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Loška štirna
Vodnjak - štirna, kot mu pravijo
Ložani, stoji ob cesti v zgornjem
delu Loža. Deloval je s pomočjo
vodne črpalke na nihalo, zaradi
česar je poleg starotrškega
edinstven tehniški spomenik v
Sloveniji. Iz letnice na kovinski
zastavici na vrhu pločevinaste
strehe je razvidno, da je bil
zgrajen leta 1876. Z napeljavo
vodovoda v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja je vodnjak
čez čas prenehal delovati.
Posebnost vodnjaka je njegov
zanimiv način črpanja vode.
Ročico z utežjo v obliki krogle
je bilo treba premikati levo in
desno ali, kot pravijo Ložani,
»kalat«, da je skozi kovinsko
pipo v okroglo kamnito posodo
pritekla voda, od tam pa v večje
podolgovato korito, v katerem
so napajali živino. Ob vodnjaku
je do razširitve ceste stal visok
kamnit steber, na katerem je bil
kovinski drog z napisom, da se
vprežene živine ne sme napajati.
Po vodo so ženske prvotno
hodile z lesenimi škafi, ki so jih s
pomočjo svitkov nosile na glavi.
Kadar so želeli napolniti »lajto«
ali cisterno, so vodo »kalali«,
črpali preko kovinske cevi, ki je
nameščena višje, pri tem pa so
spodnjo cev zamašili …
Ložani so hodili po vodo še k
vodnjaku pri Lipcah, k studencu v
spodnjem Ložu in k studencu nad
periščem …
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UVODNIK
Pozdravljeni, bralci in občani Loške doline!
Ne, ne, Obrh ni ukinjen. Za pripravo prve številke v novem mandatu sem
si z novo ekipo in sodelavci vzel samo nekoliko več časa, ki je bil potreben
za ureditev nekaterih stvari, med drugim tudi za osvežitev podobe Obrha.
Rezultat je nov logotip in nekoliko barvitejše strani. Že v nabiralniku vas je
pozdravila nova naslovnica, ki bo v prihodnje namenjena eni od značilnosti
kraja, ki bo v posamezni številki tudi predstavljen. Na straneh Obrha naj bi se
tako zvrstili vsi kraji Loške doline. Prvi je s posebnim vzrokom predstavljen
Lož. Letošnjega marca je namreč minilo častitljivih 530 let od podelitve
mestnih pravic. Meščanom Loža ob tej priložnosti čestitam z željo, da bi se
njihov kraj v prihodnje uspešno razvijal in bi se v njem dobro počutili.
Seveda pa bodo strani Obrha kot do sedaj namenjene vsem področjem
življenja in dela celotne občine. Zato ste vabljeni prav vsi (tudi študentje in
dijaki), da s svojimi prispevki pripomorete k zanimivejši in pestrejši vsebini s
temo, ki vam je blizu, in bi želeli, da so z njo seznanjeni tudi drugi.
Ker poskušam v Obrh v prihodnje vključiti tudi nove vsebine, vabim vse, ki se
ukvarjate s posebno dejavnostjo, ste zbiratelji, imate doma zanimive stare
fotografije ali razglednice Loške doline, stare predmete ali recept za pripravo
značilne jedi posameznega kraja, nasvet za pripravo domačega čaja, običaje
… , da to sporočite na uredništvo ali me pokličete na številko 041 869 359.
Veselim se vaših predlogov in prispevkov.
Želim vam veliko zanimivega branje in prijetne dni do naslednje številke.
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OBRH – JAVNO GLASILO
OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva
v občini Loška dolina
Naklada: 1400 izvodov
Uredniški odbor: Aja Trudn, Anita Nared,
Martina Šumrada, Metka Ravšelj, Matej Kržič,
Pavla Lavrič, Vera Jasna Lekan
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
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Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
e-naslov: obcina@loskadolina.si
telefon: 01 705 06 70
spletna stran: www.loskadolina.si
Lektoriranje: Andreja Mlakar
Tisk: Tiskarna Pleško d. o. o.
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Zadnji dan za oddajo člankov: petek, 8. junij 2007.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in
obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12 ), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in
telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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pogovor pripravil: Borut Kraševec

Zavod za kulturo in turizem, velika priložnost in
odgovornost za Loško dolino
Župana Janeza Sterleta sem povabil k pogovoru, v katerem je na kratko predstavil pomen ustanovitve Zavoda za
kulturo in turizem Snežnik in nekaj aktualnih vsebin, ki s strani države in regije pomembno vplivajo na razvoj in
prihodnost Loške doline.

Kako bo urejeno lastništvo stavb in
celotnega grajskega kompleksa, ko upravljanje prevzame zavod?
Lastnik je še vedno Republika Slovenija in
kompleks je še vedno kulturni spomenik
državnega pomena. Tehnično to pomeni, da bo
sklenjena pogodba med Republiko Slovenijo in
lokalno skupnostjo oziroma med Ministrstvom
za kulturo, občino in zavodom – inštitucijo,
ki naj bi upravljala in kasneje skrbela tudi
za ostali del urejanja in gospodarjenja s tem
kompleksom. To je nova možnost, dana brez
javnega razpisa, in je v skladu z veljavno
uredbo. Sam prevzem upravljanja tudi nima
vpliva na obnovo gradu, ki je v zaključni fazi,
in tudi ne na začetek in nadaljevanje obnove
grajskih pristav.
Kakšen je po sprejetju odloka postopek,
da zavod zaživi in začne izvajati konkretne
naloge na področju kulture in turizma
v grajskem kompleksu in na ostalem
področju Loške doline?
Krovni akt, to je odlok o ustanovitvi, je sprejet,
v njem je predvideno, da v začetnem postopku
vodenje prevzame vršilec direktorja, ki ga
imenuje občinski svet. Imenovati bo potrebno
tudi svet zavoda kot organ zavoda in pripraviti
vse ostale akte od statuta do poslovnika. V tem
času bo moral v. d. direktorja pripraviti še
podrobnejši program. Seveda pa bo potrebno
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foto: Borut Kraševec

Na zadnji seji občinskega sveta Občine
Loška dolina je bil soglasno potrjen odlok
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo
in turizem grad Snežnik. Od kod izvira
ideja in kakšen je namen ustanovitve tega
zavoda?
Vlada Republike Slovenije je leta 1999 razglasila območje Gradu Snežnik in sam grad
za kulturni spomenik državnega pomena.
Spomenik je isto leto tudi olastninila ter ga
dala v upravljanje Ministrstvu za kulturo.
Občina oziroma Javni zavod za kulturo in
turizem Snežnik si želi v skladu z uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občine
pridobiti v upravljanje Grad Snežnik in
območje gradu z grajskimi pristavami, ki
so bile do lastninjenja že v občinski lasti.
Seveda želi še naprej skrbeti za izvajanje
predvidenih vsebin grajskega kompleksa,
ohraniti sožitje med grajskim kompleksom in
lokalno skupnostjo, ki želi aktivno sooblikovati
prostor in dejavnosti v kompleksu. S tem pa so
še vedno dane možnosti za vključitev drugih
gospodarskih subjektov za izvajanje gostinsko
turistične ponudbe.

že v začetku vzpostaviti sodelovanje z občino,
širšo javnostjo in Ministrstvom za kulturo.
Ko bo zavod formalno ustanovljen in bo lahko
zaživel, bo v tem času potrebno s strani
zavoda na Ministrstvo za kulturo podati vlogo
za upravljanje tega kompleksa. Če bo sklep s
strani ministrstva pozitiven, sledi pogodba o
prenosu v upravljanje.
Koliko časa se predvidevajo ti postopki?
Če realno pogledam na celoten postopek in
zahtevnost projekta, zagotovo prej kot jeseni
ne bo realiziran. Zavedati se je potrebno, da
je to projekt, ki ni odvisen samo od občinske
uprave, temveč tudi od kadra v zavodu in
ostalih, ki bodo vključeni. To je projekt, ki je
velika priložnost in hkrati odgovornost za
Loško dolino.
Kako je s financiranjem delovanja
zavoda?
Nekaj manjših sredstev za začetno delovanje
je predvidenih v proračunu občine, seveda pa
bo moralo biti to področje točno opredeljeno
v samih aktih zavoda. Zavod bo za svoje
delovanje pridobival sredstva z najemninami,
vstopninami in prav gotovo s pridobivanjem
sredstev na razpisih in z drugimi aktivnostmi.

Trenutno zelo aktualna tema, ki je
pomembna tudi za prihodnost Loške
doline, je osnutek razdelitve Slovenije na
regije. Kako komentirate umestitev Loške
doline v tej regionalni razdelitvi?
Po zadnjem predlogu in osnutku s strani
Ministrstva za regionalno samoupravo in s
strani vlade naj bi bila Slovenija razdeljena na
14 pokrajin oz. regij. Naše področje Notranjske
regije meji na Dolenjsko, na Primorsko in na
osrednjo slovensko regijo. V to regijo smo
predvideni Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna,
Cerknica, Bloke in Loška dolina. Vendar pa so
v Ilirski Bistrici sprejeli sklep, da ne želijo biti v
Notranjski regiji in se želijo priključiti Primorski.
Notranjska regija je trenutno zasnovana tako,
da sovpada tudi s sedanjo statistično in tudi
razvojno regijo, za katero so v letih 2007–2013
predvidena sredstva za koriščenje. Sedanje
stanje je zaradi teh nesoglasij neugodno, saj je
ključ izborov projektov v sedanji razvojni regiji
težje dosegati.
Kaj za nas pomeni morebitni izstop Ilirske
Bistrice iz Notranjske regije? Po površini smo
še vedno dokaj velika regija, vendar pa smo
po številu prebivalcev premajhni, kar obstoj
Notranjske pokrajine, če se izstop res zgodi,
postavlja pod velik vprašaj. Če bi upoštevali
april 2007
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mnenje in željo Logatca že izpred dveh, treh let,
da želi biti v Notranjski regiji in ne v osrednji,
bi regija kot taka zagotovo lažje obstala.
Sedaj pa smo v nevarnosti, da smo uvrščeni
v kakšno novo regijo. Lahko celo v osrednjo
ali v dolenjsko, s središčem v Kočevju. Sam
podpiram, da se naši regiji priključi Logatec in
da smo tu, kjer smo. O regijah bodo odločali v
parlamentu. Res, da je predviden posvetovalni
referendum, ki pa za poslance ni obvezujoč.
Kako je s pridobivanjem sredstev na
področju skupne razvojne regije?
Za obdobje 2007–2009 smo posredovali
projekte, ki so vključeni v celoten nabor. Ključ
delitev sredstev znaša letno približno 3,2 mio
EUR neposrednih vzpodbud za našo regijo. Ta
sredstva pa ne pridejo v poštev za projekte, ki
so navedeni v resoluciji niti ne tista v koheziji.
Težava je v tem, ker pristojno ministrstvo
še vedno ni dalo kriterijev, kateri projekti
bodo upravičeni do teh sredstev. Sredstva je
možno pridobiti na osnovi projektov, ki bodo
prijavljeni in jih bo potrdil svet regije. Če bodo
sprejeti le projekti na področju infrastrukture

in komunale, pa se lahko vprašamo, kako bo s
sredstvi na drugih področjih, kot so družbene
dejavnosti, npr. vrtci, šole, zdravstveni
domovi.
Kako je sicer zasnovana Resolucija
o nacionalnih projektih, ki jo je vlada
sprejela, in kako je v ta projekt vključena
Občina Loška dolina?
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih
za obdobje 2007–2023 predstavlja nabor
ključnih razvojno-investicijskih projektov, pri
uresničevanju katerih bo sodelovala država.
S strani vlade je bilo določeno, da naj bi
svet regije, v katerega smo vključene že
naštete občine, imenoval projektno skupino
za izvedbo projekta Gospodarsko središče
– perspektiva Postojna. Prioriteto projektov, ki
so pomembni za našo regijo, smo posredovali
že ob obisku vlade v naši regiji. Zato smo
bili zelo presenečeni, ko smo dobili poziv
iz službe vlade za razvoj, ki je zadolžena za
projekte v okviru resolucije, in smo ugotovili,
da so projekti skoncentrirani le na področje
Postojne in delno Pivke. Zato smo v okviru

regije
ponovno
posredovali
projektne
predloge, ki bi morali biti vključeni v resolucijo
v okviru gospodarskega središča Perspektiva
na Notranjskem. Pri tem smo zahtevali, da se
v resolucijo zajame čim večji nabor projektov
iz celotne regije, ki bodo prispevali k hitrejši
gospodarski rasti, zagotovili konkurenčnost
gospodarstva in družbenega okolja regije.
Sem sodi Turistični kraški park Notranjskokraške regije, s čimer bi omogočili povezavo
naravnih kraških značilnosti z rekreacijsko,
turistično in športno infrastrukturo na območju
celotne regije, kar bi omogočilo investicijsko
sposobnost in izvedljivost projektov, npr.
izgradnja športne dvorane. Predlagali smo tudi
projekte na področju javne infrastrukture, zopet
za celotno regijo, s čimer bi z vzpostavitvijo
javne prometne in energetske infrastrukture
omogočilo večjo konkurenčnost gospodarstva.
Poudarek smo dali tudi na mreži poslovnih con
in podjetniških inkubatorjev. V primeru, da so
predlogi sprejeti, dajejo možnost uresničitve
projektov na širšem področju regije in seveda
tudi v Loški dolini.

Pripravili: Lidija Novak, Danica Zrim

Sprejet proračun občine Loška dolina za leto 2007
Občinski svet Občine Loška dolina je na svoji redni seji dne 29. marca sprejel proračun občine za leto 2007.
Planirani prihodki proračuna znašajo 3,67
milijona evrov, kar pomeni 30% višje prihodke
kot v letu 2006, odhodki pa bodo predvidoma
znašali 4,04 milijona evrov, saj so v proračunu
leta 2007 razporejena tudi sredstva, ki so
na računu občine ostala v preteklem letu.
Občina bo v letu 2007 financirala vsa področja
proračunske porabe skladno s predpisi, ki
definirajo njeno delovanje. Tako za tekoče
odhodke namenjamo 37,4% vseh odhodkov,
za tekoče transfere 22,1% vseh odhodkov,
investicijski odhodki pa predstavljajo kar
40,5% vseh odhodkov proračuna.

za ločeno zbiranje odpadkov, postavitev novih
ekoloških otokov, sanacija obstoječe deponije
na Rakeku).
Velik delež sredstev namenjamo tudi za
tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo
cest, urejanje cestnega prometa in cestno
razsvetljavo. V letošnjem letu načrtujemo
poleg rednih vzdrževalnih del na cestnem
omrežju prenovo mostu v Šmarati, izgradnjo
pločnika na odseku ceste Stari trg–Pudob
z javno razsvetljavo in asfaltiranje dela
ceste proti čistilni napravi v Starem trgu ter
rekonstrukcijo cestnega odseka v Podgori.

Iz proračuna namenjamo 183 tisoč evrov
za nakup zemljišč, zlasti zaradi možnosti
izvajanja določenih investicijskih projektov v
naslednjih letih.
V letu 2007 bomo del sredstev proračuna
namenili za izboljšanje kvalitete oskrbe s pitno
vodo v naselju Babno Polje in tako tamkajšnjim
prebivalcem omogočili čisto pitno vodo.
Nadaljujemo s pripravo novih planskih
dokumentov, ki bodo osnova za gospodarjenje
s prostorom na območju občine. Občina
financira tudi programe in projekte, ki niso
»investicije«, pa so vendar pomembni za
zadovoljevanje potreb občanov in tudi za

Najpomembnejši delež odhodkov v letu
2007 namenjamo za financiranje izgradnje
šestih oddelkov vrtca v Starem trgu.
Celotna vrednost investicije bo predvidoma
znašala 900.000 evrov, z gradnjo pa bomo
začeli v drugi polovici letošnjega leta. Poleg
rednega vzdrževanja stanovanj v lasti občine
bomo nadaljevali z izgradnjo stanovanjskoposlovnega objekta v Ložu, kjer bo za nove
stanovalce namenjenih 8 manjših stanovanj.
V letošnjem letu se nadaljuje izvajanje projekta
»Ohranimo vode čiste«, katerega osnovni cilj
je varovanje vodnih virov na območju občine
Loška dolina, predvsem pa je projekt za
občino pomemben, ker se izvaja skoraj v celoti
s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Na
področju varovanja okolja in naravne dediščine
bomo nadaljevali s posameznimi investicijami,
ki izboljšujejo stanje okolja (nakup zabojnikov
april 2007
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njihovo dobro počutje v Loški dolini. V poletnih
mesecih bomo organizirali prireditve pod
skupnim imenom »V deželi ostrnic«, z namenom
promocije Loške doline izven njenih meja,
prav tako pa nas konec leta čakajo zanimiva
novoletna praznovanja, ki bodo poskrbela za
zabavo občanov. Še naprej bomo izdajali glasilo
Obrh in vas o dogodkih obveščali v Notranjsko
kraških novicah ter preko kabelske TV Oron in
Radia 94, prispevali pa bomo sredstva tudi za
pokroviteljstva ostalih prireditev v občini.
V letošnjem letu namenjamo sredstva za
delovanje gasilcev in za nakup gasilske
opreme ter za delovanje civilne zaščite. Na
področju kmetijstva bo zaradi spremenjene
evropske zakonodaje prišlo do nekaterih
sprememb, vendar bomo v okviru razpoložljivih sredstev poskušali pomagati dejavnostim na področju kmetijstva, zato sredstva
namenjamo predvsem za izobraževanje in
združevanje zemljišč. Iz proračuna se financira
tudi vzdrževanje gozdnih cest na območju
občine. V okviru razpoložljivih sredstev
proračuna v letu 2007 namenjamo
sredstva za sofinanciranje društev na področju turizma, postavili bomo informacijske
table za informiranje obiskovalcev o značilnostih Loške doline, ustanovili bomo tudi Javni
zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik in
s tem omogočili možnost soupravljanja v
obnovljenem grajskem kompleksu.
V letošnjem letu naj bi zaživela javna tržnica
v obnovljenem delu Starega trga, za začetek
bomo na za to namenjenem prostoru postavili
stojnice in tako poskušali urediti pereče stanje
glede prodaje izven prodajaln na območju
občine. Na področju družbenih dejavnosti se
sredstva proračuna namenjajo za zdravstveno
varstvo, kulturo, šport in nevladne organiza-

cije, za izobraževanje ter socialno varstvo.
Občina v okviru zdravstvenega varstva skrbi
za investicije v zdravstveni postaji v Starem
trgu, sofinancira preventivne zdravstvene
programe, sofinancira dežurno službo in
plačuje mrliško ogledno službo ter prispevke
za zdravstveno zavarovanje oseb brez
prejemkov in premoženja. Na področju kulture
namenjamo sredstva za dejavnost knjižnice
in nakup knjig, sofinanciranje delovanja
društev na področju kulture in za vzdrževanje
Kulturnega doma Stari trg. Na področju
športa predvsem skrbimo za financiranje
športnih društev glede na njihove programe.
Investicijska sredstva v višini 62 tisoč evrov
pa namenjamo aktivnostim za dokončanje
obnove športnega igrišča pri osnovni šoli (v
lanskem letu smo zamenjali asfaltno prevleko
in uredili ograjo, dela pa se bodo nadaljevala
z reflektorsko osvetlitvijo zunanjih igrišč,
postavitvijo objekta, klopi in igral ter ureditvijo
odbojkarskega igrišča).
V področje izobraževanja sodijo sredstva
za financiranje vrtca in drugih oblik varstva
in vzgoje predšolskih otrok, sredstva za
materialne stroške v osnovni in glasbeni šoli
in plačila za šolske prevoze, ki jih občina
financira v celoti. V okviru štipendijske sheme

Notranjsko kraške regionalne razvojne agencije
se v sodelovanju z občino in podjetji v občini
zagotavljajo štipendije za dijake in študente.
Program socialnega varstva vključuje sredstva
za pomoči družinam na lokalnem nivoju.
Sredstva tudi letos namenjamo za pomoč
staršem ob rojstvu otroka, za preventivne
programe Centra za socialno delo Cerknica, za
izvajanje pomoči na domu za ostarele osebe,
za doplačilo oskrbnine v domovih starejših
občanov in v posebnih socialnih zavodih
ter za subvencioniranje stanarin. Prav tako
pa nadaljujemo s programom dodeljevanja
enkratnih pomoči zaradi socialne ogroženosti
družinam na območju občine. Del sredstev
proračuna namenjamo za sofinanciranje
nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva (društva, ki pomagajo svojim članom
in občanom pri skrbi za njihov socialni položaj
in zdravje).
Dejavnosti je torej ogromno. Načrtujemo,
da bomo uspešno opravili zastavljene cilje
in naloge, predvsem v zadovoljstvo vseh
občanov.
Namenska razvrstitev odhodkov občine je
prikazana v naslednji tabeli:

01 JAVNA UPRAVA
02 OBRAMBA
03 JAVNI RED IN VARNOST
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
05 VARSTVO OKOLJA
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07 ZDRAVSTVO
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH
ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IDR. INSTITUCIJ
09 IZOBRAŽEVANJE
10 SOCIALNA VARNOST
SKUPAJ ODHODKI:

644.346
2.712
38.933
643.956
462.445
681.032
36.701

(v EUR)
15,93 %
0,07 %
0,96 %
15,92 %
11,43 %
16,84 %
0,91 %

238.655
1.161.809
133.826
4.044.415

5,90 %
28,73 %
3,31 %
100,0 %

Robert Gradišar

Potek projekta »Ohranimo vode čiste«
Občina Loška dolina skupaj z čezmejno občino Čabar izvaja projekt, katerega glavni cilj je varovanje vodnih virov in
vodnih sistemov na območju občine Loška dolina.
V okviru projekta se je že izvedlo popis
obstoječega stanja na terenu. Za ta namen
se je na celotnem območju občine in območju
poselitve naselja Prezid izvedel posnetek
možnih onesnaževalcev okolja in voda. V
sklopu tega so bili izvedeni posnetki lokacij
greznic ob stanovanjskih hišah, lokacije divjih
odlagališč ter posnetek stanja kanalizacijskih
vodov v naselju Stari trg in Lož. Podatki se
sedaj obdelujejo z namenom, da se izdela
zbirni kataster.
Veliko naporov se vlaga tudi v izdelavo
projektne dokumentacije sistemov za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
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Izdelovalec projektne dokumentacije je do
sedaj predstavnikom vaških odborov ter
občanom, ki so kakorkoli povezani z izvedbo projekta, predstavil idejne rešitve za
posamezno naselje. Na predstavitvenih sestankih, ki so se odvijali od meseca decembra
2006 do marca 2007, so slušatelji lahko
postavljali vprašanja na morebitne nejasnosti
ter predlagali spremembe in dopolnitve. Prav
zaradi predlogov sprememb, ki so prišle s
strani občanov, ter postavljenih zahtev s strani
predpisanih soglasodajalcev se je postopek
iskanja ustrezne rešitve zavlekel. Sedaj so v
rešitvah upoštevane vse zahteve in predlogi,
ki so bili utemeljeni.

Svoje strinjanje k oblikovani rešitvi morajo
sedaj podati tudi vsi tisti lastniki zemljišč,
preko katerih je predviden potek in gradnja
kanalizacijskega omrežja oziroma njihovih
sestavnih delov. To strinjanje se podaja v
obliki služnostne pogodbe. Do sedaj so v
celoti pridobljene služnostne pogodbe za
naselja Babna Polica, Markovec in Podlož.
Za te vasi bodo tudi najprej izdelani projekti,
saj izpolnjujejo vse pogoje za dokončanje
projekta.
Manj vidne za občane so v tem trenutku
študije, ki se nanašajo na spremljanje
bioloških parametrov kakovosti površinskih
april 2007
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in podzemnih voda, ugotovitev dolgoročnih
potreb po zagotavljanju pitne vode, zaščite
pred poplavami ter izdelava predloga ukrepov
za zaščito pri rabi prostora. Omenjene naloge
se spremljajo z namenom, da se ugotovi vpliv
načina življenja prebivalcev na okolje in vodne
vire in stopnjo onesnaženosti ter predvidi
ukrepe, ki bodo omogočali trajno zagotavljanje
pitne vode kot javno dobrino. Ko bodo študije
izdelane, bodo predstavljene javnosti, njihova
vsebina pa naj bi nam med drugim dajala
smernice pri nadaljnji rabi prostora.

Ne glede na sam projekt pa je bistven naš
odnos do okolja. Človeška dejavnost vpliva na
spreminja okolja ne glede na dejstvo, ali nam
je to všeč ali ne. To je samo po sebi neustavljiv
proces, vendar je pri tem potrebno poskrbeti,
da se okolje pri izvajanju dejavnosti zaščiti
oziroma da se dejavnosti izvajajo na način, ki
nimajo škodljivega vpliva na okolje.

omejeno na odpravo posledic ne pa vzrokov
za njihov nastanek. Zaradi tega so v okviru
projekta predvidene tudi delavnice, na katerih
se lahko naučimo, kako s svojimi dejanji lahko
prispevamo k zdravemu okolju. Ena izmed njih
je bila že izvedena v mesecu marcu, druga pa
bo sredi aprila.

