obesili.
3. Zamašek s pritrjeno vrvico privijte nazaj na
plastenko ter plastenko poljubno okrasite, da bo
tako bolj vabljiva za ptice.
Na koncu v izdelano krmilnico vsujte le še
krmilo in vaša skrb za ptice se lahko prične.
Nikar pa ne pozabite krmila dodati, ko ga
zmanjka, da zaradi tega ne bi kaka ptica, ki se
je precej udomačila, ostala lačna.
Zdaj lahko vidite, da plastenka ni uporabna
samo takrat, ko jo imamo za hranjenje pijače,
ampak lahko z njeno pomočjo hranimo tudi
ptice ter jim tako pozimi pomagamo preživeti.
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500 let od nastanka fresk v
cerkvi sv. Jedrt v Nadlesku
Kot vas večina ve, spada cerkev sv. Jedrt v Nadlesku med najpomembnejše
kulturne spomenike ne samo v naši
dolini, ampak v celi Notranjski. Med
različnimi umetnostnozgodovinskimi vrednostmi te zanimive cerkvice
imajo prav posebno mesto tudi freske
mojstra Tomaža iz Senja. In prav te
freske letos praznujejo zavidljivih 500
let od svojega nastanka. Nastale so
leta 1511, kot pove avtorjev podpis.
To pa ni zanemarljiva starost, mar ne.
Zapisana letnica 1511 je do sedaj najstarejša letnica, ki je odkrita na katerikoli zgradbi v Loški dolini.
V vseh teh dolgih letih so freske doživele in
preživele marsikaj, da so dočakale častitljivih 500 leto.
Na mrzlih, kamnitih stenah vaške cerkvice so
ves ta častiho ždele v zatohli samoti in bile
neme priče dogajanja v vasi. Narisane podobe hrvaškega »malarja« Tomaža so v času
vsesplošne nepismenosti in latinskih maš
vernikom upodobile svetopisemske osebe in
razlagale dogodke v sveti deželi. S pomočjo
stenskih poslikav so si preprosti, a praktični kmetje razlagali svetopisemske zgodbe in
gradili svojo vero.
Vsaka podoba na freski pripoveduje svojo
zgodbo, nekatere izražajo svoje veselje in radosti, še več pa jih kaže svojo žalost, potrtost
in zaskrbljenost. In vse te narisane osebe so
z vaščani delile tudi njihove skrbi, tegobe, pa
tudi veselje in upanje.
Tako so se vaščani k tem podobam zatekli po
tolažbo in zavetje v času turškega ropanja in
požiganja, tudi leta 1528, ko so močno požgali in opustošili celo dolino. Turki so požgali
tudi vas Nadlesk, a cerkvi so prizanesli. Izročilo pravi, da so cerkev pustili zato, ker so na
freski zagledali naslikanega kralja Heroda s
turškim pokrivalom.

V cerkvi so vaščani našli prepotrebno tolažbo v času hude kolere, ki je morila 1866.
Pomrlo je kar 24 domačinov. Iz tega gorja
izvira zaobljuba Nadleščanov, ki jo držijo še
danes, da bodo vsako leto na god sv. Janeza
Krstnika v tej cerkvi pri božji službi in da
na ta dan ne bodo delali na polju z motiko,
ampak le pri senu.
Leta1931 je vas ponovno pogorela, po božji
previdnosti je ostala le cerkev in nekaj hiš.
Tako so bile podobe na cerkvenih freskah
nema priča še enemu gorju, ki je doletelo vaščane. Le kje so našli moč in upanje, da so
vztrajali? Zagotovo je bila vera tista, v kateri
so ljudje našli tolažbo in črpali moč, da so se
ponovno pobrali in gradili dalje. Nekaj so k
temu upanju pripomogle tudi podobe, ki so
tiho pripovedovale svoje zgodbe tudi v času
najtežjih stisk in bede.
A na steni so ostale tudi v času, ko je šlo
vaščanom bolje, ko so bili veseli in radostni, ko so v cerkev prinesli tudi svoje
radosti in zahvale: ob rojstvu, porokah,
zdravju, ozdravljenju, zadovoljstvu, dosežkih, dobrih letinah …
Še vedno so tu, še vedno nam pripovedujejo
zgodbe nekega drugega časa, nekega drugega
kraja. A nauke, ki nam jih pripovedujejo, so za danes, za tu in zdaj.
O omenjenih freskah je naš župnik
Janez Kebe v svoji prvi knjigi Loška
dolina z Babnim Poljem zapisal naslednje:
"Pravo obogatitev te cerkvice pomenijo freske mojstra Tomaža iz Senja.
Primož Trubar je v Katekizmu leta
1575 zapisal tudi tole: "Muj oča, kadar je na Rašici s. Jerneja cehmošter
bil, je bil pustil to cerkov vso enimu
krovaškimu malarju malati. Ta je
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tim svetnikom, suseb tim jogrom velike brade
inu mostače po tursku inu krovašku namalal.
Natu so v tim 1528. lejtu ti Turki prišli, to cerkov sežgali inu s. Jerneja pilda v kori, kir nej
mogel zgorejti, roke odbili, oči izteknili inu tu
malane je vse proč palu. Timu malarju je bil
mujoča dal dvajseti vogerskih zlatih. Te iste bi
bil bule nalužil, de bi bil ene štiri voli kupel
inu tim bozim sosedom dal, de bi ž nimi bili
orali, suje otroke živili."
France Stele je po slogu slikarij zaslutil, da
je v tej dobi skupina hrvaških "malarjev" poslikala tudi druge cerkve (Maršiči, Cvibelj,
Višnje), vendar je ta "Trubarjev krovaški
malar" dobil ime šele leta 1964, ko se je za
odstranjeno menzo severnega stranskega
oltarja pokazal napis: "M(EŠ)TAR TOMAS
OD SEGNIA FECIT 1511" (mojster Tomaž
iz Senja naredil 1511).84

Na severni steni ladje je v celem obsegu Prihod in poklonitev Treh kraljev; na slavoloku
je zgoraj Gospodovo oznanjenje Mariji, spodaj levo je sv. Mihael, ki tehta duše, desno
pa je Križanje. Upodobitev Jezusovega rojstva so poškodovali, ko so vzidali novo okno.
Pri poklonu sedi Dete v materinem naročju.
Prav tako je z razširitvijo slavoloka trpel prizor Gospodovo oznanjenje Mariji. Herod je
naslikan s turškim pokrivalom, za pasom
ima turško sabljo. Kulturnozgodovinska zanimivost sta tudi upodobljena muzikanta, ki
trobita na zaviti trobenti. Na skrajni desni
Prihoda kraljev naj bi pastirček imel v rokah
dude. Z nadangelom Mihaelom se za tehtane duše bori satan. Tega je slikar naslikal v
takratnemu času lastni fantastični podobi.
Na južni steni je blizu Križanja naslikana še
sv. Barbara s stolpom. Pokrajina je posplošena, za slikarja Tomaža so značilna košata
drevesa s pomarančami, ki se ponovijo tudi
na sliki sv. Krištofa na zunanji steni. Sveti
Krištof z Detetom na ramenih je pogost lik
na cerkvenih fasadah. V srednjem veku je
bila razširjena vera, da verni, ki bo zjutraj
pogledal Krištofovo podobo, tisti dan ne bo
umrl nesrečne smrti. Zato je največ sv. Krištofov naslikanih v celi višini stene na tisti
strani cerkve, ki je vidna od vasi. Tudi težke
bolnike so zjutraj prinesli iz hiš, da so mogli
pogledati sliko.
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Mojca Šebenik in Tajda Sterle

