foto: Borut Kraševec

Glasilo občine Loška dolina
Letnik 10, marec, 2009
št. 1 (48)

Izvir pri Gradu Snežnik
Iz skalne razpoke, ki je skrita za majhnim kamnitim
gradičem, izvira voda, ki napolnjuje grajski ribnik, in
preko jezu teče naprej v Mali Obrh. Kamnit gradič,
s katerim so zaščitili špranjo vodnega izvira pred
onesnaževanjem, so zgradili v prvih letih uspešnega
gospodarjenja zadnje knežje družine Schönburg – Waldenburg na snežniškem posestvu po letu 1859. V tej
trdnjavici je bila nameščena črpalka, ki je s človeško
močjo gnala vodo v novozgrajeni rezervoar pitne vode,
od tu pa pred grad do iztočne pipe. (več na strani 15)

Izvir pri Gradu Snežnik

FOTO GALERIJA: Prireditev ob kulturnem prazniku.
8. februar 2009 v telovadnici OŠ v Starem trgu pri Ložu.
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UVODNIK
Lepo pozdravljeni v prvi številki desetega letnika glasila Obrh!
Čeprav smo že v pomladi, se najprej zahvaljujem vsem, ki ste se ob
novem letu s svojimi dobrimi željami in voščili spomnili tudi na Obrh in
tistih, ki se trudimo pri njegovi podobi in vsebini. Po odzivih sodeč, ga
radi prebirate. Upam, da zaradi predvsem pozitivno naravnanih vsebin,
ki bi si jih v Obrhu zagotovo želeli še več.
S to številko se je začelo deseto leto njegovega izhajanja. Tisti, ki imate
shranjene vse številke, lahko vidite, da je v tem obdobju nastala obsežna
»knjiga«, ki poleg nekaterih splošnih informacij predstavlja predvsem
našo Loško dolino in njene ljudi. Priznati je treba, da z njim spontano
nastaja edinstven dokument našega lokalnega prostora in časa. V njem
je nekaj prostora namenjenega uradnim informacijam, še več pa vsebinam, ki jih pišete občani sami, kar daje Obrhu še posebno vrednost.
Kot ponavadi v prvi številki vas vabim, da s svojimi prispevki sooblikujete Obrh tudi letos. Pišite o vsem, kar bi radi, da se ohrani zapisano in
s tem obogatite tudi druge.
Za ta namen je tako kot preteklo leto na razpolago sedemnajst rubrik.
Želim, da nobena ne bi ostala brez vsebine, saj je v Loški dolini še veliko
tega, o čemer je potrebno, predvsem pa vredno pisati.
Naj vam pomlad da novih moči in optimizma!

Borut Kraševec
urednik
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N.Si gre naprej .....................................................................38
PISMA BRALCEV
Kaj pogrešam v glasilu Obrh ..............................................38

Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:

NAGRADNA KRIŽANKA ................................................39

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

OBRH – JAVNO GLASILO
OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva
v občini Loška dolina.
Naklada: 1450 izvodov
Uredniški odbor: Aja Trudn, Anita Kolmanič,
Martina Šumrada, Metka Ravšelj, Matej Kržič,
Pavla Lavrič, Vera Jasna Lekan
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naslov uredništva:
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: Kočevski tisk, Kočevje
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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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Danica Zrim

Na kratko iz občinskega sveta
16. in 17. redna seja
Za 16. redno sejo občinskega sveta Občine
Loška dolina, ki je bila v mesecu decembru,
je bilo predlaganih 8 točk dnevnega reda,
vendar je župan z dnevnega reda umaknil
točke, ki so se nanašale na cene komunalnih storitev. Svet naj bi obravnaval nove
cene oskrbe s pitno vodo, cene storitev
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter cene
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
vendar so bile za cene po mnenju komisije
za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja potrebne še dodatne analize in
obrazložitve.
Občinski svet je tako obravnaval le predlog cen programov predšolske vzgoje in soglasje k cenam socialno-varstvenih storitev
– pomoč družini na domu.
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu kot izvajalka javne službe
predšolske vzgoje v naši občini je posredovala predlog za oblikovanje ekonomskih
cen programov vrtca. Predlagane ceno so v
povprečju večje za 4,5 %, kar je predvsem
posledica prehoda na nov plačni sistem
ter upoštevanja letne rasti cen. Občinski
svet je tako sprejel sklep, da znaša cena
predšolske vzgoje od 1. 1. 2009 za otroka,
ki je vključen v oddelek prvega starostnega obdobja 425,00 EUR, za kombiniran
oddelek 349,00 EUR in za oddelek drugega
starostnega obdobja 305,00 EUR.
Socialno-varstvene storitve so namenjene
preprečevanju socialnih stisk in težav, obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč
posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.
Ena izmed socialno-varstvenih storitev
je tudi pomoč družini na domu, ki obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti in drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu lahko nadomesti
institucionalno varstvo. V občini Loška
dolina opravlja storitve pomoč družini na
domu CSD Cerknica. Navedeni javni zavod
pripravi predlog cen za opravljanje storitve,
občina pa k predlogu izda soglasje.
Cene pomoči na domu so sestavljene iz:
– stroškov za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov in
– stroškov strokovne priprave, vodenja in
koordiniranja storitve.
Občinski svet je soglašal s predlogom cen
centra za socialno delo, in sicer so se stroški
za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
povečali za 21,55 %, tako znaša cena urne
postavke od 1. 1. 2009 18,56 EUR. Stroški
strokovne priprave, vodenja in koordiniranja te storitve pa so se povečali za 6,43 %,
tako da znašajo 402,64 EUR mesečno. Cena
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neposredne socialne oskrbe, ki jo plača
upravičenec, je ostala nespremenjena in
znaša 3,75 EUR.
Najpomembnejša točka 17. redne seje
občinskega sveta, ki je bila v začetku
februarja letošnjega leta, je bila obravnava
predloga proračuna Občine Loška dolina
za leto 2009. Na tej seji sta bili opravljeni
predstavitev in splošna razprava. V razpravi
so svetniki predvsem razpravljali o socialnih transferjih, programih javnih del, višini
sofinanciranja investicij, cenah šolskih prevozov, investicijah v cestno infrastrukturo,
delovanju knjižnice itd. Po končani razpravi
so se svetniki strinjali, da se postopek za
sprejem predloga proračuna v skladu s
statutom in poslovnikom nadaljuje.

18. redna seja
Občinski svet je obravnaval predlog
proračuna Občine Loška dolina za leto
2009, ki je najpomembnejši akt občine.
Njegovo sprejetje pomeni pričetek realizacije zastavljenih programov in ciljev v letu
2009.
Cene ravnanja s komunalnimi odpadki so
se nazadnje povišale v letu 2006. Cena
ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz stroškov zbiranja in odvoza ter
stroškov odlaganja. Cena odvoza in zbiranja se je povečala za 37,50 %, cena
odlaganja pa za 7,14 %. Občinski svet je
soglašal, da bo znašala cena ravnanja s
komunalnimi odpadki za gospodinjstva
(brez DDV) 0,0131 EUR/liter, za gospodarstvo pa 0,0184 EUR/liter (brez DDV).
Povišanje naj bi se izvedlo v dveh delih, in
sicer polovica povečanja s 1. 7. 2009 ter
polovica povečanja s 1. 4. 2010.
Cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda pa so se nazadnje povečale v letu 2002. Cene za gospodinjstva se razlikujejo od cen za gospodarstvo in
so za več kot polovico nižje. Cena je torej sestavljena iz odvajanja (povečanje za 42,43 %)
in čiščenja (povečanje za 34,97 %) komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Občinski
svet je soglašal, da znaša cena odvajanja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
za gospodinjstvo 0,0751 EUR/m3 (brez DDV)
ter za gospodarstvo 0,1696 EUR/m3 (brez
DDV). Cene čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda pa bodo po novem znašale
za gospodinjstvo 0,2952 EUR/m3 (brez DDV)
ter za gospodarstvo 0,6686 EUR/m3 (brez
DDV). Uskladitev se bo terminsko izvedla
enako kot cene ravnanja s komunalnimi odpadki.

Javno podjetje Komunala Cerknica pa mora
za obe ceni pridobiti še pozitivno strokovno
mnenje Ministrstva za okolje in prostor RS
ter predhodno soglasje od Ministrstva za
gospodarstvo RS.
Na seji so bile obravnavane tudi cene
storitev oskrbe s pitno vodo (predlog
povečanja za 62,29 %), ki pa jo svetniki
niso potrdili.
S postavitvijo novih prometnih znakov in
cestnega ogledala, kar so svetniki tudi
potrdili, se bo izboljšala prometna varnost
in preglednost za udeležence v prometu.
V nadaljevanju seje pa so svetniki obravnavali in sprejeli še letni program ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Loška dolina
za leto 2009 in letni program športa občine
Loška dolina za leto 2009.
V letu 2009 je v proračunu za sofinanciranje
programov kulture predvidenih 26.500,00
EUR, in sicer od tega 4.600,00 EUR za
delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS območne izpostave Cerknica,
ostala sredstva v višini 21.900,00 EUR pa
se bodo namenila kulturnim društvom in
zvezi. Letni program določa, da se bodo
sredstva namenila za javne kulturne programe (11.700,00 EUR), za kulturne projekte, kamor sodijo kulturne prireditve,
založništvo, izobraževanje in nakup opreme
in osnovnih sredstev (namenjajo se sredstva v višini 8.400,00 EUR) ter za delovanje
društev in zvez (1.800,00 EUR).
Za sofinanciranje programov športa pa so
v letu 2009 predvidena sredstva v višini
30.000,00 EUR, in sicer za naslednje vsebine:
– prireditev »Veter v laseh, s športom proti
drogi«: 1.000,00 EUR;
– športna vzgoja predšolskih otrok: 300,00
EUR;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: 4.300,00 EUR;
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 2.750,00 EUR;
– interesna športna vzgoja mladine:
1.400,00 EUR;
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport: 1.250,00
EUR;
– kakovostni šport: 2.450,00 EUR;
– vrhunski šport: 1.250,00 EUR;
– športna rekreacija: 4.100,00 EUR;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov: 800,00 EUR;
– športne prireditve: 7.250,00 EUR;
– informacijski sistem na področju športa
1.650,00 EUR;
– delovanje športnih društev in zvez
1.500,00 EUR.
marec, 2009
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Župan Janez Sterle, Lidija Novak

Proračun Občine Loška dolina za leto 2009
Višina kakor tudi razporeditev proračuna
občine sta odraz danih zmožnosti in
ocenjenih potreb občine ter vseh drugih
porabnikov občinskega denarja.
Planirani prihodki proračuna za leto 2009
znašajo 4,4 milijona evrov, odhodki skupaj s
prenosom sredstev iz preteklega leta naj bi
znašali nekaj manj kot 4,5 milijone evrov.
Občina bo v letu 2009 financirala vsa
področja proračunske porabe skladno s predpisi, ki določajo njeno delovanje. Za tekoče
odhodke namenjamo 29 % vseh odhodkov, za
tekoče transfere 24 % vseh odhodkov, za investicijske odhodke in investicijske transfere
pa 47 % vseh odhodkov.
Največjo porabo sredstev, več kot 24 % vseh
planiranih odhodkov, občina v letu 2009
načrtuje na področju varstva okolja.
V letu 2008 smo začeli z gradnjo kanalizacijskega sistema in obnovo vodovoda v
naselju Vrhnika, za izvedbo projekta smo pridobili sredstva EU. Po končani investiciji bo
naselje pridobilo kanalizacijo, novo vodovodno omrežje, na določenih odsekih bo zgrajena
tudi meteorna kanalizacija za odvod padavinskih voda, javna razsvetljava, po končani
investiciji pa tudi urejena cesta.
V letošnjem letu nameravamo pričeti tudi s
postopki za pridobitev državnih in evropskih
sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Markovec.
V navedeno področje sodi tudi problematika zbiranja in ravnanja z odpadki. Ker se
deponiji komunalnih odpadkov na Rakeku
obratovalno dovoljenje letos izteče, moramo skupaj z občinama Cerknica in Bloke
sofinancirati izgradnjo prekladalne rampe

za sortiranje odpadkov, kjer bomo odpadke
sortirali zaradi cenejšega prevoza na drugo
deponijo.
Na področju varstva okolja se bodo nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo kanalizacijskih sistemov s
čistilnimi napravami tudi za naselja, kjer še
niso pridobljena.
Na področju prometa oziroma cestne infrastrukture poleg ureditve ceste v Vrhniki
načrtujemo tudi rekonstrukcijo ceste v Babnem Polju – razširitev in preplastitev vozišča
od regionalne ceste do cerkve in ureditev
parkirišča v neposredni bližini cerkve oz.
pokopališča.
Občina je tudi soinvestitor pri rekonstrukciji regionalne ceste na odseku Pudob–Iga
vas. Gre sicer za državno investicijo, vendar
je občina dolžna delno sofinancirati nakup
zemljišč, gradnjo avtobusnih postajališč,
pločnika, cestne razsvetljave ter prestavitev
obstoječih komunalnih vodov.
Aktivnosti na projektu obvozne oz. povezovalne ceste med regionalnima cestama
Stari trg–Loški Potok in Stari trg–Babno
Polje se bodo nadaljevale tudi v letu 2009,
in sicer s pridobivanjem potrebnih zemljišč
in projektno dokumentacijo. Načrtovana je
dograditev javne razsvetljave v Starem trgu
– Pot na Ulako, dostopna cesta v Ložu (za
večstanovanjskim objektom) ter križišče v
Smelijevem naselju. Načrtovana je tudi izdelava projektne dokumentacije za prehod čez
regionalno cesto v Ložu. V proračunu so zagotovljena sredstva tudi za letno in zimsko
vzdrževanje občinskih cest ter vzdrževanje
gozdnih cest.