Zavedati se moramo dejstva, da smo sami
odgovorni za okolje, v katerem živimo in da
je izvajanje takšnih ali drugačnih ukrepov

zapisala: Andreja Buh

Delo občinskega sveta v prvih štirih mesecih
letošnjega leta
Razporeditve funkcij in oblikovanje
delovnih teles
Po konstituiranju je občinski svet v začetku
decembra prejšnjega leta najprej potrdil
mandat nadomestni članici sveta, Heleni
Malnar Antončič iz Babnega Polja, župan pa je
za podžupana imenoval Janeza Škerbca.
Nato je občinski svet imenoval organe, ki
delujejo v njegovem okviru:
- statutarno komisijo, katere predsednica je
Slavica Čuk,
- komisijo za vloge in pritožbe, katere
predsednica je Armida Bavec,
- komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo s
predsednikom Janezom Škerbcem,
- komisijo za komunalno ureditev, prostor in
varstvo okolja, katere pred-sednik je prav
tako Janez Škerbec,
- komisijo za družbene dejavnosti, ki ji
predseduje Marko Gorše,
- komisijo za proračun in finance s
predsednikom Zdenkom Trudnom in
- komisijo za gospodarstvo in razvoj, ki ji
predseduje Armida Bavec.
Svet je imenoval tudi nadzorni odbor (člani
odbora so za predsednika imenovali Antona
Nahtigala), stanovanjski odbor, katerega
predsednik je Dušan Baraga, občinski svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
s predsednikom Marjanom Vampljem in
uredniški odbor ter odgovornega urednika
glasila Obrh, ki ostaja Borut Kraševec.
Svet je sprejel tudi nekaj sklepov o postavitvi
prometnih znakov za izboljšanje prometne
varnosti. Med podanimi pobudami pa so
svetnice in svetniki poudarili predvsem
problematiko pomanjkanja zdravnikov na
podeželju – in v povezavi s tem težave z
ambulanto v podjetju Kovinoplastika Lož.
Nove cene socialno varstvenih storitev
Na svoji tretji redni seji 15. februarja je Občinski
svet Občine Loška dolina po uvodnih točkah
(potrditev zapisnika prejšnje seje, pregled
april 2007

realizacije sklepov) podal soglasje k novim
cenam socialno varstvenih storitev – pomoč na
domu. Od prvega marca letošnjega leta urna
postavka neposredne socialne oskrbe stane
13,89 EUR, cena urne postavke za uporabnika
storitve 3,75 EUR, stroški vodenja pa bodo
občino stali 357,51 EUR mesečno.
Zavod za kulturo in turizem
Večji del seje so svetnice in svetniki posvetili
osnutku odloka o ustanovitvi javnega zavoda
za kulturo in turizem Snežnik.Gre za povsem
nov zavod, katerega ustanovitev so člani sveta
označili kot eno najpomembnejših aktivnosti
občine v zadnjih desetih letih oz. jo celo
primerjali z ustanovitvijo obrtne delavnice
v Ložu pred 54-imi leti, iz katere je nastalo
zdajšnje podjetje Kovinoplastika Lož.
Zakaj se je občina odločila za ustanovitev zavoda?
Grad Snežnik in njegovo območje je bil
leta 1999 razglašen za kulturni spomenik
državnega pomena in je prešel v last Republike
Slovenije, z njim pa upravlja Ministrstvo za
kulturo. Po končani obnovi gradu in pristav
namerava Ministrstvo za kulturo izvesti oceno
nepremičnine z namenom oddaje objektov v
upravljanje ali dolgoročen zakup. V primeru,
da se izvede predaja objektov v upravljanje
ali dolgoročen zakup poslovnemu subjektu,
lahko pride do položaja, kakršnega si ne želi
ne občina in ne lokalno prebivalstvo. Občina,
ki je bila skrbnik objektov do prenosa lastnine
na državo, izgubi (ali pa ima zelo majhne)
možnosti posegati v način upravljanja z
grajskim kompleksom.
Z ustanovitvijo zavoda in posledično prevzemom grajskih objektov in pripadajoče infrastrukture v upravljanje pa bi si občina preko
zavoda zagotovila možnost sooblikovanja
prostora in dejavnosti v grajskem kompleksu.
Na ta način občina pridobi aktivno vlogo in

postane eden izmed partnerjev pri delovanju in
razvoju kompleksa. Seveda pa so za izvajanje
gostinsko-turistične ponudbe odprte še vse
možnosti za vključitev drugih gospodarskih
subjektov, v partnerstvu z zavodom in
Ministrstvom za kulturo.
Naloge zavoda
Zavod za kulturo in turizem Snežnik (trenutno gre še za delovni naslov zavoda) naj
bi zagotavljal trajno in nemoteno izvajanje
upravljanja kulturnega spomenika Grad
Snežnik, območja gradu Snežnik in ostale javne
kulturne infrastrukture na območju Občine
Loška dolina. Njegove dejavnosti na področju
kulture bi predvidoma zajemale upravljanje in
varstvo lokalne kulturne in naravne dediščine
ter zagotavljanje dostopnosti le-te, delo s
kulturnim gradivom ter uveljavljanje in razvoj
kulturne dediščine.
Zavod naj bi tudi pripravljal razstave in
predstavitve kulturnih izsledkov, izdajal
promocijske materiale, izvajal vzgojno
izobraževalne programe, sodeloval pri
izvajanju arheoloških in drugih raziskav
na področju kulture. Prav tako bi zavod
podpiral ljubiteljske kulturne dejavnosti in
zagotavljal vsestransko pomoč organizacijam
in društvom, ki izvajajo kulturno dejavnost
ter organiziral protokolarne, izobraževalne,
družabne, promocijske prireditve, oddajal
v najem prostore, prodajal publikacije vseh
vrst, izdelke domačih obrti, likovna dela in
podobno ter seveda poskrbel tudi za izvajanje
gostinske ponudbe. Med dejavnosti pa seveda
sodi tudi tekoče in investicijsko vzdrževanje in
samo upravljanje nepremičnin. Dejavnosti na
področju turizma pa bi zajemale informacijsko
turistično dejavnost, vključno z delovanjem
turističnega informacijskega centra, trženje
celovite turistične ponudbe in promocija lete,
urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
infrastrukture in javnih površin, namenjenih
turistom. Zavod bi tudi na področju turizma
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organiziral prireditve, prodajal informativnooglaševalska gradiva ter ozaveščal in spodbujal
občane k pozitivnemu odnosu do turizma in
turista.
Predstavitev odloka o proračunu 2007
V nadaljevanju seje so svetniki prisluhnili
predstavitvi »Odloka o proračunu Občine
Loška dolina za leto 2007«, sprejeli »Pravilnik
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskega funkcionarja in članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov«
ter imenovali člane vaških oborov. Občina
ima – zaradi raztresenosti vasi – kar 17
vaških odborov. Vaščani so na občnih zborih
v mesecu januarju pripravili predloge za imenovanje petčlanskih odborov, občinski svet pa
jih je s sklepom tudi imenoval. Vaški odbori
so posvetovalna telesa občinskega sveta, v
mnogih vaseh pa tudi zelo aktivni ustvarjalci
vaškega dogajanja – organizatorji raznih
prireditev, skrbniki vaške podobe in sploh
tisti, ki vas poznajo, vedo, kaj si želijo in kaj
potrebujejo njeni prebivalci, in skušajo to tudi
uresničiti. Ob zaključku seje so svetniki podali
še soglasje k prodaji počitniškega objekta v
Stinici in sprejeli sklep o postavitvi cestnega
ogledala v naselju Dane ter – na predlog Lovske
družine Lož-Stari trg – o postavitvi prometnih
znakov »Divjad na cesti« na področjih med
naselji Klance, Dane, Podcerkev, Nadlesk in
med Markovcem ter Vrhniko.
Proračun občine za leto 2007
Osrednja točka četrte seje Občinskega sveta
Občine Loška dolina je bil proračun občine za
leto 2007.
Letošnji proračun je prinesel kar nekaj sprememb, predvsem zaradi novega zakona o
financiranju občin in pa – seveda – nove
valute, ki se ji šele privajamo. Svetniki, ki
so na seji prej prisluhnili predstavitvi
proračuna, so se na tekoči seji posvetili
predvsem investicijskem delu. Predlagali so
pripravo dolgoročnega programa investicij
z opredeljenimi prioritetami in začrtanimi
potmi za dosego ciljev. Ob pripravi programa
pa je potrebno upoštevati regionalni razvojni
program in čim bolj vključiti regijsko razvojno
agencijo pa tudi zavode, katerih soustanovitelj
je občina.
Izgradnja vrtca in objekt za podjetniški
inkubator
Vsekakor so se strinjali, da je trenutno
najaktualnejša in najpotrebnejša gradnja
vrtca v Starem trgu, vsled katere pa za druge
investicije v letošnjem letu ne bo ostalo veliko
sredstev. Svetniki so tudi podprli nakup
objekta v Starem trgu, v katerem naj bi v
prihodnjih letih razvili podjetniški inkubator.
Skupni prostori, nekatere skupne dejavnosti
in predvidena minimalna najemnina bi močno
znižale stroške posameznim podjetnikom,
svetniki pa so predlagali, da bi občina namenila
sredstva za subvencioniranje kreditov bodočim
podjetnikom in jim s tem še dodatno olajšala
poslovanje.
Občina naj bi večjo pozornost namenila tudi
določitvi in ureditvi komunalno opremljenih
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zemljišč, uporabi alternativnih virov energije,
zamenjavi azbestnih vodovodnih cevi, več
sredstev pa namenila tudi urejenosti okolja
in ohranjanju krajine, infrastrukturi (ceste
so v zelo slabem stanju) in stanovanjski
problematiki.
Turizem
Velik del razprave so svetnice in svetniki
posvetili tudi turizmu in v povezavi z njim
ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
Potrebno je pripraviti program sanacije
in obnove le-te in jo postopoma vključiti v
turistično ponudbo in izoblikovanje turističnih
produktov. Ravno tako je potrebno pripraviti
več informativnega, reklamnega gradiva o
občini, saj turistu v tem trenutku ne moremo
ponuditi veliko. Problem je tudi informacijski
center, zato so svetniki predlagali ureditev letega v praznem objektu v centru Starega trga
ali pa bi, če to ne bi bilo izvedljivo, info točko
uredili v sodelovanjem z domačim bencinskim
servisom. Predlagali so tudi uvedbo enotne
blagovne znamke, v okviru katere bi lahko
tržili tudi kmetijske izdelke. Za sodelovanje pri
prireditvah v organizaciji občine naj bi privabili
čim širši krog posameznikov in združenj,
prireditve v organizaciji domačih društev pa
bi morali izkoristiti tudi za propagiranje Loške
doline (s turističnimi prospekti …).
Večnamenska športna dvorana
Omenili smo že velik interes za večnamensko
(športno-kulturno) dvorano. Ker v kratkem v
občinskem proračunu za tako investicijo ne
bo sredstev, so svetniki predlagali imenovanje
projektne skupine, ki bo zbrala potrebne
informacije, potrebe občanov, obiskala
primerljive objekte, skratka, pripravila vse
potrebno, da bi tudi dvorana prišla »na vrsto« čim
prej. Svetniki so opozorili tudi na prihodkovno
stran proračuna. Občina v današnjem času
mora biti fleksibilna, sposobna prilagajati se
trenutnim potrebam in možnostim. Proračun
ne more biti »zabetoniran« dokument, saj
potem ni možnosti za pridobivanje dodatnih
sredstev iz državnega proračuna ali evropskih
skladov. Kot je poudaril eden od svetnikov
– razvojni programi morajo biti pripravljeni,
potrebno pa je vedno imeti pripravljenih tudi
več večjih in manjših konkretnih projektov, s
katerimi lahko občina kandidira za namenska
sredstva.
Sprejem proračuna 2007
Proračun so sprejeli na peti redni seji. Sprejeli
pa so tudi predlagani amandma na razvojne
načrte v prihodnjih letih, ki sredstva za gradnjo
poslovno-stanovanjskega objekta v centru
Starega trga preusmerja v nakup zemljišč,
komunalno opremljanje le-teh in ustvarjanje
pogojev za gradnjo stanovanj ter v prekritje
strehe na podružnični šoli v Iga vasi.
Potrditev odloka o ustanovitvi javnega
zavoda
Na prej omenjeni seji so potrdili tudi odlok
o ustanovitvi »Javnega zavoda za kulturo in
turizem grad Snežnik. Z ustanovitvijo zavoda
se občina zaveže zagotoviti osnovna zagonska
sredstva za njegovo delovanje za čas, dokler

zavod ne vzpostavi najemnih odnosov s
potencialnimi partnerji na podlagi oddaje
komunalne infrastrukture v najem.
Zagonska sredstva pomenijo kritje stroškov
zaposlenih v zavodu, kritje materialnih
stroškov, stroškov potrebnih študij in analiz
ter pravne pomoči. Ti naj bi v letu 2007 znašali
okoli 20.860 EUR.
Povišanje cen predšolske vzgoje
Sledila je predstavitev vzrokov za povišanje
cen predšolske vzgoje v Osnovni šoli heroja
Janeza Hribarja v Starem trgu. Kot je navedla
ravnateljica osnovne šole, naj bi cene povišali
za približno 6%, in sicer zaradi povečanja
količnikov zaposlenih ter ob upoštevanju
letne rasti cen. Elementi plač predstavljajo
v povprečju kar 80 % v strukturi cene,
elementi živil v povprečju 9,2 %, stroški blaga,
materialov in storitev pa v povprečju 10,8
% strukture cene. Svetniki se s predlaganim
povišanjem niso strinjali in sprejeli sklep, ki
določa povišanje cen le za 2,7%, kolikor znaša
inflacija v preteklem letu. Cena vrtca za otroka
prvega starostnega obdobja bo tako od 1.
5. letošnjega leta znašala 381 EUR, cena za
otroka drugega starostnega obdobja 275 EUR,
cena v kombiniranem oddelku pa bo znašala
314 EUR. Razliko pa bo seveda kril občinski
proračun.
Letni program športa
Svet je sprejel letošnji letni program športa,
za katerega je v proračunu namenjenih
27.124 EUR. V okviru tega zneska naj bi se
1000 EUR namenilo tudi za akcijo »Veter v
laseh«. Ta vseslovenska humanitarna akcija,
ki v državnem merilu poteka že 11. leto, se
je lepo prijela tudi v Loški dolini. Udeležuje
se je okoli sto otrok, Športna zveza Loška
dolina pa poskrbi za vso logistiko. Poleg
omenjenih sredstev pa občina iz proračuna
zagotavlja tudi sredstva za investicije v
športno infrastrukturo (vzdrževanja smučišča
na Ulaki, obnova zunanjih igrišč pri osnovni
šoli v Starem trgu).
Ljubiteljska kulturna dejavnost
Za področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
letošnji proračun namenja 25.038 EUR,
in sicer za delovanja JSKD OI Cerknica,
delovanje kulturnih društev v občini ter za
Zvezo kulturnih društev Loška dolina. Doslej
je občina sredstva za delovanje kulturnim
društvom in zvezi namenjala direktno iz
proračuna. V lanskem letu pa je občinski svet
sprejel Pravilnik o postopkih in merilih za
vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Loška dolina. Svetniki so tako potrdili
letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti
in izpolnjeni so pogoji za javni razpis.
Ob zaključku seje so svetniki sprejeli še
osnutek odloka o občinskih taksah, manjše
spremembe pravilnika o plačah in plačilih
občinskih funkcionarjev ter o nagrajevanju
odgovornega urednika in uredniškega odbora.
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naša obËina
Tomislav Žagar

Temeljni prostorski akti Občine Loška dolina
Občina Loška dolina je v lanskem letu pristopila k izdelavi novih temeljnih prostorskih aktov občine: strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine. Izdelava novih prostorskih aktov je trenutno v fazi izdelave strokovnih
podlag na različnih področjih.
foto: Borut Kraševec

Občina Loška dolina namreč ugotavlja, da je
potrebno v novih prostorskih aktih celovito
zasnovati prostorski razvoj, zato je pristopila
k izdelavi strokovnih podlag analize stanja in
teženj na področju gospodarskega razvoja ter
analize in razvoja poselitve. Potrebne bodo še
strokovne podlage na področju razvoja gospodarske in družbene javne infrastrukture ter
podlage za celovito varstvo okolja. Na podlagi
strokovnih podlag želi občina utemeljeno in
tehtno pristopiti k novim prostorskim aktom,
ki naj bi na strateškem in izvedbenem nivoju
začrtali smeri urejanja prostora v občini Loška
dolina. Ker gre za obsežno delo in celovite
strokovne podlage, ki obravnavajo celotni
prostor občine, je pričakovati, da bo strokovno
delo potekalo še v celotnem letošnjem letu.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja nov
Zakon o prostorskem načrtovanju, ki naj bi
nadomestil veljavni Zakon o urejanju prostora
ter na novo uredil izdelavo prostorskih aktov
občin. Nov predlog zakona bistveno spreminja
postopek sprejemanja občinskih prostorskih
aktov, hkrati pa podaljšuje rok za izdelavo le teh
na 24 mesecev od sprejema izvršilnih predpisov,
sprejetih na podlagi novega zakona. Občina bo
postopek sprejemanja novih prostorskih aktov
prilagodila novi proceduri, predpisani z novim
zakonom, ko bo le ta sprejet, nove prostorske
akte pa skušala zaključiti v najkrajšem možnem
času glede na nov predpisan postopek.

obravnavala tudi vse pobude za spremembe
namenske rabe prostora. V kolikor bodo
pobude občanov skladne s sprejeto strategijo
in lokalnimi razvojnimi cilji ter v okviru novih
usklajenih mej naselij, bo občina skušala
upoštevati pobude občanov ter jih ustrezno
utemeljiti, da bo za te spremembe mogoče
pridobiti pozitivna mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora. Pričakovati je, da bodo v
tej fazi takšne pobude potrebovale še dodatne
utemeljitve pobudnikov za spremembo namenske rabe prostora v smislu podrobnejših
podlag, zasnov in obrazložitev načrtovanih
posegov na predlaganem območju.

Tako nov predlog zakona kot tudi veljavni
zakon v temeljnih načelih usmerjata prostorski razvoj naselij na obstoječe proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine
znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima
prenova prednost pred novogradnjo. Veliko
pobud občanov za spremembo namenske
rabe prostora je v nasprotju s tem temeljnim
načelom, saj pobude segajo praviloma
izven začrtanih območij stavbnih zemljišč
obstoječih naselij, ki pa imajo po drugi strani
še dovolj prostega stavbnega fonda znotraj
območij naselij. Tako je pričakovati, da državni
nosilci urejanja prostora kljub težnjam občin
oziroma lokalnega prebivalstva po širitvi
stavbnih zemljišč na nezazidane robove
naselij in izven s takšnimi posegi oziroma
spremembami namenske rabe zemljišč ne
bodo soglašali. Občina Loška dolina bo na
podlagi izdelanih strokovnih temeljev, skušala
celovito začrtati prostorski razvoj naselij
ter tudi spremeniti mejo naselja v primerih,
ko je bila le ta v preteklih letih načrtovana
neskladno s sedanjimi razvojnimi prioritetami.
V sodelovanju s strokovnimi službami ter
izdelovalci strokovnih podlag in izdelovalcem
obeh prostorskih aktov bo celovito analizirala
obstoječe stanje in potrebe ter v tem sklopu

Občina je tudi kljub velikim nejasnostim glede vodenja postopka zaradi sprememb prostorske zakonodaje že začela s
formalnim postopkom izdelave prostorskih
aktov – izvedla je 1. prostorsko konferenco,
sprejela program priprave in pridobila
smernice pristojnih nosilcev urejanja
prostora.
V tem letu bo poleg izdelave strokovnih podlag
Občina Loška dolina poskušala na različne
načine (intervjuji, ankete, delavnice) k izdelavi
prostorskih aktov pritegniti tudi strokovno in
laično javnost, hkrati pa v skladu s predpisi
voditi tudi formalni postopek izdelave aktov.
Predvidoma bodo strokovne podlage in oba
prostorska akta v predlogu pripravljena do
septembra 2007. Potem bo izvedena javna
razgrnitev prostorskega akta ter pridobivanje
mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Ob
ustreznih navodilih pristojnega ministrstva in
sprejemu potrebnih podzakonskih predpisov
novega Zakona o prostorskem načrtovanju bi
bil lahko nov strateški in izvedbeni prostorski
akt občine dokončno sprejet v začetku leta
2008.
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Občina Loška dolina želi nov temeljni občinski
prostorski akt izdelati kot dolgoročen usklajen

dokument, ki ne bo več predmet stalnih
sprememb in pritiskov. Prepričani smo, da je
to z aktivnim in konstruktivnim sodelovanjem
vseh sodelujočih mogoče, zato strokovno in
laično javnost vabimo k aktivnemu sodelovanju
pri predlogih razvojnih pobud, predvsem
iz področja družbenega razvoja in širšega
družbenega interesa na področju naše občine.

Občina Loška Dolina

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

8.00 – 10.00

Ljudska univerza Postojna:
SVETOVALNO SREDIŠČE POSTOJNA
11.30 – 13.30
vsaka prva sreda v mesecu
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ljudje in kraji
tekst in fotografije: Borut Kraševec

Lož - 530 let podelitve mestnih pravic
Lož, po katerem je celotna dolina in današnja
občina tudi dobila ime, se prvič omenja že leta
1220, davno tega, ko še ni bil mesto. V mesto
ga je 8. marca 1477 povzdignil in mu podelil
mestne pravice cesar Friderik III, z namenom
da bi se Lož po strašnem turškem opustošenju
opomogel, obnovil in utrdil obrambo. Dodeljene
pravice naj bi meščanom olajšale življenje in
v mesto privabile tudi nove stanovalce, saj je
bilo določeno, da kdor se v mestu nastani, mu
ne bo potrebno naslednjih šest let plačevati
nikakršnih davkov. Meščani so dobili pravico
voliti svojo mestno upravo in sodnike. Dobili
so svoj grb in pečat v obliki ščita z motivom
Svetega Jurija na konju, ki s sulico prebada
zmaja, na griču pa kleči devica s sklenjenimi
rokami. S povzdignjenjem v mesto je Lož utrdil
svoje obzidje, meščani pa so dobili pravico
lovljenja rib v Cerkniškem jezeru in bližnjih
vodah. Lahko so pobirali mitnino, v mestu pa
so poleg tedenskega sejma lahko priredili še
letni sejem …

Hišno številko hrani družina Zabukovec, Primoževi
iz Loža

Razglednica Loža odposlana leta 1913. Arhiv: Borut Kraševec

Zagotovo so novopečeni meščani uveljavljali
pravice v svoj prid, kljub temu pa se Lož ni
razvil v pomembnejše mesto.
V svoji zgodovini pa je nekaj pomembnosti le
imel. V času pred drugo svetovno vojno je bilo
mesto Lož sedež občine Lož s svojim županom,
sodiščem, zemljiško knjigo in žandarmerijsko
postajo. Po vojni pa je te funkcije izgubil in
postal vas.
Danes je poznan po podjetju, ki je bilo
ustanovljeno leta 1954 na pobudo pred 40 leti
umrlega politika, revolucionarja, narodnega
heroja in gospodarstvenika - Ložana Janeza
Hribarja (1909–1967) pripomoglo je k razvoju
celotne Loške doline. V tem obdobju se je Lož s
svojimi hišami razširil vse do Starega trga.

Z Ložem je povezan tudi Fran Milčinski (1867–
1932) pravljičar, humorist in satirik ter prijatelj
sirotnih otrok, kakor piše na spominski plošči
hiše v Ložu, v kateri se je rodil pred 140
leti. V isti hiši se je rodil tudi Janez Hribar.
Tridesetega maja bo minilo 80 let od smrti
še enega znanega Ložana Leopolda Turšiča,
duhovnika, vojaškega kurata, pesnika. Seveda
pa ima Lož in je imel v svoji zgodovini še veliko
znanih in pomembnih osebnosti. Ima tudi
zanimivo zgodovino in življenje.
O tem sem spregovoril z nekaj naključnimi
sogovorniki iz Loža ter nekaj utrinkov iz
njihovega pripovedovanja zapisal na naslednjih
straneh.

»V Lož ali v Mesto?«
France Zabukovec ali po domače Mesarjev
Franci, ki se je v Ložu rodil pred 78 leti se rad
spominja svojega otroštva v mestu. Tudi po
odhodu v Ljubljano leta 1942, kjer je obiskoval
gimnazijo in bil kasneje zaposlen v znanem
gradbenem podjetju, se je vedno rad vračal v
svoj Lož, kamor se je za stalno preselil takoj
po upokojitvi. O Ložu ve veliko povedati-tudi iz
pripovedovanja svojega 93. letnega deda, ki je
bil v Ložu mesar. Mesar je bil tudi njegov oče
in od tu izvira njihovo hišno ime.

so se šli »Prasino ugajnat«: v tla so skopali
jamico in okrog nje zarisali krog, nato so s
palicami poskušali spraviti konzervo v luknjo.
Eni od iger so rekli »gremo za kofe«, postavili
so se v kolono in skakali drug čez drugega kot
danes čez kozo. Seveda pa so bili otroci tudi
takrat včasih nagajivi. V občinski hiši so imeli
prostore tudi žandarji. Otroci so jih dražili
tako, da so potegnili za zvonec pri vratih. Ko je
žandar prišel na okno pogledat, kaj je, so jo že
ucvrli v kakšno gaso.