Oratorij v Loški dolini 2011
Že tretje leto zapored je v Loški dolini od 27.
6. do 3. 7. 2011 potekal oratorij. Oratorij z naslovom V TVOJO SMER je letos obiskalo kar
138 otrok, vodilo pa ga je 35 animatorjev.
Animatorji smo se začeli nanj pripravljati že
nekaj mesecev pred začetkom ter tem pripravam posvetili kar nekaj svojega prostega časa,
tj. več kot 2342 ur. Redno smo se dobivali
vsak petek, kjer smo vadili pesmi, ki smo jih
kasneje prepevali z otroki, zbirali material za
delavnice, delali načrte za čez dan, vadili igro
itd. Na vsakih pripravah smo se kaj naučili,
seveda najpomembnejše pa je bilo, da smo se
zabavali in se med seboj zbližali. Na enem izmed srečanj nas je obiskal tudi Anton Arko, ki
nas je s svojim talentom za petje zanj še bolj
navdušil. Z vsakim dnem se je napetost večala
in vsi smo se spraševali, kako nam bo šlo to
delo od rok letos.
Končno je prišel dan, na katerega smo tako
animatorji kot otroci komaj čakali. Animatorji smo se dobili že ob 7.30 v kaplaniji, kjer smo
imeli najprej molitev, nato pa smo preostanek
časa izkoristili še za zadnje priprave. Začeli
smo ob deveti uri, ko smo se vsi zbrali v krogu
na zelenici pred cerkvijo. Najprej smo se naučili letošnjo himno, nato pa dvignili zastavo.
Sledila je igra o preroku Jonu, ki je bil glavni
junak letošnjega oratorija. Ob zgodbi, ki nas
je povezovala cel teden, so otroci spoznavali, da je Božji volji nemogoče ubežati, saj nas
pot vedno vodi v Njegovo smer. Po igri smo
otroke razdelili po skupinah za kateheze, kjer
smo se vsi naučili kaj novega, se igrali, prepevali, se smejali, pripovedovali zgodbe ter se
spoznavali. Sledile so vsakodnevne delavnice,
ki so se jih že vsi veselili. Vsak dan smo imeli
različne delavnice, ki so bile povezane s temo
letošnjega oratorija (akvarij, risanje na steklo,
poslikava majic, kuharska delavnica, izdelava
stražnega stolpa itd.). Otroci so dokazali svoje
neverjetne sposobnosti in dobili smo čudovite izdelke. Po koncu delavnic smo odšli v
krog, zmolili ter po skupinah odšli na kosilo v
osnovno šolo. Po dobrem kosilu smo se igra-

li banse, peli itd., nato pa je sledil še en krog
delavnic. Letošnji izdelki so bili res enkratni.
Prišel je čas za težko pričakovano veliko igro.
V tej igri smo sodelovali prav vsi, saj smo že
prvi dan spoznali, da brez skupne pomoči in
sodelovanja ne bi uspelo nikomur. Čas je hitro
minil in že je bila ura pol štirih, ko so starši
prihajali po otroke. Skupaj smo ponovili, katera vrednota in simbol sta nas vodila čez dan,
nato pa zapeli himno in spustili zastavo. Ko
so otroci odšli domov, pa smo se animatorji
zbrali skupaj ter imeli refleksijo, kjer smo povedali, kaj nam je bilo všeč in kaj ne ter kako
bi to lahko izboljšali. Na koncu smo pripravili
še stvari za naslednji dan in odšli domov.
Tako približno so potekali skoraj vsi naši dnevi. V petek smo na oratorij povabili gasilce,
ki so nam po točkah najprej predstavili nekaj
stvari povezanih s tem poklicem, nato pa je
sledilo težko pričakovano »špricanje« z vodo,
kjer smo bili vsi mokri tako otroci kot animatorji. Sobotni dan smo letos začeli nekoliko
drugače, saj smo se ob devetih zbrali pred cerkvijo v Babnem Polju. Otroci so po skupinah
pripravili svoj del za sodelovanje pri nedeljski
sveti maši. Po kosilu pa so nas obiskali lovci,
ki so nas odpeljali na krajši sprehod po gozdu
ter nam povedali in pokazali nekaj zanimivosti. Nepozabni teden, ki se je prekmalu končal,
smo zaključili s sveto mašo, ki je bila hkrati
tudi poslovilna maša, saj se kaplan Aleš Tomašević odpravlja na novo župnijo. Po maši
so bili na ogled postavljeni vsi izdelki letošnjih
delavnic, ki so jih otroci tudi odnesli domov.
Prvič po treh letih pa so otroci s pomočjo
animatorjev napisali tudi oratorijski časopis,
v katerem so zabeleženi vsi lepi spomini letošnjega oratorija.
Bili so naporni dnevi, vendar na to skoraj pozabiš, ko vidiš, da so otroci uživali in vsi komaj čakali naslednji dan, ko smo se spet zbrali. Prav vsak udeleženec oratorija si je ustvaril
svoje nepozabne trenutke, za katere imata velike zahvale vodja oratorija Simona Levec in
kaplan Aleš Tomašević. Hvala!
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Tudi škodljivci hočejo jesti

DOMAČI
BAUNTY
Sestavine:
1 tuba kondenziranega mleka ali
sladke smetane po želji - 170 g
3 žlice sladkorja v prahu
120 g kokosove moke
Priprava:
Zmešamo vsebino tube,
kokosovo moko in sladkor.
Pregnetemo, naredimo ploščice in
jih zmrznemo.
Na koncu jih oblijemo s
čokoladno kuverturo.

Prav nič vesel ni pogled na zelnik, ki si ga lastijo srne, voluharji, bramor, gosenice, ptiči,
strune, bolhe, uši in kar je še takega.

veda je nekaj dela na jesen s pospravljanjem
takih strašilnih naprav, a če so dobro služile,
to ni prevelika cena.

Na Notranjskem se razrašča gozd vedno bližje
k naseljem, zato divjadi pogosto zadiši slasten
zalogaj z zelnika ali krompirišča, ljudje pa
vsak po svoje branijo pridelek: ponekod ponoči prižgejo sveče ali svetilke, drugi pošljejo
v službo kar psa čuvaja, ki prebije, revež, noč
privezan v svoji hišici ob njivi, tretji po stari
navadi postavijo slamnato strašilo, oblečeno v
stare, po možnosti neoprane obleke in opremljeno s palico, spet drugi ogradijo njivico s
količki in plastičnim trakom, včasih okrepljenim še s krajšimi trakci in pločevinkami, ki se
premikajo, svetlikajo in cingljajo. Včasih so ta
strašila prave male umetnine, tako na primer
slamnati mož, ki je lani stražil krompirjevo
njivico na Kolečkah pri Skadulci: zelo strogo
je gledal in s palico grozil, pa še z »marelo« na
hrbtu vzbujal strah in grozo.

Proti ptičem so učinkovite različne koprene
ali – po starem – prekrivanje z drobnimi vejami brez listja, da ne škodujejo posevkom,
bolhe pa staromodnejše gospodinje še vedno preganjamo z večkratnim posipanjem
pepela po kapusnicah, kakor so to počele
naše mame in stare mame. Seveda je treba
postopek po vsakem dežju ali zalivanju ponoviti, pepel pa mora biti samo od lesa, ne
pa tudi od smeti in odpadkov. Polže odvrne
žaganje, »pilanca«, posuta okoli sadik ali pa
sol, s katero pa ne gre ravno pretiravati.

Blizu Viševka je nekdo postavil stojalo s
prečno palico, na kateri so bile na vrvicah na
gosto obešene pločevinke, kar je videti prav
lično, pa tudi deluje najbrž, saj je gibljivo,
glasno, pa tudi vonj pijač, ki so bile v posodah, živalim najbrž ni domač.
Nekateri pravijo, da srne in jelene najbolje
odganjajo človeški lasje v stari nogavici, obešeni na trak, s katerim je ograjen nasad. Se-

Da so kumare ali paradižnik odpornejši, bolj
zdravi in lepše rastejo, jih poškropijo z mlekom in vodo v razmerju 1:1 … to bo najbrž
kakšna novejša »pogruntacija«, ampak če
deluje in če vam mleka ne manjka … zakaj
pa ne, veliko dušika vsebuje. Spominjam se
kmečke gospodinje, ki je včasih zalila pelargonije z vodo, s katero je oplaknila golido – ampak ne vsak dan, druge dni je šla ta
vodica za pujse.
Več glav več ve. Vsi ljudje pa vse vedo … Ko
postaja hrana vse dražja, še posebej dragocena pa tista, pridelana brez kemije, tudi vrtovi
in njivice postajajo za nekatere zanimivejše.
Pa še zastonj rekreacijo ponujajo.