Vas Vrh je edina vas v Loški dolini brez javnega
vodovodnega omrežja. Občina namerava zgraditi povezovalni vodovod med naseljema Podgora in Vrh ter tudi prebivalcem Vrha omogočiti
priključitev na javni vodovodni sistem.
V letu 2009 tudi zaključujemo z investicijo
gradnje vrtca v Starem trgu. V proračunu namenjamo sredstva za plačilo zaključnih del v
zvezi z gradnjo, sredstva za nakup pohištvene
opreme ter zamenjavo opreme v kuhinji in
pralnici vrtca. Na področju izobraževanja
pa sredstva v letu 2009 namenjamo tudi za
zamenjavo dotrajane azbestne kritine na
podružnični šoli v Iga vasi.
Tudi sicer je področje izobraževanja področje,
ki mu občina namenja več kot petino celotnih odhodkov proračuna, saj poleg sredstev
za investicije občina zagotavlja v letu 2009
skoraj 400 tisoč evrov za plačilo razlike med
ceno programov v vrtcih in plačili staršev za
varstvo otrok, sredstva za materialne stroške
v osnovni šoli in glasbeni šoli ter tudi sredstva za prevoze učencev v šolo.
Zaradi varnosti je v letošnjem letu načrtovano
popravilo strehe na stolpu ob cerkvi v Ložu.
Na področju prostorskega planiranja se bodo
nadaljevale aktivnosti za sprejem Občinskega
prostorskega načrta.
Priprava proračuna za leto 2009 je bila
osredotočena predvsem na zagotavljanje
sredstev za že začete investicije. V proračun
smo vključili nove investicije, za katere lahko
pridobimo dodatna sredstva iz državnega
proračuna. Ostale odhodke smo poskušali
planirati tako, da bi zagotovili čim bolj nemoteno izvajanje programov, ki se financirajo iz
občinskega proračuna.

Danica Zrim

Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov
brez prejemkov
V letošnjem letu je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter
Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo
v obvezno zdravstveno zavarovanje. Spremembe se nanašajo na zavarovanje občanov,
ki so zavarovani po 21. točki prvega odstavka
15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju.
Sprememba 21. točke prvega odstavka 15.
člena zakona določa, da državljane iz te točke
v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi
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občina stalnega prebivališča pod naslednjimi
pogoji:
– če nimajo nobenih dohodkov oziroma
– če živijo sami, njihovi povprečni mesečni
dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo
50 % minimalne plače, to je 294,59 EUR
na mesec,
– če živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani
v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni
mesečni dohodki na družinskega člana v
zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je 147,29 EUR na osebo,
– če ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski
člani prihranke oziroma premoženje, ki ne

dosega višine 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je 13.202 EUR.
Merila za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja se ugotavlja tako za upravičence
kot tudi za njegove družinske člane, s katerimi
živi upravičenec v skupnem gospodinjstvu.
Če dohodki občana ali dohodki njegovih
družinskih članov presegajo zgoraj navedene
pogoje za zavarovanje po 21. točki prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ-K, se lahko zavarujejo sami kot samoplačniki na Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, izpostava Cerknica, Partizanska 1.
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Kadrovske spremembe v občinski upravi
sprejema nove delovne izzive, ki jih na občinski
upravi ne manjka.
Novembra lansko leto se je upokojila Ljuba Ogrinc, ki je bila na občinski upravi zaposlena od leta
2001. Bila je zaposlena na strokovno tehničnem
delovnem mestu tehnični manipulant in je opravljala različna dela v občinski upravi. Z začetkom
februarja jo je nadomestila Nataša Zbašnik, doma
iz Babnega Polja. Po izobrazbi je poslovni sekretar. Bila je zaposlena na treh različnih delovnih
mestih, sedaj pa opravlja tehnična in administrativna dela za potrebe občinske uprave ter organizacijske in strokovne naloge s področja lokalne
samouprave. K delu pristopa resno in odgovorno
in si želi predvsem dobrega sodelovanja z občani
in sodelavci.
O. U.
foto: Borut Kraševec

Občina Loška dolina razpisala objavo prostega
delovnega mesta »višji svetovalec za splošno
pravne zadeve«. Na prvem javnem natečaju ni
bilo primernih kandidatov. Nihče ni bil izbran in
je imela občinska uprava v preteklem letu kar
nekaj težav. Novembra je bil ponovljen javni
natečaj, na katerem je bila na delovno mesto
izbrana Daliborka Radovanovič Jenc, po poklicu
univ. dipl. pravnica. Živi v Ložu, do sedaj pa je
opravljala svoj poklic v treh različnih službah.
Zadolžena je za splošno pravne in kadrovske
zadeve, zlasti organiziranje medsebojnega
sodelovanja in usklajevanja med občinskimi in
državnimi organi. Zadolžena je tudi za pripravo
pravnih podlag za nemoteno delovanje Občine
Loška dolina in vodenje različnih upravnih
postopkov. Veseli jo delo z ljudmi in odprto
foto: Borut Kraševec

V začetku letošnjega leta je prišlo do nekaj
kadrovskih zamenjav v občinski upravi Občine
Loška dolina. Lansko leto sta občinsko upravo
zapustili dve zaposleni, kar za občinsko upravo
z osmimi zaposlenimi pomeni precejšnjo obremenitev. Zaradi tega je bilo potrebno izpeljati
vse postopke za zaposlitev novih sodelavcev,
ki so primerni in imajo že določene delovne
izkušnje. Izbira novih sodelavcev je pri nas
nekoliko težavna tudi zaradi pomanjkanja
primernega kadra, zlasti z našega področja.
Marca lansko leto je občinsko upravo zapustila višja svetovalka za splošno pravne zadeve
univ. dipl. pravnica Neva Šibenik, ki je prevzela
vodenje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v Postojni, tako da posredno še vedno sodeluje z občinsko upravo. Pred njenim odhodom je

Nataša Zbašnik

Daliborka Radovanovič

Janez Komidar, sodelavec za komunalno dejavnost

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij in njegov
pomen
O organiziranosti in delu zbirnega centra za
ločeno zbiranje frakcij smo že pisali v glasilu
Obrh, vendar menim, da ne bo odveč, če o
centru napišem še par stavkov.
Dejstvo je, da center zbere čedalje več ločenih
odpadnih surovin. Na občini Loška dolina smo
ob tako povečanem koriščenju centra s strani
občanov občine Loška dolina pričeli razmišljati
o dodatni nabavi še dveh 30 m3 kontejnerjev.
Novo postavljena kontejnerja naj bi služila
za odlaganje izrabljenih avtomobilskih pnevmatik in za odlaganje stiropora. V preteklem
letu se je pokazalo, da je izredno povečanje
odlaganja zaslediti ravno pri teh dveh frakcijah. Tu gre predvsem vsa pohvala prebivalcem občine Loška dolina. Kljub slabemu vremenu v mesecu januarju beležimo povečano
količino ločeno zbranih frakcij. Predvidevamo,
da se bodo količine v pomladnih mesecih
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celo še povečevale, saj smo od odprtja centra do danes največ ločenih frakcij prevzeli
prav v pomladnem času. Sicer je v okolici
Loške doline še vedno nekaj divjih odlagališč,
o katerih pa ne bi bilo potrebno govoriti, če
bi se vsi zavedali, da zbirni center sprejme
vse odpadke, razen mešanih gospodinjskih
odpadkov in azbestnih odpadkov. Tako lahko
na zbirni center pripeljete vse vrste nevarnih
odpadkov (akomulatorje, barve, odpadna olja,
odpadno folijo, avtomobilske gume, itd), ker
vse to posredujemo naprej na varno uničenje
oziroma na predelavo. Vse, kar pripeljemo in

odložimo v centru, je v korist naravi, za nas pa
predstavlja lepšo in čistejšo dolino.
Babno Polje pa je od zbirnega centra sicer najbolj oddaljen kraj v občini in njegovi prebivalci
žal ne morejo v celoti koristiti prednosti, ki
jih center nudi prebivalcem, ki živijo v njegovi
bližnji okolici.
V pomladanskem času namerava Občina
Loška dolina skupaj s podjetjem Komunala
Cerknica za naselje Babno Polje organizirati
kosovni odvoz odpadnih frakcij, o čemer pa
nameravamo vaščane Babnega Polja še naknadno obveščati.

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ
STARI TRG PRI LOŽU
ČETRTEK od 12.00 do 17.00
VSAKO PRVO IN TRETJO SOBOTO od 8.00 do 12.00

marec, 2009
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Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave

Kanalizacija Vrhnika

črpališče odpadnih voda ter obnovil ca 200 m
vodovodnega omrežja. Vrednost opravljenih
arhiv: Občina LD

Terminski plan izvajalca je predvideval
položitev glavnih vodov skozi vaško jedro v
zimskem času, pomladne mesece pa bi izvajalec izkoristil za zaključna dela. Ko govorimo o zaključnih delih, predvsem mislimo
na utrditev spodnjega ustroja ter asfaltacijo
ceste. Ker je investicija delno sofinancirana s
sredstvi Evropske unije, natančneje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvajalcu
ne bo možno podaljšati v pogodbi določenega
roka izvedbe. Izvajalci del bodo tako po malce
daljšem »prisilnem dopustu« zavihali rokave
in ni dvoma, da s pospešeno gradnjo ne bi
zaključili del v predvidenem roku. Asfaltiranje, kot eno izmed zaključnih del, naj bi izvajalec izvedel v drugi polovici meseca maja. Do
sedaj je izvajalec položil ca 1950 m kanalizacijskih cevi, vkopal čistilno napravo, postavil

arhiv: Občina LD

Božični in novoletni prazniki ter neugodne
vremenske razmere so ustavile gradnjo komunalne infrastrukture v naselju Vrhnika kar za
45 koledarskih dni.

del znaša 550.000 EUR. Za izvedbo del so izvajalci uporabljali tudi stranske poljske poti,
kar je povzročilo tudi slabo voljo pri nekaterih vaščanih. Nekateri odseki so bili zaradi
razmočenega terena poškodovani, izvajalci
pa jih bodo pred zaključkom del morali sanirati. Med najbolj obremenjene odseke lahko
uvrstimo pot, ki povezuje zaselek Kot in Vrhniko. Prav tako je bila močno poškodovana
tudi cesta do viševskega pokopališča. Pravilnost postopkov javnih naročil za izbor izvajalca del ter gradbenega nadzora, ki jih je
Občina Loška dolina izpeljala v letu 2008, je
že preverila kontrolna skupina Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Med kontrolo je skupina
v prostorih Občine pregledala vso dokumentacijo, na terenu pa skladnost izvedenih del
s pridobljenim gradbenim dovoljenjem ter
obračunanimi in plačanimi deli v gradbenih
knjigah. Člani kontrolne skupine niso imeli
posebnih pripomb ter pregled zaključili s pohvalo izvajalcem del in zgledno urejeno gradbeno dokumentacijo.