Otroška leta
Pri Mesarjevih so bili štirje otroci, kar je bilo
za tiste čase že malo, saj je imela takrat
povprečna družina po osem otrok. Otroci so
se veliko igrali po ozkih Loških uličicah-gasah,
na prostoru gornje trave, kjer so bili sejmi in
pri Lipcah v središču Loža.
Igrali so se preproste igre. Če so imeli srečo in
so dobili kakšno staro pločevinasto konzervo

Seveda pa je bilo iger zunaj konec, ko je ob
mraku zvonilo »ave Mariji«. Loške gase so se
kar zamašile, toliko je bilo otrok, ki so hiteli
domov, saj po ave mariji starejši fantje niso
smeli videti otrok zunaj. Tudi tisti od fantov, ki
niso dali za fantovščino se niso smeli družiti
z njimi.
Kakor vse so bili skromni tudi šolski izleti. Ti so
bili ponavadi združeni s kakšnim praznikom.
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Eden takih je bil tudi izlet na Križno goro. Za
nazaj so se ustavili na Sveti Ani pri Kontelu,
kjer je bila takrat gostilna. Imenitno je bilo,
ker so si tam, kdor je imel seveda kaj drobiža,
april 2007

lahko kupili malinovec in malo balinali. Seveda
se je včasih balinalo kar tako po dvorišču ali
po poti.
Prazniki
Ob zimskih večerih so se zbirali ob peči ali za
mizo in se igrali domine ali tombolo. Pogosto so
prišli tudi sosedje, da je bilo še bolj družabno.
Za Božič so se po večerji z baklami odpravili
v Stari trg k polnočnici. Seveda je bilo takrat
običajno, da je zapadel sneg za miklavža in je
zdržal vse do pusta. Velik praznik je bila tudi
velika noč. Kmalu po pustu, ko je skopnelo, so
začeli otroci balinati po grabnih ob cesti za
pirhe. Zmagovalec je od poraženca dobil pirh,
seveda šele za veliko noč.
Sejmi
Za otroke so bili zelo zanimivi in markantni
tudi sejmi, ki so se odvijali v Ložu in so jih
obiskovalili ljudje iz cele starotrške fare,
cerkniške doline in še posebno iz Blok. Na levi
strani ob poti proti cerkvi Svetega Roka, so
bili narejeni privezi za živino. Tam so prodajali
vole, krave in pujske. Na isti dan so postavili

predmestja Loža, ki je bil krojač, in je imel štiri
pomočnike in nekaj vajencev.
Lož-mesto
Lož je bil razdeljen na mesto in predmestje.
Hiše, ki so bile nekoč v obzidju, so spadale
v mesto. Nosile so hišne številke z napisom
Lož - mesto. Hiše izven obzidja pa so bile v
predmestju in so imele hišne tablice z napisom
Lož – predmestje.
Lož je bil v obzidju zelo gosto naseljen, kar se
pozna še sedaj. V obzidju so bile samo hiše
in ob njih manjši hlevi »štalce« za živino. Vsi
seniki pa so bili izven obzidja, za potokom. Bili
so leseni in kriti s slamo. Pogoreli so ob požigu
Loža 1942. leta.
Prva hiša v mestu za obzidjem je bila rojstna
hiša Fran Milčinskega in Janeza Hribarja.
Obzidje se je nadaljevalo proti gradu do Jenca
in nato proti cerkvi Sv. Petra in se proti cesti
spustilo po »Mehlanovi gasi« in naprej po
spodnjem delu Loža.
Srednjeveško mestno obzidje je imelo
dvoje vrat, ki so jih zjutraj odprli, zvečer ob

arhiv: Borut Kraševec

ljudje in kraji

Mestna hiša v Ložu, v levem spodnjem kotu je videti
žensko, ki toči vodo pri vodnjaku pri Lipcah. V
zgornjem desnem kotu je viden lepo izdelan nosilec
ulične razsvetljave. Fotografija je bila objavljena v
Ilustriranem Slovencu, št. 32, 12. junij 1932.

tobak, kar je menda tudi dobra dezinfekcija, o
čemer da se je med prvo svetovno vojno, ko je
bil avstrijski soldat, prepričal tudi sam. Ko so v
nekem taborišču na Češkem pokopavali umrle
zaradi tifusa, jim je vojaški kurat svetoval, naj
pri tem opravilu žvečijo tobak, čez nos pa naj
si zavežejo robec. Res ni nihče od njih zbolel.
Pri Mesarjevih pa je bila kar nekaj časa tudi
zobna ordinacija. V njej je bila naprava za
vrtanje zob na nožni pogon. V zgornjem
nadstropju je imel od leta 1939 do napada na
Lož 1941 svojo ordinacijo zobozdravnik Lukež.
Leta 1945 pa ga je nadomestil zobozdravnik
Leskovšek. K njemu so hodili ljudje peš celo iz
Prezida in Loškega Potoka.
Mesnica
Oče mesarjevega Franceta je imel v najemu
mesnico v Starem trgu pri Kovaču. Ded pa je
imel mesnico doma v Ložu. Bila je v poslopju
naprej od Fižolkove hiše, v kateri je bila
gostilna. Ker takrat še niso poznali hladilnikov,
si je hladilnico za nekaj mesa omislil kar v
Mrzli jami.

Glavna ulica v Ložu, imenovana po datumu napada partizanov na Italijansko postojanko leta 1941. Cesta 19.
oktobra. Na Hlapšetovi hiši, kjer je bila pred drugo vojno gostilna, je leta 1986 slikar Mikše iz Cerknice izdelal
fresko Sv. Jurija, ki je upodobljen tudi v mestnem grbu.

tudi »štante« (stojnice) ob cesti v središču Loža.
Tukaj so se otroci še posebej radi zadrževali,
saj so prodajali razne sladkarije, lect, v jeseni
pa sta nek Ribničan Marko in njegova žena
pekla kostanj. Na stojnicah so prodajali tudi
tekstil in v jeseni čevlje, da so se ljudje lahko
obuli za zimo.
Občinska hiša
V Ložu so imeli do druge vojne tudi svojo
občino, v katero so spadali Podlož, Sveta
Ana, Lipsenj, Bločice, Bloška Polica, Bloke
… Občina se je vzdrževala iz gozda nad
Ložem v Mavrni dolini. Občinska hiša je bila
v središču mesta, kjer je bil pozneje muzej,
sedaj pa so stanovanja. V takratni občinski
hiši je bila tudi pošta, v njej so svoje prostore
imeli tudi orožniki (žandarji). Občina je imela
zaposlenega le tajnika, župan pa je bila častna
funkcija. Pred vojno je bil župan Škrbec iz
april 2007

Trgovine
Da je bil Lož občinsko središče, se je poznalo
tudi po tem, da je imel pet trgovin in prav toliko
gostilen. Trgovine so bile v domačih hišah in
kadar je na vratih pocingljalo, je ženska prišla
postreč kar izza štedilnika v kuhinji.

Zdravstveni dom
V Ložu je bilo poskrbljeno tudi za zdravstvo.
Vse do druge svetovne vojne je bil zdravstveni
dom v hiši (ki jo sedaj zidajo na novo), poleg
sedanje upravne stavbe Kovinoplastike Lož.
V prvem nadstropju je bil zdravnik, zadnji je
bil doktor Mejač. V spodnjih prostorih pa je
bila zdravniška sestra. Tam so imeli otroci
zdravniške preglede in cepljenje proti kozam … Po vojni se je tja vselilo šest družin, saj
je primanjkovalo stanovanj, kajti večina hiš je
bila med vojno požganih.

Seveda se takrat ni kupovalo tako kot sedaj.
Prišli so tudi samo po četrt kilograma sladkorja
v »sipah«, v kochah je bil dražji. Prodajalka je
z »vevnico«, posebno lopatico zajela sladkor
iz večje vreče, ga nasula v papirno vrečko in
stehtala. Tudi olja se ni kupovalo cel liter ali
cel zaboj kot sedaj. Kupovali so ga po osminko.
Merice so bili majhni pocinkani lončki na dolgih
ročajih, s katerimi so zajemali iz večjih sodov.
Prodajali so tudi moko, bonbone, čokolado …
Prva trgovina z mešanim blagom je bila pri
Maksu, Dovčeva v središču Loža (te hiše sedaj
ni več), v njej so prodajali tudi kolesa, ki so
bila draga, saj je bilo potrebno za cenejše kolo
odšteti vrednost ene krave, kar je bilo okrog
osemsto do tisoč takratnih dinarjev.

Zobna ambulanta v Ložu
Mesarjev France se spominja, da je imel njegov
ded pri 93. letih še skoraj vse svoje zobe.
Razložil mu je, da je to zaradi tega, ker žveči

V Ložu je bila tudi trafika, kamor so otroci
hodili očetom in stricem po cigarete, dedom
pa po tobak za žvečit. V vsaki hiši so imeli
pljuvalnik, to je bilo leseno koritce napolnjeno

določenem času pa zaprli. Kogar do tiste ure
ni bilo v mestu, je čez noč ostal zunaj.
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z žaganjem, kamor so »čikarji« pljuvali
prežvečeni tobak.
V trgovini pri Rupniku so poleg špecerije
prodajali tudi nekaj tekstila, imel pa je tudi
bencinsko črpalko - sod bencina, ki ga je črpal
z ročno črpalko v merice skupaj za pet litrov.
V letih 1935-36 je imel v Ložu avto le zdravnik
Mejač, drugi avto je imel Kovač v Starem trgu,
tretji pa je bil v gradu Snežnik. Nekoliko več je
bilo motornih koles.

luči, ki so bile pred drugo vojno že električne in
so bile razporejena dokaj na gosto tudi po vseh
»gasah«. Elektrika je bila Snežniška-napeljana
iz Marofa v Starem trgu. Pred tem so bile
petrolejke, še prej pa lojenke. Ponoči je delal
po mestu obhode predvsem zaradi možnih
požarov in nekoliko tudi zaradi varnosti. Da je
dal vedeti, ali je buden ali ne je moral vsako
polno uro zapeti npr.: »Poslušajte, burgerji
(meščani), ura je enajst!«

Vsak dan je vozil tudi avtobus iz Ljubljane, čez
Bloke do Reke in Šušaka na Hrvaškem ter nazaj.
Tudi po drugi svetovni vojni je še veljalo, da so
tisti ki so se z avtobusom peljali v katerega od
krajev v Loški dolini, kondukterju na avtobusu
rekli, da gredo v Lož. On je ponavadi vprašal:
»Kam, v mesto ali v Lož?« In tisti ki so šli v
kraj Lož, so rekli: » V mesto.« Ostali pa v Lož.

Zadnji »vahtar« v Ložu do vojne leta 1941 je
bil Frank Janez.

»Občinski vahtar«
Delo »vahtarja« je bilo plačano. Njegova naloga
je bila, da je ob mraku začel po Ložu prižigati

Kožarji
V Ložu so se veliko ukvarjali s strojenjem kož,
zato so imeli še v času Avstroogrske tudi svoj
ceh. Zadnji od pravih strojarjev je bil Pelan,
ki se ga Mesarjev France spomni po glasni hoji
po njihovi »Drobnčevi gasi« v velikih usnjenih
škornjih, ki jih je imel, najbrž zaradi toplote
nabasane s slamo. Ob Brežičku je imel »garo«,
približno dva metra dolgo iz desk zbito korito,

še prej pa polovično izdolbeno deblo. Garo so
strojarji uporabljali za »garbat«, kot so rekli
postopku ko so iz kože čistili dlake in maščobo.
Ustroj kože so potem dokončali doma.
Šaljivci
Ložani so bili tudi šaljivci. Nekoč so nekega
uradnika, ki je malo preveč popil in «je bil trd
kot dratar«, da bi se streznil, položili kar v
korito za napajanje živine pri vodnjaku.
Druga tudi povezana s pijačo je bila na račun
Bločanov, ki so se na sodišče v Lož velikokrat
hodili pravdat za zemljo. Nekaj Ložanov, ki so
radi popili, denarja za pijačo jim je pa vedno
primanjkovalo, so se nekoč znašli tako, da so
Bločanu, ki je pred pravdo zavil še v gostilno,
pokazali enega za njihovim omizjem, češ da
je sodnik in če mu bo plačal za liter, da bo
zagotovo dobil pravdo. Seveda z dobljeno
pravdo ni bilo nič, saj tisti ni bil sodnik. Do
pijače so pa le prišli …

Povojno gasilstvo in Loška godba
Ložan Gilbert Kerenc Naulakov se s svojimi
sedemdesetimi leti ob gledanju fotografije prve
povojne godbe v Ložu, nostalgično spominja,
ko ga je takrat dvanajstletnega fantiča, ki je
hodil še v osnovno šolo kot člana gasilskega
društva, h godbi leta 1949 povabil takratni
gasilski poveljnik in hkrati kapelnik Vilijem
Zabukovec. Skupaj z ustanovitvijo gasilskega
društva se je namreč formirala tudi povojna
Loška godba. Ker je imel do tega veselje
se je odzval in tako postal takrat najmlajši
godbenik.

Gasilci
Ob začetku so bili gasilci opremljeni z ročno
in eno motorno brizgalno še iz starega Loža.
Ko so odhajali na vaje ali gasit, so jo vpregli za
voz, ki so ga vlekli konji. Vaje so ponavadi imeli
pri studencu v spodnjem Ložu, na »zdolajni
travi«, kjer je sedaj Roto.
Vzvode ročne črpalke sta pogosto premikala na
vsaki strani po dva ali celo trije gasilci, ostali
pa so bili razporejeni po ceveh. Gasilni dom so
imeli v zadnji hiši na levi v smeri proti Bloški
Polici. V njem so bile pred vojno tudi razne

igre, miklavževanje in nastopi tamburaškega
zbora.
Za 30 letno aktivno in požrtvovalno delo v
gasilski službi je leta 1979 prejel diplomo in
značko Gasilske zveze Slovenije …

Fotografija, ki jo Gilbert Kerenc nosi s seboj v denarnici kot dragocen spomin na začetke Loške povojne
godbe: Godbeniki ob prvem koncertu v središču še delno razrušenega Loža okoli leta 1951. Oblečeni so bili v
gasilske uniforme. Kapelnik Vilko Zabukovec je prvi z leve, Gilbert je v drugi vrsti tretji z desne. Od uniforme
je imel le titovko in bluzo, ki je bila iz grobega vojaškega materiala. Spominja se, da je bil za hlače uniforme
predroban.
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Godba
Pri godbi se jih je v začetku zbralo dvanajst.
Ker so bili vsi brez kakšne glasbene izobrazbe,
so se učili postopoma. Kapelnik Zabukovec jim
je razložil skalo, malo so igrali po posluhu in
z dosti vaje so se naučili dovolj, da so prvič
zaigrali na prvomajski budnici, na katero so se
po vaseh odpravili z vozom. Ljudje so jih lepo
sprejeli, zato so dobili še več volje za vaje, ki
so jih imeli dvakrat na teden. Nekaj časa so
se zbirali v občinski hiši, nekaj časa v farovžu
– stolpu pri cerkvi, kamor so nosili drva, s
katerimi so kurili, da jih ni zeblo.
Gilbert Kerenc je v začetku igral spremljavo
z ES trompeto, kasneje pa so inštrumente
menjavali, kot je določil kapelnik.
april 2007

ljudje in kraji
Igrali so tudi na raznih proslavah in veselicah,
največktrat na vrtu gostilne Mlakar v Ložu,
kjer so na odru zaigrali kakšno polko in valček,
da so pari lahko plesali. Ker so se note za
tovrstno glasbo dobile bolj težko, jih je spisal
kar kapelnik Vilko sam. Kasneje so začeli igrati

tudi na pogrebih celo v Prezidu, kamor so jih
pogosto vabili tudi na veselice, kjer se je zbralo
vedno veliko ljudi.
V spominu mu je ostal tudi dogodek, ob
katerem so se iz srca nasmejali. Sestra
enega od godbenikov, ki je igral bas, je imela

majhne otroke. Nekoč na vajah ni in ni mogel iz
inštrumenta spraviti pravega glasu, zato ga je
kapelnik Vilko vprašal, kaj je narobe. Pokazal
mu je inštrument in kapelnik je iz njega
potegnil otroško majčko …

Požgan Lož
Štiriinsedemdesetletni Ivan Mlakar Kolajev se
iz otroških let, ki jih je preživel v Ložu, poleg
igre, ki so ji rekli »prasica«, pri kateri so si s
palicami podajali prazno konzervo in igre,
kjer so drug preko drugega preskakovali kozo
»pri Lipcah«, spominja, da so se loški otroci s
starotrškimi vedno borili za lastništvo gradu,
z njimi pa so potegnili tudi Podcerkljani. Še
dobro se spominja, da je bil pri Starotržanih
kolovodja Miro Hrabar poznejši kirurg, sam pa
je bil med glavnimi z loške strani. Ko je prišla
vest, da gredo Starotržani proti gradu (na grad
so prihajali skozi vhod na vzhodni strani) so ga
šli takoj branit.
Pozimi so se na bitke pripravili tako, da so na
poti v šolo v snežene kepe skrili šoder, ki je
bil na kupih ob cesti in s tako pripravljenimi
kepami so pričakali Starotržane, da je bilo
včasih kar hudo.
V šolo v Stari trg so od doma za malico nesli
kepo žgancev zavito v »škrnicel«, »škundre«
ali kakšno jabolko. Oblačila in obutev je
večinoma ponosil od brata, ki je bil starejši.
Komaj je čakal, da pride pomlad, da začne
sicer še v mrazu hoditi bos v šolo. Pozimi so
hodili s smučmi, ki so bile narejene doma iz
jesenovega lesa. Imele so jermen, kamor so
zataknili čevelj.
Že od malega je občutil, da sta bila v Ložu
premožnejši in revnejši sloj ljudi, kamor, pravi,

je sodila tudi njihova družina. Njegov oče je
leta 1937 odšel v Francijo kot žagarski delavec
in se vrnil leta 1947 na požgan dom, ki ga je v
letu 1948 začel obnavljat.
Sam se poleg ostalih grozot vojne, ki jih je kot
otrok doživel, še živo spominja dneva, ko je
Lož pogorel. V njihovo hišo so prišli Italijanski
vojaki in na okna proti Križnemu vrhu postavili
mitraljeze. Sosedova hiša je že gorela, njim pa
vojaki niso pustili, da bi iz svoje hiše karkoli
umaknili na varno. Ogenj se je kmalu razširil
tudi na njihovo hišo. Od vsega imetja so rešili
le pujska, ki ga je mama, da ne bi ušel, pokrila
z zabojem, na katerem je moral sedeti. In od
tam je opazoval druge otroke, kako so jedli od
ognja opečena jabolka, do katerih sam, ker je
moral sedeti na zaboju, ni mogel. Spominja
se, da so Lož požgali na soboto. Ker je bilo
avgusta, so noč prebili na prostem, v spominu
mu je živo ostalo, da mu je Drobnčeva mati iz
Loža, tisto jutro dala jesti žgance z mlekom,
kar je bilo zanj nekaj najboljšega na svetu.
Po vojni je naredil tečaj za učitelja. Na Pivškem
je nekaj časa učil, bil kasneje na pošti, do
upokojitve leta 1991 pa je delal na banki v
Kopru. Iz tega obdobja se z veseljem spominja,
da je leta 1972 v Starem trgu v Tomcevi hiši
ustanovil, kot pravi sam, prvo pravo banko v
Loški dolini, ki se je takrat imenovala Splošna

banka Koper. Po upokojitvi sta se z ženo iz
Kopra preselila v Lož.
Kolega, ki je služboval v okrajni pisarni v
Logatcu, kamor je spadal Lož, mu je povedal
resnično prigodo iz časa, ko je bil Lož razdeljen
še na mesto in predmestje in je bilo tako
označeno tudi na hišnih tablicah.
Nekoč, ko so nekemu Ložanu, ki je živel v
predmestju, poslali poziv, na katerega so v
naslovu kot kraj napisali Mesto Lož, dobili
vrnjenega s pripisom, da je v Mestu Lož ta
številka nepoznana. Kasneje so ugotovili, da je
naslovnik živel v predmestju.

Povavnca in šipkov čaj
Marija Zgonc, Turšičeva se spominja iger, ki so
se jih otroci v začetku petdesetih let prejšnjega
stoletja igrali v Ložu.
Na gornji travi, kjer je bilo do druge vojne
sejmišče, so bili takrat še privezi za živino.
Preko tistih prečnih drogov so se vrteli in
prekopicevali. Igrali so se tudi za žandarje
in se lovili po »gasah«, ki so bile za igre
zelo zanimive. Igrali so se tako, da so rekli:
»Po Pekovi gasi šibaj ali pa po Turkovi ali
Drobnčevi« … Tu so se igrali otroci iz gornjega
Loža. Otroci iz zdolnjega pa so se igrali na
zdolnji travi in pri studencu.
So se šli pa tudi nevarne igre. Kdor je bil dovolj
pogumen, je pri Ravšljevi hiši pred štirno
splezal v globok jašek, od tam pa peš do mesta
kjer je Brežiček pritekel na dan …
Seveda pa takrat v otroških letih ni bila samo
igra, marsikaj je bilo treba delati.
april 2007

Ko je hodila v četrti razred osnovne šole, je že
sama pekla kruh. Ata je oral »partke« v zgornji
travi. Ženske so pa potem k njim za vračilo
prišle pomagat okopavati veliko njivo koruze.
Mama ji je naročila, naj prinese za malico
»povavnco«, ocvirkovo potico in šipkov čaj. Da
je bila topla, jo je sama zamesila in spekla ter
naročeno prinesla ženskam za malico.
Še danes rada dela ob štedilniku na drva, ki
je zanjo prava zgodba, in še vedno peče tudi
domač kruh. Preden bi se odpravila v Stari trg
in prišla nazaj, je kruh že pečen.
Včasih si zapiše tudi kakšno loško zanimivost.
Pokazala mi je seznam pasjih imen v Ložu še
iz časov, ko psov ni bilo toliko. Liba, Šarik pri
Hlapšetovih, Jena, Leda, Mufl je bil Pekovmajhen črn, Špelinovi so imeli lovskega nizkega
psa. Podgrajski so imeli Reksa čuvaja …

Velikonočni aranžma s pirhi, ki jih je poslikala gospa
Marija.
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Perišče

Perišče, ki ima na betonskem zidku letnico 1958 je sorazmerno dobro ohranjeno. Pred časom je bilo na novo
prekrito. Žal pa nekateri na njem preizkušajo svoje slikarske sposobnosti.

Antonija Zabukovec - Primoževa Tončka se
spominja časov po letu 1964, ko se je primožila
v Lož. Plenice je spirala še v perišču, ki je slabih
sto metrov za njihovo hišo pod studencem, iz
katerega še izvira voda. Takrat so čisto pitno
vodo iz tega studenca hodili zajemat tudi za
gospodinjstvo. V pokritem perišču, v katerem
so še danes štirje betonski perilniki, so ženske
ob določenih dnevih stale kar v vrstah. Perilo
npr. plenice so najprej kuhali doma v »žehtnem«
loncu, potem pa so jih nesle spirat k perišču.
Ženske iz Loža, ki so bile malo bolj oddaljene,
so perilo nosile v škafih na glavi. Spominja se,
da je bil ob perišču lesen plot, po katerem je
bilo razobešeno perilo. Kadar je zaradi suše
iz studenca v perišče pritekalo premalo vode
za spiranje, so hodili k perišču pri Miklovi
hiši v zgornjem Ložu, tam sta bila takrat dva
perivnika. Tega opravila se spominja še v letu
1969, ko so se perišča s prihodom pralnih
strojev začela postopoma opuščati.

Po vodo s škafom na glavi
Kočevar Alojzija, ki bo junija dopolnila 82 let
se je v Lož k Joškovim primožila pred 60 leti iz
Podloža. Povedala je zanimivo zgodbo kako je
pravzaprav do poroke prišlo. K Joškovim se je
kot mlado dekle hodila učit šivat. Joškovi mami
je bila všeč, zato je svetovala sinu, ki je bil 17
let starejši od Alojzije, da jo prosi za roko.
Poročila sta se in živela v slogi. Sedaj je že 40
let vdova. Ko ji je mož umrl je pustila kmetijo
in se zaposlila kot čistilka v »Kovinski«. Mož je
delal pri podjetju, kjer so napeljevali telefonske
kable po drogovih, kasneje pa je urejal ceste.

V hiši so imeli le tri žarnice, sama je napeljala
elektriko še do svinjske štalce.
Hiša je v bližini zgornje štirne, kamor je hodila
po vodo s škafom na glavi in svitkom.
H koritu so vsak dan gnali tudi živino, spominja
se, da krave nekega dne vode niso hotele
piti … Za pokopališčem je nekdo namreč zlil
gnojnico in ker voda pod zemljo do vodnjaka
priteče iz Mrzle jame, se je ta onesnažila z
gnojnico. Seveda so jo morali takrat razkužiti.
Malo v šali so takrat rekli, da tako lahko v vodo
pridejo tudi mrlliči …

Mrzla jama
Na najsevernejšem delu Loža, le nekaj sto korakov za
pokopališčem in cerkvijo Sv. Roka, se skriva Mrzla jama. Ložanom
je dobro poznana, saj ga menda ni, ki še ni bil v njej. Predvsem
v otroških oz. najstniških letih vzbuja med fanti vznemirljiv izziv
po raziskovanju in odkrivanju neznanega. Prostor pred jamo je
za loško mladež kot naročen za najrazličnejše igre. Tisti, ki so
se tam zbirali pred dvajsetimi in več leti, se še spomnijo, kako
so kurili ogenj in pekli koruzo ali krompir, ki so si ju priskrbeli
kar na bližnjih njivah, ki so segale skoraj do vhoda v jamo.
Le kadar močno treska in grmi, takrat ko se zemlja močno
strese, pa iz jame na površino izbruhne voda, ki se po strugi
izliva v Brežiček. Ta prav tako izvira v Mrzli jami, vendar pa
teče pod zemljo in pride na dan šele v Ložu in nadaljuje pot čez
vrtove Pod zidom, ter naprej proti Starem trgu.

Viri vsebine o Ložu na naslovnici in v članku:
- Pisni viri: Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem I., 1996; Skupina avtorjev, Notranjski listi I., 1977; Franci Horvat, Sto vodnjakov na Slovenskem, 2006;
France Žnidaršič, 120 let godbe na pihala v Ložu, Lož 1994; Igor Sapač, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, Ljubljana 2006.
- Ustni viri: France Zabukovec; Marija Zgonc; Ivan Mlakar; Gilbert Kerenc; Alojzija Kočevar; Antonija Zabukovec; Borut Zakovšek; Branko Mulec; Janez Hlapše.
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Loški grad
Na pestro zgodovino Loža in na njegovo v
starem veku pomembno lego med morjem
in notranjostjo, nas spominjajo skrivnostne
razvaline gradu, ki bdijo na 698 metrov (n.
v.) visoki vzpetini nad njim, in se že stoletja
upirajo zobu časa. Grad je prvič omenjen
že leta 1244. Njegovi prvi lastniki so bili
oglejski patriarhi, ki so jim sledili še koroški
grofje Vovbrški, Ortenburžani, Celjani,
Habsburžani, Turjačani in knezi Eggenbergi.
Loški grad od sredine 16. stoletja ni bil več
stalno naseljen, zato je začel postopoma
propadati in je že v Valvasorjevem času
kazal razrušeno podobo. Glede na obsežnost
ruševin lahko sklepamo, da je bil v času
svojega življenja mogočen grad,
eden
največjih, če ne celo največji na Notranjskem.
V času svojega obstoja je bila v gradu tudi
kapela, ki je bila posvečena sveti Uršuli.
Grajska gospoda si zagotovo ni niti približno
predstavljala, da bodo nekoč prebivalci
mesta pod gradom, za obzidjem njihovega
nekoč mogočnega gradu uredili svoje
gredice, na katerih bodo vzgajali kapusnice.
Gredice so si loški meščani uredili že v

Mojster
Kovaški mojster Tone iz Podgore,
še ne veste, kaj on vse zmore,
spodrezuje parklje in kopita,
da žival bila bi bolj elita.
Dobre volje in nasmejan,
tak je njegov vsak dan,
vesten in ponosen na delovno mesto,
družini vdan prav zvesto.
Rad se pošali in kakšno pove,
kako se v službi in doma delalo je.
Izkušenj ima kar veliko,
kmalu se bo umaknil, nobenemu v spotiko.
Mojster Tone v imenu živinorejcev vseh,
če te hvalimo, ni to greh,
tudi živali so ti hvaležne,
ko porežeš kopita in parklje nadležne.
Janez Kvaternik, Šmarata

18. stoletju in jih uporabljali vse do druge
sv. vojne. V sedemdesetih, osemdesetih letih
prejšnjega stoletja pa so v in na grajskem
obzidju kurili prvomajske kresove. Kakšno
je bilo sicer življenje na gradu, zaradi skopih
dokumentov lahko samo sklepamo, zagotovo

Vsem in še posebej 70-letnikom
OKROGLA 1937
Praznovali bomo zopet eno okroglo,
ne vem, če naše telo bo zmoglo
odplesat kakšno solo,
prijeli se bomo za rame in plesali kolo.
Človek ostane vedno mlad,
če vse ljudi ima enako rad,
če druži se z vrstniki,
čeprav mali, smo vsi veliki.
Zbrali se bomo kot ena družina,
ob polni mizi cedila se bo slina,
poslušali dobre stare viže,
starost nam bo vse bliže.
Za nekatere srečanja so se končala,
zemlja jih je z vsem obdala,
počivajo in se veselijo,
kaj naj rečemo: nasvidenje, adijo.
Nazdravimo, da boljša bo korajža,
ni važno, kakšna je kajža,
važno je, da si v srcu mlad
in vse po vrsti imaš enako rad.
Janez Kvaternik, Šmarata
UGANKA
Kateri je v dolini kraj za »kožarje« bil pravi raj?
Zdaj je to za »pice«, pa 530 že let mestne ima
pravice.
(uganko sestavila Jasna Lekan)

april 2007

pa je bil z gradu kakor danes tudi takrat
prečudovit razgled na Loško dolino, Snežnik
in drugo hribovje, ki jo obdaja … Predvsem
zaradi razgleda so grajske ruševine danes
priljubljena sprehajalna točka domačinov pa
tudi naključnih popotnikov.