33

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

november, 2011

Janja Urbiha

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

Aktivno poletje je za nami. Letošnje dogajanje v vasi me je spodbudilo, da zapišem tudi
spomine na pretekla romanja. Spodaj boste lahko prebrali različne drobce iz kozarske
romarske preteklosti. Slike bodo te spomine še dopolnile. Kaj več o samih slikah in
osebah na njih pa najdete na omenjeni spletni strani.

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

Slika 1: 1961 Nova Štifta - kozarski romarji pred frančiškanskim samostanom
Zbirka: Janez Žnidaršič, Stari trg
Nova Štifta pri Ribnici je božja pot k Mariji Vnebovzeti in velja za eno najlepših cerkva
na Slovenskem. Zaradi zanimive lege, dvignjena je na zadnji polici pobočja Travne gore
sredi gozdnatega zelenja že od daleč pozdravlja obiskovalca z mogočno kupolo in visokim
zvonikom. Prijazna baročna cerkev že 350 let zbira številne romarje, da se izročajo Mariji s
pesmijo: O Marija pri Novi Štifti, jaz se tebi izročim …
Novo Štifto si za svojo štejemo tudi Kozarci. Leta 1855 je za kolero v Kozariščah umrlo
kar 16 vaščanov, zato so se naši predniki takrat zaobljubili, da bodo vsako leto poromali k
Novi Štifti. Zaobljubo izpolnjujemo še danes tako, da se romanja udeleži vsako leto vsaj
eden od hiše.
Dolgo vrsto let se je romalo peš. Starejši se še spomnijo, da so na pot krenili v soboto ob 11.
uri izpred vaške cerkve. Za začetek so v domači cerkvi sv. Benedikta odmolili za srečno pot
in krenili s križem na čelu. K Novi Štifti so prispeli okrog 5ih popoldne. Prespali so na seniku
pred samostanom in na bližnjem kozolcu. V nedeljo pred praznikom Marijinega Vnebovzetja oz. Velikega šmarna ob 9. uri je bila maša namenjena romarjem iz Kozarišč. Po maši in
malici iz domače torbe je sledila še pot domov. Tudi romarji na Sliki 1 so prišli tja peš.
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N

a pot so vedno odšli s skromno malico
in malinovcem. Malinovec je bil najdragocenejša stvar na poti, saj je avgustovsko
vreme romarje pošteno ožejalo.
Otroci so se romarjem pridružili od 9. leta
starosti naprej. Tako tudi Gašperčev Tone,
fantič na levi, s cekarčkom v roki. V njem je
bila hrana in pijača za dva dni.
Romarji so šli med potjo, mimogrede, molit
še v cerkev v Viševku in v Vrhniki. Tudi tam
se jim je še kdo pridružil. Potem je pot vodila
po gozdnih stezah in kolovozih. Ni bila pretirano zahtevna, razen zadnjega dela, ko se pot
strmo spusti in nato strmo dvigne. Ta del je
znan pod imenom »po štrikih«. Ta kos poti
je poln skal in korenin, ki so jih romarji uporabili za pomoč pri hoji – namesto štrikov.
Tu se je marsikomu pripetilo kaj nepredvidenega. Še danes se spomnijo vzklika
Lajnčkave France, ko je po štrikah padala
in si grdo razbila koleno: »Kaj bi koleno,
malinovca je škoda!«.
Malica in malinovec sta se prenašala v
kakšni torbici ali cekarčku. Nahrbtnikov ni
bilo. Precej nepraktična zadeva, še posebej,
ker je bil malinovec v steklenici, ki se je ob
najmanjšem trku ali padcu razbila.

Slika 2: Avgust 1962, romarji v precesiji mimo zaselka Nova Štifta
Zbirka: Anton Baraga, Kozarišče

Kar nekaj sovaščanov mi je omenilo, da so si med potjo dotočili svežo vodo iz vodnjaka v
Malem Logu. In vsi vedo povedati, da je bila ta voda rumena, ker se je v vodnjak (štirno)
natakala s slamnate strehe.

O

butev romarjev na Sliki 3 in avtomobil v ozadju razkrivata, da je slika
nastala v času, ko je bilo peš romanje že
zgodovina. Zadnje romanje peš je bilo
leta 1965, tisto leto jih je na pot odšlo
manj kot 20. Po tem se je romalo z motorji, kolesi, avtobusom ali z avtomobili.
Ljudje se spomnijo, da je tudi pater pri
maši pripomnil, da so dovolj romali peš,
da so se že toliko oddolžili, da v bodoče
lahko romajo tudi na kolesih. Dodatni
razlog, da se je opustilo peš romanje je bil
strah, ki so ga ljudje občutili po tem, ko je
preteklo zimo medved napadel Petruščka.
Neznani arhitekt, ki je načrtoval cerkev
pri Novi Štifti, je bil izjemen mojster.
Zasnovana je povsem drugače kot druge
cerkve pri nas. Tloris sestavljata ladja, ki
je osmerokotna, in kvadraten prezbiterij
z zaobljenimi vogali. Na levi strani je
prizidan zvonik z baročno kapo, pred
njim pa so leta 1780 ob ladjo postavili še
svete »štejnge«, kar govori o veliki veljavi
božje poti. Za njihovo postavitev so
namreč morali dobiti dovoljenje iz Rima.
Dodaten čar in pomembna novoštiftarska
značilnost pa so odprte lope, ki oklepajo

Slika 3: Avgust 1970, Nova Štifta, pod lipo pred samostanom
Zbirka: Anton Baraga, Kozarišče
cerkveno ladjo in dajejo zavetje romarjem. »Štejnge«, po katerih si moral po kolenih in na
vsaki stopnici za določen namen odmoliti in poljubiti znamenje, so, predvsem otrokom,
močno ostale v spominu.
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http://cerknica.org/stareslike

»Z

adnje peš romanje je bilo leta 1965,«
se spomni Potoškәna Marija. Leta
1968 pa se je na romanje prvič odšlo z
organiziranim avtobusnim prevozom. Od
tistega leta dalje je bil avtobus na voljo vsako
leto, dokler se naš zvesti šofer Matoužinc
(France Truden) ni upokojil (1992. leta). Za
organizacijo je najprej skrbela mežnar’ca Žagarjeva tetka – Frančiška Šumrada, kasneje
pa Lәkčuova Neža (Nežka Antončič). Križ je
našel mesto tudi na avtobusu. Od avtobusa
do cerkve pa se je še vedno hodilo v procesiji
za križem.
Sama se spomnim, da je bilo na avtobusu
vedno veselo. Zato se je zgodilo tudi, da so se
iz iste hiše eni peljali z avtobusom, drugi pa
so šli z avtomobilom.
Po letu 1992 se je romalo samo še z avtomobili. Še dolgo po tem se je ohranila navada,
da se na pot vzame malica. In kljub temu da
je Nova Štifta z avtomobilom blizu, smo po
maši v senci mogočnih lip v miru in z veseljem pomalicali. Otroci pa smo se medtem
obvezno povzpeli na leseno uto na eni izmed
mogočnih lip na dvorišču.
Na Sliki 4 vidimo, da imajo romarji povsem
neprimerno opravo za današnje dni. Ženske
v lahkih poletnih krilih in sandalih, nekatere
celo v natikačih. V rokah nosijo različne

Slika 4: 1962 romarji peš skozi Vrhniko
Avtor: Pavla Štrukelj; iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja

torbice, cekarje, borše ali manjše potovalke, v katerih je spravljena malica in pijača, povrhu pa
položena še jopica za hladnejši večer. Nekatere imajo obe roki polni. »Joj, kako zelo nepraktično za dolgo in razgibano pot,« ugotavljamo danes. Samo starejša ženska v temnejših oblačilih
ima primernejšo obutev za romanje, saj je prekaljena romarka.
Slovarček:
• štrik: vrv
• štirna: vodnjak pri hiši za zbiranje kapnice
• štejnge: stopnice