Matjaž Žnidaršič

Zavod Grad Snežnik v minulem letu
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik
je zaključil prvo polno leto delovanja. Vse od
ustanovitve pa do danes je poskušal doseči
dogovor o bodočnosti grajskega kompleksa.
Ob podpori Občine Loška dolina smo si prizadevali, da bi na Ministrstvu za kulturo RS
dosegli dogovor o upravljanju. Opravljenih je
bilo več sestankov s predstavniki ministrstva
pa tudi z morebitnimi vlagatelji v kompleks,
ki pa niso dali želenih rezultatov.
marec, 2009

Po končani obnovi gradu in postavitvi
mu zejske zbirke eksponatov v njem je bil
grad predan v začasno upravljanje Narodnemu muzeju Slovenije. Za obiskovalce
je bil odprt 20. 6. 2008. Kljub temu da
obnova grajskih pristav še ni zaključena,
pa se dela še ne nadaljujejo. Stališče ministrstva je, da država ne bo več vlagala v
obnovo zgradb v grajski pristavi ter da
je potrebno poiskati vlagatelja iz zaseb-

nega sektorja, ki bi dokončal obnovo in
ob ustrez ni najemni pogodbi pričel s
turistično ponudbo. Tako zavod kot Ministrstvo za kulturo RS sta si prizadevala
poiskati ustreznega partnerja, vendar pri
tem nista bila uspešna.
Kljub dejstvu, da upravljanje območja
Gradu Snežnik še ni urejeno, je zavod aktivno sodeloval tudi pri nekaterih posegih
v kompleksu. Tako je sodeloval pri iskanju
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izvajalca za sanitarno obrezovanje drevja v
grajskem parku.
Z Narodnim muzejem Slovenije, trenutnim
upravljalcem gradu, so se oktobra začeli
pogovori o dejavnostih, ki bi jih zavod lahko
izvajal v gradu in njegovi okolici. Dogovorjeno je, da zavod lahko prireja prireditve,
želi pa se dogovoriti tudi za izvajanje drugih
dejavnosti.
Zavod pa je izvajal tudi druge naloge s
področja kulture in turizma, ki so zapisane
v njegovi osnovni dejavnosti. Pripravil je
spletno stran o Gradu Snežnik na portalu
STO in v konzorciju s še tremi društvi oziroma podjetniki iz Loške doline kandidiral
na razpisu za sredstva skladov ES iz programa Leader. Tako je pridobil nekaj sredstev, ki so bila porabljena za izvedbo dneva

odprtih vrat, pričetek postopka zaščite
blagovne znamke in delno za nakup opreme
za pisarno v grajski pristavi. Dneva odprtih
vrat se je udeležilo blizu 30 udeležencev,
od tega 9 tistih, ki so predstavljali svojo
dejavnost. Ponudniki so ugotovili, da je
prireditev v takšni obliki dobrodošla, saj
lahko pomembno prispeva h krepitvi medsebojnega sodelovanja med ponudniki na
območju. Izražena je bila želja, da se podobna srečanja izvedejo vsaj enkrat letno. Za
pisarno zavoda smo z Občino Loška dolina
poiskali prostor v pristavi Gradu Snežnik.
Ta je bila v oktobru in novembru urejena,
decembra pa tudi opremljena s pisarniško
opremo. S tem so bili postavljeni osnovni
pogoji za polnokrvno delovanje zavoda.
V letu 2009 je predvidenih deset kulturnih

prireditev, ki se bodo pretežno odvijale v
Gradu Snežnik. To so koncerti, razstave in
druge vrste kulturnih prireditev. Izbor programa bo opravljen med priznanimi slovenskimi, morda tudi tujimi umetniki.
Na področju turizma zavod načrtuje več aktivnosti za izboljšanje turistične ponudbe in
za izboljšanje prepoznavnosti Loške doline.
Za izboljšanje ponudbe predvideva ureditev
nekaj lokacij, ki so zanimive za izletniški ali
turistični obisk, ter urediti in označiti dostop.
Načrtuje tudi začetek programa urejanja in
označevanja pešpoti, kolesarskih in jahalnih
poti. Za prepoznavnost Loške doline namerava izdelati ustrezno promocijsko gradivo
in zaščititi blagovno znamko. Sredstva za te
aktivnosti bomo delno pridobili s kandidiranjem na razpisih kohezijskih skladov ES.

Danica Zrim

Storitev pomoč na domu
Pomoč družini na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Namen storitve pomoč na domu je
»IZBOLJŠATI KAKOVOST ŽIVLJENJA« starejšim in bolnim osebam ter osebam s
posebnimi potrebami, jim »UBLAŽITI OSAMLJENOST« ter jim omogočiti, »DA OSTANJEO
ČIM DLJE V SVOJEM DOMAČEM OKOLJU IN
MED SVOJIMI NAJBLJIŽJIMI«.
Komu je storitev pomoč na domu
namenjena?
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so
osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano
pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da
jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini
ali v drugi organizirani obliki.
Storitve pomoči na domu so namenjene:
– osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebam s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega
življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na
domu,
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– drugim invalidnim osebam, ki jim je
priznana pravica do tuje pomoči in nege
za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolnim osebam in osebam z
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez
občasne pomoči druge osebe nesposobne
za samostojno življenje,
– hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko
motnjo v telesnem ali težko in najtežjo
motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen
v organizirane oblike varstva.
Kaj obsega storitev pomoč na domu?
Gre za različne oblike organizirane praktične
pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem
vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po eni od oblik institucionalnega varstva.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega
upravičenca in vsebuje:
– pomoč pri gospodinjskih opravilih, kamor
sodijo prinašanje ali priprava vsaj enega
toplega obroka dnevno, nabava živil, osnovno čiščenje bivalnega in spalnega
prostora;
– pomoč pri vzdrževanju higiene, kamor
sodijo pomoč pri oblačenju in slačenju,
umivanje, hranjenje, opravljanje osnovnih
življenjskih potreb ter nega in vzdrževanje
ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
kamor sodijo vzpostavljanje socialne
mreže z okoljem, spremljanje upravičenca
pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje pristojnih služb o stanju in potrebah
upravičenca ter prijava upravičenca na
morebiten odhod v institucijo.

Kako poteka postopek za pridobitev
pravice?
Socialna oskrba na domu je strokovno voden
postopek, ki ga vodi socialni delavec, in se
začne na pobudo zainteresiranega uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika oziroma njegovih najožjih družinskih članov.
Prvi del postopka predstavlja ugotavljanje
upravičenosti in sklenitev posebnega dogovora v obsegu in vrsti storitve, trajanju in
času izvajanja.
Drugi del postopka pa predstavlja neposredno izvajanje storitve pomoči na domu uporabnika, ki ga izvaja usposobljena oseba
– socialna oskrbovalka.
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja lahko 4 ure dnevno oziroma
največ do 20 ur tedensko.
Cena storitve pomoči na domu
Cena storitve je določena na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Storitev pomoč
na domu sofinancira občina. Cena za uporabnike znaša 3,75 EUR/uro.
Občani z nižjimi dohodki pa lahko zaprosijo
še za dodatno oprostitev pri plačilu storitve.
Kdo v občini Loška dolina izvaja
storitev pomoč na domu?
V občini Loška dolina izvaja storitev pomoč
na domu Center za socialno delo Cerknica.
Vse informacije lahko dobite na naslovu:
Center za socialno delo Cerknica
Partizanska 1, 1380 Cerknica
Tel.: 01 70-50-409 (socialni delavec)
Tel.: 01 70-50-400 (tajništvo)
e-mail: gpcsd.cerkn@gov.si
marec, 2009

ljudje in kraji

Decembrska obdarovanja in dobrodelne akcije
Miklavževanje
stave, ki so jo pripravili otroci višjih veroučnih razredov pod vodstvom
kaplana g. Aleša Tomaševiča.
Samo Petrič
foto: Samo Petrič

foto: Samo Petrič

V začetku decembra je otroke v Kulturnem domu Stari trg ter v prostorih osnovne šole v Babnem Polju obiskal sveti Miklavž. Poleg Miklavža
z darili se je 310 otrok in njihovih staršev razveselilo tudi prisrčne pred-

Koledovanje je pod okriljem Misijonskega središča Slovenije v Loški
dolini potekalo že enajstič. Otroci, napravljeni v Gašperja, Miho in
Boltežarja, so v več skupinah po Loški dolini in Babnem Polju obiskovali
domove in bili prijazno sprejeti. Tokrat so zbirali prispevke za misijone
v Zambĳi, Angoli, Malavĳu, na Madagaskarju, Senegalu in Slonokoščeni
obali.

foto: Borut Kraševec

Koledniki (štefanovo, 26. december 2008)

Letošnji koledniki so zbrali največ do sedaj. V župniji Stari trg 6.347 E,
v župniji Babno Polje pa 500 E. Vsem velikodušnim darovalcem se lepo
zahvaljujejo.
B. K.

V trgovini Truden v Nadlesku so že šesto leto zapored na zadnji dan
v letu obdarovali eno od družin z majhnimi otroki iz Loške doline, za
katero menijo, da jim bo darilo v obliki vrednostnega bona, ki ga lahko
unovčijo v njihovi trgovini, prišlo prav. V preteklih letih so bile družine
z več otroki, letos pa so z bonom za 250 E obdarili družino petletnega
Tima in enoletne Julije iz Starega trga. Darila so bili veseli, še posebno
je bil navdušen mali Tim, ki se je direktorju Janezu Trudnu lepo zahvalil.
Danes petletni Tim se je rodil z okvaro rok, kakršno ima po znanih podatkih le še pet ljudi na svetu. Jeseni ga je skupaj z gospo Ano Turrher,
ki dela pri Fundaciji za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, obiskala
gospa Rhea iz Bostona v Ameriki, ki ima enako okvaro in je tako lahko
posredovala svoje izkušnje in nasvete za prihodnost. Tudi za ta obisk
je bila organizirana dobrodelna akcija tako pri nas kot v Ameriki preko
omenjene fundacije.
B. K.
marec, 2009

foto: Borut Kraševec

Obdarovanje pri Trudnu (zadnji dan v letu, 31. december 2008)
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foto: Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza
Loška dolina sta drugič zapovrstjo organizirala tovrstno dobrodelno prireditev.
Kljub mrzlemu vremenu se je prireditve udeležilo veliko število pohodnikov in tekačev, ki so se izpred Kovinoplastike Lož, kjer je bil tudi cilj,
podali na 5- ali 10-kilometrski pohod ter 10-kilometrski tek po Loški
dolini. S štartnino so zbrali 1.460 E, ki so jih podarili Blažu Turku s
cerebralno paralizo za nakup specialnega pripomočka, ki mu bo olajšal
vsakodnevno življenje v vrtcu in kasneje v šoli. Za dodatno vzdušje na
prireditvi je poskrbelo tudi nekaj sponzorjev ter glasbeni skupini Polhi
in Fletno.
Za nakup pripomočka so dodatnih 285 € prispevali tudi sodelavci iz PC
Inox v Kovinoplastiki Lož, kjer je zaposlena Blaževa mamica.
B. K.

foto: Borut Kraševec

Dobrodelni novoletni tek in hoja (nedelja, 28. december 2008)

Janja Urbiha

Predolgo je deževalo, ljudje smo bili že
pošteno siti moče, polja so se namesto zimskega počitka potapljala pod velikimi lužami,
ki so zastajala na kraških tleh. Prav vsi smo
se razveselili kraške burje, ki je v našo lepo
dolino napihala tisti pravi zimski mraz, ki ti
seže globoko pod kožo. No, pa je zima tu.
A zima ni samo v naravi, kar prevečkrat je tudi
v naših srcih, v medsebojnih odnosih, v naših
družinah. Božični čas pa je tisti, ki v marsikaterem srcu ponovno prižge plamen.
Tudi naši mladi koledniki so s Trikraljevsko
akcijo na štefanji dan prinesli sonce v naše
domove, potrkali na našo solidarnost, pridno preko celega dne zbrali prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili otrokom v Afriki.
Letos zbrane darove bodo namenili za gradnjo
šol, zato se moto letošnje akcije glasi: »Šolo
pomagajmo skupaj zgraditi, revnim otrokom
veselje deliti.«
Vsa toplina božiča in Trikraljevske akcije je
dala dodatnega poguma 45-im konjem, njihovim lastnikom, jahačem in kočijažem,
da so se kljub ledeno mrzlemu vremenu
udeležili sedaj že tradicionalnega blagoslova
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foto: Matjaž Lekan

Pestro dogajanje na ŠTEFANOVO 2008

marec, 2009

konj na štefanovo pri cerkvici sv. Marjete v
Šmarati. Zbrali so se v kostanjevem parku
pri Gradu Snežnik. Povorka jih je vodila skozi
vas Kozarišče, nadaljevali so pot preko starega mostu v Šmarato, skozi vas do cerkvice,
stisnjene pod rob mogočnega javorniškega
gozda.
Kaplan, ki se je pripeljal ne enem od treh
zapravljivčkov, je opravil obred blagoslova
vode, soli in vseh prisotnih živali, z namenom,
da bi živali tudi v prihajajočem letu ostale čile
in zdrave, v veselje in ponos svojih lastnikov.

Domačini pa so za vsakega udeleženca priskrbeli praktično darilce v spomin na blagoslov
in z namenom, da blagoslovljeno vodo in
sol ponesejo domov tudi ostalim domačim
živalim. Gospodinje pa so ponovno dokazale,
da so nadvse gostoljubne in so za to priložnost
napekle velike količine izvrstnega domačega
peciva ter prav vse prisotne pogostile s toplim
čajem in kuhanim vinom.
Kljub premraženim udom, smo domov odšli
bogatejši s spoznanjem, da še obstaja vaško
sodelovanje, da prostovoljstvo še ni izumrlo

foto: Janja Urbiha

foto: Janja Urbiha
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in da potrošništvo vendarle še ni pokvarilo
čisto vseh. To so lastnosti, ki nam bodo še
kako prav prišle v mrkih časih, ki nam jih napovedujejo.
Lastniki konj so svoje konjičke odpeljali na
svoje domove, jih očedili in nahranili, za svoje
želodčke pa poskrbeli v gostišču na Gornjem
Jezeru. Večer smo izkoristili za druženje, prijeten klepet o preživelem dnevu, o konjih, konjarstvu in še o marsičem. Tudi nekaj štefanov
vina smo si privoščili, da so nam noge pri
plesu bolje služile.