Stoji, stoji tu mejstu Lož (ljudska)
Stoji, stoji tu mejstu Lož,
tu mejstu imenitnu,
okul so same festenge
s srubretam spletiene.
Na svietega Šimona dan
je biu semin tepravi,
kolker šimenlou je blu prgnaneh,
vse so bli prodani.
Pride stari kapitan
kupu je dvej muše,
pršu jh je gliedat rihtar sam:
tečrn, prau, bo bulši.
Te črnega bom prec zeklou,
de me ne bo hirou,
puol pa še te druzega,
da bom kosti uobirou.
Po mejste se sprehajajo
te jemenitne frajle,
vtepjene raše imajo,
frtofe razcapane.
Loški fantje so lepi,
majo pouhave kape,
pouhave jen gobave,
narveč so ble take.
Manj znane narečne besede:
festenge - utrdbe
srubret - srobot
vtepjene - nagubane
raš - krilo iz raševine
frtof - predpasnik
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ljudje in kraji
tekst in fotografije: Majda Obreza Špeh in Janez Špeh

Grad Snežnik v novi preobleki
Pregled skozi obnovo
Po predhodnih pripravah so se s ponedeljkom,
17. oktobra 2005 pričela obsežna in zahtevna
obnovitvena dela na Gradu Snežnik. Glede
na zahtevnost posega na objektu so bila dela
v grobem razdeljena na gradbeno-obrtniški
del vključno z instalacijami in restavratorska
dela. Vsi posegi so bili odobreni s strani
konzervatorsko-restavratorske stroke.
Dela so se pričela s postavljanjem gradbenih
odrov in sondiranjem fasade zaradi morebitnih
starih poslikav pod ometom. Istočasno se je
v skladu z navodili Restavratorskega centra
v notranjih prostorih vršila zaščita pred
poškodbami na vseh lesenih, kamnitih in ostalih
vgrajenih pohištvenih elementih, označevanje
in evidentiranje vseh vratnih kril, oken in
polken ter ustrezno deponiranje stavbnega
pohištva v varovane prostore. Tem opravilom
je sledila demontaža lesenih podov (klasični
in intarzirani parketi, samostanski in kmečki
podi), starih šamotnih in opečnatih tlakovcev
ter njihovo skladiščenje. Posebna pozornost je
bila namenjena do 500 let staremu opečnemu
tlakovcu iz predsobe v drugem nadstropju, ki bi
se lahko ob neustreznem pobiranju poškodoval
in ne bi bila mogoča vrnitev na prvotno mesto.

Obnovljeni so bili tudi dimnik in celotna streha
gradu, od koder je lep razgled po Loški dolini.

Grad Snežnik

podatek za starost stropov. Pri prekopavanju
nasutja je bilo skupno najdenih sedemnajst
kovancev v več prostorih. V nasutje so kovanci
zašli skozi reže podov. Za vsak prostor posebej
se je pobiralo tudi ostale zanimive predmete,
kot so deli starih pečnic, papir, steklo, šivalni
pribor … Po pregledu nasutja je bilo iz lesenih
stropov odstranjenih dobrih 100 m3 materiala,
kar že samo po sebi predstavlja veliko razbremenitev stropov. Po čiščenju nasutja je sledila
protipotresna ojačitev celotnega objekta z
jeklenimi vezmi in notranjim zalivanjem zidov
z injekcijsko maso.

je bila izvedena statična ojačitev stropov s
sovprežnimi betonskimi vezmi nad vsakim
stropnikom. S tem se je zagotovila skupna
nosilnost lesenega stropnika in betonske vezi
nad njim, ki sta čvrsto zmozničena skupaj.
Sledila je izdelava lesene podkonstrukcije, na
katero se vračajo restavrirani leseni podi.

Pred izvajanjem ojačitve stropnikov je potekala
izvedba strojnih in elektroinštalacij. Zatem

Pri raziskavi fasadnega ometa so bile odkrite
sledi srednjega veka (horizontalne črte in
vogalniki v sivi barvi) in 19. stoletja v opečnato
rjavi barvi, kar sovpada z obnovo zadnjih
lastnikov, ko je bilo h gradu dozidano tretje
nadstropje in kamnita klet s teraso. Apneni
omet na fasadi je bil delno zamenjan z novim,
na mestih, kjer se dobro drži s podlago, pa je

Pri zemeljskih delih so naključno odkrili del apside
kapele sv. Florjana.

Tloris nekdanjega kurišča in prvotni tlak v jedilnici

Omenjeni tlakovec je bil po odstranitvi očiščen
starih oljnih nanosov barve in bil po statični
sanaciji lesenega stropa, na katerem leži,
ponovno položen na istem prostoru v apneno
malto.
Najzahtevnejši poseg je bila statična sanacija
lesenih stropov. Leseni stropi so bili vgrajeni
v objekt v 16. stoletju. Istočasno so nanje
nasuli peščeno-maltni material, v katerega so
vkopali lesene lege za nosilnost konstrukcije
podov. Nasutje je služilo kot zvočni izolator
med etažami. Ob občasni zamenjavi podov so
material zaradi upogiba stropnikov dodajali
in s tem dosegli izravnavo pohodne površine,
obenem pa so stropnike v sredini prostorov
dodatno obremenjevali, saj je bila na teh mestih
največja debelina nasutja. Nasuti material se
je pred odstranitvijo iz objekta sistematično
prekopalo. Vedelo se je, da morebitni izgubljeni
in spet najdeni novci lahko dajo manjkajoči
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Pogled na severno stran fasade

bil samo prepleskan. Stara macesnova okna so
bila zamenjana s kopijo novih. Okovje iz starih
oken je vgrajeno na nova.

kurjave. Na strehi so na podlagi starih fotografij
izdelane nove frčade, streha pa je zaradi
dotrajanosti stare kritine prekrita z novo.

V gradu je bilo pred obnovo 20 kaminskih peči,
ki so bile za ogrevanje neuporabne zaradi
dotrajanosti in neustreznih dimovodov. Dimnik
peči iz poročne dvorane se je nekoč končal in
zazidal kar na podstrehi, ostali dimniki pa so
bili varnostno neustrezni. Med obnovo so bile
vse peči razstavljene, pečnice restavrirane in
ponovno postavljene na svoje mesto. Tri peči
so postavljene v funkcijo klasičnega kurjenja na
drva, za vsako je bila skozi dimnike vgrajena
sodobna dimovodna cev. Skozi ostale peči
je speljano toplovodno ogrevanje centralne

Med gradbenimi deli je bilo odkritih nekaj
zanimivosti, kot je tloris pozidanega nekdanjega kurišča v tlaku jedilnice v visokem pritličju,
več stoletij star kamniti tlak v nizkem pritličju,
nekdanji prvotni vhod v enega izmed stolpov,
manjši zunanji izhod na zahodni fasadi,
nekdanji kamniti okenski okvirji, strelne line v
vznožju okroglega obrambnega stolpa, nekdanji
polkrožni izhodi na teraso iz poročne dvorane
in sedanje knjižnice ter do sedaj neznana
lokacija nekdanje kapele sv. Florjana, ki je v
zgodovinskih virih večkrat omenjena.

V okviru obnove sta bila na novo izvedena tudi
dva uporabna preboja z vrati – prvi povezuje
teraso po spiralnem stopnišču v stolpiču s
kletjo in drugi iz kleti v notranje dvorišče.
Požarno stopnišče v stolpu na zadnji strani
gradu je povezano z novo izvedenim zunanjim
požarnim stopniščem.
V gradu bodo po končanih gradbenih delih
še nekaj časa potekali različni restavratorski
posegi na tapetah, odkritih stenskih poslikavah in pohištvu, slikah ter ostalih lesenih
elementih, zato se bo predvidoma postopoma
odpiral za javnost. V aprilu 2007 naj bi bila
ponovno v uporabi poročna dvorana.

Anton Smrekar

Najbolj skrbni lastniki zasebnih gozdov 2006

Dejstvo je, da je kar 70 % slovenskih gozdov
v lasti več kot 300.000 zasebnih lastnikov, ki
se na tako razdrobljeni zasebni gozdni posesti
in ob majhni navezanosti na dohodke iz gozda
srečujejo s številnimi težavami. Prav zaradi
tega želimo na Zavodu za gozdove tudi na ta
način spodbujati lastnike gozdov k varnejšemu
delu v gozdu, trajnostno naravnani rabi gozdov ter k večjim vlaganjem v njihovo gozdno
posest. Pomemben dejavnik pri izboru je
tudi udeleževanje na različnih izobraževalnih
aktivnostih, ki lastniku gozda pomagajo k boljši
usposobljenosti za delo v gozdu.
Na slavnostni prireditvi v Gorenju pri Zrečah
je bilo 7. 12.2006 priznanje za najbolj skrbnega lastnika gozda podeljeno tudi lastniku iz
Območne enote Postojna, in sicer iz KE Stari
trg pri Ložu. Priznanje je prejel gospod Franc
Ravšelj, gozdni in kmetijski posestnik iz Loške
april 2007

Arhiv: Anton Smrekar

Na Zavodu za gozdove Slovenije že nekaj let izbiramo najbolj skrbne lastnike zasebnih gozdov na posameznem območju,
ki so se še posebno izkazali s svojim delom in odnosom do gozda. Priznanje iz Območne enote Postojna je prejel Franc
Ravšelj iz Markovca.
Potrebno je omeniti, da je tudi predsednik
Agrarne skupnosti Markov hrib, kjer s svojo
prizadevnostjo ogromno prispeva k uspešnemu
delovanju skupnosti in velikim vlaganjem v
gozdove.

doline oziroma Markovca, ki vzorno gospodari
s 25 ha veliko gozdno posestjo.

O svoji posesti hrani bogato zgodovinsko
gradivo, ki je precejšnjega pomena tudi za
kulturno dediščino. Drugod so podobne listine
zavrgli, njegovi predniki in on skupaj z družino
pa so uspeli ohraniti večino listin vse od leta
1624 naprej. Ima tudi enega najstarejših
rodovnikov na Notranjskem, ki obsega
štirinajst rodov, in se začne že okoli leta
1550.

V šestdesetih letih je bil kratek čas zaposlen
v žagarskem podjetju, vendar sta ga znanje in
veselje do dela na kmetiji premamila, da se
je posvetil izključno kmetijstvu in gozdarstvu.

Prav odnos do dela, skrb za gozd in aktivno
sodelovanje na izobraževalnih aktivnostih
so bili glavni razlogi za podelitev priznanja
gospodu Francu Ravšlju.
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Milena Ožbolt

Tebi
Ko bodeš sanjala
v tihi zimski noči,
mir je kup zlata,
ne tehtaj ga nikdar.
Če ti hladno bo ponoči,
z odejo se pokrij,
da boš mirno spala,
da se ti srce umiri.
Ko bodeš v jutru se zbudila,
z željo še,
da bi še ležala,
ko toplo, prijetno je.
Ko pa že vstati moraš,
kazalci ure se vrte,
pozno že postaja,
ko čas priganja te.
Tedaj se spomni mene,
kjer koli v svetu bil,
nasvet in dobre želje,
dokler bom na svetu živ …
Vinko Kraševec, Škrilje

Druženje ljubiteljev branja
Že nekaj časa se ljubitelji(ce) knjig iz Loške
doline in včasih še od kod drugod srečujemo
in se pogovarjamo o prebranem. Povsem
brez ambicij, zgolj zaradi občutka, da nam
je tako dobro in prav. Beremo brez kakšnega
programa, vse po vrsti, kar je komu všeč:
nobelovce, vrhunce sodobne klasike, romane
za lahko noč, kriminalke, doktor romane,
mladinsko in otroško literaturo, včasih kaj,
kar nam je blizu po stroki in radovednosti ali
pa tisto, kar nam slučajno priporoči znanec
ali knjižničarka. Včasih beremo več stvari
hkrati, drugič spet prežvekujemo ves mesec
eno samo drobno knjižico. Ko se srečamo,
vsak(a) na kratko povzame vsebino
prebranega in posreduje drugim svoje
vtise in doživljanje ob tem, morda kak citat,
ki jo je posebej nagovoril, ali kaj, kar jo je
navdušilo, razočaralo, presenetilo. Praviloma
preberemo vsaj eno knjigo na mesec, vendar
ni nihče kaznovan, če jih kdaj prebere pet
ali pa nobene. Včasih si ob branju naredimo
tudi zapiske in izpiske, drugič spet govorimo

Milena Ožbolt

JIH POZNATE?
Kratek izbor narečnih stalnih besednih zvez iz Loške doline in okolice
Če je kdo tako bolan, da ne more vstati,
pravimo, da »leži k∂ lan«.
Če je kdo domišljav, se zanj pravi, da »je k∂
uš na kietn∂«.
Kadar kdo druge zmerja ali opravlja, vendar
sam ni nič boljši, se ugotovi, da »se kuatu
pounic∂ špuota«.
Kdor je butast, je »tok briht∂n, de b∂ s
kladvam šajbo ubu«.
V ropotu ali vpitju »naj slišat grmiečga
boga«.
Če je kdo zelo neumen, potem gotovo »uma
grajša«.

Kdor lepo poje, »puaje k∂ brlou kus«.
Ko se koga kam pošlje, pa ga dolgo ni nazaj
»je za po smart poslat«.
Stvari, ki si je ne želimo, »je tuolku trajba,
k∂ u-oku se drj∂g∂nt«.
Kdor je neroden, je »prielč∂n k∂ svajd∂r
u-aržet∂«.
Komur je pobegnila žival, se mu svetuje:
»Potrj∂s∂ soli na riep pa te bua
počakala!«
Kdor je ozmerjan, je bil »špuotan, de ga
presci na-b∂ žrl∂«.

Kdor je izbirčen, »zjejd∂ dajla«.

Kadar nam kdo ni pomemben, se reče:
»Brez tjebe pa brez anga uočiesa b∂
bi∂u jest na pu brlou!«

Kdor ne drži obljube, »se je u-mačko
zvargu«.

Kadar je zelo gosta megla, »je taka m∂gla,
de b-l∂hku cvek zebu«.

Kdor je prijazen in pridno dela, »je za reč
in za steč«.

Če se je nekdo potuhnil, »ž∂di k∂ žuohar
ze lajšto«.

Kdor gara, »dajla od vidga do vidga«.

Kadar pa je zelo hudo, »je taku h∂du, de
b-še škarje jokale«.

Tisti, ki govori in stoka, pa nič ne naredi,
»se majn∂ ku Rutar u-ajd∂«.
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Kadar hočemo reči, da je kdo tečen, ga
vprašamo: »Pa kdu t∂ je mlade poju?« itd.

kar na pamet. Ob koncu si po navadi na hitro
izmenjamo tudi obvestila o zanimih knjižnih
novostih in kulturnih dogodkih. Srečanje
vsakokrat eden/ena izmed nas usmerja, zgolj
toliko, da s svojimi pripovedmi pridemo v eni
uri ali malo več vse na vrsto in da druženje
poteka, kot je lepo in prav. Razmišljamo, da bi
se kdaj odpravile skupaj tudi na ogled kakšne
kulturne prireditve ali se srečale s podobno
skupino, kot je naša. Ampak hitimo počasi, vse
ob svojem času.
Gostujemo v prostorih Društva upokojencev Loška dolina, vendar starost pri našem
delu ni nikakršna omejitev. Če vas je zamikalo, da bi se pridružili – dobrodošli! Praviloma se srečujemo vsak prvi ponedeljek v
mesecu ob 18. uri, ker pa nas ni veliko,
se včasih dogovorimo drugače, zato – če
se nam želite pridružiti – prej pokličite na
705-80-42 in datum preverite.

Spremembe
Vlada, zakoni, ljudje, denar
in narava – vse se spreminja,
še vreme se z letnimi časi
nič več ne strinja.
Sredozimci so za nami, pa brez snega,
kaj je hujšega za smučarja.
Sonce kar sije in greje kot poleti,
da še pri peči se ni treba greti.
Zemlja in kmet, noben ne počiva,
ker se pomlad v ta zimski čas vriva,
ko bo pa čas za orat in sejat –
bo pa dež, sneg in zmrzlad.
Podobno kot fant in dekle,
še popek se ne razcve, že vzljubita se,
ko pride čas za pravo ljubezen –
žal, že vse zamre.
Spreminjajo se zakoni med ljudmi,
porazno – kako malo se otrok rodi,
v naši vasi se pri šolskem avtobusu pozna,
koliko šolarčkov ga je čakalo – zdaj pa dva.
Kam to pelje, kam to gre?
Pohodili nas bodo drugi ljudje,
V naši dolini bi se še živeti dalo,
čeprav bomo videli pri evrih ničel malo.
Ampak da bi se dalo pri nas živeti,
bi smel to pisati le tisti, ki ima otrok štiri,
pet,
kajti spremembe so vedno bile in bodo,
samo naši upi ne smejo padati v vodo.
Milena Kraševec, Vrhnika pri Ložu
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Darja Kandare, oblikovalka vizualnih komunikacij

Študijsko risanje v Ložanki
Januarja je v galeriji Ložanka v Starem trgu pri Ložu potekal začetni tečaj študijskega risanja. Študijsko risanje je v
prvi vrsti šola gledanja, opazovanja in primerjanja. Tečaj je bil namenjen vsem, ki šele vstopajo v svet risbe, pa tudi
tistim, ki želijo svoje znanje obnoviti oziroma se pripraviti za sprejemne izpite na Srednji šoli za oblikovanje.

“Jest pa tga ne znam”, ki so ga tečajniki
sicer največkrat izrekli, a so ga z zadovoljnim
nasmehom ob pogledu na svoje izdelke vedno
znova in vedno bolj puščali za seboj.

Foto: Dagmar M. Mlakar

Delali smo v dveh starostnih skupinah in v
obeh smo se zelo zabavali. S starejšo skupino
smo se družili v večernih urah, mlajši risarji pa
so dokazali, da ne zaostajajo v kvaliteti risbe
in hudomušnosti. Vsem tečajnikom in Dagmar
bi se rada zahvalila za družbo in vsa mala
presenečenja. V spominu mi bo ostal stavek

Foto: Dagmar M. Mlakar

Na začetku smo se seznanili s pojmi, kot so:
perspektiva, kompozicija, format, tihožitje,
očišče, horizont, viziranje. Naučili smo se,
kako je potrebno pravilno opazovati in likovno
analizirati predmet, ki ga želimo narisati.
Ustvarjali smo v tehniki svinčnika in spoznali,
kaj pomeni graditi likovni prostor, kaj so
format, linije, ritem in kompozicija likovnega
dela. Preizkusili smo se v različno težkih
kompozicijah. Risali smo enostavne predmete
pa tudi takšne, ki so nam predstavljali večje
in težje izzive. Tako je bil izbor motivov zelo
raznolik: od kocke do figure. Pozorni smo bili,
da smo narisali pravilno prostorsko osnovo
lika ali predmeta. Pomembna je bila tudi
postavitev v format, intenziteta in različna
debelina linij, s katerimi ustvarjamo iluzijo
tridimenzionalnega prostora na neki površini.
Svinčniki različnih trdot in kvaliteten papir so
nam pomagali do odličnih rezultatov.

Sin
Mati rotila na kolenih sina,
naj ne odhaja v širni svet,
tujina hladna v srcu je praznina,
malo mar mu bilo je materinih besed.
Sirota pred razpelom je molila,
sama v samoti,
je vojna moža ji vzela,
še samo za sina je živela.
Sin po svetu srečo išče,
sreča beži mu izpred nog,
pozabil je matere besede,
da sreča v krogu svojih je otrok.
Mati piše pismo sinu,
žal, prepozno že,
njeno srce ne zdrži težine,
v molitvi odpusti sinu,
kjer koli v svetu je.
Huda slutnja sina vzdrami,
da se oglasi materi,
vzame pismo, naslov pozabi,
ne ve več, kako ji je ime.
Na mater svojo je pozabil,
na domovino, rodni dom,
nekje samcat sam v tujini,
moral zatisnit bo oko …
Vinko Kraševec, Škrilje
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šolar
Tatjana Farkaš

Priznanje Rdečega križa
Letošnje šolsko leto je za OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg leto priznanj. V mesecu
novembru je šola prejela že drugo priznanje. To
je bilo podeljeno ob 140-letnici Rdečega križa
Slovenije in z njim so potrdili, da naša šola
vzgaja učence tudi v humane državljane.
Slavnostna prireditev je potekala 23.
novembra v Kulturnem domu v Cerknici.
Predsednica RK Cerknica – Loška dolina
– Bloke je predstavila zgodovino in pomen
RK. Prireditev pa je popestrila znana domača
igralka Marjana Brecelj z odlomkom iz znane
komedije.
Poseben čar prireditve je bil
slavnostni sprejem mladih članov RK. Teh

je bilo petnajst in vsi so bili iz osnovne šole
Stari trg.
Priznanje, ki je bilo podeljeno šoli, so utemeljili
s tem, da šolo in RK družijo in povezujejo skupni
cilji ter napori pri vzgoji naših najmlajših v
sočutne, strpne, solidarne in čuteče državljane.
Za to pa so se v preteklih letih najbolj trudili
prizadevna mentorica Irena Šfiligoj s skupino
prostovoljnih učenk, ki so prijazno pomagale
pri krvodajalskih akcijah. Poseben pomen
imajo tudi šolske kuharice pod vodstvom
Magde Truden, ki so in še vedno skrbijo, da se
krvodajalci v Loški dolini po oddaji krvi tudi
dobro okrepčajo. Zadnji dve leti pa je krožek

RK na šoli dobil nove prizadevne mentorje
Anito Bajec, Alenko Ravšelj, Zlato Mlakar in
veliko mladih članov, ki se dobivajo ob prostih
popoldnevih in skupaj ustvarjajo izdelke, s
katerimi obdarujejo starejše v kraju ali v Domu
starejših občanov v Cerknici, kjer jim nekajkrat
na leto pripravijo tudi kulturni program in s
tem polepšajo dolge popoldneve.
Skupna prizadevanja vseh delavcev na šoli
in naravnanost ravnateljice Sonje Jozelj k
humanitarni dejavnosti so prav gotovo vzrok,
da se je slišalo za našo šolo.

Helena Novak Obreza, vodja EKO šole

Naravovarstveno delovanje na šoli
Tudi naša šola želi postati EKO šola
Ob koncu šolskega leta smo analizirali minulo
delo in naredili načrt za prihodnje leto. Ob
tem smo ugotovili, da naši učenci zelo slabo
poznajo ekološke vsebine. Odločili smo se,
da se vključimo v projekt Eko šola kot način
življenja.
Eko šola je projekt evropskega združenja
in je sestavni del prizadevanj Evropske
unije za okoljevarstveno izobraževanje.
Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno
izobraževanje Foundation for Environmental
Education – FEE, ki je bila ustanovljena z
namenom, da organizirano in načrtno pospeši
okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V
FEE je vključenih 30 evropskih držav, eko
šole pa so prisotne tudi v Afriki, Aziji, Novi
Zelandiji in Južni Ameriki. V Sloveniji imamo
že preko 262 eko šol. Te vzgajajo mlade, da
bi jim skrb za okolje in naravo morda nekoč
postala del življenja. Slovenija je naravno lepa
in bogata dežela, zato se moramo toliko bolj
potruditi, da bo taka tudi ostala, k temu pa
lahko največ pripomorejo tisti, ki bodo snovali
njeno prihodnost – naši najmlajši.
Program Eko šola kot način življenja v
Sloveniji deluje že 10 let. Vodi ga Nada
Pavšer, univerzitetna profesorica, ki je
prepričana, da je to program, ki lahko veliko
pripomore k celostnemu okoljskemu osveščanju
šole, njene okolice in tudi širšega prostora.
Metodološko je program eko šole sestavljen
iz sedmih korakov, usklajen je s standardi ISO
14001, prilagojenimi za vzgojno-izobraževalni
program. Pobudniki, da se šola lahko vključi
v ekološki program, so lahko učenci, učitelji
ali ravnatelji. Ko šola začuti, da želi nekaj
narediti na tem področju, ko se znotraj
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nje pojavi neko zdravo jedro, se prijavi na
nacionalni koordinaciji. S tem pridobi začetne
informacije, da lahko aktivnosti stečejo, da
pride do usposabljanja učiteljev in podobno.
Šole morajo najprej ustanoviti programski
svet, ki vključuje nekaj učencev, učiteljev,
ravnatelja, predstavnika lokalne skupnosti
in včasih še kakega sponzorja, ki je vedno
dobrodošel. Ti potem skupaj naredijo analizo
stanja in zasnujejo okoljski program za šolsko
leto. Pri analizi stanja ne gre za velike papirnate
projekte, ampak za pregled potreb, kaj v šoli ali
okolici manjka, in na katerem področju bi lahko
uresničevali program občine.
Tudi mi smo ustanovili programski svet naše
šole in jeseni začeli z delom. Analizirali smo
stanje pri nas in ugotovili, da moramo začeti
z ločenim zbiranjem odpadkov, kajti le
tako bomo postavili temelje za nadaljnje delo.
Uredili smo prostor za zbiranje izrabljenih
tonerjev in kartuš, zbiramo star papir, umetne
mase, baterije …
V oktobru smo s cilji in dejavnostmi letošnje
eko šole seznanili vse učence. Vsak razred je
izbral svojega predstavnika, ki je član ZELENIH
STRAŽ. Njihova naloga je natančno spremljati
dogajanje na šoli. Vsak teden nenapovedano
preverimo, kako razredi vračajo ostanke pri
malici in to tudi točkujemo.
Ocenjujemo tudi urejenost EKO kotičkov.
Vsak mesec uredi EKO kotiček en razred, pri
tem pa morajo biti učenci čimbolj izvirni in
ustvarjalni.
Celo leto pridno zbiramo točke in prvouvrščeni razred se bo za nagrado odpeljal na izlet.
V mesecu novembru in decembru je na šoli
vrelo od ustvarjalnosti, 5. decembra pa smo
si lahko ogledali rezultat tega vrveža. Šola
je zasijala v vsej lepoti, ko smo na hodniku

razstavili vse MEGA koše, ki so jih izdelali naši
učenci in otroci iz vrtca. Vsi so se zelo potrudili
in zelo težko smo izbrali zmagovalca, saj so bili
prav vsi koši izvirni in prečudoviti.