Slike je skeniral in pripravil Miloš Toni.
Viri:
• Kozarci, vsak nekaj
• http://www.kam.si/romarske_cerkve/
nova_stifta_pri_ribnici.html
• Janez Kebe: Loška dolina z Babnim
Poljem II. del, str. 116
• Slovenski etnografski muzej:
http://www.etno-muzej.si/sl/teren-19
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Druženje pod lipco
Pred 20-imi leti se je rodila naša mlada država in prav na tisti dan je kozarska mladina
zavihala rokave in sredi vasi, v znamenje na
prelomni dogodek, posadila majhno lipco.
Lipca je zrasla, prav tako takratna mladina.
Tisti, ki so pred 20-imi leti sadili, so ugotovili,
da je drevo zraslo do te mere, da je dovolj veliko, da po stari slovenski navadi postane kraj
srečevanja in druženja.
Lipov les je cenjen, ker je svetel in se ga da
lepo oblikovati. Vse domače rezbarije in podobe svetnikov so včasih izdelovali iz lipovine. Od tod pregovor: "Stojiš kot lipov bog!"
Iz naše lipce nismo delali kipcev, pa tudi stali
nismo kot lipovi bogovi. Pošteno smo pljunili
v roke in v tednu pred dogodkom uredili prostor okrog lipce in pripravili vse potrebno, da
se je 25. junija druženje lahko pričelo.
Za začetek smo v cerkvi odmolili za domovino in pozabili na vse medsosedske zamere
ter se spomnili, da nas je povsem nepričakovano zapustil Miro – budno oko prav vsakega
dogajanja v naši vasi. Tudi posaditev lipe se
ni izognila njegovega, samo njemu lastnega
komentarja.
Medtem so se mize napolnile z okusnim, domačim pecivom. V nadaljevanju so zbrani

Rok Filipčič

za obloženimi mizami pogledali s čim vse se
ukvarja vaški naraščaj. In imeli so kaj videti,
saj so se predstavili cicibani, plesalke, karateisti, inštrumentalisti in pevci. Vsestranski so ti
naši otroci, ni kaj. Mladina je poskrbela, da so
se najmlajši zaposlili v različnih delavnicah in
se prav vsi seznanili, iz katere ulice prihajajo.
V preteklosti je bila vas razdeljena v ulice, pravzaprav na gase, na kar smo skoraj že pozabili.
Igre so bile tako zanimive, da danes zagotovo
vsak otrok ponovno ve, iz katere gase je doma.
Prav najmlajši pa so svoje nasmeške prevažali v
starih kočijah in mahali na okrog iz vlačka, ki
na svojih kolesih vztraja že iz davnega leta 1906.
Posebno doživetje je bila krožna vožnja po
vasi s kočijo na konjsko vprego, za kar je poskrbel Janez Kandare. Vodila je po Blatni gasi,
čez Panteroso in Perkus ter naprej čez Krakovo in po Petelinji gasi nazaj na Lončarjev plac.
Zvečer nas je z vzpodbudnimi besedami nagovoril župan Komidar. Nekaj besed smo namenili naši zeleni slavljenki ter pod njeno krošnjo in
v njeno čast so na torti upihnili svečke tisti, ki so
sodelovali pri njeni posaditvi.
Sledile so zabavne igre, v katerih so sodelovale ekipe iz posameznih gas (ulic). Zmago-

valna kombinacija je bila dobro medsosedsko in medgeneracijsko dogovarjanje. Ekipa
iz Blatne gase je bila pri tem najuspešnejša.
Nagrade so bile lepe, saj so jih Kozarci sami
prispevali. Še posebej mikavna je bila za Milana, ki je višino lipce uganil na cm natančno. Pošteno se bo razvajal kar čez cesto - v
salonu Nina.
Tudi zaplesali smo vsi, najmlajši, mladi in tisti
malo manj mladi. Ob Domnovi harmoniki se
enostavno ne da sedeti.
Uradni del se je v mraku zaključil s kinom
pod lipco, kjer smo si z zanimanjem ogledali
projekcijo, ki je pokazala vaške podobe preteklosti. Za tiste, ki ste zamudili to priložnost pa
naslednji naslov:
http://cerknica.org/
stareslike/2011/110616_Stareslike_
kozarisce_204/
Druženja pa še zdaleč ni bilo konec in klepet
je še dolgo odmeval na Lončarjevem placu in
po Lončarjevi gasi.

V Nadlesku so pristajala zavezniška letala
Leta 1943, ko je nemška vojska v Evropi že
doživljala težke udarce zaveznikov in ko so
se britanske vojaške misije prepričale, da je
v Jugoslaviji partizansko gibanje veliko bolj
aktivno v boju proti Nemcem in njihovim zaveznikom kot četniško, je počasi pričela pritekati zavezniška pomoč NOVJ. V južni Italiji je
bila osnovana oskrbovalna baza, od koder so
zavezniki pošiljali pomoč v Jugoslavijo. Sprva
je pomoč prihajala le na spuščališča, a se je
hitro pokazala potreba po letališčih, tudi na
slovenskih tleh. Slovensko partizansko vodstvo sprva nad idejo ni bilo navdušeno, saj se
je balo, da bi letališča olajšala Britancem izkrcanje v Istri. V letu 1944 je zaradi težkih bojev
število partizanskih ranjencev močno naraslo.
Zavezniki so bili pripravljeni sprejeti ranjence
v svoje bolnišnice, a pod pogojem, da partizani uredijo primerna letališča.
Pogoj za izgradnjo letališča je bilo dovolj veliko osvobojeno ozemlje. V Sloveniji sta bili

37

v prvi polovici leta 1944 taki območji Bela
Krajina in Loška dolina. V Beli Krajini je bilo
letališče že pripravljeno, a zaradi sovražnikove
ofenzive zavezniška letala na njem niso mogla
pristajati. Tako je prvo partizansko letališče
pričelo delovati v Loški dolini.
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Ponovno peš k Novi Štifti

Sredi junija 1944 se je v Loški dolini zbrala
ekipa za pripravo letališča. Ob pomoči domačinov so partizani na Nadleškem polju
zravnali jarke in vzpetine, posekali grmovje,
odstranili lesene in kamnite mejnike ter pripravili vse potrebno za pristanek letal. Letališče je bila dolgo 1200 metrov in široko 100
metrov, s koordinatami 45° 42' 10'' severno in
12° 7' 36'' vzhodno od Pariza. V kartah, ki so
jih uporabljali zavezniški piloti, je bilo letališče označeno kot Picadilly Club. Poveljstvo letališča se je sprva nahajalo v Nadlesku, konec
avgusta pa se je premaknilo v bližnjo Šmarato.
Glavni štab NOV in PO Slovenije je izdal posebna navodila za delovanje letališča. Dostop
do letališča tistim, ki tam niso bili zaposleni,
je bil najstrožje prepovedan. Enota, ki je skrbela za varnost letališča, je o pristanku letala
morala biti obveščena na dan pristanka. Partizani, določeni za signalno službo, so morali
ostati na svojih mestih, dokler jih nadrejeni ni
odpoklical. Potrebno je bilo zagotoviti zadostno količino drv, da bi signalni ognji ves čas
enakomerno goreli. Po pristanku se letalu ni
smel nihče približati, dokler ni komandant letališča za to izdal ukaza. Sledilo je iztovarjanje
tovora, ki ga je izvedla posebej za to določena
skupina. Tovor je moral biti še isto noč pretovorjen na vnaprej določena mesta. Raztovarjanju letala je sledilo vkrcavanje ranjencev in
ostalih potnikov, ki so morali čakati na točno
določenem mestu na letališču. Vsi manevri so
morali zaradi varnosti potekati kar najhitreje.
21. julija je bilo vse nared, da sta v Nadlesku
pristali prvi zavezniški letali. Za evakuacijo ranjencev in bolnikov, njihov prevoz na letališče
in njihovo oskrbo med čakanjem na polet je bila
odgovorna uprava Slovenske vojne partizanske
bolnice Snežnik (SVPB-S). Za zavarovanje letališča so bile zadolžene različne partizanske
enote. Poleg domačega Notranjskega odreda
so to nalogo v različnih obdobjih izvrševale še
Gubčeva, Ljubljanska in 9. brigada.
Letališče v Nadlesku se je v zgodovino zapisalo
tudi kot del izredne humanitarne zgodbe, ko
so partizanske ranjence iz skrivnih partizanskih bolnišnic na Primorskem po enotedenski
dolgi in naporni poti v drugi polovici avgusta
1944 prepeljali v Loško dolino, od koder so
jih večino evakuirali v zavezniške bolnišnice
v južni Italiji.
Zadnja letala so v Nadlesku pristala 9. septembra 1944. Dan kasneje so letališče napadle
združene nemško-domobranske enote, ki jim
delovanje letališče ni bilo skrito praktično od
njegovega pričetka. Letališki ekipi se je med
napadom uspelo varno umakniti. Odtlej so
zavezniška letala pristajala v Beli Krajini.