Mirko Komidar

Nadlesk v letu 2008

marec, 2009

jnostjo, ki mora združiti misel vaščanov, da
je le v slogi moč, kjer niso na prvem mestu
osebne zamere, nam bo uspelo marsikaj.
S to mislijo v imenu Vaškega odbora Nadlesk

želim vsem sovaščanom in prebivalcem
Loške doline vse dobro v osebnem življenju
kakor tudi v medsebojnem.
SREČNO!
foto: Matic Turk

Člani vaškega odbora Nadlesk smo se v letu
2008 sestali štirikrat. Že v lanskem letu
smo na občino oddali plan, kaj vse bi bilo
treba v vasi postoriti. Od vseh načrtov nam
je uspelo uresničiti le to, da smo »pokrpali«
luknje na poti do gozda in na kolovozu proti
Šmarati
Od občine in GG Postojna smo namreč dobili
30 kubičnih metrov peska. Dela se je udeležilo
enajst traktoristov s prikolicami, dva s kiblami ter devet, ki so pomagali z ročnim delom.
Komunala je uredila tudi muldo ob cesti, na
koncu vasi proti Podcerkvi.
Že odkar je ustanovljen nov vaški odbor,
v vasi enkrat letno organiziramo gasilsko
vajo. Letos smo jo imeli pri cerkvi svete
Jedrt, kjer je že dve leti postavljen nadtalni
hidrant. S cevmi in ostalo opremo, ki jo premore vas, smo hoteli ugotoviti, kako daleč bi
lahko pogasili morebitni požar s tega mesta.
Bili smo zadovoljni z obsegom kakor tudi z
udeležbo pri vaji, predvsem s številom otrok,
ki so z zanimanjem spremljali potek vaje, na
koncu pa so celo uspešno zvili še vse cevi,
za kar so dobili zloženko Gasilske zveze Slovenije, ki je izšla v oktobru, mesecu požarne
varnosti.
Seveda smo vajo zaključili z obvezno »fotko«
ter si dobre volje postregli s pijačo in malo
posedeli ob pogovoru. Vsi smo bili mnenja, da
med vsemi potrebami za vas ima prioriteto
razsvetljava avtobusne postaje in stranskih
cest med hišami. S prizadevanjem in vztra-

Gasilska

11

ljudje in kraji

Gospa Vilma ali vedro v novo leto
Za minulo silvestrovanje na Debelem Rtiču so
mi k mizi dodelili neznano Tržačanko, gospo
Vilmo. Bila sem zaskrbljena, kako se bova
sporazumevali, ker italijanščino, čeprav mi je
jezik zvočno simpatičen, bore malo znam. Pa
me je prijazna receptorka, ki me je z novico
seznanila, potolažila, da gospa iz Trsta govori tudi staroistrsko slovensko narečje, ki ga
bom gotovo razumela. Seveda ga bom, sem
pomislila, saj je v starem kraševskem narečju
govoril tudi moj zdavnaj pokojni ata, štajerski
Primorec, ki se je s slovensko zavednimi
domačimi pred italijanskim fašizmom med
obema vojnama umaknil na Štajersko.
Za slovesno silvestrsko večerjo sem se pravočasno uredila in skozi že napol zasedeno restavracijo odšla k slavnostno pogrnjeni mizi,
da me tržaška gospa ne bi čakala. Mizo za
dve osebi so nama dodelili ob oknu, na lepem
razglednem prostoru, od koder se je videlo po
vsej restavraciji in na plesišče do recepcije.
Komaj sem se malo razgledala, ko je po restavraciji že završalo. Čez plesišče in po prehodu
med mizami je namreč prihajala starejša gospa, manjše in drobnejše postave, opirajoč se
na lepo damsko črnozlato sprehajalno palico.
Sicer pa je bila mladostno urejena – v črnih salonarjih s paščkom in zelo visoko peto, v črnem
»frfrastem« krilu iz žoržet svile, v turkizni bluzi
iz iste svile z majhnim ovratnikom in širokimi,
razkošnimi rokavi, stisnjenimi v zapestju ter
z do prsi kratkim brezrokavnikom, črnim bolerom, zadnjim hitom mode mladih, na vseh
robovih okrašenim s turkiznimi bleščicami in
z zlatima, okroglima broškama s turkiznimi
kamni na levem zgornjem in desnem spodnjem koncu ter z damsko torbico, s paščki kot
na salonarjih v drugi roki. Mlečnobeli, navzven
zavihani bujni lasje, malce na čelo počesani, so
ji segali čez ramena. Bila je diskretno naličena
in nekoliko gubasta v obraz. Ustavila se je šele
pri meni.
»Dober večer, gospa!« sem vstala in jo
pozdravila.
Ona pa meni: »Alora, ke bella pupa!«
»Vi ste gotovo gospa Vilma, jaz pa sem Aleksandra!« sem se ji predstavila in ji segla v roko,
polno prstanov na prstih, ko je odložila torbico
in postavila palico v kot.
Ona pa spet meni: »Alora, ke bellissima
j me!«
Nato sva sedli, ona pa me je gledala in gledala rekoč: »So mi rekli na recepciji, da bom,
kontenta prijazne Lublančanke, sem si mislila kake stare babe, pa vidim mlajšo pupo od
moje pupe.«
Nisem vedela, kaj naj si mislim, pa sem ji
odgovorila: »Saj tudi vi niste, ne vem, koliko
stari s to bujno pričesko, lepo pobarvanimi
lasmi in tako mladostno oblečeni.«
»Kaj rečeste, kolko?« me je vprašala.
Malo sem pomislila, pa me je prehitela z
odgovorom: »Dvanodevetdeset!«
Če ne bi sedela, bi se sesedla na stol od
presenečenja, tako pa sem komaj zajecljala:
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»Ne, nemogoče!«
»Je, alora!« je rekla in nadaljevala: »Lasje
so, natur poplajhani, oblečena sem rada po
zadnji modi in zdrava sem. No, ja, malo sem
naglušna in včasih popačeno vidim. Ampak
vas ne! Saj imam slušni aparat,« in ga je dala
v lepi srebrni škatlici iz torbice na mizo, »pa
ga nečem nosit, ker bi bila videti stara. Tudi
očala imam v tašni pa jih tudi nečem nosit, ker
bi bila stara. Je rekel dohtar, da bom oslepela,
če jih ne bom. Naj, sem rekla, samo, da nisem
videti stara! Veste, se mi pa zgodi, da vidim
žensko s poševnimi usti, z nosom postrani in
s kinezarskimi očmi, pravim: Alora, ke grda
baba! Drugi buot vidim dedca tako z nosom
postrani, z usti poševno inu z očmi zbuljenimi
ko žaba, pa pravim: Alora, ke grdi dedec! A kaj
če to? Ko se malo obrnem okrog, je dedec spet
lep in baba prav tako.«
Tej razlagi sem se od srca nasmejala. Natakar
pa naju je že zdavnaj vprašal, kaj bova pili.
Ker ne smem nič alkoholnega, sem naročila
borovničev sok in vrček vode, da ga bom
mešala in bo videti kot rdeče vino.
»Tudi jaz sem tako kontenta!« je rekla gospa
Vilma, pa sva si delali borovničev »špricar« in
si nazdravljali. Kar naenkrat me je vprašala:
»Ste sami? Nimate moža?«
»Imam, pa je šel smučat!« sem ga izgovorila.
Ker me ni razumela, sem ji z gibi rok nakazala
odriv smučarskih palic.
»Kaj če to!« je zamahnila z roko. »Sram naj ga
bo, da pušča tako mlado in bella pupo samo!«
»Kaj pa vaš mož?« sem jo vprašala.
»Alora, vi praviste, da je šel vaš tako,« in je
ponovila mojo gesto, »moj mož je pa šel tako,«
in mi z rokami pokazala gib zapika palic pri
hribolazenju, »pa je šel ča in me pustil pri
šestdesetih letih samo.«
Globoko je vzdihnila in nadaljevala: »Pa so
začeli hodít k meni pol mlajši dedci in še več
od mene, da bi se ženili. Veste, pri nas v Italiji
je to moda, da se mladi dedci ženijo s starimi
babami. Pa kaj čem jaz z mladim v postelji?
Ino, kaj če šele mlad z menoj v postelji? Tak bi
hotel mojo lepo, veliko hišo v Trstu, pa mojo
fino penzijo. Ekolo! sem rekla,« in pokazala je
figo.
»Veste, v času, ko po trgovinah še ni bilo konfekcije, ampak samo metražno blago, sem
bila znana tržaška krojačica. Za fine gospe
sem izdelovala kostime in gala obleke, pa sem
zaslužila, kolikor sem hotela, da sem si dala
postavit lepo hišo in si prislužila še lepšo penzijo. Pa sta rekli moja pupa in od moje pupe
pupa, ki sta šli že ča na svoje: »Mama inu
nona, če nisi hotela mladega, ki bi skrbel za
tvojo veliko hišo, boš morala v dom počitka,
ker sama v njej ne moreš biti!« »Ekolo!« sem
rekla. In je spet pokazala figo, si malo oddahnila ter nadaljevala:
»Pa sem si zmislila. Za pusta grem tja, kjer so
karnevali, in bom ostala, dokler bom hotela. To
bo prvi buot moj dom počitka. Veste maškare
imam strašansko rada. Nazadnje sem z njimi

plesala okrog ene fontane z vodometom, da
sem bila vsa pošpricana od vode. Pa kaj češ
to?
Poleti grem v Rovinj ali na Lošinj se kopat in
sončit in bom ostala tam, dokler bom hotela.
To bo drugi buot moj dom počitka. Jeseni pridem sem na Debeli Rtič, ker poleti je v tem
zelenju polno komarjev, ki so me enkrat vso popikali, in ostanem do silvestrovega v novo leto.
No, to je tretji buot moj dom počitka. Vmes, ko
sem doma, najamem eno pridno in hitro gospo
iz Portoroža in ji plačam enkrat več, kot bi ji
drugi, da mi dvakrat na teden uredi vse po hiši
in mi znosi iz trgovin vse, kar rabim. In to je
četrti buot moj dom počitka, alora!«
Začela sem jo občudovati. Med najinim pogovorom so že zdavnaj stregli praznično silvestrsko večerjo. Gospa Vilma se mesne predjedi sploh ni dotaknila. Od prve glavne jedi je
pojedla le juho in nekaj pereščkov solate, ostalih dobrot pa se ni dotaknila. Drugo glavno
pretežno mesno jed je v celoti zavrnila. Njen
komentar je bil:
»Odkar se živina več ne pase in ne prežvekuje
sena, ampak jo krmijo s smrdljivo silažo in
nekakšno moko kot prašiče, ki jim ne kuhajo
več v kotlih zelenjave, ne jem mesa, alora!«
Ko je začel igrati ansambel, me je naglo
vprašala:
»Vas veseli plesat?«
»Veseli me že,« sem ji odgovorila, »a ne smem
zaradi srca. Sem namreč srčni bolnik.«
»Ah, kaj če to!« je zamahnila z roko. »Jaz sem
čisto nora na ples, posebno na valcer. Kar
tresti se začnem od razburjenja, kadar ga zaigrajo.«
Med igranjem plesne glasbe se je kar presedala na svojem stolu in mi hitela praviti duhovite smešnice. Ko pa so zaigrali valček, se ni
mogla premagati. Sklenila je roki proti meni
rekoč:
»Samo en valcer moja bella pupa, lepo, lepo
prosim! Bom jaz vodila!« in gledala me je
tako milo, da ji nisem mogla odreči. Skoraj
poskočila je, ko sem prikimala, me prijela za
roko in me ponosno peljala na plesišče. Klepet
ljudi je potihnil, receptorka je vstala izza pulta, plesalci na plesišču so nama dali prostor,
gospa Vilma pa me je elegantno po moško
prijela in me vrtela po plesišču kot mladec, da
sem komaj lovila sapo in sem mislila, da me
bo kap. K sreči se je sredi plesa kar naenkrat
ustavila. Že sem pomislila, da sem napravila
kaj narobe, ko je pogledala proti svojim nogam
in odločno dejala:
»Ta pravih salonarjev za valcer si nisem obula.
Ti premalo glanc tečejo. Takoj moram v sobo,
da se preobujem v prave!«
»Ne, ne, ne, ni treba!« sem jo ustavila. »Za
mene ti dovolj gladko tečejo.« In nisem si
upala misliti, kako bi me šele vrtela s pravimi
salonarji, saj sem se s tem kratkim premorom
komaj prebila do konca valčka. Ona pa je žarela
od zadovoljstva in se smejala, ko me je peljala
na prostor, kjer me je spet zabavala s prav
marec, 2009
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kosmatimi »vici«. Z užitkom sva popili tudi
osvežilni sorbeto, ki so ga ravnokar stregli.
Pred polnočjo so zopet zaigrali valček, a v restavraciji je postalo tako bučno, da gospa Vilma ni prišla do besede, ampak je po namiznem
prtu najprej zaokrožila s kazalcem, nato pa kot
kak berač sklenila roki proti meni. Razumela
sem in ji prikimala ter s tem sprožila njen
osrečujoči nasmeh. Ponosno me je zopet peljala na plesišče in se še med vnetim plesanjem
ves čas smehljala, meni pa je že tako primanjkovalo sape, da sem komaj vzdržala do konca
plesa, ko me je prosila:
»Počakajva, lepo prosim, da slišiva, kaj bodo
še zaigrali!«
Zaigrali so polko. Zgrabila me je za roki, mi jih
položila na svoje rame in me prijela v pasu s
pripombo:

»Oh, kako lepo vas je držati, ko ste tako okrogli!« In potem sem šele videla, predvsem pa
čutila, kaj se pravi plesati na poskok, da so se
nama morali drugi plesalci umikati. Ne spomnim se, kako mi je uspelo po tej polki priti do
mize, tako brez sape in utrujena sem bila. Ko
sem si oddahnila, sva pojedli vsaka svoj košček
polnočne torte, si nazdravili s kozarčkom penine, si voščili vse lepo in dobro v novem letu
in odšli v svoji hotelski sobi. Med kratko skupno potjo pa je gospa Vilma ponavljala:
»Kako sem kontenta, kako sem kontenta!«
Tudi jaz sem morala priznati, da me že dolgo
ni nihče tako zabaval kot stara gospa Vilma, ki
ji nikakor ni videti njenih let.
K poznemu, skupnemu zajtrku, ko sem jaz že skoraj pojedla, je prišla spet vsa urejena in oblečena
v ljubko pepita srajčno obleko s širokimi belimi

čipkastimi manšeti in ovratnikom. Ko je pojedla
le navaden jogurt in spila pol kozarca gostega
soka, sem ji ob slovesu dejala:
»Pa hvala, gospa Vilma, za vse lepo, kar sva
skupaj doživeli!«
Takrat je spet skočila pokonci, me še sedečo
objela in me poljubila na levo in desno lice, pri
čemer mi je prišepnila:
»Le glejte, da se za naslednje silvestrovo spet
srečava!«
»Do takrat pa mi zaupajte, ko tako malo
pojeste, od kod jemljete vašo silno energijo?«
sem prosila.
»Od veselja do življenja!« je izstrelila kot iz
topa.
Velja si zapomniti in jo posnemati.
Sanda Turšič, januar 2009

Pustna desetletnica
foto: Borut Kraševec

Že deseto leto prihaja Pust tudi k mesarju v
Stari trg, ki se vsakokrat izkaže za odličnega
gostitelja. V vseh teh letih se je po njegovi
zaslugi zvrstila cela vrsta domiselnih likov
iz različnih koncev sveta. Letos na pustno
soboto sta bila to Škota, ki sta iz prve roke
izvirno predstavila več načinov pristnega
škotskega »varčevanja« in tako poskrbela za
dobro voljo ter optimizem. Pustni torek pa
je že po tradiciji, kot se za tak dan spodobi,
bolj mesnat. Pred leti so bile aktualne nore
krave, lani kokoš, letos pa svinjina v obliki
dveh razigranih pujsov na kolesih, ki se jima
je v pričakovanju kolin pridružil klovn s svojo
frajtonarico. Da bi se pred kolinami še nekoliko poredila, sta bila od obiskovalcev deležna
tudi priboljškov v obliki koruze tako v naravni kot tudi v konzervirani obliki. Na veliko
olajšanje in veselje obeh pujsov s kolinami ni
bilo nič, saj sta šla mesarja tudi letos v šeme
in menda bo tako tudi prihodnje leto.
B. K.

»Lahka je b’t praš’č, če so mesarji šeme.«
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arhiv: Pust

foto: Borut Kraševec

Sušenje toaletnega papirja

Poslovilne besede Pustu v slovo
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Anita Kolmanič

Pust
arhiv: Anita Kolmanič

Pravijo, da je čas pusta »narobe svet«.
»Za pusta morajo biti siti ljudje, živina in
duhovi,« so rekli včasih.

Beseda pust, ki jo je poznal že Trubar,
je verjetno nastala iz »mesopust«, to je
iz besed meso in postiti se ali iz meso
in pustiti, kar bi bil dobeseden prevod iz
italijanskega izraza carneleva v pomenu
»opusti meso«. Iz italijanskega carneleva je nastala beseda carnebale, iz te
pa evropska kulturna beseda karnevál v
pomenu »praznovanje pusta« ali »pustovanje, pust«. Danes je pri nas izraz
mesopust zastarel in se ne uporablja
več, v ruskem okolju pa še vedno pomeni
»štiridesetdnevni post«.

arhiv: Anita Kolman

ič

K pomenu besede »maškara, pustna
šema« obstajajo še izrazi: pústar, pústnjak, pústnik, fášenk in kurent. Izraz
pústnik pomeni tudi izraz za meseca februar in marec. Močna zakoreninjenost
izraza pust in kurent je podobno kot
pri priimkih Petek in Božič dala osnovo
za nastanek dveh priimkov – Pust in
Kurent.
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Pust je tudi čas, ki se ga zelo razveselijo otroci, saj se spremenijo v njihove
najljubše pravljične junake.
Pustno rajanje
Otroci iz Loške doline so na pustno soboto rajali v telovadnici osnovne šole
v Starem trgu. Zaplesali so ob zvokih
glasbe Stena Vilarja ter v spremstvu

učiteljic in vzgojiteljic – čarovnic, ki so
se veselo vrtele z otroki.
Po koncu zabave so male maškare malo
nejevoljno zapuščale prizorišče, saj jim
je veseli čas prehitro minil.
A čas gre hitro naprej in kot bi trenil, bo
leto naokrog in maškare bodo (tako vsaj
upamo) zopet veselo zarajale v telovadnici Osnovne šole heroja Janeza Hribarja
v Starem trgu pri Ložu.

arhiv: Anita Kolmanič

Samo praznovanje pusta sega v
predkrščansko dobo, njeno izročilo so
prevzeli Rimljani in si v predpomladnem
času ustvarili več praznikov, ob katerih
so se tudi šemili. V Srednji Evropi so
se po letu 1300 zabave prenesle na čas
pred štiridesetdnevnim postom.
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Majda Obreza - Špeh, Grad Snežnik

Grajski vodni izvir

Pozidan vodni izvir
V prvih letih uspešnega gospodarjenja zadnje knežje družine Schonburg - Waldenburg na
snežniškem posestvu po letu 1859 je bil zgrajen
kamnit gradič, s katerim so zaščitili špranjo vodnega izvira pred onesnaževanjem. V tej trdnjavici
je bila nameščena črpalka, ki je s človeško močjo
gnala vodo v novozgrajeni rezervoar pitne vode,
od tu pa pred grad do iztočne pipe. V kasnejših
letih so mali vodnjak pred grajskim mostom po
napeljavi vodovoda premaknili v grad.
V letih 1883/84 je bil ribnik pri gradu in izviru
ponovno urejen. Voda, zajezena s skalami in
zemljo, je imela dovolj pritiska, da je poganjala
štiri hidravlične ovne, prek katerih je bila iz
rezervoarja z lastno močjo črpana do višine
grajskega stolpa. Vodovod so lastniki izgrajevali
postopoma – poleg gradu še za ostale zgradbe,
hleve in vrt.
Vodnjak
Začetek vodnega izvira pred kamnitim gradičem
je bil že več desetletij obokan s kamnitimi
ploščami in je z izvirno vodo tvoril odprt vodnjak. Skozi čas se je pokazalo, da zajemanje
vode s posodami in rokami ni ravno higiensko,
zato so leta 1908 odprtino vodnjaka pokrili z
veliko kamnito ploščo in za črpanje namestili v
kamnite stene majhno črpalko.
Znano je, da so snežniški gospodarji velikodušno
dovolili vaščanom uporabo pitne vode iz njihovega vodnjaka. Ljudje so prihajali ponjo s
posodami in »bačvami«.
Danes vodnjaka v stari podobi ni več, so pa še
sledovi nekdanjega kamnitega oboda.
Ljudje iz Loške doline občasno še vedno prihajajo po izvirsko vodo za pitje.
Viri in literatura:
– Heinrich von Schollmayer - Lichtenberg: Snežnik
in Schonburški vladarji, prevod Jože Sterle, Gozdno gospodarstvo Postojna, 1998.
– Ustni viri

marec, 2009

Razglednica iz dvajsetih let prejšnjega stoletja

GRAD SNEŽNIK
z renesančnim izgledom, edini v Sloveniji z ohranjeno pristno stanovanjsko opremo
iz druge polovice 19. stoletja
LETNI URNIK (od 1. aprila do 30. septembra)
Ogledi VSAK DAN od 10. do 18. ure, na vsako polno uro
(ob 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in zadnji ob 18. uri).
ZIMSKI URNIK (od 1. oktobra do 31. marca)
Ogledi VSAK DAN, razen ob ponedeljkih, od 10. do 16. ure, na vsako polno uro
(ob 10., 11., 12., 13., 14., 15. in zadnji ob 16. uri).
Ogledi gradu (okrog 40 min) so možni samo z grajskim vodnikom v skupini do največ 30 oseb, ob
ponedeljkih le za predhodno najavljene organizirane skupine nad 10 oseb. Za organizirane skupine
nad 10 oseb so potrebne predhodne najave tudi v preostalih dnevih na telefon 01/705 78 14.
V času porok je ogled gradu moten, za organizirane skupine pa neizvedljiv.
Grad je zaprt za obiskovalce: 1.11., 24.12., 25.12., 1.1. in 2.1.
Dneva odprtih vrat: 3.12. in 8.2.
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

foto: Janez Špeh

Heinrich von Schollmayer - Lichtenberg:
»Grad Snežnik deli z Loško dolino poplave in
je delno zavarovan proti pomanjkanju vode
z močnim snežniškim izvirom. Ta izvir kljub
kraškemu značaju ni nikoli zatajil. Vedno je imel
dovolj vode, tudi tedaj, ko so nižje ležeči potoki
v dolini popolnoma presahnili. Presihati je začel
šele v zadnjih desetletjih 19. stol. Ko so na S
strani Loške doline pri jami Golobina skopali
kanal, ki naj bi omilil poplave, je potok v najbolj
sušnih obdobjih presahnil.«

arhiv: Borut Kraševec

Lokacija, kjer danes stoji Grad Snežnik, je že v
davnini veljala za pomembno strateško točko
z močnim vodnim izvirom na stičiščih glavnih
poti iz Istre in Kvarnerja proti Kranjski in je bila
ravno zaradi močnega studenca še kako iskana. Zgodovinski viri pričajo, da je bil snežniški
studenec edini v Loški dolini, ki je celo leto dajal
dovolj vode, medtem ko so ostali kraški izviri
preko poletja presahnili. Predvideva se, da se v
grajskih temeljih nahajajo temelji rimske vojaške
utrdbe. Znano je, da so Rimljani postavljali svoje
utrdbe v neposredno bližino vodnih virov.

Izvir nekateri domačini imenujejo Brezno, nekateri pa mu verjetno zaradi bruhanja vode ob močnih dolgotrajnih
nalivih pravijo Bruhalnik. Izvir ob bruhanju vode, november 2000.
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ljudje in kraji
Alenka Veber

Babno Polje na starih razglednicah
Leta 2007 sem se v Ljubljani udeležila
prvega mednarodnega sejma Collecta,
kjer so bili zbrani tudi zbiratelji starih
razglednic. Sleherni izmed njih je zmajeval
z glavo, ko sem ga povprašala po razglednicah Babnega Polja in širše Notranjske,
dokler nisem naletela na zbiratelja nekje
s Štajerske, ki je imel v bogati zbirki tudi
kolorirano razglednico Babnega Polja.
Slednjo sem do takrat videla le na že
omenjenem knjižnem ovitku. Nenadejana
najdba in veselje nad razglednico je bilo
močnejše od vrtoglave cene ponudnika.
Domov sem odšla bogatejša za delček
zgodovine meni tako ljubega domačega
kraja.
Ko sem nekaj dni kasneje razglednico
pokazala navdušenemu in priznanemu
zbiratelju starih razglednic, ji je cena že
trikratno zrasla. Verjetno sem se šele
takrat prav zavedla, da v rokah držim
pravcato dragocenost, zato sem jo skrbno
pospravila nazaj v torbo.
Razglednice – dragocen vir za
raziskovanje starih podob mest,
krajev, ulic, gostiln …
Številne stare razglednice slovenskih krajev danes hranijo različni arhivi, knjižnice
ter posamezniki. Njihovi motivi pa so
mnogokrat edini ohranjen slikovni dokument določenega prostora v določenem
času. Kar še posebej velja za naselja,
ki svojo podobo najbolj in najtrajneje
spreminjajo. Prav tako pa so pomembna
sporočila na hrbtni strani razglednice,
arhiv: Alenka Veber

Avtor obsežne monografije Loška dolina
z Babnim Poljem Janez Kebe (1996: 522,
534) je med drugim slikovnim gradivom iz
Babnega Polja objavil tudi dve razglednici,
ki sta med zbiralci starih razglednic zagotovo že redkost in prava dragocenost.
Prva je risana (barvna) razglednica iz
leta 1899, ki jo je po naročilu trgovca in
gostilničarja Petra Trohe iz Babnega Polja,
ki je razglednico tudi založil, narisal češki
slikar. Razglednica prikazuje tako jugovzhodni del kraja kot zaselek Bukovica in
Hrib, ki ležita na nasprotni strani.
Druga je črno-bela razglednica, ki je sestavljena iz treh slik. Prikazujejo panoramski posnetek vasi, osrednji del vasi in
gostilno Pri Viktorju. Razglednica naj bi
po Kebetovem mnenju prikazovala Babno
Polje ok. leta 1928, možno pa je tudi leto
1936, ko je bila razglednica po podatkih
Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici natisnjena. Le-ta hrani tudi razglednico iz leta
1950(?), ki je prav tako sestavljena iz treh
slik. Dve izmed njiju prikazujeta panoramski pogled na Babno Polje, tretja pa prikazuje spomenik NOB.
Na knjižnem ovitku knjige Moje Babno Polje
(1999) pa lahko vidimo še dve razglednici
Babnega Polja, obe po podatkih lastnika
razglednic Božidarja Flajšmana prikazujeta Babno Polje okrog leta 1910. Prva prikazuje jugovzhodni del kraja z župnijsko
cerkvijo sv. Nikolaja, druga pa del zaselka
Bukovica. Glede na tipografijo črk napisa BABNO-POLJE sta bili verjetno obe
razglednici kolorirani in tiskani v Trstu.