Zmagovalni koš Jana Leskovca

Tudi tradicionalne novoletne delavnice so bile
eko obarvane. Med drugim smo izdelovali
voščilnice iz recikliranega papirja in jih že
poslali na natečaj »Prednovoletni čas – zimske
radosti in ljudski običaji«.
V novo leto smo zajadrali z novim vodjem in
novimi nalogami.
Razpisali smo nagradni natečaj za eko znak
naše šole in eko himno. Odziv na natečaja je
bil kar velik, izbrali pa smo znak, ki predstavlja
značilnosti našega kraja.
Za melodijo naše himne smo izbrali pesem
glasbene skupine Čuki »Mi gremo pa na
morje«. Zanimivo besedilo so napisali učenci 5.
b razreda. Čuki so nam poslali tudi zgoščenko
z melodijo, tako da smo se prav vsi naučili
prepevati to pesem.
Celo leto spremljamo naše delo in se oglašamo
s prispevki na spletnih straneh Eko šole,
napisali pa smo tudi članek v angleškem jeziku
za objavo v mednarodnem časopisu Eco-news.
Vse to si lahko ogledate na uradni spletni strani
april 2007
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Znak je delo Ožbeja Plosa iz 1. razreda

EKO HIMNA
Melodija: Mi gremo pa na morje (Čuki)
Besedilo: H. Doles, R. Pogorilič, M.Tekavčič,
J. Sernel, S. Mlakar, M. Starc

slovenske Eko šole. Eko delovanje smo vključili
tudi v ostale projekte (Rimski zid, Ljubljanica,
kje si doma, Voda kot vir življenja), v okviru
tehniškega dne bodo učenci predmetne stopnje
pobirali smeti po Starem trgu, sodelovali bomo
v likovno-literarnih natečajih, uredili okolico
šole in ozelenili razrede … Na recikliranem
papirju bomo izdali eno številko šolskega
glasila »Reglač«, ki bo tudi eko obarvano.
V vse dejavnosti so po svojih močeh in
sposobnostih vključeni tudi otroci iz vrtca.
Posebej smo ponosni, da smo bili kot gostje
povabljeni na 4. srečanje Eko šol Primorskogoranske regije, ki je bilo 9. marca v Gerovem.
Tam smo predstavili naše delovanje, stkali nova
poznanstva in dobili veliko idej za nadaljnje
delo.

Za učence od 1. do 4. razreda devetletke smo
organizirali delavnice, v katerih smo se igrali
socialne igre. Učenci so se na sproščen način
naučili nekaj o veščinah, ki nam jih vsem
primanjkuje – potrpežljivost in sodelovanje
… Za zaključek smo v likovni delavnici drug
drugemu dali podpis na majico. Učenci so pri
delu uživali, izdelki pa so čudoviti. Za učence 4.
in 5. razredov osemletke smo organizirali 6 ur
delavnic na temo »Učenje je trpljenje«, ogledali
so si film, čaka pa jih še orientacijski pohod.
Učeci 7., 8. in 9. razreda se bodo seznanili
s teoretičnim znanjem o nasilju, specialna
pedagoginja pa je na to temo pripravila tudi
vprašalnik. Rezultate ankete bodo pri pouku
analizirali in izdelali tudi plakat na temo
»Ustavimo nasilje«.

V mesecu marcu smo se posvetili organizaciji
EKO dneva. Izvedli smo ga na dan voda, 22.
marca. Nekoliko nam je sicer zagodlo vreme, a
načrtovane dejavnosti bomo vseeno realizirali.
Vodilna tema »Ekologija medsebojnih odnosov«
je tudi eden izmed projektov, ki jih moramo
realizirati v tem šolskem letu.

Zavedamo se, da se z majhnimi koraki daleč
pride, in mi smo kar pogumno zakorakali v ta
projekt. Upamo, da nam bo s skupnimi močmi
uspelo, in obljubljamo, da se bomo trudili po
naših najboljših močeh, da ohranimo našo lepo
Loško dolino čisto in urejeno.

Mi ‘mamo eko šolo,
prebiramo smeti,
tetrapake, pločevinke, plastiko, papir.
Mi ‘mamo eko šolo,
sortiramo smeti,
pri nas je vse brezskrbno čisto,
tut papirčka ni.
Fantje so punce v eko šolo povabil,
da bi skupaj eko koše naredil,
pridno in vestno smo dela se lotil,
brez skrbi, brez skrbi, brez skrbi.
Fa- fa- fa fantje so punce v eko šolo povabil,
povabil, povabil, v eko šolo povabil,
da bi skupaj eko koše naredil,
naredil, naredil, eko koše naredil,
pridno in vestno smo dela se lotil,
v lepše dni, v lepše dni, v lepše dni.
Mi ‘mamo ...

Nasmejani udeležeci srečanja v Gerovem.

Kristina Slanšek

Prvošolci na obisku pri sosedih čez mejo
Bil je prvi zimski dan in narava je tokrat čisto
zares pokazala svoje čare. Zunaj je bila prava
zimska idila, ko smo se z učenci 1. razreda OŠ
heroja Janeza Hribarja iz Starega trga in Iga
vasi odpravili na obisk k našim sosedom.
Naša šola namreč leži blizu meje z republiko
Hrvaško. Včasih, ko smo s Hrvati še živeli v
skupni državi, smo se prebivalci obmejnih
krajev med seboj veliko bolj družili. Zdaj pa
je malo drugače. Čez mejo ne zahajamo več,
razen če se odpravimo po bližnji poti na morje.
april 2007

Vendar pa znanstva in prijatelji ostanejo.
Tako je naša učiteljica Irena Turk izkoristila
svoja poznanstva in organizirala mednarodno
srečanje otrok iz dveh šol.
Z učenci in učiteljicami iz Plešc na Hrvaškem
smo se dobili pred njihovim kulturnim domom.
Čeprav vreme ni bilo nič kaj prijazno, snežilo
je in močno je pihal veter, so nas naši gostitelji
pričakali zunaj. V pozdrav smo jim segli v roko,
se jim predstavili in jim izročili simbolično
darilo. Učenci so bili na začetku vidno zadržani,
vendar so se kmalu sprostili. Saj poznate tisto

staro reklo – glasba ne pozna meja. Vsi skupaj
smo zaplesali na prijetne zvoke hrvaških
popevk in že smo lahko čutili neko medsebojno
pripadnost, kot da se že dolgo časa poznamo.
Učenci so se razvedrili in po dvorani se je
razlegal prijeten otroški smeh in veselje.
Sledila je dobrodošlica s strani njihovega
ravnatelja in podžupana, nato pa še učencev.
Ti so nam pripravili lep program. Zaigrali so
kratke dramske prizore, deklamirali, peli in
plesali. Naši učenci so sicer njihov govor bolj
slabo razumeli, vendar so vseeno z velikim
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še z učenci iz OŠ Osilnica, ki živijo na Slovenski
strani tik ob Hrvaški meji. Vsi skupaj smo si
izmenjali pozdrave in se malo pogovorili. Na
koncu pa je na mostu med dvema državama
sledila skupinska fotografija treh šol.

Zahvalili smo se za gostoljubje, se pozdravili,
potem pa se polni prijetnih vtisov odpravili
proti domu.
Bilo je prijetno mednarodno druženje, ki nam
bo ostalo še dolgo v lepem spominu.
Arhiv: Kristina Slanšek

zanimanjem gledali in spremljali dogajanje na
odru. Na koncu pa so jih nagradili z bučnim
aplavzom. V zahvalo za gostoljubje smo tudi
mi imeli zanje pripravljen kratek program.
Po nastopu so bili naši želodčki že pošteno
željni hrane, zato smo se vsi skupaj veselili
zaslužene malice. Iz kulturnega doma smo
se peš odpravili do njihove šole, kjer nas je
čakala topla in prijetna učilnica, kjer smo
malicali. Učiteljice pa smo imele največ dela z
opazovanjem in primerjanjem učilnic. Tu je res
še zelo drugače. V učilnici stoji velika, stara peč
na drva, ki pa ogreva veliko boljše kot pa naši
moderni radiatorji in prostoru daje domačnost,
prijetnost …Učilnice so res bolj skromne
in tudi učenci so na prvi pogled videti bolj
skromni in preprosti. Pa saj znan rek pravi, da
je skromnost lepa čednost. Mislim, da bi se vsi
strinjali z mano, če rečem, da bi to skromnost
morali bolj privzgajati tudi našim otrokom.
Po malici nas je čakalo še eno prijetno
presenečenje. Z avtobusom smo se vsi skupaj
odpeljali na maloobmejni prehod Osilnica
- Zamost, kjer smo pozdravili hrvaške in
slovenske carinike ter policiste. Dobili smo se

Nasmejani udeležeci srečanja v Gerovem

Anja Truden in Teja Janeš

Mednarodni projekt Talkschool
Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja iz
Starega trga pri Ložu je edina v Sloveniji, ki
je vključena v mednarodni projekt Talkschool.
Projekt je bil ustanovljen pred približno tremi
leti s strani italijanskih šol.
Talkschool povezuje učence iz mnogih šol po
svetu: štiri šole so s Poljske in štiri iz Velike
Britanije, po tri šole so iz Italije, Madžarske,
Bolgarije, dve iz Grčije in Portugalske, ena
iz Avstralije, zahodne Afrike – Gane, Češke,
Švedske, Islandije, Latvije, Ukrajine, Irske,
Združenih držav Amerike in naša šola iz
Slovenije, ki se je v ta projekt vključila to
šolsko leto
Pri tem projektu si učenci iz različnih šol v
angleškem jeziku dopisujemo o stvareh, ki nas
zanimajo. Na spletni strani www.talkschool.
org imamo spletno klepetalnico, forum ter
javna in zasebna sporočila. Spletna stran je
v italijanskem in angleškem jeziku. V forumu
imamo več tem, o katerih se pogovarjamo:
šport, glasba, film, valentinovo, prosti čas,
knjige in šolske dejavnosti.
Srečanja potekajo v računalniški učilnici na
osnovni šoli v Starem trgu, enkrat tedensko,
vsak četrtek ob 15.30. Na začetku smo bili
malce leni, decembra pa smo poprijeli za delo.
Na srečanju najprej pregledamo svojo pošto in
odpišemo našim dopisovalcem. Ko se sesuje
strežnik, pa se z učiteljicama pogovorimo o
nadaljnjem delu. Do sedaj smo morali narisati
predlog za kipec, ki bo tako kot olimpijski ogenj
potoval od šole do šole. Opisali smo enega
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izmed naših dopisovalcev in Loško dolino v
slovenskem ali angleškem jeziku ter pisali test
iz angleškega jezika.
Vsi naši izdelki so bili ocenjeni in na podlagi
teh ocen ter ocen našega sodelovanja, sta se
učiteljici odločili, katera dva srečneža se bosta
odpravila na potep po Angliji.
V Angliji, v pokrajini Somerset, v Hambridge
Primary School bo namreč potekalo že tretje
srečanje udeležencev tega projekta.
Največ točk sva dosegli Anja in Teja, avtorici
tega članka, zato bova 23. aprila v spremstvu
učiteljic Tatjane Farkaš in Simone Lunka odleteli

v Anglijo. Tam bomo ostale pet dni, in sicer do
27. aprila. V tem času si bomo z organizatorji
in učenci iz drugih držav ogledali razne
zanimivosti Somerseta. Tam bova v angleškem
jeziku predstavili raznoliko Slovenijo, bogato
Notranjsko in prelepo Loško dolino. Bivanje in
ogled financirajo organizatorji, let pa moramo
plačati sami (233 evrov). Stanovali bomo pri
neki družini, v kateri bodo najini vrstniki.
Že nestrpno čakava najin prvi let z letalom.
Kaj pa se bo dogajalo v Angliji, boste izvedeli v
prihodnji številki.

Tako potekajo popoldanska Talkschool srečanja na šoli.
april 2007

iz gospodarstva
Jože Kovač

Predstavitev PE Marof trade
Poslovna enota Marof trade Stari trg pri Ložu, ki je del delniške družbe Gozdnega gospodarstva Postojna, posluje
v sedanji obliki od leta 1996. Dejavnost PE Marof trade je predelava lesa od hlodov do končnega industrijskega
izdelka, opažnih plošč za gradbeništvo in druge namene. S proizvodnjo 2 MIO m2 plošč je v samem vrhu evropskih
proizvajalcev tako po količini kakor tudi kvaliteti. Produkte, narejene v Loški dolini, izvažamo v več kot 25 držav sveta,
tudi onstran velike luže in na Daljni vzhod..
Za tako veliko proizvodnjo dnevno predelamo
okrog 300 m3 suhega lesa, letni obseg razreza
hlodovine pa je okrog 120.000 m3. Podatek
nam govori, da je GG Postojna PE Marof trade
stalen kupec hlodovine ob določenih viških
ali pa manjkih le-te. S celovitim tehnološkim
postopkom dejansko ustvarjamo višjo stopnjo
predelave, ostanke lesa pa v PE Enerles Pivka
predelamo v pelete. Količina 40.000 ton
peletov nas uvršča med večje proizvajalce
tega energetskega produkta. Drugi del lesnih
ostankov pa pretvorimo v lesno biomaso za
kurjavo ali pa proizvodnjo ivernih ali MDF
plošč. Zanimiva je investicija v kogeneracijo,
to je postopek za proizvodnjo zelene električne
energije, ki bo pričela z obratovanjem v

mesecu aprilu. Da proizvodni proces poteka
neprekinjeno, je potrebno ogromno aktivnosti
in zavzetosti ljudi, ki vodijo proizvodni proces.
Vsi ožji nosilci tega procesa so prebivalci Loške
doline, sama delovna sila je delno iz domačih
logov, delno iz drugih držav EU in držav bivše
Jugoslavije. Zanimivo in pomembno dejstvo je,
da je iz Loške doline v določenih obdobjih odšlo
mnogo prebivalcev v svet za boljšim življenjem.
Sedaj je obratno, Loška dolina z močnim
gospodarstvom ponuja delo in zaslužek ljudem,
ki si iščejo vire boljšega življenja. Trenutno daje
GG PE Marof trade kruh več kot 250 delavcem
in posredno blagostanje marsikateri družini. V
shemo delovanja GG Postojna PE Marof trade
je vključeno večje število kooperantov iz Loške

doline in bližnje okolice. To je pomemben
dejavnik, ki neposredno pozitivno vpliva na
razvoj kraja in stroke. GG Postojna PE Marof
trade postaja vodilni center lesne predelave
v Sloveniji. Z modernizacijo in aktivnostjo na
trgu se pojavljajo potrebe za delovna mesta
v lesni, strojniški, računalniški, elektro in
gozdarski stroki. Ali ni to zanimivo za mlade
ljudi? Pričakujemo, da bo Loška dolina skupaj
z nami na uspešni poti razvoja v EU.
GG Postojna, PE Marof trade
Cesta Notranjskega odreda 46
1386 Stari trg pri Ložu

Aleš Tišler

Kovinoplastika Lož d. d. v Srbiji odprla nov poslovnologistični center
V bližini Beograda, v hitro razvijajoči se industrijski coni Šimanovci, je 12. aprila potekala otvoritev poslovnologističnega centra Kovinoplastike Lož d. d. in njene trgovske hčerinske družbe Lož d. o. o. Beograd. Na zemljišču
velikosti 5000 m2 je skupina Kovinoplastika Lož zgradila sodoben poslovno-logističen center, ki obsega 1500 m2
poslovnih in skladiščnih prostorov.
Kovinoplastika Lož d. d. je kmalu po ustanovitvi
leta 1954 začela s poslovanjem tudi na trgu
takratne Republike Srbije in začela z odpiranjem
svojih prodajnih predstavništev v Srbiji in
v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. S
tem je postajala eden od najpomembnejših
proizvajalcev opreme za dom (od karnis in
stavbnega okovja do kuhinjskih pomivalnikov).
Po letu 1991 je bila Kovinoplastika Lož med
prvimi slovenskimi podjetji, ki so začela na
trgih nekdanje Jugoslavije odpirati svoja
prodajna in proizvodna podjetja. Ta hčerinska
podjetja so kljub turbulentnim časom postala
in ostala čvrsta vez poslovne prisotnosti na teh
trgih. Po letu 2000 so začeli v Kovinoplastiki
Lož z intenzivnejšim prodorom na srbski trg
ter pričeli z iskanjem obojestranskih prodajnih,
nabavnih in kooperacijskih priložnosti.

Pečinci, ki je pri pridobitvi vseh dovoljenj
profesionalno sodelovala. V celoti je skupina
Kovinoplastike Lož v nov poslovno-logistični
center investirala več kot 1,2 mio EUR.
Kovinoplastika Lož, ki je v letu 2006 dosegla 83
mio EUR prihodkov od prodaje, konsolidirano
pa se je približala 100 mio EUR prihodkov od
prodaje, raste po načrtih tudi na trgu Republike
Srbije. V hčerinskem podjetju Lož d. o. o.

Beograd je 9 zaposlenih v lanskem letu ustvarilo
3 mio EUR prihodkov od prodaje in pozitivno
zaključilo poslovno leto. Po otvoritvi poslovnologističnega centra pa v Kovinoplastiki Lož
pričakujejo nadaljnjo rast obsega poslovanja in
se pripravljajo na dodatno razširitev poslovanja
z vlaganjem v proizvodno dejavnost, ter s tem
želijo začrtati nove smernice razvoja Skupine
Kovinoplastika Lož in hčerinske družbe Lož d.
o. o. Beograd.

V letu 2005 so poleg nakupa zemljišča v
industrijski coni Šimanovci pričeli tudi z vsemi
investicijskimi aktivnostmi, na podlagi katerih
je bil v relativno kratkem času dokončan
poslovno-logistični objekt. Pri tem je veliko
vlogo odigrala tudi lokalna skupnost občine
april 2007
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župnijska stran
Janez Burja, kaplan

Velikonočni simboli
Velika noč je največji krščanski praznik, praznik Kristusovega vstajenja od mrtvih, ko nas je rešil smrti greha. Ob tem
prazniku se pri bogoslužju in drugih obredih uporabljajo različna znamenja oziroma simboli.
Znamenje je neka stvar, gib, risba, podoba, skratka nekaj, kar predstavlja tisto resničnost, ki je z našimi čuti ne
moremo zaznati. Simbol v grščini pomeni razlomljeno srce. Ko je fant moral na vojsko, je skupaj z dekletom prelomil
podobo srca, da je lahko vsak od njiju vzel polovico in si jo obesil okoli vratu. Ob pogledu na svojo polovico, je vedel/
a, da je nekje še drugi del. Simboli so nam v pomoč pri dojemanju duhovnih vsebin. Tako kot prometni znak, ki nas
opozori na nevarnost hudega ovinka, še preden ga lahko opazimo.

Ogenj
Je že sam po sebi dovolj močan simbol. Nas
privlači, razveseli, dvigne, navda z upanjem in
pogumom. Kako prijetno je sedeti ob kaminu
ali peči. Kako besede kar same najdejo pot do
srca, ko se grejemo ob tabornem ognju. Vendar
ima ogenj tudi drugo plat. Ob požaru lahko vse
uniči. Ogenj je zato znamenje življenja, saj daje
toploto in svetlobo, in znamenje očiščevanja in
uničevanja, saj za njim ostane le pepel. Kot tak
je znamenje v velikonočnem bogoslužju, zato
ga na začetku blagoslovimo. Spomnimo se,
da se je Bog že v Stari zavezi razodeval pod
podobo ognja, npr. Mojzesu v gorečem grmu
(prim. 2 Mz 3, 2), ali Izraelcem, ko je šel ponoči
pred njimi iz Egiptovske dežele ognjeni steber
(prim. 2 Mz 13,22). Poleg teh pomenov je v Novi
zavezi tudi znamenje velike božje ljubezni, zato
je Kristusovo srce naslikano s plamenom.

postane rjavo in sivo, čeprav je bilo pomladi
ob deževju bujno zeleno. A tudi voda, tako kot
ogenj, pokaže svojo drugo plat, uničuje ali očisti.
Pomislimo na poplave ali preprost hudourniški
potok, ki pred seboj počisti prav vse ovire. A
po drugi strani se le v njej rodi življenje. Voda
je zato simbol prerojenja in znamenje krsta. V
krstu smo bili prerojeni za novo življenje. Še
toliko bolj so to občutili prvi kristjani, ki so bili
krščeni s potapljanjem v vodo. Na nek način se
takrat človek na novo rodi. Prepričljivo mi je
o tem govoril neki mož, ki je z avtom zletel v
Ljubljanico in se pri tem rešil. Pravi, da sedaj
šteje dvojna leta, od rojstva in od te nesreče, ko
se je na novo rodil.
foto: Borut Kraševec

Pomislimo na simbole, ki spremljajo
praznovanje velike noči po vrsti: ogenj,
velikonočna sveča, voda, kruh, vino, meso,
potica, pirhi, hren.

Velikonočna sveča
Drugi simbol, ki neposredno iz tega sledi, je
velikonočna sveča. Svetloba sveče razsvetljuje
temo, ogreva okolico, ustvarja domačno in
slovesno vzdušje. Goreča sveča je podoba
Kristusa. Kot se sveča použiva, da daje svetlobo
in toploto, tako se tudi Kristus daruje za nas na
križu. Velikonočna sveča je na poseben način
simbol vstalega Kristusa in prehoda iz smrti v
življenje. Zato se pri bogoslužju velikonočne
vigilije (bedenje) prinese gorečo svečo v temno
cerkev, da se ob njej prižgejo tudi ostale luči.
Potem se zapoje hvalnico velikonočni sveči, to
je Kristusu, ki nam ga ta predstavlja. Zaradi
njegovega vstajenja nam vsaka luč pomeni
upanje na večno življenje, tudi prižgana sveča na
grobu naših rajnih.
Velikonočna vigilija se po hvalnici velikonočni
sveči prevesi v krstno bogoslužje. V tem delu
je blagoslov krstne vode, s katero bodo pri tem
bogoslužju ali pa v velikonočnem času krščeni
odrasli ali otroci.
Voda
Je simbol življenja, saj si ga brez nje ne
moremo zamisliti. Kar pomislimo, kaj se zgodi
s pokrajino ob pomanjkanju vode. Poleti vse
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Blagoslov velikonočnih jedi v Ložu

Kruh in vino
V zadnjem delu bogoslužja na večer velike
sobote je evharistija. V njej sta dve prvini,
kruh in vino, ki sta preprosti, a obenem
bogati v svoji simboliki. Kruh je simbol naše
osnovne, bistvene hrane. Mnogih jedi se lahko
preobjemo, kruh pa vedno znova uživamo
in okušamo njegov polni okus. Koliko dela je
moralo biti vloženega, da smo dobili kruh. Od
kmeta, ki poseje seme, do gospodinje, ki speče
kruh. Predstavlja nam vse življenje, vso energijo
in trud, ki so ga mnogi vložili vanj. Jezus ga
je pri zadnji večerji spremenil v svoje telo in
tako nam samega sebe daje v jed. V evangeliju
lahko beremo: »Jaz sem kruh življenja.« (Jn
6,48) Ko ga duhovnik polaga na oltar, pri tem
moli: »Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji

dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo:
sad zemlje in dela človeških rok, naj nam
postane kruh življenja.« Drugi simbol tega dela
maše je vino, ki nam predstavlja poživljajočo
pijačo. Mnogi se boste začudili, kaj ima vendar
skupnega bogoslužje in ta pijača, ki prinaša
toliko gorja. Vendar je vino pijača, ki v zmernih
količinah, na samo odžeja, ampak daje pogum,
zanos, moč. Izraelci so ob praznovanju pashe
vedno pili štiri čaše vina, ki jih je oče blagoslovil
ter vsem ponudil. Jezus je pri zadnji večerji
vino spremenil v svojo kri. Vsako mašo tako
prihaja med nas v podobi kruha, ki postane
njegovo telo, in vina, ki postane njegova kri,
prelita na križu. Zato je oboje znamenje velike
ljubezni, ki jo prejmemo v obhajilu. Vendar nas
ravno ta ljubezen, ki se daruje, vzpodbuja, da
naj sami nadaljujemo isto. Poklicani smo, ne
le da prejemamo, ampak da tudi sami dajemo
naprej.
Velikonočno praznovanje se ob koncu
vigilije ne zaključi, saj zgodaj zjutraj sledi še
zunanja slovesnost, velikonočna procesija,
ko Najsvetejše ponesemo med hiše, v kraj,
in tako na zunaj izrazimo svoje veselje, ob
Kristusovem vstajenju. Kot vsako bogoslužje,
se tudi to ne zaključi na koncu maše, ampak se
nadaljuje v našem vsakdanjem življenju, doma
s slovesnim zajtrkom. Zopet nas nagovorijo
posamezni simboli, saj so na mizi kruh, meso,
jajca in hren. Kruh v vsej simboliki, kot sem
jo že opisal, nas spominja tudi na to, da mora
vsako zrno umreti, biti zmleto, če hoče postati
kruh. Tudi mi se ne moremo izogniti trpljenju
in vsakdanjemu odpovedovanju sebi in svojim
željam. Sledi meso, najboljši izbrani kos, ki
nam po ljudskem izročilu predstavlja Kristusa,
ki je za nas trpel in umrl. Spominja nas tudi
na velikonočno jagnje, ki so ga jedli Izraelci, ko
so šli iz Egiptovske sužnosti. Pirhi so s svojo
rdečo barvo znamenje kapelj Kristusove krvi,
prelite na križu. Obenem pa znamenje življenja,
ki je v jajcu, in se ob ugodnih pogojih prebije iz
notranjosti, kot je Kristus vstal iz groba. Hren
nas po svoji obliki spominja na Kristusove
žeblje, s katerimi je bil pribit na križ. Njegova
grenkoba pa nas spominja na njegovo žejo na
križu, ki je bila predvsem žeja po človeški in
božji bližini.
Velikonočni prazniki nas tudi preko znamenj
vodijo k okušanju in zaznavanju skrivnosti
naše vere, da bi se v nas utrdilo zaupanje v
božjo ljubezen in njegovo odrešenje, ki se je
uresničilo s Kristusovim trpljenjem, smrtjo in
vstajenjem. Naj se ti simboli dotaknejo prav
vsakega med nami.
april 2007

župnijska stran
Valerija Lekšan

Prispevek za Ukrajino
Kljub temu, da je od štefanovega, ko smo v
Loški dolini izvedli Trikraljevsko akcijo pod
okriljem Misijonskega središča v Ljubljani
preteklo že nekaj mesecev, je prav da vas z
rezultati akcije seznanim in se vam zahvalim.
Ta dan se je pri jutranji sveti maši v farni
cerkvi zbralo 34 kolednikov, ki so obiskali naše
domove, oznanjali Kristusovo rojstvo in nam
prinesli blagoslov. Kolednike je na njihovih
poteh spremljalo tudi 18 spremljevalcev.
Dan kasneje, 27. decembra so koledovali še v
Babnem Polju in se tako pridružili naši veliki
akciji zbiranja sredstev pomoči potrebnim.