Letos so se Kozarci po skoraj 50 letih (natančneje po 46) ponovno odpravili na peš romanje k Novi Štifti. Ideja je po tihem zorela
že nekaj let, letos pa je na Marjanovo pobudo
prišlo do uresničitve. Zakaj Kozarci na to pot
odhajamo že vse od leta 1855, si preberite v
rubriki Stare slike.
Romarji so se na pot odpravili v hladu nedeljskega jutra, 7. avgusta. Zbrali so se pred
vaško cerkvijo sv. Benedikta, zmolili za srečno pot in po stari navadi krenili na pot za
križem, ki je vsa leta potrpežljivo čakal v temnem kotu naše cerkvice. Jutranji obrazi so
v megli delovali precej zaspano. A s prvimi
sončnimi žarki so se tudi na romarske obraze
naselili nasmeški, ki so držali vse tja do cilja,
nekateri so jih obdržali tudi še po tem.
Pot jih je vodila mimo šole Iga vas, skozi Viševek, mimo pokopališča po poljski poti do
ribogojnice Vrhnika in naprej do vznožja

Racne gore do Kočevske doline, po cesti do
Smrekovcev in pot nadaljevali po označenih
gozdnih poteh mimo kapelice Sv. Florjan proti Malemu Logu, Kamen griču, Travne gore
do Nove Štifte. Dolga je bila okrog 20 km.
Na cilj so prispeli prav vsi. Med potjo so se
prešteli in našteli kar 97 božjepotnikov. Najmlajši trije Jakob, Lovro in Elizej so imeli le
po 7 let. Najstarejša Tončka pa jih šteje že častitljivih 83.
Mašo je za zaključek romanja ob štirih popoldne daroval naš župnik Janez Kebe. Domov
se je večina odpravila z organiziranim avtobusnim prevozom, nekateri pa z domačini, ki
smo k romarski maši prišli z avtomobili.
Romanje je uspelo nad vsemi pričakovanji
in ni ga bilo med romarji, ki bi ne izrekel
želje, da se naslednje leto želi ponovno podati na to pot.
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Doma sem iz Babnega Polja …
V Babnem Polju so izmerili …
Na Babni Polici bogato obrodi
sadno drevje …

devnik, ime za prebivalca) naredili po merilih
knjižnega jezika. Omenjeni slovar obsega okoli šest tisoč krajevnih imen, ki so v izhodiščni
obliki zapisana tako, kakor je bil zapis uradno
določen in glede pisave velike začetnice pri
dvodelnih imenih usklajen z Načrtom pravil za
novi slovenski pravopis (1981). (Slovenska krajevna imena 1985: 6)

»Ali se res reče iz Babnega Polja?« se velikokrat name obrne kdo, ko zasliši moj poudarjeni iz ali pa v. Seveda iz mojega odgovora ne
more razbrati, da sem pri tem obe sestavini
imena kraja izgovorila z veliko začetnico,
zato dodam še: »Pisano oboje z veliko začetnico.« In že sledi daljša razlaga.

Seveda pa avtorji popolnoma zanesljivih podatkov niso mogli doseči, saj so se podatki o
istem imenu pogosto razlikovali od informatorja do informatorja.

Vzrok tokratnega pisanja je moje dnevno
srečevanje z jezikom, s tem pa želja, da bi vsaj
tisti, ki bi morali vedeti, kako se kaj piše, to
pisali pravilno oz. pogledali v priročnike, če
se že znajdejo v zagati. Glede na to, da je bilo
v Sloveniji na dan 1. 1. 2011 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 6.030
naselij, res ne moremo pričakovati, da bi za
vsako naselje vedeli, kako se prav piše.

Tokrat nas bodo zanimala predvsem lastna imena in v okviru njih zemljepisna imena, ki jih
delimo na naselbinska in nenaselbinska zemljepisna imena: naselbinska so imena mest, vasi, trgov in zaselkov, nenaselbinska pa vsa druga, npr.
Slovenija, Jadransko morje, Loška dolina.
Slovenski pravopis pravi, da »v naselbinskih
imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce),
naselje (če ne stojijo na začetku imena). In
med temi samostalniki ne najdemo samostalnika polje, njiva, polica.

Pa začnimo najprej s Slovenskim pravopisom
(2001), kjer si lahko podrobno preberete poglavje Raba velikih in malih črk. V njem bomo našli
odgovore, ki bodo mestoma mogoče za koga
zveneli zapleteno. A navedenih je dovolj zglednih primerov, da razumevanje ne bo pretežko.
Manj zapletene odgovore prinašata leksikon Cankarjeve založbe Slovenska krajevna
imena (1985) ter Priročni krajevni leksikon
Slovenije (1996). Nekoliko manj 'primeren'
je Atlas Slovenije (2005), saj za imena naselij
in krajev, ki so priključeni mestu uporablja
samo velike črke, kot tudi za ledinska in pokrajinska imena.
K izdaji leksikona Slovenska krajevna imena
(1985) je zagotovo botrovalo dejstvo, da so se
slovenski jezikovni strokovnjaki in geografi
že dolgo zavedali vprašanj in težav v zvezi z
normirano knjižno rabo slovenskih krajevnih imen. A do prve, delno uresničene stare zamisli, ki sega v čas znanega slovničarja
Franca Metelka (od leta 1822 dalje), je prišlo
šele v letih 1968–1980, ko smo dobili Krajevni leksikon Slovenije I–IV.
Gradivo za Slovenska krajevna imena (1985: 5)
so avtorji črpali v glavnem iz dveh virov: »Od
sodelavcev informatorjev, ki so v neposrednem
stiku s prebivalci kraja ali bližnje okolice zapisali in sporočili živo obliko krajevnega imena
in njegove izpeljave, in iz Krajevnega leksikona
Slovenije (1968–1980).« Kjer so bili podatki
pomanjkljivi, so avtorji vseeno izdelali celotno
paradigmo tako, da so manjkajoče člene (pri-

Poglejmo torej, kako pišemo večbesedna zemljepisna imena v občini Loška dolina, katere predloge uporabljamo in kako poimenujemo prebivalce:

Kraj

Rodilnik in njegov
predlog

Mestnik in njegov
predlog

Ime za prebivalca1
(v ednini)

Babna Polica

z Babne Police

na Babni Polici

Babnopoličan/
Poličan

Babno Polje

iz Babnega Polja

v Babnem Polju

Babnopoljec/
Poljec

Dolenje Poljane

z Dolenjih Poljan

na Dolenjih
Poljanah

Dolenjepoljanec/
Poljanec

Iga vas

iz Iga vasi

v Iga vasi

Igavaščan/
Igovec

Knežja Njiva

s Knežje Njive

na Knežji Njivi

Knežjenjivčan/
Knežan

Podgora pri Ložu

iz Podgore

v Podgori

Podgorec

Stari trg pri Ložu

iz Starega trga

v Starem trgu

Starotržan

Sveta Ana pri Ložu

s Svete Ane

pri Sveti Ani

Svetoančan/
Ančan

Vrhnika pri Ložu

iz Vrhnike

v Vrhniki

Vrhničan

39

Ime Loška dolina spada med nenaselbinska
imena, kjer pišemo prvo sestavino z veliko
začetnico, neprve sestavine pa z malo, če že
same niso lastno ime. V sredstvih javnega obveščanja prebivalce občine Loška dolina največkrat imenujejo Ložani, kar je hkrati tudi
ime za prebivalce Loža. V občinskem grbu
imamo grb mesta Lož. Pa smo res vsi prebivalci občine Loška dolina hkrati tudi Ložani?
Sama pri takšnem poimenovanju ne čutim,
da bi zajeli prav vse prebivalce občine Loška
dolina. Ljubše bi mi bilo enostavno: prebivalci občine Loška dolina imajo težave s pitno
vodo. Sicer pa nismo edini Ložani v Sloveniji.
Tako imenujejo tudi prebivalce šestih naselij
z imenom Log ter prebivalce vasi Loga nad
Škofjo Loko, Loga pod Mangartom, Loga pri
Brezovici, Loga pri Mlinšah, Loga pri Vrhovem ter Loga pri Žužemberku.
Med nenaselbinska imena spada tudi Babno
polje, z njim označujemo kraško polje in v
tem primeru se neprva sestavina piše z malo.
Ko govorimo o kraškem polju pišemo na
Babnem polju oz. z Babnega polja.