Razglednica prikazuje jugovzhodni del Babnega Polja z župnijsko cerkvijo Sv. Nikolaja.
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saj predstavljajo zapise iz vsakdanjega
življenja, navad ljudi, nemalokrat pa so
tudi duhovita. V nekaterih primerih pa ta
sporočila celo prekašajo vrednost slikovnega dela.
Če se vsaj malo poglobimo v zgodovino
nastanka razglednic, bomo hitro prišli do
spoznanja, da razglednica Babnega Polja
iz l. 1899 oz. kraj prav nič ne zaostaja
za razglednicami znamenitejših slovenskih krajev. Za meni znano najstarejšo
razglednico naše občine, ki prikazuje pogled na Stari trg s cerkvijo sv. Jurija in na
manjšem delu Grad Snežnik, zaostaja le
za leto dni ali pa tudi ne.
Kako je nastala razglednica
Predhodnica razglednice je bila dopisnica.
Na predlog dr. Emanuela Hermanna, profesorja nacionalne ekonomije na vojaški
akademiji v Wiener Neustadtu, je leta
1869 dunajska poštna uprava izdala prvo
uradno dopisnico na svetu. Imenovala se
je »Korespondenz – Carte«. Na sprednji
strani je bil prostor za naslov ter znamko,
ki je bila od začetka kar natisnjena, na zadnji strani pa je bil prostor za sporočila.
Že prvo leto so dopisnico natisnili v 3 milijonih izvodov. Privlačna je bila tudi njena
cena, saj je znašala 2 krajcarja, poštnina
pa je takrat znašala 5 krajcarjev. Prve dopisnice v Avstro-Ogrski so bile v nemškem
ali madžarskem jeziku, kmalu pa so postale dvojezične ali pa celo samo v deželnem
jeziku. Prvi slovenski izraz, ki se je pojavil
l. 1871, je bil »listnica«, od leta 1873 pa
se je prijel izraz »dopisnica«. Vendar to še
vedno ni bila razglednica. Najprej so na
hrbtno stran dopisnice v levi zgornji kot
natisnili tako imenovane razglede, ki so
prikazovali podobo krajev ter drugih znamenitosti. Počasi se je slikovni del dopisnice večal in postopoma zajel vso hrbtno
stran in razglednica je bila rojena. Slika
postane prva stran, prostor za naslov pa
zadnja. Na začetku uveljavljanja razglednic je bil prostor za besedilo skrčen, tako
da je bilo včasih dovolj prostora samo za
podpis in je marsikdo pisal kar po sliki,
če je želel sporočiti še kaj več. Sprva je
veljalo pošiljanje dopisnic za nespodobno,
predvsem zaradi možnosti prebiranja zasebnega sporočila na njih.
Leta 1904 pride v Avstriji do spremembe
v obliki hrbtne strani. Prostor za naslov
se razdeli z navpično črto na dve polovici,
na desni je prostor za naslov, na levi pa
za besedilo oz. sporočila. Včasih se pojavi
še kakšen odpošiljatelj, ki na takšni novi
marec, 2009

ljudje in kraji

Babno Polje ima ponovno svojo
razglednico
Kdo je prispeval motiv za razglednico, ki
prikazuje pogled na jugovzhodni del Babnega Polja z ž. c. sv. Nikolaja na začetku
20. stol., je verjetno nemogoče ugotoviti.
Znano je le, da je bila prvič izdana v Trstu
(SMD Modiano n. serie 17232, 19??). Podlaga ji je bila črno-bela fotografija ali risba,
ki je bila ročno pobarvana ali pa obarvana
z barvnimi klišeji.
Zavedajoč se, da omenjena razglednica predstavlja pomemben del kulturne
zapuščine Babnega Polja, se je spodaj
podpisana ob pomoči nekaterih sokrajanov odločila, da razglednica ponovno
pride med krajane.
Podobo kraja, kot je razvidna na razglednici, so s seboj v Severno Ameriko odnesli
tudi številni babnopoljski izseljenci. Med
njimi je bil tudi izseljenec Frank Troha
– Rihtarjev (r. 1894, Babno Polje, Slovenija – u. 1980, Barberton, Ohio, ZDA),
nedvomno eden izmed najbolj znanih
babnopoljskih izseljencev, ki je v svojih
številnih objavah v različnem slovenskoameriškem časopisju črpal snov prav v
rojstnem kraju.
Zato je razglednica ponatisnjena v njegov
spomin, hkrati pa smo na hrbtno stran
ob 80-letnici prve neuradno izmerjene
najnižje temperature v kraju –39,6 °C
(leta 1929) pripisali tudi ta podatek ter
dodali še prvo uradno priznano temperaturo –34,5 °C iz l. 1968. Pustili pa smo
tudi dovolj prostora za pisanje sporočila
in naslova.
Iz spoštovanja in hvaležnosti do nepoznanega avtorja razglednice ter založnika
iz Trsta razglednica ni namenjena prodaji
in nima komercialnega značaja. Na voljo
pa je vsem obiskovalcem, ki bodo obiskali
najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji in se
spustili v prijazen klepet s tem ali onim
Babnopoljcem ali Babnopoljko.
Viri in literatura:
Kebe, Janez. 1996. Loška dolina z Babnim
Poljem. Ljubljana: Družina.
Makarovič, Marija (ur.). 1999. Moje Babno Polje.
Cerknica: Zveza kulturnih organizacij: Sklad RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava.
Spletni viri:
http://www.muzej-nz.si/slo/zbirka_razglednic.
html [29. januar 2009]
http://www.arhiv-ptuj.si/Objave/Ostale_publikacije/razglednica_ptuja [29. januar 2009]
http://www.posta.si [29. januar 2009]
http://www.cobiss.si/ [29. januar 2009]
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arhiv: Alenka Veber

razglednici piše še vedno tudi po sprednji strani. Do druge svetovne vojne je v
uporabi format razglednice 140 x 90 mm,
kasneje 150 x 105 mm.

Razglednica je bila naslovljena na Valentina Ivanca, ki je bil zaposlen na železniški postaji v Jesenicah,
in pisana v nemškem jeziku.

Mati

Žena

Mati nas je rodila,
Slovence nas vzgojila,
vsaka beseda, ki jo izrekla je,
za nas svetinja je.

Mirno teče tok življenja »čas«,
draga žena,
srebrna rosa v laseh,
ozri se žena vek nazaj
in videla boš svoj življenja tek.

Nas učila je moliti,
prositi, se zahvaljevati, a ne jemati.
Nas poštenja je učila,
trdno v resnici stati, ne kloniti,
slovenske zemlje izdati.

Na svetu zemlja je nebo
za nama dolga, dolga pot
je kamen, trn na poti tej,
je zopet gladka pot.

Nas učila je ljubezni prave,
ljubiti, ljubiti ona res je znala,
ljubezen vso razdala,
nazadnje v postelji zaspala.

Ljubezen je beseda, je pomen,
obljuba trdna vez dveh src,
zvestoba v srcu je podoba
na življenjski poti tej.

A glej ga čuda sveti,
ljubezen se ni izgubila
v domačem, tujem svetu,
v mnogih srcih naših vzklila.

Je Bog nad nami, je nebo,
oči se vanj ozirajo,
utehe, sreče prosijo,
ko po življenjski poti romajo.

Slovenska kri v naših srcih vzklije
spomin na mater,
naše domačije,
nagrobni kamen nam kaže pot,
kje slovenske matere je grob.

Otroci so sreča v kisu napojena
skrb, trpljenje, sreča in veselje,
življenje nas prepleta
enemu v veselje,
drugemu je sreča vzeta.
Draga žena, še je čas,
da stisneva se na srce,
da z roko v roki
hodiva po isti življenjski poti
do sodnega dne.
Vinko Kraševec, Škrilje
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kultura
Borut Kraševec

V pričakovanju
foto: Borut Kraševec

V pričakovanju novega leta je decembra Galerija Ložanka v svojih prostorih razstavila 35
slikarskih del Silvane Lautar.
Silvana Lautar je doma iz Tršć na Hrvaškem.
Po študiju ekonomije se je leta 1980 zaposlila
v Kovinoplastiki Lož d. d. S slikarstvom se je
intenzivneje začela ukvarjati leta 2001, ko je
imela tudi svojo prvo samostojno razstavo.
Danes jih ima za seboj že sedem, sodelovala
pa je tudi na štirih skupinskih. Od leta 2003
je članica Društva notranjskih kulturnikov »Krpan« Cerknica. Prav tako je članica Kulturno
umetniškega društva »Pa – leta« iz Cerknice,
v okviru katerega obiskuje tečaj slikarstva
pod vodstvom akademske slikarke Stanislave
Sluga Pudobske.
Je velika ljubiteljica narave, zato je tudi razumljivo, da je njen osrednji motiv narava. V
svojih delih občuduje drevesa, njihove korenine, hribe, steze, vodo … Predstavljena dela
je naslikala v različnih tehnikah: od akrila,
olja, akvarela, kombinirane tehnike do suhega pastela.
Avtorico je na otvoritvi razstave predstavila
akademska slikarka Stanislava Sluga Pudobska.
V kulturnem programu je zapela Anemarija
Štefančič, ki obiskuje Umetniško gimnazijo v
Kopru.

Silvana Lautar, Stanislava S. Pudobska, Dagmar M. Mlakar na otvoritvi razstave

Dela so si obiskovalci galerije lahko ogledali
vse do konca januarja.
Od 20. marca do 17. aprila Galerija Ložanka
gosti novo razstavo. Svoja likovna dela z

naslovom Črnobelo v barvah razstavlja Milan
Vlašič, predsednik Društva ljubiteljev likovnega ustvarjanja Kočevje, ki je prepoznavno
po vsej Sloveniji.

Pavla Lavrič

Praznik naše kulture
Za nami je 8. februar – slovenski kulturni
praznik. Spominjamo se naših slavnih poetov
in ostalih kulturnih umetnikov preteklega in
sedanjega časa, močnih osebnosti, ki so zmogli in zmorejo izražati naša čutenja. So naš
odraz za čas in prostor, v katerem živimo in
v katerega vstopamo. Ob kulturnem prazniku
jih predstavlja naš največji pesnik France
Prešeren.
Slovenski kulturni praznik lahko vedno bolj
postaja praznik, ki povezuje in združuje. Na
sam kulturni dan in že veliko dni prej med
pripravami na praznovanje sleherni slovenski kraj diha in živi s kulturo. Sodeč po
lepi prire ditvi, koncertu na sam večer kulturnega praznika tudi pri nas v Loški dolini
ni bilo nič drugače. Res bogato in domiselno izbran program je občinstvo vsem organizatorjem in nastopajočim vsaj delno
poplačalo z lepo udeležbo in navdušenimi
aplavzi.
Marsikdo je z zanimanjem spremljal tudi
državno proslavo iz Cankarjevega doma na
predvečer kulturnega praznika. Morda prav
zato, da o kulturi ne bi govorili le smrtno
resno, je bila letos predstavljena burleska.
Vendarle tisto o obmetavanju s torto in ob-
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livanju s šampanjcem za današnji čas, ko
toliko govorimo o recesiji, za tistega, ki je
pričakoval bolj resno prireditev, le ni bilo
posebej primerno. Sicer pa okuse vseh ljudi
tako in tako ni mogoče zadovoljiti.
Že od leta 1947 se na ta dan podeljujejo
Prešernove nagrade za življenjsko delo s
področja glasbe, gledališča, književnosti,
likovne umetnosti in filma. Letošnja nagrajenca – igralka Ana Štefanija Drolc in slikar
Zmago Jeraj sta nas posebej navdušila vsak s
svojo slikovito predstavitvijo.
Kdo ne pozna naše priljubljene igralke Štefke
Drolc? Več kot šest desetletij ustvarjalne
navzočnosti na odru, radiu, televiziji, v filmu.
Verjetno nam bodo odzvanjale v ušesih še
dolgo njene pomenljive in opozorilne besede,
kako držimo skupaj na tem prelepem koščku
sveta. Naj citiram vsaj zaključek njene predstavitve: »Za otroke delamo, za naše otroke
na vseh področjih. Zaupajmo drug drugemu.
In ne pozabimo. Brez kulture ne bomo obstali.«
Slikar Zmago Jeraj nam je v predstavitvi
na zaključku ponudil kar akcijo: »Sprejmite
slike v vaše domove, sprejmite kipe v vaše
vrtove!«