S skupnimi močmi smo v Loški dolini in Babnem
Polju zbrali 5.047,38 EUR oz. 1.209.554,60
SIT za slovenski misijon v Ukrajini, kjer deluje
Marijina sestra, Jožica Sterle iz Vrhnike, ki mi
je ob zaključku trikraljevske akcije zapisala
naslednje:
»Bog vaše pomoči našemu misijonu ne bo
pozabil! Tukaj bo vaš dar še kako dobrodošel.
Poznamo vedno več ljudi, ki potrebujejo pomoč,
in jim skušamo po svojih močeh pomagati. In
otroci, okuženi z aidsom, ki se jim posvečamo ob
sobotah, so tudi zelo potrebni pomoči, predvsem
potrebujejo veliko ljubezni. Skratka, zelo sem
vesela, da se tudi v Loški dolini vključujete v

to prostrano polje, kjer skupaj delamo za rast
Božjega kraljestva in za človeka vredno življenje.
In Bog sodelovanje blagoslavlja.«
Tudi v svojem imenu se iskreno zahvaljujem
vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi
trikraljevske akcije, še posebej vsem
kolednikom in spremljevalcem.
Posebna zahvala velja vam, ki ste kolednike
sprejeli odprtih rok in velikodušno namenili
svoj dar za misijon sestre Jožice. Boglonaj!
p.s. Sestra Jožica je pred veliko nočjo napisala
tudi pismo, ki je objavljeno v nadaljevanju.

Spoštovani farani župnij Stari trg in Babno Polje, dragi prijatelji!
Prejeli smo vaš velikodušni dar, ki ste ga zbrali pri Trikraljevski akciji. Vsem, ki ste pri tem kakorkoli sodelovali, in
vsem, ki ste tako velikodušno darovali, se prisrčno zahvaljujemo. Hvala tudi pevskemu zboru Slavček za dar, ki ste
nam ga namenili. Pa res pojete v Božjo slavo in ljudem v blagoslov. Vaše pomoči smo zelo veseli.
Od lanskega leta do sedaj se je tukaj marsikaj premaknilo. Lazaristi so uspeli končati gradnjo hiše in urediti
prepis, kar je bilo povezano z velikimi stroški in mnogimi dokumenti. Sedaj pa se vsi skupaj še lažje posvečamo
delu z ljudmi in za ljudi.
Vincencijeva konferenca živahno deluje, odpirajo pa se nam vedno nove možnosti. V bolnišnici, kjer se zdravijo
otroci – sirote, okuženi z aidsom, smo že prav domači. Tam smo doživeli že veliko lepega, pa tudi pretresljivega.
Vsak otrok je zgodba zase, vsak potrebuje ljubezen in pozornost. Pred nedavnim smo imeli malega cigančka, ki
ga je mama pripeljala v bolnišnico za 2 dni, da bi poskrbela za svoje zdravje, pa je tam ostal dober mesec. Vse
je kazalo, da ga ne bo več vzela, a končno je le prišla ponj. Prve dni je bil ves v ranah, ker so ga doma premalo
negovali. Plenice so se mu kar prilepile na kožo in šele v vodi so se odmočile, da smo ga lahko previli. In glava;
dolgi lasje, med njimi pa cele plasti kože – teme, ki mu ni nihče posvečal pozornosti. Lepo smo ga ostrigli, potem
pa mazali in česali. Kmalu se je vse uredilo. Postal je prav simpatičen fantek. Ali pa 3-letna Inna, ki so jo v času
oranžne revolucije kot malo dete našli v smetnjaku na glavnem trgu Kijeva, kjer so potekale demonstracije.
Seveda nihče ni vedel, čigava je in kdo jo je odvrgel. O tem so povedali politiku Juščenku, ki ji je dal svoj priimek.
Inna je sedaj že prava »mamica« in pridno pomaga pri kopanju manjših otrok. Seveda je mokra od glave do pete
in je treba na koncu preobleči še njo.
Tudi dekleti, ki vsak teden obiskujeta družino s petimi otroki, bi vam lahko povedali veliko dogodivščin. Prostovoljci,
ki obiskujejo brezdomce na železniški postaji, pa so kot največji uspeh doživeli to, da so mlademu brezdomcu
uspeli poiskati službo in se je zaenkrat zvesto drži.
Prihajajo tudi prošnje za pomoč bolnikom na domu. Trenutno strežemo možu, bolnemu za rakom. Več časa kot delo
nam pobere pot do njega, kajti Kijev je res velik. Oba z ženo sta pravoslavne vere, vendar katoličane sprejemata
zelo odprto in s spoštovanjem. Všeč jima je, da se v naših cerkvah lahko sedi. Pravoslavni namreč v cerkvah nimajo
klopi in pri sv. maši ves čas stojijo, kar je za starejše ljudi kar težko. Tako živimo ekumenizem v praksi.
Zanimivo področje dela so tudi kuharski in šiviljski tečaji za dekleta, ki jih vodiva s s. Marto. Dekleta so sama
izrazila željo, da bi se kaj naučila. Včasih se nam pridruži tudi kakšen bodoči kuhar, ki pride s svojimi sestrami.
V tej družini je namreč 8 otrok in vsi bi radi kaj znali. Prav zanimivo jih je gledati, kako se učijo razbijati jajca ali
mesiti testo, ki se jim lepi na roke, polagoma pa postane gladko in se temu ne morejo načuditi. Juha iz suhega
kruha ali pa druga iz čebule jim tekne bolj kot , ne vem, kakšna specialiteta. Jasno je, da doma živijo zelo
skromno in preprosto ne morejo biti izbirčni. Ko vidijo, kako se iz preprostih sestavin lahko skuha okusna jed, pa
so presrečni.
Če Bog da, bomo julija spet imeli oratorij. Letos je zanimanje zanj med otroki še večje, kajti lanski udeleženci so
naredili dobro propagando. Skupina prostovoljcev iz Slovenije se že pripravlja. Tudi za nas je vedno nov izziv, kako
otrokom iz razbitih družin pričarati teden v ozračju ljubezni, obenem pa jih vzgajati za obče človeške vrednote.
To je nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja in v te namene gredo vaši darovi. V imenu vseh, s katerimi živim in
delam, posebno s. Marte in g. Tomaža, ter vseh, h katerim smo poslani, se vam za duhovno in materialno pomoč
iz srca zahvaljujem.
Naj vas vstali Odrešenik napolni z globokim veseljem, saj smo odrešeni. Naša Krivda je izbrisana, odpuščena. V
Božjih očeh smo lepi, vredni in dragoceni.
Vsem želimo blagoslovljeno veliko noč!
s. Jožica Sterle s sodelavci
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društva

Društvo upokojencev Loška dolina z novim načrti
Na rednem letnem občnem zboru se je v jedilnici Kovinoplastike Lož 10. februarja 2007 zbralo skoraj dvesto članov
Društva upokojencev Loška dolina in njihovi gostje.
V uvod srečanja in v počastitev kulturnega praznika so s svojim prvim nastopom članice novoustanovljenega pevskega
zbora upokojenk pripravile slovesen kulturni program. Novoustanovljeni zbor so pevke poimenovale kar Pevski zbor Jasna,
in sicer po svoji voditeljici Jasni Lekan, upokojeni učiteljici, ki je več kot trideset let vodila otroški pevski zbor Murni.
Na zboru se je na svojo željo od vodenja društva poslovila dolgoletna aktivna predsednica Slavica Buh. Tako je bil na
mesto predsednika soglasno izvoljen France Nelec, domačin iz Iga vasi, ki živi na Gornjem Jezeru. Ob tej priložnosti
sem ga povabil, da bralcem Obrha predstavi društvo in njihove načrte.
Urednik

Iz naše evidence je razvidno, da precej upokojencev še ni včlanjenih v naše društvo. Vse te
prijazno vabimo, da postanejo naši člani.
Društvo je številčno in raznoliko tako po starosti
kot interesih. Zato društvo ne more delovati
kot celota, ampak vsa dejavnost društva
poteka preko sekcij. Na ta način bo društvo
najlažje zadostilo potrebam in željam svojih
članov. Sekcije vodijo člani oziroma članice, ki
se na določeno področje spoznajo. Finančno
ovrednoteni letni program dela za vse sekcije
pripravi upravni odbor, ki ga kot sestavni del
letnega finančnega načrta na občnem zboru
potrdi Skupščina društva. Sekcije so pri
izvajanju programa samostojne.
Na sestanku upravnega odbora 21. 2. 2007 so
bile ustanovljene sledeče sekcije ter izvoljeni
vodje in člani:
1. Sekcija za izvajanje humanitarnih in
dobrodelnih dejavnosti
- Vera Sterle, vodja sekcije; Marija Trubačev,
članica; Danica Žnidaršič, članica.
2. Sekcija za izvajanje športnih in rekreativnih
dejavnosti
- Darko Ožbolt, vodja sekcije; Brane Baraga,
član; Marinka Glažar, članica; Valerija
Kandare, članica; Nedeljko Sovič, član.
3. Sekcija za izvajanje kulturno umetniških
dejavnosti
- Fani Truden, vodja sekcije; Irena Furlani,
članica; Feliks Lekan, član.
4. Sekcija za organizacijo predavanj, okroglih
miz, seminarjev, razstav in drugih oblik
izobraževanja za potrebe upokojencev
- Marko Žnidaršič, vodja sekcije; Franc
Nelec, član, Bronislava Buh, članica.
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Foto: Borut Kraševec

Društvo upokojencev Loška dolina je prostovoljno, nepridobitno, stanovsko-interesno,
humanitarno in dobrodelno združenje
upokojencev. Društvo ima svoja pravila
– opredeljene so naloge, pristojnosti, cilji
društva, financiranje in notranja organizacija.
Organi društva so: občni zbor, upravni odbor,
nadzorni odbor in predsednik društva kot
individualni organ.
Trenutno ima društvo 773 članov. Do
sedemdesetega leta starosti je 414 članov, nad
sedemdeset let pa 359 članov. Najštevilnejšo
skupino, 204 člani, sestavljajo letniki 1937–
1941 in letniki 1932–1936 s 158 člani. Letnikov
1911–1916 je 15 članov, letnikov 1916–1920
pa 18 članov.

Na občnem zboru Društva upokojencev se je prvič predstavil tudi novoustanovljeni zbor upokojenk, ki jih vodi
Jasna Lekan.

Naloge, ki jih izvajajo posamezne sekcije, ne
bom predstavljal, ker bodo to mnogo bolje
storili posamezni vodje sekcij v prihodnjih
številkah Obrha.
Program dela za leto 2007 je sprejet, z njim so
člani seznanjeni in se izvaja, lahko pa se ga po
želji dopolni.
V kulturno umetniški sekciji razmišljajo o tem,
da bi kazalo že v letošnjem letu preveriti ali
obstaja možnost ustanovitve ansambla, ki bi
deloval v okviru društva. Ideja je dobra, zato
bom kar izkoristil priliko in preko glasila Obrh
pozval vse glasbenike, ki ste v šestdesetih
letih muzicirali in prepevali po Loški dolini,
da obrišete prah s svojih inštrumentov in
se ponovno glasbeno aktivirate. Malo se
pogovorite med seboj in preučite našo pobudo,
prepričan sem, da bo z malo dobre volje
stvar uspela. To dokazuje tudi tridesetčlanski
ženski pevski zbor Jasna, ki vadi komaj dva
meseca, vendar že ubrano poje. Manjka nam
le še instrumentalni ansambel in bomo lahko
organizirali vesele večere v stilu šestdesetih
let, le še kakšnega humorista bo treba najti.
Pojavila se je tudi ideja, da bi v okviru društva
organizirali razstavo, ki bi prikazovala, kako
je Loška dolina izgledala nekoč in kako iste

lokacije izgledajo sedaj. Zato bi uporabili
aero posnetke (posnetki iz zraka), ki so bili
posneti pred petdesetimi leti in jih primerjali z
najnovejšimi. Na tako retrospektivno razstavo
(pogled nazaj) sodijo stare fotografije, ki
prikazujejo drugačno pokrajino, kot jo vidimo
sedaj, posnetki travnikov, ki so se nekoč kosili,
in polj z obdelanimi njivami. Izredno dobrodošli
bi bili stari posnetki kmečkih opravil na polju ali
pri spravilu sena in lesa, posnetki posameznih
hiš, mlinov itd. Čim več starih fotografij nam
bo uspelo zbrati, kakovostnejša bo razstava.
Za izvedbo take razstave in zbiranje gradiva
pa je najbolj primerno Društvo upokojencev.
Saj imajo skoraj pri vsaki hiši upokojenca,
ki bo lahko pobrskal po predalih za starimi
fotografijami in tako prispeval pri pripravi
razstave.
Seveda so to le razmišljanja, kaj bi v okviru
društva še lahko počeli. Ali bo moč izpeljati to
zanimivo razstavo, pa je v veliki meri odvisno
tudi od morebitnih sponzorjev, saj bi priprava
slikovnega gradiva, starega in novega, gotovo
stala nekaj denarja.
Franc Nelec, predsednik društva
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V petek, 16. 3. 2007 smo imeli na Športni
zvezi volilno skupščino. Izteklo se je štiriletno
obdobje, ki so ga predstavniki športnih društev
in klubov pozitivno ocenili.
V tem obdobju je Športna zveza Loška dolina
dejansko prerasla v vodilno organizacijo na
športnem področju, ki nudi našim športnim
društvom pomoč tako v informacijskem,
organizacijskem kot tudi v finančnem pogledu.
Poleg že omenjene pomoči pa Športna zveza
vsako leto organizira in sodeluje v več zelo
odmevnih akcijah, kot so: glasovanje za izbor
naj društva v Loški dolini, Veter v laseh, s
športom proti drogi, v sodelovanju s ŠD
Nadlesk kros za osnovnošolce ipd. V zadnjih
dveh letih še posebej uspešno sodelujemo z
našo občino pri prenovi zunanjega športnega
igrišča pri osnovni šoli in pri kandidiranjih na
razne razpise. Tako smo za letošnje leto sami
pridobili 2400 EUR sredstev od Fundacije za
šport za tekaške programe, ki jih izvajajo naša
društva. Tudi z našo pomočjo pa je občina iz
istega vira pridobila kar 28.000 EUR, kar si
lahko tako občina kot mi, štejemo za uspeh.
Zavedamo se, da je to le prvi korak k izboljšanju
razmer v športni infrastrukturi v Loški dolini.
Končni cilj pa je znan: večnamenska športna
dvorana.
Po razrešnici staremu vodstvu, smo člani
skupščine izvolili tudi novo vodstvo, ki bo
Športno zvezo vodilo skozi naslednje štiriletno
obdobje. Za novega predsednika je bil izvoljen

Foto: Vinko Bavec

Športna zveza Loška dolina ima novo vodstvo

Priznanje za DLLL Snežniška Diana

Priznanje za Športno društvo Nadlesk

Mitja Furlani, sekretar ostaja Zdenko Truden,
trije člani v izvršnem odboru pa so še Martina
Baraga, Janez Sterle in Darko Ožbolt ml.
Letos se je prvič zgodilo, da je bilo kandidatov
za novo vodstvo celo več, kot jih dopušča Statut
zveze, tako da smo te kandidate razporedili v
druge organe skupščine. Novo vodstvo si je že
za tekoče leto postavilo ambiciozne cilje, ki so
jih člani skupščine soglasno podprli. Samo za
pokušino, eden od letošnjih projektov so tudi
Športne igre za odrasle, ki naj bi jih izvedli ob
»otvoritvi« prenovljenega športnega igrišča
pri osnovni šoli. Prepričan sem, da nam bo

tako tega kot tudi vse ostale zastavljene cilje s
skupnimi močmi in sodelovanjem vseh športnih
društev in klubov, uspelo izpolniti.
Ob koncu skupščine je, sedaj že stari
predsednik Športne zveze, podelil priznanja
DLLL Snežniška Diana in ŠD Nadlesk za zmago
na sedaj že tradicionalni akciji za izbor Naj
društva v Loški dolini.
Naj mi bo na koncu dovoljeno, da se še v
lastnem imenu zahvalim celotnemu staremu
vodstvu za uspešno in korektno sodelovanje.
To pa želim tudi novemu vodstvu.

Matej Kržič

Alojz Troha prejel Zlati znak Jamarske zveze Slovenije
za življenjsko delo

foto: Borut Kraševec

Na slavnostni seji Jamarske zveze Slovenije, ki je bila 24. februarja v Kamniku, so se zbrali predsedniki vseh jamarskih
društev in klubov iz Slovenije in zamejstva. Na seji so med drugim podelili tudi priznanja za delo na področju jamarstva.
Priznanje je prejel tudi Alojz Troha, član Društva ljubiteljev Križne jame.
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Alojz Troha je doma z Bloške Police. Z
jamarstvom se ukvarja že več kot 30 let.
Letos mineva 29 let, odkar je dobil ključ
Križne jame pri Ložu. Od takrat dalje skrbi
zanjo kot jamar, je član različnih društev, od
1997. leta je predsednik Društva ljubiteljev
Križne jame, kasneje je postal tudi predsednik
vodniške sekcije društva. Z načinom vodenja
in raziskovanja, ki ga je zagovarjal in razvijal
skozi leta, je postavil osnove skrbništva nad
Križno jamo in s tem pripomogel k širjenju
“jamam prijaznega” obiskovanja. Veliko
njegovih predlogov v zvezi z jamarstvom je
danes upoštevanih v pravilnikih Jamarske
zveze Slovenije ter v zakonih in pravilnikih, ki
govorijo o varovanju in ohranjanju jam.

Bil je pobudnik in organizator skupine jamarjev,
ki je uspešno prekopala dihalnik, vhod v
Novo Križno jamo, danes eno od šestih jam v
Sloveniji, ki imajo status zaprte jame, in so pod
posebno zaščito.
Od odkritja Nove Križne jame leta 1991 je
skrbel za njeno zaščito in ustrezen način
raziskovanja.
Bil je pobudnik omejitve obiska v vodnem delu
Križne jame tako za turiste kot za jamarje, s
čimer je omogočil ohranitev geomorfološke
dediščine svetovnega pomena, sigastih pregrad
med jezeri v jami.
Z omejitvijo obiska in s svojim načinom dela,
ki ga je prenašal tudi na ostale člane društva
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društva
in širšo javnost, je pomembno vplival na
ohranitev enega največjih jamskih sistemov v
Sloveniji, ki je po pestrosti jamskih organizmov
znan kot 4. jama na svetu, ter je pomembna
vrednota arheološke, geomorfološke in
geološke dediščine.
Ves čas delovanja v jamarstvu je tudi spremljal
in razvijal tehnike osvetljevanja in fotografiranja
jam, ki omogočajo ekonomično in jamam
prijazno obiskovanje in raziskovanje.
V desetletjih jamarskega udejstvovanja je kot
član različnih jamarskih društev in društev,
ki se ukvarjajo z varovanjem okolja, aktivno
spremljal stanje jam v zaledju Križne jame,
Notranjske in Slovenije.
Svoje izkušnje na področju jamarskega
raziskovanja, fotografiranja, vodenja po jamah
in varovanja le teh je posredoval mlajšim
generacijam članov Društva ljubiteljev Križne
jame, svojim prijateljem in tisočim obiskovalcem
in jamarjem, ki jih je spremljal v Križno jamo.

Objavil je tudi več poljudno strokovnih člankov
o jamarski tematiki in sodeloval pri odkrivanju
in raziskovanju novih jam.

Lojzu želimo še veliko novo odkritih jam in
srečnih povratkov iz temnega podzemlja
Notranjske.

»KLASJE« Društvo žena in deklet na podeželju Cerknica
Društvo vabi krajanke in krajane Občine Loška dolina, mlade in »mlade po srcu«, ki imate še
kaj prostega časa, zanimanja in veselja sodelovati v društvu, da se nam pridružite pri skupnih
aktivnostih.
Želimo se izobraževati in utrjevati določena znanja na področju kmetijstva, zdrave prehrane,
zdravstva, gospodinjstva in urejanje doma. Sodelovali bomo na lokalnih prireditvah in
se družili na skupnih srečanjih (novoletno srečanje, pohodi, praznovanje praznika žena,
strokovne ekskurzije ...).
S svojim pristopom, dobro voljo in tudi znanjem bomo skupno obogatili naše druženje.
Kontaktna oseba: Seljak Frančiška
Lož, Smelijevo naselje 19, Stari trg pri Ložu
tel.: 01/70-58-381

Ljubica Bavec

Tekli smo 7. Mali kraški maraton.
Arhiv: Ljubica Bavec

Prva letošnja velika tekaška prireditev, ki smo
se je udeležili rekreativne tekačice in tekači iz
Loške doline, je potekala 25. marca v Sežani.
Tamkajšnji domačini so uspešno izpeljali
tradicionalni 7. Mali kraški maraton.
Tja smo se nekateri organizirano odpeljali
s kombiniranim vozilom, ki ga je lansko
sezono imel v najemu SK Kovinoplastike
Lož. Ob tej priložnosti se za izposojo vozila
vsem zahvaljujem. Naj še dodam, da se je na
tekmo prijetno peljati z ljudmi, ki jih prevevajo
podobni občutki.
Malega kraškega maratona se je udeležilo
skoraj 2500 tekačev in tam, kjer smo mi, je
očitno udeležba vedno rekordna. Tako je bilo
tudi letos v Sežani.
Start je bil skupinski, nato pa je vsak v svojem
tempu skušal kar najhitreje priti na cilj. Tekli
smo na dveh različnih razdaljah, in sicer na 8
in 21 kilometrov. Po prvem kilometru smo se
mali maratonci ločili. Eni smo se podali levo,
drugi desno.
Proga po krasu se precej razlikuje od ljubljanske
trase, saj poteka po prelepi kraški pokrajini.
Tekli smo mimo Lipice, prečkali državno mejo,
se nekaj težkih kilometrov prebijali po Italiji in
se končno vrnili na domača tla. Le vreme nam
ni bilo najbolj naklonjeno, saj je bila nedelja
mrzla ter oblačna in ravno v najhujših zadnjih
kilometrih nas je ovirala še močna burja. A
progo smo »Dolinci« vseeno vsi premagali in
spet z dvignjenimi rokami pritekli skozi cilj.
Med tekači iz Loške doline je odličen rezultat
dosegel Almir Demirovič, saj je med
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Del ekipe kraškega maratona

1067-imi udeleženci kar »poletel« skozi cilj s
16. časom, na progi dolgi 8 kilometrov. Sledili
so mu: Anton Gerbec, Nadja Šušnjar, Roman
Tomec, Boris Tavzelj in Janja Modic.
Med ostalimi 1247-imi maratonci, ki smo
pretekli 21 kilometrov, smo vsak svojo »zmago«
slavili še: Bogdan Cindrič, Tomaž Sterle, Matej
Zakrajšek, Andreja Podobnik, Dušan Ovsec in
Ljubica Bavec.

V letošnjem letu bomo od pomladi do pozne
jeseni na tekmovanjih osvajali vrhove, kot
so Križna gora, Slivnica in Cinkovec, tekli
teke okrog Cerkniškega jezera, po Rakovem
Škocjanu in po Polhovih stopinjah. Konec
oktobra bomo sezono okronali z nastopom na
12. Ljubljanskem maratonu. Tam pa, upam,
bomo s skupinsko prijavo tekli za Loško
dolino.
april 2007

turistiËni utrinki
Matej Kržič

Turizem in varovanje dediščine

Prvega srečanja se je udeležilo 14, drugega pa
10 predstavnikov različnih društev, organizacij
in zasebnikov, ki jih zanima to področje
(Turistično društvo Loška dolina, Društvo EnTRN, Domačija Kandare, Društvo ljubiteljev
Križne jame, Planinsko društvo Snežnik, Ribiško
društvo Obrh, Lovski družini Lož - Stari trg in
Gorenje Jezero, Zavod za gozdove, Turizem
Jure, Društvo za oživljanje starih običajev) ter
predstavniki Občine Loška dolina.
Prisotni smo predstavili delovanje svojih
društev in se pogovarjali o preteklem, sedanjem
in prihodnjem delovanju na področju turizma
in dediščine Loške doline.
Kljub različnim pogledom na marsikatero temo,
smo si bili enotni, da so največje težave Loške
doline: njena neprepoznavnost v Sloveniji in
širše ter pomanjkanje dialoga med lokalno
skupnostjo in ponudniki turističnih storitev v
občini. Povedano je bilo tudi, da je potrebno
na področju turizma in varovanja dediščine
najprej lokalno, potem pa še širše – regionalno
povezovanje, saj je Dolina premajhna. Veliko
bi se ob sodelovanju in podpori Občine dalo
pridobiti iz EU sredstev. Gotovo pa bi bilo
potrebno imeti vizijo za naprej in pridobiti ljudi,
ki bi bili sposobni in pripravljeni pisati projekte
in poskrbeti, da bi se v celoti izvedli, da ne bi
ostali le na papirju.
Podani so bili cilji za naprej: večja prepoznavnost organizacij … in njihovega delovanja na
področju turizma in ohranjanja dediščine v
javnosti. Predvsem pridobivanje mladih članov.
Danes je namreč »IN« ukvarjanje s športom,
zgoraj omenjene dejavnosti pa so na dnu
zanimanja. Potrebno bi bilo pisati članke, jih
objavljati v časopisih, organizirati TV oddaje,
sodelovati z osnovno šolo …
Občina naj bi bolj pomagala in sodelovala
tudi na teh področjih, saj je v zadnjih letih šlo
iz občinskega proračuna zelo malo denarja
za društva, ki se ukvarjajo s turizmom in
ohranjanjem dediščine.