ZANIMIVOSTI

Primer:
Za vasjo so ostanki rimskega zapornega
zidu. Ob njem poteka državna meja s
Hrvaško, kjer prehaja Babno polje v
Prezidansko polje.
O tem, kako se piše ime naselja Babno Polje,
je bila verjetno v zadregi tudi Direkcija Republike Slovenije in uporabila oba zapisa, za
naselbinsko in nenaselbinsko ime. Tako boste, ko boste prišli v Babno Polje iz Loške doline in ga tudi zapuščali v smeri Loške doline,
lahko opazili pravilno zapisano ime. Drugače pa je to proti hrvaški meji s Prezidom.
Ko zapuščamo Babno Polje in prihajamo v
Babno Polje iz Prezida nam to označuje tabla, kjer je neprva sestavina imena zapisana z
malo. Malo za šalo malo za res: mogoče ima
hrvaški pravopis drugačna pravila?
Pomudimo se na kratko še pri predlogih, ki
nam verjetno povzročajo še več težav kot pisanje z malo ali veliko začetnico. Uporabljamo tri predloge v, na in pri. Zelo enostavno pa
uporabo predlogov razložimo takole: na uporabo predlogov vpliva položaj kraja glede na
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više ali niže ležečo okolico. V našem primeru
tako 'trčimo' na Babno Polico, ki je pravzaprav
'glavni krivec', da za Babno Polje uporabljamo
predlog v. Polica leži pač višje kot polje.
Naj moj prispevek naleti na prijazna ušesa,
predvsem tistih, ki pišejo uradne dopise, dokumente, potrdila, diplome, zapisnike občinskih sej občine Loška dolina …
Torej:
Lep pozdrav iz Babnega Polja. V Babnem
Polju je pol leta mraz, pol leta pa zima.
Viri in literatura
Atlas Slovenije. 2005. Ljubljana: Mladinska
knjiga. Černe, Andrej et al. 1997. Priročni
krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS.
Jakopin, Franc et al. 1985. Slovenska krajevna
imena. Ljubljana: Cankarjeva založba
Toporišič, Jože et al. 2001. Slovenski pravopis.
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU
Spletni viri
http://www.stat.si/KrajevnaImena/ [pridobljeno 7. sep. 11]

Ime za prebivalko ni posebej navedeno, saj so imena v tabeli tvorjena z obrazili -ka, ki se
avtomatično pritika na moško ime na -an ali -ar ali zamenjujejo obrazilo -ec.
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Nina Jerič, sekretarka
Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica
www.cerknica.ozrk.si
tel.: 01 705 05 12
gsm: 031 460 916
fax: 059 076 820

Med prostovoljci, ki so bili aktivni na krvodajalski akciji
junija 2011 v šoli v Starem trgu, je kar zašumelo, saj je krvodajalce, prostovoljce Rdečega križa in ekipo iz Zavoda
RS za transfuzijsko medicino prišel pozdravit sam župan
občine Loška dolina gospod Janez Komidar. Prostovoljca
Zlata Mlakar in Aleš Svenšek sta ga lepo sprejela in ga popeljala skozi prostore, kjer se je akcija odvijala ter ga seznanila s postopkom in vrednotami krvodajalstva. Župan
pa ni prišel sam, ampak je s seboj pripeljal tudi sodelavko,
ki je kri darovala. Njegova prisotnost na akciji nam je v organizaciji veliko pomenila, še posebej pa je bilo vzpodbudno za prostovoljce in krvodajalce iz občine Loška dolina.
V občini Loška dolina evidentiramo 1.085 krvodajalcev
(36 % krvodajalk in 64 % krvodajalcev) od skupno 3.811,
zato je bila akcija tudi uspešna, saj je prišlo ta dan (sreda,
29. junija 2011) na akcijo 185 krvodajalk in krvodajalcev.
Prebivalci so zelo solidarni do sočloveka, saj z rednimi
obiski krvodajalskih akcij svoje navade prenašajo tudi na
mlade, kjer se gradi vrednota, da pomagajo ljudem v nesrečah. In tako je tudi prav.

Župan občine Loška
dolina na obisku na
krvodajalski akciji
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Lidija Bavec

Letovanje – Borik
Borik je 4 km oddaljen od Zadra. To je naselje hotelov in borove sence, mislim, da se
zato imenuje BORIK. Nastanjeni smo
bili v hotelu Donat – to sta dve
ločeni zgradbi. Ena je novejša z
restavracijo in manjšimi sobami,
druga je starejša z družinskimi apartmaji. Sobi sta ločeni s
harmonika vrati, imata pa tudi
vsaka svoj balkon. V te so bile
nastanjene naše mamice z deklicami. Nekateri so tudi prvič
doživeli all inclustive storitve –
všeč jim je bilo.
Za nami je dolgo, vroče poletje in nekateri
se radi spominjamo preživelega dopusta
ali počitnic.
Ta čas se radi umaknemo v hribe ali pa na
morje. Več svetlobe in toplote nam izboljšuje
razpoloženje, obenem pa se oddahnemo od
vsakdanjih skrbi. Tudi letos se nas je skupinica krajanov Loške doline ter mamici s šoloobveznimi deklicami odločila, da skupaj
preživimo počitnice na morju. Ker nas je bilo
premalo za avtobus, nam je predstavnica Relax-a svetovala, da smo se združili s člani DI
Pivka. Zadnji teden v avgustu smo se z znano
turistično agencijo Relax odpeljali na sedemdnevno letovanje v prijetno naselje BORIK.

Vsak dan so bile otroške delavnice, tako da so
naše deklice KLARA, KATARINA in KATJA
zelo veliko ustvarjale. Imeli smo tudi Relaxovo predstavnico, s katero smo imeli vsak dan
info ure, na katerih smo se dogovarjali o izvedbi klubskih aktivnosti. Vsako jutro je bila
telovadba. Z DI Pivka smo organizirali tudi
balinarsko tekmovanje ženskih in moških
ekip. Organiziran je bil tudi družabni večer,
da smo se bolje spoznali med seboj. Skratka,
družili smo se vsak dan, če ne rekreativno, pa
zvečer pri družabnih igrah na plesišču.
Ogledali smo si tudi mesto Zadar, ki je bil
dolga leta prestolnica Dalmacije. Ima bogato
spomeniško dediščino. Zadarska univerza je
ena najstarejših na Hrvaškem in v Evropi. Na

zadarski rivi lahko prisluhnete zvokom znamenitih morskih orgel, ki vsak dan zvenijo
drugače, odvisno od razjarjenosti morskih
valov. Valovi morja potiskajo zrak skozi cevi
in ti ustvarjajo pravo melodijo. Zvečer glasbo lahko vidite tudi na stekleni inštalaciji –
Pozdrav soncu, ki ob zvokih morskih orgel
ustvarja svetlobno igro v ritmu valov.
Morje je bilo zelo toplo, saj je imelo cel teden
28°C, tako da se nam ni dalo veliko pohajati.
Smo raje plavali in se družili v vodi in na plaži.
Leto je kar dolgo, ko se bomo zopet odločili,
kam bi šli na dopust. Pa pridružite se nam, v
skupini je lepše in zabavnejše.