Iz že zgoraj omenjenih področij glasbe,
gledališča, književnosti, likovne umetnosti in
filma se vsako leto podeljujejo tudi nagrade
Prešernovega sklada. Na predvečer praznika
je bilo pred podelitvijo poleg omenjenih dveh
nagrad za življenjsko delo, podeljenih še
šest nagrad Prešernovega sklada. Osebno
sem posebej prisluhnila obrazložitvi nagrade Prešernovega sklada Miranu Zupaniču
za celovečerni dokumentarni film Otroci s
Petrička. Avtor se nezaceljenih ran in intimnih tragedij loteva s skrajno občutljivostjo.
Glas daje pretresljivim usodam otrok, ki so
odraščali s stigmo izdajalcev v pomanjkanju
starševske ljubezni in ukradenega otroštva.
Pomemben poskus vrnitve dostojanstva in
integritete posameznika, obenem pa gre za
mojstrsko filmsko delo, ki nikogar ne more
pustiti neprizadetega, je bilo med drugim
rečeno ob predstavitvi nagrajenca.
Del naše kulture je vsekakor tudi to, da prenehamo z zamolčevanjem naše polpretekle zgodovine. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. To je
naša zgodovina.
Prav kulturni ustvarjalci poleg zgodovinarjev
lahko naredijo še veliko pri odkrivanju tega še
tako neraziskanega področja.
marec, 2009

kultura
Milena Ožbolt

Večerni klepet v knjižnici s člani
Bralnega krožka Fran Milčinski
V sredo, 18. februarja ob 18. uri se je v Knjižnici
Maričke Žnidaršič v Starem trgu začel Večerni
klepet, ki so ga organizirali člani Bralnega
krožka Fran Milčinski in osebje knjižnice.
Ogranizatorji si pravzaprav nismo postavljali
kakih visokih ciljev, želeli smo le pokazati
javnosti, kaj delamo in zakaj ter v svoje vrste
morda pritegniti še koga.
Večer se je začel z udarno slovensko pesmijo Oj, ta soldaški boben, ki jo je v svojem
prvem javnem nastopu kot glasbenica na flavtici izvedla ga. Mojca Potočnik, potem pa je
občinstvo spoznalo nekaj članic skupine, ki
si z branjem čim boljših knjig – kakor to pač
vsak posameznik pojmuje – redno bogatimo
življenje.
Ugledna strokovnjakinja dr. Meta Grosman, ki proučuje različne vidike branja, je v
nekem TV intervjuju nedavno ponovila, da v
današnjem času nihče ne more biti uspešen
brez učinkovitega in rednega branja, čemur
skoraj ni mogoče ugovarjati. Pa tudi, kadar je
poklicna pot že za nami in smo zato razbremenjeni prisile brati po diktatu ali iz delovne
nuje, je branje koristno in pomembno iz
različnih vidikov. Svobodo izbirati po svojem
okusu, razpoloženju in pripravljenosti pa velja
še posebej izkoristiti ...
V predstavitvi skupine je bilo med drugim
rečeno:
»Ni nas ravno veliko v tem našem krožku,
smo pa zagotovo predani knjigam in svojemu
druženju enkrat mesečno – srečujemo se vsak
prvi ponedeljek ob 18. uri v pisarni Društva
upokojencev Loška dolina. Začeli smo pred
mnogimi leti na literarnih čajankah, ki smo
jih prirejali po zasebnih hišah, potem smo
se pridružili skupini Bralnega virusa Mance
Košir, ko je ta po dveh sezonah razpadla, pa
smo se nekateri spet začeli družiti povsem
zasebno in se tam pogovarjati o prebranih delih. Leta 2006 nas je vzelo pod streho Društvo
upokojencev Loška dolina in prizadevamo si
postati tudi uradno njegov sestavni del. To pa
ne pomeni, da je članstvo omejeno na upokojence, nasprotno, odprti smo za vse generacije
in stanove ter oba spola – edini pogoj je veselje
do branja in pripravljenost to deliti z drugimi
po svojih močeh. Na tak način se srečujemo
iz čiste zaljubljenosti v knjige že tam nekje od
leta 2003 in upamo, da se bomo še dolgo.
Nedavno smo si nadeli ime Bralni krožek Fran
Milčinski, čeprav se jasno zavedamo, da si
tak velikan duha in peresa, kot je bil Milčinski
zasluži, da bi se po njem imenovala kakšna
neskončno bolj imenitna institucija, kot je
naša skromna skupinica, in Loška dolina bi
po našem mnenju morala pokati po šivih
marec, 2009

od ponosa, da se ji je rodil tak tenkočuten
premišljevalec in človekoljub, ki je znal svoje
brezčasno sporočilo odeti v žlahten humor, z
njim doseči sleherno srce in oplemeniti slovensko literaturo za zmeraj … Ampak mi smo,
kar smo, imamo, kar si zaslužimo in dajemo
naprej, kar smo pridelali. Pa naj se vsaj bralni
krožek imenuje po njem, dokler deluje ... Je že
res, da je F. Milčinski živel tukaj samo nekaj
let v najnežnejšem otroštvu – ampak ali nas
ravno to ne zaznamuje za vse življenje?!«
V nadaljevanju smo članice krožka skušale
pojasniti, kaj imamo od tega, da redno beremo, kako izbiramo knjige, kaj in kako beremo, predstavile pa smo tudi svoje najljubše
knjige oziroma tiste, ki so nas še posebej zaznamovale ter prisotnim prebrale nekaj citatov iz njih. Mnogih se je posebej dotaknila in
nas pretresla Pahorjeva Nekropola, slišali pa
smo tudi o drugačnih knjigah – recimo o precej
pozabljeni Frana Roša Zvesta četa s tematiko
prve svetovne, pa o večni Hemingwayevi Zbogom orožje, o Pozabljeni polovici, ki govori o
pomembnih, a večinoma zamolčanih Slovenkah 19. in 20. stoletja, o navdihujočem Milavžu
Breugnonu Romaina Rolanda itd. Pošteno smo
se morale brzdati, da ne bi občinstva preveč
zasule s svojimi številnimi bralnimi izkušnjami
in spoznanji ...
Še posebno obogatitev večera je pomenil dragoceni prispevek ga. Pogorilićeve, ki je strnjeno
predstavila zgodovino knjižničarstva v Loški
dolini. To bi gotovo zanimalo še marsikoga, saj
se posameznih stvari še dobro spominjamo,
marsičesa pa ne več.
Med posameznimi sklopi večernega pogovora
so se oglašale mile slovenske narodne melodije, na koncu pa smo se vsi skupaj posvetili starejšim knjižnim zanimivostim, ki jih je
– večinoma iz zapuščine Maričke Žnidaršič
– predstavila knjižnica, nekaj so jih prinesle
članice krožka, posebej pa je bil razveseljiv
odziv občinstva, ki je tudi sodelovalo z nekaj
primerki z domačih knjižnih polic. Pravzaprav
bi te zanimive knjige zaslužile prav poseben
večer, kjer bi se jim lahko bolj posvetili.
Tako smo se razšli z dobrim občutkom, da
branje ostaja naše najljubše razvedrilo, ki
bogati, razbremeni, zavaruje pred otopevanjem, neguje doživljajsko občutljivost, širi
obzorje, razveseljuje, predvsem pa omogoča
žlahten stik tudi z največjimi duhovi človeške
ustvarjalnosti ne glede na to, kdaj in kje živijo,
ne da bi nam bilo treba vstati iz fotelja. In zato
bi nam bilo ljubo, da računalniki še dolgo ne
bi izpodrinili knjig, kot nekateri že nekaj časa
grozijo ...
Zelo smo bili veseli vseh obiskovalcev, še
posebej predsednika Društva upokojencev g.
Nelca ter bralskih kolegic z Blok in lepo bi bilo,
da bi bil ta večer začetek še česa lepega.

V spomin našemu
največjemu
slovenskemu pesniku
Prešernov praznik. To je dan,
ki ga ne moreš praznovati sam,
zbrati bi se morali vsi
in ga proslaviti z vsemi častmi.
Spominjam se, ko sem bila še mlada,
kako sem njegove poezije prebirala rada,
se čudila vrstici za vrstjo,
da, kako je mogel napisati vse to?
Besedilo mu je iz srca kar vrelo –
otožno, častitljivo, veselo …
z vsestranskim poznanjem stvari in reči
je na papir nanesel dušne hrane za ljudi.
Ljubil je narod, vsak človek mu je bil
brat,
a brat pa je molče hodil mimo njega
takrat.
Zakaj se take velike ljudi šele po smrti
časti?
Zakaj se jim že prej ne privošči besedice
tri?
Za srcem ljubezni se je tudi vzpenjal zaman,
bilo je nedosegljivo, čeprav je bil velikan;
ostal je v hrepenenju po družinski sreči
in se v pesmih izpovedoval ob rani
boleči.
Njegova nadarjenost, visoke šole, doktorat;
vse to mu ni odprlo življenja srečnih vrat,
marsikatera želja mu je spodletela,
nato je še mladega močno bolezen objela.
Prešeren kot tak je živel in umrl kot siromak,
a z zapuščino mu ni bil zlepa noben enak,
njegove rokopise se je kot cunje žgalo,
bilo pa jih je neizčrpno, da je še za nas
ostalo.
S kupom denarja bi zadovoljil le par ljudi,
te nenavadne dediščine smo pa deležni
vsi,
razdelil jo je med brate vse,
kar nas je – rodu slovenske matere.
Na večne čase se lahko ponašamo
z njim in njegovo bogato zakladnico,
ki nam jo je zapustil – brez dobrin
preprosti, gorenjski, kmečki sin.
O, če bi se sedaj vrnil naš poet
bi šel na najvišjo goro in veselo zaklical
v svet:
»Ena želja se mi je pa le spolnila,
da je Slovenija samostojnost dobila!«
Milena Kraševec, Vrhnika pri Ložu

19

kultura

Kulturni praznik
V telovadnici Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja je Zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik v sodelovanju z Osnovno šolo in
Občino Loška dolina organiziral prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku. (foto
galerija na strani 2)

ki je v času študija na AG v Ljubljani za
dirigiranje prejel študentsko Prešernovo
nagrado. V svojem repertoarju so se med
drugim spomnili tudi velikih mož slovenske kulture: Trubarja, Prešerna in Kosovela.

življenje in delo pesnika Otona Župančiča,
ki je nekaj časa preživel tudi v Loški dolini,
kjer je v letih 1933 in 1934 v gradiču Koča
vas dobil navdih za cikel pesmi Med ostrnicami.

Po pozdravnem nagovoru Janeza Sterleta,
župana občine Loška dolina so nastopili
gost je Mešani pevski zbor kulturnega
društva SCT iz Ljubljane, ki imajo za seboj
bogato več kot trideset letno delovanje.
Vodil jih je dirigent Aleksandar Spasić,

Svojo pevsko točko je prireditvi dodala tudi
vokalna solistka Anemarija Štefančič nekdanja učenka starotrške osnovne šole, ki
obiskuje Umetniško gimnazijo v Kopru.

Njegovih del so se z igro, petjem in recitacijami spomnili skupina osnovnošolcev z
učiteljicami Leonido Zalar, Marjeto Nelc, in
Marjeto Turšič ter Mladinski pevski zbor pod
vodstvom Vide Truden.

Rdeča nit celotne prireditve, ki jo je vodila učiteljica Petra Turk, je bil spomin na

B. K.

Milena Ožbolt

Pred tridesetimi leti je umrl pisatelj Matevž Hace

Iz knjige:Tretji zvezek komisarjevih zapiskov,
Založba Borec, 1976

Prvega marca 1979 je umrl slovenski pisatelj in legendarni partizanski komisar
14. divizije Matevž Hace, ki se je kot
Mežnarjev Matevž rodil 4. 7. 1910 v Podcerkvi, kjer je tudi pokopan.
Nekaterim je še v spominu, kako se je
Loška dolina takrat poslovila od njega.
V tedanjem domu TVD Partizan so se ob
mrtvaškem odru Matevža Haceta vrstile
častne straže različnih društev in tedanjih
družbenopolitičnih organizacij, predvsem
pa Hacetovih soborcev. Na pokopališče so
ga pospremili številni krajani doline pa
tudi ugledni predstavniki takratne slovenske družbe.
20

zapiski, o partizanski tematiki pa govorijo tud Partizanske slike, Gozdne steze in
nekatera druga dela. Drugi del njegovega
opusa vsebuje galerijo značilnih notranjskih likov njegovega časa in njihove
zgodbe, ki jih je zaznamovalo trdo delo
in pomanjkanje, furmanstvo, tihotapstvo,
izseljevanje, brezposelnost, a tudi bogata
duhovna dediščina in modrost kmečkih
rodov. Med njegova najbolj znana dela
sodijo poleg že omenjenih Komisarjevih
zapiskov še Tihotapci, Vaška kronika,
Kmetje na prepihu, Kronika Streharjeve
družine, za knjigo Prijatelji in znanci pa je
dobil tudi Kajuhovo nagrado.

foto: Borut Kraševec

V mladosti se je Matevž Hace preživljal kot
žagarski in gozdni delavec, a je bil nekaj
časa tudi knjižničar v Starem trgu; potem
je delal kot gozdni delavec v Franciji do
vojne, ko so mu v partizane sledili mnogi
vaščani Podcerkve in Loške doline. Svoje
vojaško obdobje je zaključil kot komisar
14. divizje, po vojni pa je bil nekaj časa
pomočnik ministra za gozdarstvo, predsednik sindikata in pomočnik direktorja
Kmečke založbe, dolga leta pa tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije.
Njegova literarna zapuščina obsega 21
knjig, med katerimi so gotovo najbolj
znani zajetni dokumentarci Komisarjevi

Naslovnice nekaj Hacetovih knjig

marec, 2009
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PESMICE O ZIMI
Spesnili: učenci 2. razreda PŠ Iga vas

DANES ZIMA JE PRIŠLA, NAM
KOMAJ SMO DOČAKALI JO,

SNEGA NATROSILA.