Foto: Borut Kraševec

Srečevanje in pogovor je v današnjem svetu, ki nenehno hiti, redkost. V želji po pogovoru smo se 14. 2. in 23. 3. 2007 v
prostorih Občine Loška dolina srečali predstavniki društev, zasebnikov in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s turizmom ter
predstavitvijo in varovanjem kulturne in naravne dediščine na območju občine Loška dolina.

Del udeležencev na drugem srečanju

Potrebno bi bilo urediti in zbrati sezname
društev in posameznikov, ki se ukvarjajo s temi
dejavnostmi, urediti in označiti smerokaze,
postaviti turistično informacijsko tablo,
pešpoti, izdati prospekte … Podana je bila tudi
ideja o enotni »blagovni znamki« vse ponudbe v
občini, s katero bi bila Dolina bolje prepoznavna
navzven (npr. V deželi ostrnic).
Na našem drugem srečanju, sta se nam pridružili
Alenka Hemingman in Lili Mahne. Prisotnim sta
predstavili delovanje Regionalnega razvojnega
programa in pisarne za pridobivanje sredstev
s področja kmetijstva, podjetništva, turizma in
varovanja dediščine iz evropskih in državnih
institucij.
Udeležencem srečanja sta priporočili, naj
skušajo pripraviti ustrezne projekte za razvoj
svojih aktivnosti in dejavnosti. Prvi evropski
razpisi bodo maja, naslednji junija …
Opozorili sta, da so sprejeti in odobreni le
kvalitetno zastavljeni in izpeljani projekti, zato
je dobro prijaviti aktivnosti, ki so že preizkušene
(npr. V deželi ostrnic).
Povedali sta, da se nanju lahko obrnejo tako
posamezniki kot občina in društva, ki želijo

dobiti splošne ali konkretne informacije v zvezi
s pridobivanjem sredstev s pomočjo projektov.
Na srečanju je bil sprejet sklep, da se vsa
društva, organizacije in posameznike, ki se
ukvarjajo s turizmom, povabi k pridružitvi in
ustanavljanju Združenja turističnih ponudnikov
Loške doline, ki bi potem nastopalo skupaj
na tem področju v občini. Vabljeni vsi, ki vas
omenjena tematika zanima.
V Združenju bi se dogovorili o ciljih, ki so
skupni vsem, ter jih prijavili na razpise. Prav
tako bi izbrali predstavnika, ki bi zastopal
Loško dolino v okviru regionalnih razvojnih
projektov (LAS), ki jih podpirata država in
Evropa. Poudarjeno je bilo, da omenjeno
Združenje ni mišljeno kot kakršnakoli
konkurenca Zavodu za turizem in kulturo
Snežnik, ki se ustanavlja. Predstavlja
predvsem poskus izkoristiti priložnost za
prijavo na letošnje razpise EU in ministrstev
s skupnim projektom Loške doline ter lažji
enotni dialog z občino (podobno kot imajo to
urejena društva s področja kulture in športa)
ter omenjenim zavodom, ko bo ustanovljen.

Vabilo na sedmi pohod po Krpanovi poti
Turistično društvo Bloke bo tudi letos pripravilo tradicionalni pohod po Krpanovi poti. Ker ni vezan na posebne vremenske razmere, kot so
Bloški teki na sneg, bo nepreklicno v nedeljo, 29. aprila. Zbor pohodnikov bo med osmo in deseto uro na igrišču v Velikih Blokah.
Pohod, dolg 21 km, bo potekal po običajni poti, ki vodi skozi najlepše predele Bloške planote.
Pohodniki bomo prehodili Bradatko in pot ob Bloškem jezeru nadaljevali skozi Sv. Duh do Ravnika. Na Gradiškem bo slikar Mišo Strman
pripravil na svojem domu dan odprtih vrat. Po obisku cerkvice sv. Urha, kjer je tudi najvišja točka poti, si bomo ogledali ruševine Pajkovskega
gradu in kraj, kjer naj bi stala domačija Martina Krpana. Skozi Zales nas bo pot vodila do Bočkovega, kjer je več kot sto let star mlin. Nato se
bomo mimo Sv. Trojice povzpeli na povirje Bloščice. V Velikih Blokah nas bo čakala okusna malica in žrebanje bogatih nagrad.
Pohod ni tekmovalen. Startnina bo znašala 7 EUR za odrasle in 3 EUR za otroke do petnajstega leta. Prijavili se boste na dan pohoda.
Letos s prirediteljem sodelujejo športno društvo Lisec in tudi bloške gospodinje, zato lahko pričakujete tudi še kakšno presenečenje.
Pa srečno pot …
Stane Korenjak
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dobro je vedeti
Janez Antončič

Varno delo z motorno žago
Sečnja drevja v gozdu je zelo zahtevno in
nevarno delo, predvsem za tiste lastnike gozdov,
ki imajo o tovrstnem delu premalo znanja,
izkušenj, in so poleg tega tudi neprimerno
opremljeni. Zato se dogaja veliko nesreč,
žal nekatere tudi s smrtnim izidom. Slovenija
je po smrtnih žrtvah, ki se pripetijo v gozdu,
v evropskem merilu, žal, na samem vrhu. Na
Zavodu za gozdove Slovenije si prizadevamo,
da bi bilo teh nesreč čim manj, zato vsako leto
organiziramo številna izobraževanja.
Tako smo v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in
lesarsko šolo iz Postojne v lanskem novembru
na Županovem lazu organizirali dvodnevni
tečaj varnega dela z motorno žago. Tečaja se

je udeležilo 15 lastnikov gozdov. Prvi dan so v
lovski koči LD Babno Polje spoznavali sestavne
dele motorne žage, osvežili teorijo podiranja
dreves in spoznali nevarnosti, ki pri tem pretijo,
ter pripravili motorne žage za naslednji dan.
Drugi dan so tečajniki v gozdu podirali drevje
pod budnim nadzorom treh inštruktorjev. Po
koncu tečaja so bili udeleženci zelo zadovoljni

z delom inštruktorjev in seveda s pridobljenim
znanjem. Tudi inštruktorji so pohvalili dobro
opremljenost lastnikov z osebno zaščitno
opremo. Zaključek tečaja se je zavlekel do
poznih popoldanskih ur.
Izvedbo tečaja je omogočila Občina Loška
dolina in Lovska družina Babno Polje, ki je
odstopila prostore svoje koče.
Tudi v letu 2007 bo Zavod za gozdove
zaradi velikega povpraševanja in omejenega
števila tečajnikov organiziral najmanj en
dvodnevni tečaj varnega dela z motorno
žago. V kolikor bi kdorkoli želel opraviti
tak tečaj, naj se zglasi na KE Stari trg.

Najprej določimo smer podiranja

Napravimo zasek in drevo podžagamo.

Preverimo, ali je drevo padlo v želeno smer

Silva Marolt

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE I
Svetlobno onesnaževanje ali vsiljena svetloba
je pri nas razmeroma malo poznan ekološki
problem, saj ga ljudje ne obravnavajo kot
onesnaževanje. V Sloveniji se iz leta v leto
pojavlja več zunanjih svetilk, to so svetilke
za javno osvetljevanje mest, cest in v zadnjih
letih tudi podeželja, pojavlja pa se vse več
svetilk za dekorativno osvetljevanje, kamor
spada osvetljevanje spomenikov, objektov in
celo vrtov. Slovenija na področju svetlobnega
onesnaževanja še nima sprejete ustrezne
zakonodaje, ki bi omejevala oziroma postavljala
pogoje, pod katerimi bi se lahko osvetljevalo,
in določala vrste svetilk, ki bi se lahko
uporabljale. Že leta 1995 je bilo Ministrstvu za
okolje in prostor izdano poročilo o svetlobnem
onesnaževanju in oddana pobuda za sprejem
ustrezne uredbe, vendar do sedaj še ni bila
sprejeta.
Svetlobno onesnaževanje okolja je sevanje
svetlobe iz svetila za zunanjo razsvetljavo
neposredno ali posredno v nebo. Posledice
tega so motenje selitve ptic in žuželk,
nesmotrna raba energije, ogrožanje naravnega
ravnotežja na zavarovanih območjih naravnih
vrednot ter onemogočanja raziskovalne in
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poljudnoznanstvene dejavnosti astronomskih
observatorijev. (Tavzes, 1999)
Vplivi svetlobnega onesnaževanja se kažejo
v bioloških, zdravstvenih, socioloških,
ekonomskih, varnostnih, pravnih, estetskih in
astronomskih posledicah. (Guštin 2006, http//:
www.astrogea.org/celfosc/contaminacio_
luminica.htm)
1. Biološke posledice
V Sloveniji se zaradi množične uporabe
ekološko neustreznih svetilk povečujejo emisije
umetne svetlobe v naravnem okolju. Številne
raziskave dokazujejo negativen vpliv umetne
svetlobe na mnoge živalske vrste. V to skupino
spadajo predvsem živali, ki jih nočna svetloba
moti, ker jo zamenjujejo z Luno ali Soncem. To
so: ptice, netopirji, žuželke.
2. Zdravstvene posledice
Zaradi velike uporabe ekološko neustreznih
svetilk je velik del populacije v nočnem
času izpostavljen umetni svetlobi. Številne
medicinske raziskave pa dokazujejo povezavo
med izpostavljenostjo ljudi umetni svetlobi v
nočnem času in motnjami bioritma, katerih
posledica je pogosteje obolevanje izpostavljenih

za nekaterimi vrstami raka, predvsem raka
dojk in debelega črevesja.
3. Varnost
Zaradi uporabe ekološko neustreznih svetilk se
poslabšuje prometna varnost. Nezasenčene ali
slabo zasenčene svetilke povzročajo bleščanje
voznikom. Na to so še posebej občutljivi
starejši vozniki, posledično se s tem zmanjša
varnost na cesti.
4. Ekološke posledice
Zaradi povečane potrebe po energiji se
zmanjšujejo neobnovljivi viri energije, kot
so: nafta, zemeljski plin, uran. Svetlobno
onesnaževanje posredno vodi v povečevanje
emisij ogljikovega dioksida v atmosfero, saj se
zaradi množične uporabe neustreznih svetilk
povečuje poraba električne energije. Zaradi
potrebe po povečani proizvodnji električne
energije se s tem povečuje koncentracija
ogljikovega dioksida. Povečana koncentracija
ogljikovega dioksida povzroča globalno
ogrevanje Zemlje in različne klimatske
spremembe, kot so: močni nalivi, katastrofalni
orkani, poplave, dolgotrajne suše in taljenje
ledenikov.
april 2007
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5. Ekonomske posledice
V razvitem svetu je poraba energije na
prebivalca stokrat večja kot poraba energije
na prebivalca v nerazvitem svetu. Zaradi
velike uporabe ekološko neustreznih svetilk so
v Sloveniji zelo velike svetlobne (energetske)
izgube. Posledica je uhajanje svetlobe izven
cilja osvetlitve, zaradi česar prihaja do velikih
energetskih izgub, le-te znašajo okoli četrtino
inštalirane moči.
6. Pravne posledice
Termoelektrarne, ki proizvajajo električno
energijo, emitirajo prevelike količine ogljikovega
dioksida v atmosfero, kar je v nasprotju s
Kyotskim protokolom.
7. Astronomski vpliv
V Sloveniji gre zaradi neustreznih in
nezasenčenih svetilk četrtina svetlobe direktno
v vesolje, kar se ponoči kaže kot žarjenje neba
nad večjimi mesti. Zaradi tega lahko vidimo

samo nekaj sto zvezd na nebu, namesto nekaj
tisoč. Ta problem je še bolj izrazit v nekaterih
večjih evropskih mestih. Na primer svetlobno
onesnaževanje Barcelone sega v oddaljenost
300 km, to pomeni, da v normalnih razmerah
lahko mornarji plujejo iz Mallorce v Barcelono
tako, da sledijo soju svetlobe.

bilo potrebno osvetliti z nižjimi nivoji osvetlitve,
kar bi zmanjšalo porabo energije in znižalo
škodljiv vpliv na okolje.

8. Sociološki vpliv
V Sloveniji velja prepričanje o nujnosti
vsesplošnega osvetljevanja ne glede na
smiselnost, stroške in morebitne posledice.
Najprej se je z osvetljevanjem pričelo v mestih,
kasneje pa se je razširilo tudi na podeželje. Po
eni strani je to posledica prenašanja urbanih
vzorcev življenja na podeželje, po drugi strani
pa gre za lažno prepričanje, da več svetlobe
pomeni večjo varnost.

Literatura:
• Guštin, A.: Morilska svetloba. Več. Tednik
časopisne hiše Delo, IV, 5. Ljubljana, 2006.
(48–51)
• h t t p : / / w w w. a s t r o g e a . o r g / c e l f o s c /
contaminacio_luminica.htm.
• Tavzes, R.: Uredba o svetlobnem
onesnaževanju okolja. V: Svetlobno
onesnaženje. Javna predstavitev mnenj.
Državni zbor. Odbor za infrastrukturo in
okolje. Ljubljana, 2001. (15– 25)

9. Estetski vpliv
Pod estetskim vplivom razumemo dekorativno
osvetljevanje kulturnih spomenikov. Le-te bi

V naslednji številki bom več besed namenila
biološkim in zdravstvenim posledicam
svetlobnega onesnaževanja.

Helena Malnar Antončič

Umeščenost in pomen Inštituta za varovanje zdravja v
sistemu zdravstvene dejavnosti

Sekundarna raven predstavlja sistem
specializiranega zdravljenja v ambulantah
(poliklinika) in bolnicah; terciarna raven pa
je sistem zdravstvenih storitev v klinikah,
kliničnih inštitutih in znanstveno raziskovalnih
inštitutih. Ti dve ravni pa organizira, ustanavlja,
financira in vanju vlaga država.
Inštitut za varovanje zdravja opravlja terciarno
zdravstveno dejavnost nacionalnega pomena.
Tu dobimo odgovore na vprašanja, kako zdravi
smo kot narod, kako smo preventivno osveščeni,
ali skrb za zdravje prepuščamo naključjem
ali spletom okoliščin, h katerim boleznim se
nagibamo, zaradi katerih bolezni najpogosteje
umiramo, kdaj in proti katerim boleznim se
cepimo, v kako zdravem okolju živimo ... Vse te
podatke vodi, spremlja, analizira in posreduje
uporabnikom ta inštitut. Organiziran je v več
centrov: Center za promocijo zdravja, Center
za nabavo in distribucijo cepiv, Center za
informatiko in statistiko v zdravstvu, Center za
zdravstveno ekologijo, Center za prepovedane
droge in Center za nalezljive bolezni. Podatke
dostopne splošni javnosti najdete na spletni
strani: http://www.ivz.si/
april 2007

Predstavitev enote za spremljanje in
analiziranje cvetnega prahu v zraku v okviru
centra za ekologijo
Pomlad je za marsikoga najlepši letni
čas, gotovo pa ne za tiste, ki jih pestijo
razne alergije na cvetni prah oziroma
pelod. Pelodna zrna se razvijejo v cvetovih,
natančneje v prašnikih in vsebujejo moške
spolne celice. Najpogosteje zrna do pestičev v
cvetovih prenašajo žuželke ali pa veter. Najbolj
alergogeni je tisti pelod, ki ga naokoli prenaša
veter. Med pogostimi alergeni v zraku pa so
tudi glive in plesni.
Alergogene rastline so tiste vrste rastlin,
katerih cvetni prah povzroča alergijo pri delu
populacije na širšem geografskem področju.
Po tem kriteriju je v zmernem klimatskem pasu
alergogenih manj kot sto cvetnic; v Sloveniji
so alergogene naslednje rastline: leska, jelša,
gaber, breza, hrast, pravi kostanj, cipresovke,

oljka, jesen, trave, pelin, ambrozija, koprivovke,
platana, bor, kislica in trpotec. Nekatere med
njimi so razširjene po vsem svetu – tak primer
so nekatere vrste trav. Največ ljudi je v Sloveniji
preobčutljivih na pelod trav in breze.
Cvetenje rastlin poteka približno v istem
časovnem obdobju vsako leto: zgodaj spomladi,
pozno spomladi, poleti in jeseni. Pozimi, tja do
sredine februarja, v zraku ni cvetnega prahu,
kar pa za letošnjo zimo ne moremo trditi, saj
sta v nižinah že januarja cveteli leska in jelša, v
Primorju tudi tisa in cipresa.
Najvišja koncentracija cvetnega prahu
je ob sončnem vremenu, stabilnem ozračju,
rahlem vetru in ob nizki vlažnosti zraka.
Koledar cvetenja posameznih vrst po tednih in
tedensko napoved dobite na teletekstu v okviru
bionapovedi, na spletni strani Inštituta, morda
v lekarni ali pri zdravniku in na tel. št.: (01) 4243-621.
Foto: Andreja Kofol Seliger, vodja enote

Zdravstvena dejavnost je v razvitih državah
in prav tako tudi v Sloveniji organizirana na
treh ravneh. Tista, ki jo najbolj poznamo in
se k njej najpogosteje zatekamo, je zagotovo
primarna raven zdravstva, ki jo poznamo kot
obisk pri osebnem zdravniku, zobozdravniku in
ginekologu. To so splošne zdravstvene storitve
v ambulantah. Primarno raven organizirajo,
ustanavljajo, financirajo in vanjo vlagajo
občine.
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Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke
C. 4. maja 51, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.OZRK@rks.si, Tel. 01 7050-510
Verjetno se vsi zavedamo, da nesreča nikoli
ne počiva. Z nesrečami, kot so razne poškodbe, nesreče z električnim tokom, zadušitve,
bolečine v trebuhu, glavobol, nezavest,
zastrupitev, razni padci ali stisnjenje, hude
krvavitve, motnje dihanja, zastoj srca, da
ne govorimo o naravnih in drugih nesrečah,
se srečujemo vsak dan. Lahko nas doleti
med delom, igro, vožnjo, počitkom itd.,
zato je pripravljenost in prvo ukrepanje
najpomembnejši del dajanja pomoči človeku.
V decembru 2006 je na podlagi tretjega
odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju
pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01) začel
veljati nov Pravilnik o organizaciji, materialu
in opremi za prvo pomoč na delovnem
mestu (Ur.l. RS, št. 136/2006) za podjetja
in organizacije, ki so zavezana usposobiti
zaposlene za izvajanje prve pomoči.
Država je pooblastila Rdeči križ Slovenije
kot edino organizacijo za izvajanje programa
usposabljanja prve pomoči, kar nam nalaga

tudi Zakon o Rdečem križu, saj je ta pripravljen
kakovostno in je usklajen z zahtevami in
standardi Evropske unije, predvsem pa v
skladu z razvojem stroke prve pomoči.
V skladu z omenjenim pravilnikom tečaj
traja 8 ur in obsega teoretični in praktični
del. Program tečaja prve pomoči je potrdil
Strokovni center za prvo pomoč pri RKS.
Cena tečaja znaša 75,11 EUR na tečajnika
(18.000,00 SIT). DDV se v skladu z 42. členom
ZDDV ne obračuna.
Termin in kraj tečaja določimo po dogovoru
z vami, lahko tudi v vašem podjetju ali
organizaciji, če je več kot 12 kandidatov. Tečaj
se izvaja v primeru, če je prijavljenih najmanj
12 in največ 20 tečajnikov. Predavatelji prve
pomoči so zdravniki in medicinske sestre, ki so
vpisani v register predavateljev prve pomoči
pri Glavnem odboru RKS. Oboji imajo veljavno
licenco za predavatelja, ki jo obnavljajo vsake
tri leta, in sledijo novostim doktrine.

LEKANČKOV BUTIK
Potek

250 g biskvitnih ostankov
4 žlice ruma
4 žlice pomarančnega soka
250 g jedilne čokolade
200 g margarine

Biskvit nadrobimo, namočimo in pustimo
nekaj časa stati.
Čokolado in margarino skupaj stopimo in ju
dodamo namočenemu biskvitu.
Premešamo in damo v hladilnik. Ko se strdi,
oblikujemo jajčka.
Potopimo jih v bel ali rjav obliv in okrasimo
z mrvicami.
Damo jih v papirnate košarice.

Za okras
čokoladne in druge mrvice
čokoladni ostružki

Predvsem pa nam je vodilo, da udeležence
naučimo nuditi prvo pomoč, tako da bodo
to znanje lahko s pridom uporabili v svojem
okolju. Več informacij dobite na zgornjem
naslovu!

BONTON

Čokoladna jajčka

Za obliv
200 g bele čokolade
200 g jedilne čokolade
100 g margarine

Udeleženec dobi po opravljenem tečaju
potrdilo, s katerim izkazuje organom in
inšpekcijam, ki preverjajo varnost pri delu,
reševanje in pomoč ob naravnih in drugih
nesrečah v gospodarskih in negospodarskih
družbah, zavodih oziroma organizacijah,
usposobljenost nudenja prve pomoči.

recept pripravila Jasna Lekan

Pravila obnašanja so se začela
oblikovati takrat, ko se je človek začel
zavedati sebe. Stopnja civilizacije,
religija, družbena ureditev kot tudi
splošni vedenjski vzorci so pravila
obnašanja spreminjala, jih prilagajala
priložnostim, potrebam, situacijam
določenega časa.
Nič, kar se je do danes izoblikovalo o
lepem vedenju, obnašanju, bontonu
ali kakor koli že rečemo, naj se ne bi
začelo z besedo »morati«. Navodila
v literaturi naj bi nam služila le kot
priporočila.
Nekaj, morda že pozabljenih ali na
novo oblikovanih priporočil, sem iz
literature zbrala za bralce Obrha. Naj
bo danes »za pokušino« le en primer:
Osnova za uspešen pogovor, uspešno komunikacijo je stoodstotno
poslušanje. Poslušanje je znak
spoštovanja drugega.
Poslušanje je skoraj pozabljena umetnost, ki se jo dá z nekaj truda na novo
naučiti.
Če so vas te vrstice nagovorile dobronamerno, boste prihodnjič zagotovo
z zanimanjem prebrali še druga priporočila o bontonu. Do takrat prav
lepo pozdravljeni.
Pavla Lavrič
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Krajinska razdelitev občine Loška dolina
Franc Nelec je v decembrski številki glasila Občine Loška dolina »OBRH«
v svojem članku LOŽ JE MOŽ med drugim zapisal:
»/.../ S tem v zvezi bi na tem mestu rad opozoril na predrznost, ki
ni v čast občinski upravi, in je navedena v poglavju 1.2.3 Programa
priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda
v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine, št. 38., 15. sept.
2006), ki ga je zanesljivo pisal Cerkničan.
Tu je navedeno, da občino Loška dolina sestavljajo tri krajinske
enote, med drugim tudi cerkniško območje, ki sega v Loško dolino
in zajema Loško polje ter Babno Polje in to cerkniško območje,
npr. Kovinoplastika Lož in grad Snežnik, občini pa ostane le
»medvedovo območje«.
/.../ Kakor koli že, občinskemu svetu predlagam, da omenjeni
fantazijski tekst odpravi in ga nadomesti z novim besedilom, ki bo
v skladu z dejstvi in uveljavljenimi geografskimi opredelitvami, in
ne bo žalil občanov /.../«
V naslednjem tekstu in grafiki je gospodu Francu in občanom občine
Loška dolina, podana obrazložitev upravičenosti teksta v Programu
priprave SPRO in PRO Občine Loška dolina.

Slika 1: Krajinsko tipološka razdelitev občine.

Obrazložitev krajinske razdelitve občine Loška dolina
Krajinske enote občine Loška dolina so povzete po študiji Regionalna
razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji; avtorji: dr. J. Marušič, D. Ogrin,
I. Zakotnik, dr. N. Kravanja; izdano l. 1998 v samozaložbi Ministrstva
za okolje. Občina Loška dolina v celoti leži na območju kraških krajin
notranje Slovenije. Celotna občina spada v krajinsko regijo PivškoCerkniška planota. Sestavljajo pa jo tri krajinske enote: cerkniško
območje, Velika Notranjska planota ter enota Snežnik z Javorniki.
Cerkniško območje sega v občino Loška dolina v jugovzhodnem delu
s krajinskima podenotama Loško polje in Babno Polje ter majhen del v
Cerkniškem polju. Velika Notranjska planota obsega severovzhodni del
občine, v občino pa sega enota širše območje Loškega Potoka. Enota
Snežnik z Javorniki pa sega v občino Loška dolina v jugozahodnem delu
in ni razdeljena na krajinske podenote. Prostorsko so bile krajinske
enote občine začrtane na podlagi digitalnih geokodiranih podatkov že
omenjene študije, ki jih je izdelovalcu (LOCUS d. o. o., Ljubljanska cesta
76, 1230 Domžale) posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje in s pomočjo digitalnih podatkov o meji
občin iz registra prostorskih enot pridobljenega iz Geodetske uprave
RS.
S spoštovanjem. Tomislav Žagar

Slika 2:

Podrobnejša krajinsko tipološka delitev občine.