Da se ne pozabi
Ure in ure smo stali premraženi v vrsti,
ljudje vdrtih lic so povešali glave,
svetile so ženam oči se zvedave,
le kdo bo, le kdo bo spet danes na vrsti?
Pred nami stal hrast je, na njem pa vešala,
pod njimi ležalo telo je krvavo,
esesovski kapo ga brcal je kakor za stavo
ter vpil: ''Steheauf svinja, tu ne boš spala!''
S težavo je vstala, vsi smo trepetali …
Iz sprednje je vrste dekletce planilo:
''Mama! O mama! Ne mamo!'' je vpilo.
''Halt! Schieße!'' in že so jo podrli rafali.
Odšli smo v barake, molčeči, potrti …
Zunaj nam v strah sta dve trupli ostali,
mati na vislicah, hčerkici mali
sodili so rablji in dali jo smrti.
To je spomin, strašen spomin na grozote nazaj.
Naj bo kot svarilo za nove rodove,
da ne bi nikdar več gradili Čelekula gradove,
z norčavim napisom nad vrati:
"Arbeit machtfrei!''
Tone Šepec

foto: Mario Žnidaršič
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Tone Premk, Pudob 6, 1386 Stari trg

Občinski praznik Loške doline je 19. oktober
Občinski praznik Loške doline je 19. oktober. To sem zapisal, da bi mlajši izvedeli in
da bi se starejši, ki so to že dobro vedeli, pa
so pozabili, spomnili. Občinski praznik je v
spomin na dogodek, ki se je zgodil 19. oktobra 1941. leta v Loški dolini – v Ložu.
Kraljevino Jugoslavijo, katere del smo bili,
so 6. aprila 1941 napadli Nemci in Italijani.
Brez velikih težav so Jugoslavijo tudi zasedli.
Slovenijo so si zmagovalci razdelili. Nemci
so dobili največji del, malo Madžari in nekaj
več Italijani.
Loška dolina je bila italijanski plen kakor tudi
Dolenjska, Kočevska, Notranjska in sedež
takratne Dravske banovine – največje slovensko mesto Ljubljana. Te osvojene kraje so
poimenovali Ljubljanska pokrajina (Provincia di Lubiana). Že v začetku maja so jo priključili Kraljevini Italiji. Postali smo ena od
italijanskih provinc, prebivalci pa italijanski
državljani. Ljudje so bili prestrašeni, razočarani, ker je Jugoslavija tako hitro kapitulirala.
Italijanov niso cenili. Starejši moški, tisti, ki so
se bojevali z njimi v prvi svetovni vojni, so jih
še vedno sovražili. Tisti, ki so vedeli, kaj počnejo v že prej priključeni slovenski Primorski,
pa tudi. Vedeli so, da tam Slovenci na smejo
govoriti slovensko, da v slovenskih šolah poučujejo italijanski učitelji v italijanščini. Slutili
so, da bo kmalu tako tudi pri nas. In takrat
se je začelo. Slovenci smo se razdelili. Okupacijo je pozdravila in se za priključitev Ljubljanske pokrajine Kraljevini Italiji zahvalila

cerkev. Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman
je v ljubljanski stolnici 22. maja 1941 daroval
zahvalno mašo. Zahvalil se je za priključitev
Ljubljanske pokrajine Kraljevini Italiji. Pa
niso bili vsi hvaležni za priključitev. Nekateri
so hoteli upor. Upor proti okupatorjem. Tretji okupatorja tudi niso marali, niso pa bili za
oborožen upor. Da bo preveč žrtev, so rekli.
Počakajmo. Italijani bodo kmalu poraženi in
zmagovalci nam bodo vrnili kralja, kraljevino
in vse, kar smo v kraljevini imeli. In začela se
je delitev Slovencev, predvsem v Ljubljanski
pokrajini, na tiste, ki so bili za upor in na tiste,
ki so uporu nasprotovali. Že 27. aprila 1941
so v Ljubljani ustanovili OF – osvobodilno
fronto – in sklenili, da bodo začeli z uporom.
Zbirali so orožje in po gozdovih so se zbrali
prvi uporniki. Tudi na Notranjskem. Nedaleč
od nas. Pri Borovnici, na Kožljeku. Skupina
upornikov, ki jo je vodil poročnik jugoslovanske vojske Ljubo Šercer, je 19. oktobra 1941.
leta napadla italijansko posadko v Ložu. Nekaj Italijanskih vojakov so ubili, nekaj ujeli in
kasneje izpustili, nekateri so jim ušli. Italijani
so partizane zasledovali in skupino v nekaj
spopadih razbili. Nekaj partizanov se je umaknilo v Ljubljano. Tudi poveljnik poročnik
Ljubo Šercer. Italijani so ga tam prepoznali
kot vodjo napada na Lož in ga ustrelili.
Napad na italijansko posadko v Ložu je bila
la majhna vojaška zmaga partizanov. Imel pa
je razločno sporočilo okupatorjem. Začelo
se je! Odmevalo je do Rima. Nismo vsi hvaležni za okupacijo. Pregnali vas bomo od tu.

Z uporom, z orožjem se bomo osvobodili.
Sami in skupaj z vsemi, ki se že bojujejo proti
zavojevalcem Evrope.
Upor v Loški dolini se je zares začel maja
naslednje leto. Veliko mladih fantov in mož
se je pridružilo partizanom. Italijani, ki so se
že umaknili iz Loške doline, so se v ofenzivi,
ki jo zgodovinarji imenujejo Roška ofenziva,
vrnili v dolino. Maščevali so se strahotno.
Lož so požgali. Ustrelili so 184 prebivalcev
doline. Največ mladih fantov in mož.
Se je pa Loška dolina še bolj razdelila. Na tiste, ki so upor in partizane podpirali, in na
tiste, ki so za vse gorje, za požige hiš, za poboje krivili partizane. Ker so se uprli, naj bi
povzročili nepotrebne žrtve. Pridružili so se
okupatorju v boju proti partizanom.
Slovenska partizanska vojska je bila del protihitlerjevske koalicije med zmagovalci v drugi
svetovni vojni. Loška dolina je za to zmago
plačala visoko ceno. Kako visoka je bila, lahko razberemo iz spomenika žrtvam okupatorja na Ulaki in na pokopališču v Viševku. Iz
spominske plošče padlim in po vojni pobitim.
Upor proti okupatorju je pogumno, junaško
in visoko etično dejanje. Loška dolina je lahko ponosna, da se je upor proti okupatorju v
Ljubljanski pokrajini začel ravno pri nas. Povejmo na ves glas: začelo se je pri nas 19. oktobra 1941. leta z napadom na Italijane v Ložu.
Občinski praznik naj bi na to spominjal.

V počastitev 70. letnice napada na Lož in
občinskega praznika, ki ga Občina Loška
dolina praznuje 19. oktobra, je Krajevna
organizacija ZZB Loška dolina 15. oktobra
organizirala slovesnost v Ložu.
Poleg predsednika krajevne organizacije
Ivana Plosa ter župana domače občine,
gospoda Janeza Komidarja je na
slovesnosti, kot osrednja govornica,
spregovorila ministrica za obrambo
Republike Slovenije, dr. Ljubica Jelušič.

foto: Franc Nelec

S pesmijo pa so slovesnost obogatili
harmonikarja Magda Mlakar in Matija
Turk, Pihalni orkester Kovinoplastika Lož,
Pevski zbor Jasna, recitator Tone Šepec
ter učenke Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja Lara Mlakar, Kaja Šoštarič in
članice mladinskega pevskega zbora.
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Helena Bavec