LOŽ je MOŽ II
Pred tedni, ko sem v Obrhu prebiral članek »Lož je mož« sem se odločil,
da tudi sam dodam nekaj stavkov in razmišljanj na to temo. Čeprav
sam nisem tako dolgo živel v »diaspori« kot avtor omenjenega članka,
s katerim sva mimogrede v sorodu in se dobro poznava, pa sem eden
izmed tistih Ložanov, ki je Loško dolino gledal »od zunaj« kar nekaj let.
Verjetno se bo sleherni bralec strinjal z mano, da je pogled gledalca
na nogometno tekmo s tribun povsem drugačen kot pogled igralca
na igrišču. Povsem običajen gledalec lahko s tribune vidi idealne
priložnosti, povsem prostega igralca na drugi strani igrišča, možnost
povišanja rezultata v nekaj potezah itd., skratka, vidi tisto, česar igralec
na igrišču ne vidi kljub znanju in želji po uspehu. Zakaj? Odgovor je
povsem preprost – prednost gledalca je v njegovi poziciji oziroma v
pogledu »od zgoraj«, v pogledu »od zunaj«. Dejstvo je, da se nogomet
igra na igrišču s »pogledom iz igre«, saj drugače ne gre, za oceno in
analizo igre oziroma za nadaljnje usmeritve ekipe in treninga pa je
nujen pogled s tribun.
april 2007

Prepričan sem, da smo Ložanje, ki smo živeli »zunaj« oziroma Ložanje,
ki se znajo povzpeti nad vsakodnevno dogajanje in življenje v Loški
dolini v rahli prednosti pred »igralci«, ki si nikoli ne ogledajo dogajanja
na »igrišču« s tribune.
No, pa pojdimo po vrsti. Tudi sam sem že marsikoga, predvsem starejše
ljudi slišal reči »Lož je mož«. Ta izraz verjetno ni poznan zgolj v Loški
dolini, ampak tudi drugod, npr. na Dolenjskem, kot ugotavlja avtor
članka v Obrhu. Vendar je po mojih izkušnjah Loška dolina v Sloveniji
vse prej kot poznana. Redki so posamezniki, ki poznajo Lož, in če že,
potem seveda po Kovinoplastiki Lož. Še redkejši pa so posamezniki, ki
bi znali Lož umestiti na zemljevid te naše Slovenije. Z Loško dolino pa
je seveda še huje.
Velikokrat sem bil presenečen, da veliko ljudi pozna in tudi natančno ve,
kje so Bloke oz. Bloška planota. Za bloškega smučarja je verjetno slišal
res že vsak, kje pa te Bloke so, pa je spoznal marsikateri rezervist bivše
JLA, ki se je »uril« na Blokah.
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Nekaj podobnega bi lahko dejal tudi za Babno Polje. Tudi ta kraj je med
Slovenci veliko bolj poznan kot Loška dolina. Pri prepoznavnosti tega
kraja ima velike zasluge babnopoljski mraz, v zadnjem času pa tudi
veliki ljubitelj in zaščitnik živali g. Dušan Ule. Slovenska Sibirija, kakor
radi imenujemo ta kraj, je po mojih izkušnjah poznana po vsej Sloveniji,
kar je za našo prepoznavnost več kot dobrodošlo. Čeprav si to še
danes težko razlagam, je tudi Loški Potok bolj prepoznan v slovenskem
prostoru kot Loška dolina.
Kaj je torej narobe s prepoznavnostjo Loške doline? Če ponovimo –
babnopoljski mraz, bloški smučar, Cerkniško jezero itd., na drugi strani
pa Grad Snežnik, ostrnice, polh, Kovinoplastika itd. Ja, prav imate,
najbolj znani »simboli« Loške doline sploh ne vključujejo pridevnika npr.
»loški«. Če pa že, pa imamo težavo – loški grad je za nepoznavalca
vsekakor prej v Škofji Loki kot v Loški dolini, tudi loški polh bi se znašel
najverjetneje v Loki, Ložanje pa smo tako ali tako prebivalci Loga pod
Mangrtom. Torej ne preostane nam nič drugega, kot da govorimo o
Gradu Snežnik (tudi ta naš simbol si lastijo vsi drugi, le Ložanje ne), o
ostrnici, polhu ter o Ložu kot možu.
Kot rečeno, imamo Ložanje pri teh stvareh kar malce smole, vendar
dejstvo je, da smo za tako situacijo krivi in odgovorni tudi sami.
Ponosni bi morali biti na svoj kraj, ga znova in znova omenjati, razlagati
»tujcem«, kje smo itd. Vendar nam je to, vsaj po mojih izkušnjah, prej v
sramoto kot v ponos.
Ko sem se po nekaj letih »diaspore« vrnil zopet v Loško dolino, sem
si zadal cilj, da po svojih močeh pripomorem k večji prepoznavnosti
Loške doline. S prijatelji smo se v okviru društva EN-TRN spopadli s to
nalogo in po letu dni trdega dela vzpostavili spletni portal Loška-dolina.
NET, ki Loško dolino prvič z »imenom in priimkom« v celoti predstavlja
slovenski in, če hočete, tudi svetovni javnosti. Prepričan sem, da smo
presegli zastavljeni cilj, saj je portal v polletnem obdobju obiskalo več
kot 10.000 obiskovalcev. Vsekakor pa je pred vsemi nami še veliko dela
in truda, preden bo Loška dolina bolj prepoznavna. Tega bi se morali
vsekakor bolj zavedati vsi – »igralci in gledalci«.
»Pogled od zgoraj« pa razkriva še veliko pomanjkljivosti, težav, a
tudi priložnosti, ki jih bo potrebno v prihodnosti odpraviti in izpeljati
z vsemi akterji – »igralci in gledalci«, če hočemo, da bo Loška dolina
živela in bo uspešna tudi v prihodnje. Kot sem že pisal v predhodnih
člankih, moramo Ložanje spremeniti svojo miselnost, v katero so nas
potisnila desetletje socialne varnosti oziroma desetletja lagodnega
življenja. Na igrišču igramo svojo igro, v katero vlagamo malo truda,
nasprotnika dobro poznamo, saj proti njemu igramo že vrsto let. Nismo
pa pripravljeni na drugačen tempo igre, na modernega nasprotnika, ki
je nepredvidljiv, agresiven in hiter. Zavedati se moramo, da v moderni
igri ni nič samoumevno, ampak je vse posledica nekih dejan, odločitev
in potez.
Še kako se strinjam z avtorjem omenjenega članka v Obrhu, ki
pravi: »K uspešnemu gospodarstvu Loške doline prispeva največ
Kovinoplastika Lož d. d., ki kljub težavam z elektriko, slabim prometnim
in telekomunikacijskim povezavam dosega nadpovprečne rezultate.
Ti uspehi so nedvomno zasluga vodstva, dobrih strokovnjakov ter
prizadevnih delavcev«. Ko gledam Kovinoplastiko Lož ter druga podjetja
v Loški dolini, sem tudi sam »od zunaj« videl in še vedno vidim zgodbo
o uspehu. Tega pa vsekakor ne morem trditi, ko pogledam Loško
dolino kot kraj. Lepa narava, čudovit kraj, vendar še vedno samo kraj,
ki ga z lahkoto primerjam z manj razvitimi v SV Sloveniji, kljub temu
da nas je statistika po dodani vrednosti in plači v letu 2005 uvrstila
na zelo visoko 66. mesto v državnem merilu. Ne bom našteval vseh
pomanjkljivosti, ki so nam vsem skupaj znane (večnamenska dvorana,
cestna infrastruktura s pločniki in razsvetljavo, komunalna urejenost
s kanalizacijskim omrežjem in odvodnjavanjem meteornih voda ter
nenazadnje, če hočete, času in potrebam prebivalcev primerno trgovino,
poleg katere bi lahko človek normalno parkiral svoj avto, se odpravil po
nakupih ter na koncu v miru spil kavico) ampak zgolj nekatere, ki so po
moji oceni tudi bistvene, hkrati pa ne stanejo toliko kot prej omenjene.
Vseskozi imam v mislih urejenost Loške doline. Ja, tisto povsem
vsakodnevno – od urejenih zelenic, vrtov, posameznih hiš in okolic hiš,
vaških središč, pokošenih javnih površin, okolice podjetij, okolice šol
(zgolj mimogrede – gospod hišnik OŠ Stari trg – lepo bi vas bilo večkrat
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videti na šolskih površinah in ne zgolj za klaviaturami – verjemite,
potrebujejo vas – tudi v času poletnih počitnic).
Na tem segmentu pa milo rečeno res še sodimo globoko na Balkan.
Javne površine so brez skrbnika, okolica šole je zaraščena, ravno tako
prostor pred občino, bale silaže pred in za vasjo, okrog pa seveda
razmetane palete ter polivilinil, stari, na pol razbiti avtomobili pred
in za hišo – če slučajno čez nekaj let rabiš »kos«, v času paše pa lahko
po naših vaseh naletiš na kravjake, ki »lepo« dekorirajo ceste – sploh
odlično za kolesarje ter obcestne fasade. Vasi so polne starih, neurejenih
bajt, čigar lastniki (vsaj dva ali več) hiše nočejo vzdrževati, bognedaj,
da bi jo prodali najbližjemu sosedu, ki je zanjo pripravljen odšteti več,
kot je vredna – naj fasada in neurejena okolica kazi podobo cele vasi
– komu mar, saj nam odseljenim lastnikom tega tako ali tako ni treba
gledati.
Naštel sem le nekaj povsem vsakodnevnih pomanjkljivosti, ki pa se
očitno nekaterim to sploh ne zdijo oziroma jih ne vidijo, saj so vendarle
na »igrišču«. Predlagam, da se povzpnejo na »tribuno« ter si »z vrha«
ogledajo dogajanje na igrišču. Za tiste najbolj »slepe« pa predlagam
izlet z družino na Dolenjsko, Gorenjsko ali pa v Avstrijo.
Omeniti pa moram še eno težavo, ki jo vidimo mladi; no ja, pa tudi
nekateri malo manj mladi. Loška dolina je geografsko zaprta (o tem
nekoliko več prihodnjič), zato še bolj kot druge občine poleg gospodarstva
potrebuje tudi prebivalce ali bolje stalne prebivalce. Občinska oblast
pa se pri urejanju tega vprašanja obnaša skrajno neodgovorno in nič
možato. Obnaša se tako, kot bi Loška dolina tangirala na velika mestna
središča oziroma bila sredi najbolj prenaseljenih območij v Sloveniji.
Predpostavljajte, da kljub zgoraj omenjenim »pomanjkljivostim« želite v
Loški dolini zgraditi hišo, ker vam je tukaj všeč, oddaljenost od Ljubljane
vas ne moti, ste večni optimist in upate, da se bodo zgoraj navedene
pomanjkljivosti z dobro voljo in razumom vseh »igralcev« in »gledalcev«
odpravile. Torej želite graditi in stalno bivati v mirni Dolini.
Če ne drugega, bi zaradi povedanega pričakovali vsaj neko vzpodbudo,
možnost nakupa komunalno urejene in opremljene parcele, do tedaj
pa možnost najema stanovanja. Žal, žal pa v Loški dolini to ni tako
enostavno, pa saj nismo v Cerknici, Postojni ali Logatcu, saj to je vendar
Loška dolina – »geografsko zaprta«. Parcel ni in jih očitno še nekaj let
ne bo. Torej tisti, ki imate take ali podobne želje, pojdite v Cerknico
ali pa kam drugam, v dolini je za enkrat dovolj prostora le za uboge
»gasterbajtarje«, ki so za nas sodobne Ložane moteči (Le kaj delajo
tukaj? Aja, mogoče nekaj podobnega, kot so naši dedki pred mnogimi
leti nekje v ...) hkrati pa so zaradi svoje socialne stiske sposobni živeti
na parih kvadratih v starih bajtah skupaj s še drugimi desetimi ljudmi.
Navkljub dobremu stanju gospodarstva in rednim dohodkom se
prebivalstvo v Loški dolini ne povečuje, kot bi se lahko. Tukaj vsekakor
ni problem v rodnosti. Težava je v tem, da se mladi perspektivni in
šolani kadri selijo drugam, saj ni parcel, ni stanovanj, ni primerljive
kvalitete življenja, ki bi jim ga lahko kraj in razvojno naravnana lokalna
skupnost z malo truda in dobre volje lahko ponudila.
Problem Loške doline je vsekakor v njeni slabi cestni povezavi, kar
seveda ni enostaven problem, ter pomanjkanju stanovanj in parcel
oz. možnosti ugodne stanovanjske gradnje, kar pa je povsem rešljiv
problem. Rešljiv problem, ki bi mlade prepričal, da ostanejo v Loški
dolini oziroma se v Loško dolino preselijo iz, npr. pregrešno drage
Ljubljane. Vendar to je že povsem druga zgodba.
Naj zaključim z mislijo avtorja članka »Lož je mož« g. Franca Nelec:
»Če mladi in šolani ljudje ne bodo ostali v dolini, če ne bo ugodne
stanovanjske gradnje, če se bo prebivalstvo še naprej staralo in se
odseljevalo v Cerknico in Ljubljano, bo Lož vedno manjši mož«.
Peter Nelec
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pisma bralcev
Še drobec o Belem obroču

LOŽ je MOŽ III
Na spletni strani društva En trn, v članku
»Lož je mož II« avtor razvršča prebivalce na
igralce in gledalce, omenja pa samo mene. Ker
ne dovoli objave odgovora na njihovi spletni
strani, odgovarjam na ta način:
Različni smo ljudje na svetu,
hodi vsak po poti znani,
so pa vedno tudi taki,
ki te gledajo postrani.
Na svetu eni smo igralci,
in mogoče vzdrževalci,
drugi pa samo gledalci,
kritični opazovalci.
Jih skrbi za moje delo,
izkoristek moje ure,
al’ kaj za boga so v napoto,
moje jim klaviature?

V prejšnji številki Obrha nam je avtorica članka o Belem obroču Slovenije lepo in obširno
predstavila to humanitarno društvo, ki ga je ustanovila in ga vodi gospa Vlasta Nussdorfer,
avtorica knjig Naše deklice z vžigalicami in Naši dečki z ulice. Izvedeli smo, kako je Beli obroč
zaokrožil in se sklenil v Loški dolini prav na Miklavžev dan, ko je bil osnovnošolcu Draganu Ignjiću
podarjen računalnik, da bo z njim lažje literarno ustvarjal. Omenjeno je tudi bilo, da je na roko že
napisal drobno knjižico.
Verjetno je bil s tem mišljen povzetek nabožne vsebine o življenju patra Pija iz južne Italije –
»Človek, ki je nosil Kristusove rane«. In tu se Beli obroč, ne da bi se tega zavedali, z namenom
zbiranja sredstev za nabavo računalnika, pravzaprav prične. Ko je Dragan sredi letnih počitnic
prišel v galerijo Ložanka v Starem trgu, da bi razmnožil omenjeni tekst, je lastnici Dagmar M.
Mlakar zaupal svojo skrito željo. Ona mu je zato, dobrodušna kot je, brezplačno razmnožila nekaj
izvodov in mu izdelala lični ovitek, da je nastala mala naklada brošurne oblike omenjene knjižice.
Predlagala mu je za oba najprikladnejšo prodajo v obliki prostovoljnih prispevkov. Tako se je
zraven kupčka knjižic znašla kartonasta škatlica z režo in napisanim namenom. Kdor je vzel
knjižico, je v škatlico spustil svoj prostovoljni prispevek. Tako se je zbralo več kot z običajno
prodajo. Po potrebi, ko je knjižic zmanjkalo, jih je Dagmar ponovno brezplačno razmnožila. Na
koncu akcije, ko je zanimanje za knjižice ponehalo, je Dagmar izročila zbrani denar. Kam ga je
naložil oziroma kaj je v zvezi z računalnikom še kupil, pa ve najbolje on sam, saj mu je Dagmar
tudi o tem pravilno in koristno svetovala.
Sanda Turšič

Matija Turk

Spoštovane prebivalke in prebivalci občine Loška dolina.
Turistično društvo Loška dolina in društvo EN-TRN v sodelovanju z Občino Loška dolina
v letu 2007 že drugič organizirata akcijo z naslovom
Loška dolina lepa in urejena.
Naši kraji so lepi in čudoviti. Prebivalci Loške doline smo lahko ponosni, da imamo v 21. stoletju tisto, kar so drugi že zdavnaj
izgubili-prelepo naravo, čisto pitno vodo, sveži zrak ter ostale drobne malenkosti, ki iz dneva v dan postajajo večja vrednota.
Vse to je za nas postorila narava. Z vašo pomočjo pa lahko tem naravnim danostim dodamo še urejeno bivalno okolje, vasi,
vrtove in kmetije. Uredimo okolico, nasadimo rože, obrežimo živo mejo, pokosimo trate, poberimo smeti-uredimo svoj kraj
tako, da se bomo v njem prijetno počutili mi in naši obiskovalci.
Ocenjevanje bo tudi letos predvidoma potekalo v začetku meseca junija.
Komisija bo tako kot lansko leto izbrala najbolj urejen kraj, naselje oz. vas.
Na tekmovanje pa se lahko prijavite tudi posamezniki in tekmujete v posebnih kategorijah:
- najlepša kmetija,
- najlepša hiša z okolico.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije, v kateri »tekmujete«
(najlepša kmetija oz. najlepša hiša z okolico). Prijave pošljite na spodaj navedena naslova.
Priznanja in nagrade najboljšim bo podelil župan občine Loška dolina na tradicionalni prireditvi »V deželi ostrnic«.
Dodatne informacije o ocenjevanju bodo na voljo na naših spletnih straneh, kabelski televiziji in občinskem glasilu.
Hkrati pa vas pozivamo, da lahko svoje komentarje in predloge za akcijo pošljete na elektronski naslov
info@loska-dolina.net
ali po pošti na naslov
Turistično društvo Loška dolina
Kozarišče 70
1386 Stari trg pri Ložu
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iz zgodovine
Janez Kebe

Župnijske pergamentne listine
V starotrškem župnijskem arhivu so se ohranile dragocene pergamentne župnijske listine, ki so jih župniki čuvali iz roda v
rod. Te listine, ki so napisane na lepo strojeno ovčjo kožo, spadajo med najbolj pomembno kulturno dediščino v Loški dolini.
Od leta 1970 se hranijo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Stoletja so jih skrbno hranili zato, ker je lastnik nepremične z
listino dokazoval, da je nepremičnina njegova. Npr. če sta hotela ključarja podružne cerkve sv. Antona na Babni Polici z
vednostjo župnika prodati travnik, ki je bil last te cerkve, je moral župnik na sodišču pokazati listino, da je bil ta travnik
nekoč kupljen oziroma ga je cerkev dobila v dar. To dokazuje pravni red, ki je bil doma v srednjem veku. Vsaka listina je
imela vsaj en viseč pečat, ki ga je obesil lastnik pečata in je z njim potrjeval resničnost napisanega. Ker so listine v stoletjih
veliko „doživele“, niso vse ohranile pečatov. Deset jih je starejših od turških časov.
1. Listina 1341, december, 9. Ljubljana
Jaz, Jera, žena Leonarda Porgerja iz Ljubljane, izpričujem, da sem od
svojega premoženja darovala kmetijo v Novi vasi (Newdorf) in vse,
kar ji pripada. Na tej kmetiji sta Nedeljko (Nedel) in Radovan. Zaradi
zveličanja svoje duše jo dajem župnijski cerkvi sv. Jurija pri Ložu (sand
Georigen chirchen zu der pharr gegen Los) za vzdrževanje večne luči
(ewigez liecht). Dalje določam, da morajo vsi moji podložniki iz trga
Loža, ki so v loški in cerkniški pokrajini ali kjer koli drugje, možje, žene in
otroci, dati omenjeni cerkvi vsako leto o sv. Juriju tri oglejske denariče.
Za potrditev večne veljave je listina potrjena s pečatom ljubljanskega
mesta v tisočtristoenainštiridesetem letu po Kristusovem rojstvu na
prvo nedeljo po sv. Miklavžu.

2. Listina 1403, marec, 11.
Jaz, Majncel Verneški (Wernekar) in moja žena Andel sporočava vsem, ki
to listino vidijo, slišijo ali berejo, da sva s privoljenjem dedičev prodala
svojo (posest) senožet, ki leži pri Babnem Polju (Pabenfeld) na Babni
Polici med senožetjo, in to Vinterja Hofšteterja (Winters der Hofstteter)
in Branislava iz Pudoba (Branislaw von Aich) v loški fari. Ta senožet
spada h kmetiji v Pudobu, ki sva jo zamenjala in kupila od svojega svaka
Martinčka Snežniškega (Martlein dem Sneperger), sina +Konrada,
in sicer za bratovščino svetega „gospoda“ Antona na (Babni) Polici
(pruderschaft der heiligen herr sand Antoni tze polcz) za deset mark in
pol šilingov beneškega denarja, ki sva ga že v celoti prejela. Če bi kdo
hotel te pravice, ki sva jih dala omenjeni bratovščini, odvzeti, obljubljava,
da bova njene pravice ščitila pred sodiščem. Naprosila sva Henzleina
Engersdorferja in Martina Snežniškega, naj poleg najinega obesita še
svoj pečat. Dano na kvatrno nedeljo v postu v štirinajststotretjem letu po
Kristusovem rojstvu. Pečat Majncla Verneškega se je na listini ohranil.
Opomba: Ta travnik je verjetno današnja „Farjevca“ pri Babnem Polju. Martinček
Snežiški je bil plemič na gradu Snežnik.
Fotografija iz arhiva ŽU Stari trg pri Ložu
Foto: Miran Kambič

Opomba: Župnijska cerkev sv. Jurija je starotrška cerkev, čeprav se je starotrška
župnija do leta 1830 imenovala po Ložu (Parochia Laas). V samem Ložu ni bilo
nikoli župnije. Porgerji so bili bogati trgovci v Ljubljani, ki so imeli ob prometnih
poteh proti morju svoje kmetije. Za večno luč v župnijskih cerkvah so radi
darovali. Do leta 1848 je imelo starotrško župnišče v Novi vasi isto kmetijo, kot se
omenja v tej listini, in je bila razdeljena na dve kmetiji, kot je bila verjetno že leta
1341. Na kmetiji sta tega leta omenjena dva podložnika: Nedeljko in Radovan.
V župnijskem urbarju iz leta 1843 je razvidno, da je imel Pavel Zakrajšek (hišna
št. 22) ¾ kmetije; Janez Milavec (hišna št. 23) pa ¼ kmetje. Ker se ti dve kmetiji
držita skupaj, sklepam, da je to cela kmetija zgoraj imenovane Jere Porger. Prvi
je tega leta (1843) dajal letno: 5 goldinarjev, 35 krajcarjev in 3 solde v denarju
(Kolikša vrednost je bila to? Leta 1827 je bil na Križni gori dar za sv. mašo eno

goldinar.), v naravi pa: 14 meric in 1/5 pšenice ter 28 meric in 4/5 prosa. Janez
Milavec pa je letno plačeval 2 goldinarja, 6 krajcarjev in 1 sold; v naravi pa: 4
merice in 4/5 pšenice ter 9 meric in 3/5 prosa. Kmet Nedeljko je dobil tako ime,
ker se je rodil v nedeljo.

Župnijska pergamentna listina, s katero sta leta 1403 Majncel in Andel Verneška zamenjala senožet pri Babnem Polju in ga podarila bratovščini sv. Antona na Babni
Polici. Spodaj visi pečat Majncla Verneškega.
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nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v decembru 2006 je bilo: ŠKRIBAN
Pravilen odgovor na vprašanje, kaj geslo pomeni je: pisar
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo izžrebali tri; nagrade
prispeva Gostilna in pizzerija Škriban, Cesta Notranjskega odreda 17,
Stari trg pri Ložu, tel.: 01 7057 090
1. nagrado: dimljena postrv z ajdovo kašoprejme Julijana Avsec, Cesta
Notranjskega odreda 15, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: velika pica po lastni izbiri prejme Nada Škorič - Plos, Ograde
36, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: sladica za dve osebi po izbiri iz ponudbe prejme Jože Avsec,
Cesta Notranjskega odreda 15, 1386 Stari trg pri Ložu
Nagrajencem čestitamo in želimo dober tek!
Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih.
Geslo napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do 8. 6. 2007.
Nagrade tokrat prispeva FRIZERSKI SALON »TAŠI« NATAŠA ULE - MIŠIČ S. P.
C. Notranjskega odreda 15, Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 57 737, GSM:
051 369 818
1. nagrada: ŽENSKO STRIŽENJE + FEN FRIZURA
2. nagrada: MOŠKO STRIŽENJE
3. nagrada: OTROŠKO STRIŽENJE
4. nagrada: 10 min SOLARIJA
Želimo vam zabavo pri reševanju križanke in veliko sreče pri žrebu.
uredniški odbor
april 2007
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ODTRGAJTE SE OD RUTINE …
�e �elite izbolj�ati svoje psihofizi�ne sposobnosti, se nau�iti ravnati z
oro�jem, se izuriti za pre�ivetje v razli�nih okoli��inah, �e �elite okusiti
voja�ko �ivljenje, se pridru�ite rezervni sestavi Slovenske vojske.

www.slovenskavojska.si

Biti morate polnoletni, imeti najmanj srednjo poklicno izobrazbo in
izpolnjevati predpisane pogoje. �e imate odslu�en voja�ki rok ali �e ste se
prostovoljno usposabljali za obrambo, vas bomo vklju�ili v program
specializiranega usposabljanja, �e nimate odslu�enega voja�kega roka, pa
najprej v program temeljnega voja�kostrokovnega usposabljanja.
Odprte so mo�nosti tudi za usposabljanje za pod�astnike in �astnike
rezervne sestave Slovenske vojske.
O vseh ugodnostih, obveznostih in pogojih vas bomo seznanili na
Upravi za obrambo Postojna, v izpostavah v Postojni (tel. 05 728 01 31),
Kopru (tel. 05 639 22 76), ali Se�ani (tel. 05 734 55 54) ter pisarnah v Izoli
(tel. 05 641 72 33), Piranu (tel. 05 674 60 02) in Ilirski Bistrici (tel. 05 714
55 91). Oglasite se lahko tudi pri skupini za pridobivanje kadra v Voja�nici
Postojna (tel. 05 728 14 01).

… IN SE PRIDRU�ITE POGODBENI
REZERVI SLOVENSKE VOJSKE!
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Elanda

d.o.o.

Elanda d.o.o.
Plosovo 2
1315 Velike Laš�e

Vrtnarija
Kot že nekaj pomladi, vas tudi letos vabimo v našo vrtnarijo.
V toploti rastlinjakov že lepo raste

okensko
in
balkonsko cvetje

enoletnice
za zasaditev gredic
in grobov

dišavnice
in
za�imbe

sadike
zelenjave

Na voljo bo tudi substrat za presajanje in gnojila.
Veselimo se vašega obiska!

Kako nas najdete?
Peljete se do Nove vasi, kjer zavijete levo za Velike Lašče, prevozite Lužarjev breg (na žalost je še makadamski) in po dolini naprej čez Karlovico. Ko se cesta spusti po klančku navzol
pridete do križišča, kjer peljete še po glavni cesti (ne levo) naprej čez mostiček, nato pri drugem
odcepu pri tabli Plosovo, zavijete desno. Nato peljete še dobrih 300 m in ste pri nas.
Lahko pa uberete daljšo asfaltno pot čez Sodražico in nato proti Svetemu Gregorju in naprej
čez Malo Slevico, kjer zavijete levo proti Novi Vasi in nato pri odcepu za Plosovo levo.

Opel Corsa, slovenski avto leta 2007
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