Žejna sem … dobre vode!!
S kakšnim veseljem bi si natočila
in odžejala s kozarcem hladne,
osvežilne vode! Sploh v teh vročih poletnih dneh, ko si želimo
vsi stika z vodo ali na morju,
ob reki, pod hladnim tušem …
pitjem vode.
Vendar trenutno so to samo
misli, ki upam, bodo enkrat
uresničene. Mnogo ljudi nas
je zbolelo zaradi onesnažene
vode v Loški dolini in končno,
nas je bilo dovolj bolnikov, da smo prišli v
medije. Mogoče se bo tudi nekaj premaknilo
v smeri nadaljnjega ohranjanja in varovanja
nove vrtine in pitne vode.
Voda je življenje. 70 odstotkov naših teles
predstavlja voda. Samo nevezana voda (čista
voda) je medij, v katerem se lahko vršijo vse
življenjsko pomembne kemijske reakcije v
živi celici. Za več kot pol telesa nam je vseeno kaj vnesemo in kaj se dogaja!
Kdo je krivec? Razlag je več, sosedje Hrvati
so krivi, izpraznitev domače greznice, nene,
v loškem potoku je bila narejena škoda, uff,
ne, čistilna naprava ne deluje kot bi morala
… aja, neki kmetje so gnojili in zlivali gnojnico kar na vodovarstvenih območjih … V
resnici ne vemo. Najverjetneje pa je, da v
vsaki izjavi tiči delni vzrok trenutno slabemu
stanju pitne vode.
Prekuhavanje vode unič škodljive mikroorganizme, kaj pa kemične snovi, kot so fosfati, nitrati, težke kovine? S prekuhavanjem

jih samo še koncentriramo in spijemo še
večjo dozo le teh spojin. Kaj se zgodi, če so
presežene količine nitratov v pitni vodi? Ti
se vežejo na rdeče krvničke in uničijo njihovo strukturo. Kisik se ne more vezati na
njih, prevzamemo manj kisika in tako imamo manj energije. Pojavi se utrujenost, slabokrvnost. Pri majhnih otrocih lahko pride
celo do zadušitve, torej smrti.
Zgodil se je šolski primer. V razredu imamo
otroka, ki moti pouk, in delo ne mora potekati normalno. Potrebujemo nekaj, da ga
umirimo. Zato ga kaznujemo. V praksi se je
izkazalo, da je najboljša rešitev, da se kaznuje
celoten razred, samo nemirnega otroka ne.
Tako ustvarimo pritisk, da ga sošolci s svojo
jezo zaradi neupravičene kazni zatrejo. Primer rešen, pouk poteka naprej.
Tako se je zgodilo s pitno vodo. Nekdo je
onesnažil vodo, mnogo ljudi nas je zbolelo,
občina je dobila milijonsko škodo. Kaznovani so bili nedolžni, vendar ali smo tudi
kaznovali tistega, ki je vse to povzročil. Žal
nismo direktno začutili ves ta pritisk. Nekako bomo morali zaustaviti ta začaran krog,
ki samo išče nove vire pitne vode. Tudi naš
osebni odnos do vode se mora spremeniti.
Nočem več piti vode s plastenke, naredim še
več smeti, kot je treba. Pa še tukaj mi grozi
zmanjšana plodnost, zaradi počasnega izluževanja strupenih snovi iz plastenke v vodo.
Želim si pitne vode s pipe, sovaščane in občane, ki so pozornejši do svoje okolice in so
pripravljeni nekaj narediti za bolj zdrav in
lepši jutri.

ZOJINA TORBA
Šolska torba je kar obležala,
le zvezke je iz sebe dala,
Zoji na počitnice še pomahala,
sama pa nemočna zadremala.
»Pretežke knjige sem nosila,
sem ročko vso si pretegnila,
bolijo me naramnice močno,
o, ko bi poletje dolgo trajalo!
So celo leto me po tleh metali,
večkrat v hrbet me suvali,
včasih v avtu pozabili,
da zvezki so se mi potili.
Kar nekaj solz se mi je utrnilo,
ko zvezke basali so kar na silo.
Tako so njihovi zavihani vogali,
me po trebuhu kar žgečkali.
Kadar pa v sobico bil vstop je prost,
me psička Lina je zamenjala za kost.
Takrat želela sem si le,
da šola se čimprej začne.
Prošnja moja je le ena:
rada lepše bi živela,
če name boš lepo pazila,
saj s tabo bi se še učila.«
Ančka Avsec, Ograde
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mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor

Japonski dresnik: Z vulkana v beton
Za tiste, ki skrbijo za zelene površine v mestih,
ob avtocestah, rekah in potokih, je japonski
dresnik zagotovo najbolj nadležna invazivka
(invazivna tujerodna vrsta rastline).
Zgodba japonskega dresnika se bere kot
prava pustolovščina. Tisoče let je rasel na Japonskem in Kitajskem in ni zbujal posebne
pozornosti, v Evropi pa je postal domala neuničljiva rastlina, pišejo v reviji Horticulturist.
Pritlikava podvrsta je rasla na vulkanih, kjer
je kot ena prvih naseljevala vulkanski pepel.
Tu je rasla v težavnih razmerah: prisotno je
bilo žveplo, občasno je nenadno naneslo vroč
pepel, velika nadmorska višina je omogočala le kratko obdobje rasti. Dresnik se je temu
prilagodil tako, da je razvil korenike, ki so šle
globoko pod površje. V njih je rastlina shranila hranilne snovi in tu so bili speči poganjki na varnem. V nižinah je japonski dresnik
rasel v drugačnih razmerah. Tu je za prostor,
svetlobo in vodo tekmoval z bambusi in
drugim bogatim rastlinjem, korenike so bile
morda tudi način obrambe pred škodljivci,
zato se je tu razvila drugačna podvrsta.

Z Japonske na Nizozemsko
in od tu naprej
Philipp von Siebold je bil nizozemski kirurg,
sodobnik našega Franceta Prešerna. Na Japonsko je pripotoval v času, ko je bila ta država pred zahodnim svetom praktično izolirana. Zaradi izrednega znanja je med Japonci

foto: Nejc Jogan

Japonski dresnik raste na opuščenih gradbiščih, ob cestah in železnicah.
Najdemo ga tudi v družbi drugih invazivnih vrst, na primer zlate rozge in žlezave nedotike.

pridobil številne prijatelje. Ti so mu prinašali
rastline, ki so jih v tistih časih evropski vrtnarji še posebej cenili. Med njimi tudi japonski dresnik, ki ga je domov prinesel leta 1823.
Tako se je z Nizozemske začela njegova pot po
Evropi. Najprej je bil zaželena okrasna rastlina, kasneje hvaležna rastlina za ozelenjevanje
kupov jalovine okrog rudnikov.
Iz vrtov in nasadov je japonski dresnik sredi 19. stoletja pobegnil v naravo. Nagla širitev japonskega dresnika v naravi je v Veliki

foto: Saša Dalla Valle, 2001

Britaniji začela skrb vzbujati konec 70-ih let
prejšnjega stoletja, kmalu za tem so njegovo
razširjanje prepovedali z zakonom. Velika
Britanija je ena redkih držav z zelo ostrimi
zahtevami glede japonskega dresnika.

Nekaj presežnikov
■

■

■

■

■

■

■

■

Vse več dresnika raste ob rekah in potokih, že pred desetletjem smo ga zanesli na bregove Bohinjskega jezera.

0,7 g: da zraste nova rastlina,
zadošča že 0,8 grama korenike,
to je 1 cm dolg košček;
20 let: korenike lahko pod
zemljo dremajo tudi 20 let,
nato znova poženejo;
2 m/leto: v enem letu japonski
dresnik zraste 2 metra visoko,
njegov sorodnik sahalinski dresnik
pa doseže višino 4 metre;
5 m: če zemljo, v kateri so
korenike japonskega dresnika,
odložimo na komunalno deponijo,
bi ga morali prekriti s 5 metrov
debelo plastjo nasutja;
7 m: kar 7 metrov globoko je potrebno
odkopati plast zemlje, če se ga želimo
znebiti tako, da zemljo odstranimo;
5–7 cm – japonski dresnik
lahko prebije asfaltno prevleko,
debelo 5 centimetrov, nekateri
poročajo celo o 7 centimerih;
15 cm/dan – na dan lahko japonski
dresnik zraste kar 15 centimetrov;
238/m2 – pod enim kvadratnim
metrom lahko korenike japonskega
dresnika proizvedejo 238 brstov.
... nadaljevanje prihodnič

Nova

ASTRA dizel

Zmagovalci voZijo Z
le 3,7 l/100 km.
Neverjetno varčna.
Rezultat 3,7 l/100 km povprečne porabe goriva je bil dosežen na tekmovanju l. 2011 za najbolj varčnega voznika v sodelovanju z družbo Žurnal
Media d.o.o. Več o tem si lahko preberete na www.opel.si. Povprečna poraba goriva po normi ECE R101: 4,1 - 7,5 l/100 km. Emisije CO2: 109 - 177 g/km.
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v priročniku o varčni porabi
goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem Opel partnerju in na spletni strani www.opel.si. Slika je simbolna.
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