ZIMO, POLNO SNEGA.

VZELI SMO SMUČI IN SANKE,

LAHKO SE SANKAMO IN SMUČAMO

ODHITELI SMO NA HRIB.

IN DELAMO SNEŽENEGA MOŽA.

SE IGRALI IN SMEJALI.
Nik Ravšelj

KO V DOLINO SMO PRIŠLI
IN DOMOV SMO ODHITELI,
STISNILI SMO SE OB PEČ IN VESELO PILI ČAJ.
Zala Žnidaršič

KO ZUNAJ SNEŽI,
NEŽA VSTANE S PEČI.
VZAME SANI,

ZIMA JE PRIŠLA,

NA HRIB ODHITI

NAS VSE RAZVESELILA,

IN SE PO BELEM BREGU SPUSTI.

PODARILA NAM DARILA.
Neža Lekšan

SNEŽENEGA MOŽA SMO NAREDILI,
SE SANKALI, SKUPAJ VESELILI.
KO KONEC ZIME BO,
VSI BOMO JOKALI,
DA DRUGO LETO PRIDE,

SNEŽINKICA

KOMAJ VSI ČAKALI.
Simona Urbiha

BELA, MEHKA KAKOR PUH
PADE MI NA MOJ OBRAZ.
NEŽNA, MRZLA KAKOR SOLZA
ZDRSNE MI NA MOJO DLAN.
Rok Truden
KDO NA VRATA JE POTRKAL?
K NAM ZIMA JE PRIŠLA.
OTROKOM SMEH PRINESLA,
ŽALOST PA ODNESLA.
Dominika Urbiha

BELA ZIMA,
VESELI SMO, DA SI TU,
KER SI NAM NASULA BELEGA SNEGA.
BODI Z NAMI, DOKLER SE LAHKO SMUČAMO.
Patrik Kraševec

ZIMA BELA, ZIMA MRZLA,

PRIŠLA JE ZIMA BELA

O, KAKO JE TO LEPO.

IN VESELA.

SMUČI, SANI NA RAMO POSADIM

BELE SNEŽINKE PLEŠEJO SVOJ PLES

IN BRŽ NA SNEG POHITIM.

IZPOD NEBA NA HRIBE IN POLJA.

ZIMA BELA, ZIMA MRZLA,

Tina Rigler

O KAKO JE TO LEPO.
ŠE DRSALKE SI OBUJEM IN
NA LED ODDRVIM.
Jerca Antončič

marec, 2009
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med polhki
Borut Kraševec

Vzgojiteljice v pravljičnih predstavah za otroke

Nastopi

Priprave
Vsakič posebej se dogovorijo, katera bo
prevzela vodenje oziroma skrb, da bo vse
potekalo po načrtih. Na začetku je bila gonilna sila Erna Nelc, pozneje pa vsako leto
katera druga. Pripravljati se začnejo že v
začetku novembra, ko se vse, ki želijo sodelovati, dobijo na prvem delovnem sestanku. Tja
prinesejo ideje o vsebini, jih »predebatirajo«
ter se odločijo, katera zgodba jim tisto leto
najbolj »leži« in bi ob njej otroci kar največ
doživeli. Največkrat so izbrale znane zgodbice, kot so Mojca Pokrajculja, Muca Copatarica, Lunino kraljestvo, Trije medvedi …
Ko se generacije otrok zamenjajo, kakšno od
predstav tudi ponovijo. Enkrat so se odločile
tudi za lutkovno predstavo. Imela je naslov
Zajčkova hišica.
Ko je zgodba izbrana, si razdelijo vloge, s
čimer nimajo posebnih težav, saj, kot pravijo, se med seboj poznajo tako dobro, da
že v naprej vedo, katera bo izbrala npr. vlogo zajčka, katera medveda, miške in katera
kakšen drug lik, ki nastopa v posamezni
zgodbi. Če je potrebno, kot je bilo to v igrici
Medved išče pestunjo, povabijo k igranju tudi
foto: Borut Kraševec

Zadnjo zgodbico z naslovom O miški, ki se
je preveč smejala, so zaigrale v lanskem decembru. Odigrale so tri predstave in z vsako
so napolnile dvorano. Otroke je ob predstavi,
kot večino let obiskal tudi dedek Mraz.
Didel didel daja, dedek Mraz prihaja, pa je
naslov prve predstave. Odigrale so jo 26.
decembra 1991 na odru Kulturnega doma
v Starem trgu. Ta oder je ostal njihov vse
do danes, ni pa bil edini. Kmalu so namreč
začele gostovati po vseh enotah cerkniškega
vrtca, kamor je takrat spadal tudi starotrški.
Povezale so se z Zvezo kulturnih organizacij
iz Cerknice in tako so s svojimi nastopi razveseljevale še otroke v Grahovem, Cerknici,
Rakeku, Novi vasi, Begunjah in Babnem Polju.
To so bile prave igralske turneje, ki so trajale tudi teden dni. Zadnji dve leti, tako kot v

začetku, nastopajo le v Starem trgu.
Vzgojiteljica Karmen se spominja, da so
bile na gostovanjih povsod lepo sprejete,
postrežene s toplim čajem, pogosto pa tudi s
prigrizkom. Samo enkrat se je zgodilo, da so
nekje prišle v mrzlo dvorano, kjer niso mogle
niti do vode, da bi si osvežile suha grla, in je
morala ena izmed njih kar v kostumu ježa v
bližnjo trgovino po osvežitev.
Pred nekaj leti so bile povabljene v Begunje,
kjer je tamkajšnje podjetje za otroke svojih
delavcev organiziralo predstavo. Takrat so
za igranje prvič dobile honorar, sicer pa vsa
leta predstave pripravljajo brezplačno v svojem prostem času. Vesele so, da ima vodstvo
vrtca oziroma šole že od nekdaj posluh za to
njihovo aktivnost in jih pri tem tudi vzpodbuja
in podpira.

Prva predstava. Didel didel daja, dedek Mraz prihaja, 26. december 1991
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kakšnega otroka.
Igralska zasedba je vsa leta približno enaka.
Pridružijo pa se jim tudi nove, mlade vzgojiteljice, nekajkrat so sodelovale tudi vzgojiteljice iz Nove vasi. Pri vsaki predstavi se, če
ne na odru, pa za odrom, zvrsti veliko imen, ki
sodelujejo na različne načine. Za uspeh predstav tako pripomore kar cel vrtec, na nek način
vse vzgojiteljice in pomočnice. Nekatere so aktivne pri igranju, nekatere pomagajo pri sceni,
druge so zopet veliko pripomogle s tem, ko so
v vrtcu nadomeščale tiste, ki so šle igrat, če
je bilo to kdaj v dopoldanskem času. Za vsako predstavo so potrebni tudi kostumi, razni
rekviziti in scena. Kostume volka, medveda,
zajčka, veverice … so izdelali že za prvo predstavo. V letih, ki so sledila, so jih samo še
dopolnjevale, ohranjale, komu posojale in zato
se je včasih tudi kakšen izgubil. Vse, kar je kostumografije in scenografije, naredijo same.
Vaje
Z vajami se začnejo ponavadi intenzivneje
ukvarjati le kakšen teden pred predstavo.
Posebnega učenja besedila ne potrebujejo,
saj tekst, ki ga po znani pravljici napiše katera izmed njih, hitro osvojijo. V vrtcu otrokom
namreč preberejo veliko pravljic, s pravljicami živijo vsak dan in tako jih imajo že kar v
spominu in nekako postajajo del njih.
Na vajah besedilo, če je potrebno, tudi nekoliko spremenijo, da bolj ustreza kvaliteti
zgodbe. Včasih pa z besedilom improvizirajo
tudi na sami predstavi, tako da menda nista
niti dve popolnoma enaki.
Na odru
Vzgojiteljica Darja pravi, da je trenutek,
preden se odgrne odrska zavesa, velikokrat
prisoten tisti občutek: »Kaj nam je tega
treba, kotalit se po odru? To je menda bolj
zaradi tega, ker pridejo gledat tudi starši, ki
pripeljejo otroke, saj ko smo z otroki same, je
občutek čisto drugačen. Otroci, čeprav te na
odru spoznajo, jih vsebina toliko pritegne, da
arhiv: Saša Knavs

Vse se je začelo pred dobrimi osemnajstimi
leti, ko so vzgojiteljice starotrškega vrtca
začutile nekakšno praznino v prazničnem decembrskem dogajanju za najmlajše. Sklenile
so, da otrokom za začetek pripravijo gledališko
predstavo. Pobudnik je bila vzgojiteljica Erna
Nelc, ki je k ideji pritegnila še ostale. In po
odzivih vzgojiteljic Saše Knavs, Darje Remec,
Hermine Starc, Karmen Kandare in Tatjane
Leskovec, s katerimi sem se pogovarjal, jim ni
žal, da so s tem začele in nato nadaljevale vsa
leta, ki so sledila. Pravijo, da so odzivi dobri
in je postalo kar samoumevno, da z izvedbo
pravljičnih predstav nadaljujejo iz leta v leto,
saj starši in otroci nič več ne sprašujejo, ali
predstava bo, ampak samo še, kdaj bo? Poleg
sogovornic je v predstavah na različne načine
sodelovalo še veliko njihovih sodelavk, kot
pravijo, je ni v vrtcu, ki ne bi na nek način k
temu prispevala delček sebe.
Med pregledovanjem fotografij iz preteklih
predstav so se prav razživele ter se nasmejane in z zadovoljstvom spominjale mnogih
trenutkov, ki so jih bile deležne ob vsaki predstavi posebej.

Lunino kraljestvo, 16. december 2005
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pozabijo na vse.«
Vzgojiteljica Saša se spomni, da je prva tri leta
imela grozno tremo, ko je bilo treba povedati
besedilo: »Imela sem občutek, da imam v grlu
cmok in da ne bo šla beseda iz ust in glas se
je tresel. Čeprav je trema še vedno, je z leti
ta cmok izginil.«
Poleg takšnih in drugačnih občutkov pa se na
odru včasih zgodi tudi kakšna drobna anekdota, ki se je rade spominjajo. Ena takih je
bila v predstavi Tri muce. Ko so jo igrale v
Begunjah, je vzgojiteljica Tatjana, ki je igrala
muco, besedilo nekoliko po svoje prikrojila in
je namesto: »Kaj bodo pa muci rekli?« dejala:
»Kaj bodo pa fantje rekli?« Publika napake
seveda ni opazila, je bilo pa zato za odrom
toliko več smeha na ta račun.
Pot na predstave

količini snega čisto počasi pomikale proti Novi
vasi, odigrale predstavo in se zopet počasi, v
snegu vrnile domov. Nekoč pa so v poledici
počasi podrsavale v Babno Polje, tako da niso
vedele, kako bodo prišle nazaj …
Različne aktivnosti
Prva leta so pripravljale predstave le za
decembrske praznike, kasneje pa so jih v
okviru vrtca začele pripravljati tudi za kulturni praznik. V lanskem letu je bilo to celo
v delovnem načrtu vrtca. V Iga vasi so strokovne delavke in pomočnice pripravile predstavo za svojo starostno skupino otrok, v
Starem trgu za svojo. Na te predstave so vabljeni tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca. Eno
leto so pripravile igrico Grad Gradiček za prireditev V deželi ostrnic.
S pevskim zborom, plesno skupino ali
posameznimi otroki nastopajo na različnih
prireditvah v Loški dolini. Sodelovali so na
novoletnih delavnicah pod šotorom, na prireditvi V deželi ostrnic in srednjeveškem
dnevu, na obletnici evropskega parka …
Pripravili so razstavo likovnih del na občini,
Novi ljubljanski banki in Gradu Snežnik ter tri
leta zapovrstjo v Kovinoplastiki Lož, kjer so
imeli tudi nastope. Nastopili so v cerkniškem
domu za ostarele in tudi pri društvu upokojencev. Tudi v samem vrtcu se veliko dogaarhiv: Saša Knavs

Rade se spominjajo tudi voženj na nastope, ki
so bile vedno polne smeha in dobre volje.
Svoje nastope so vedno vzele zelo resno in
odgovorno, tako da jih ni ustavil niti sneg niti
poledica. Tako je bilo tudi nekoč, ko je močno
snežilo cel dan vse od jutra in je bilo snega
toliko, da je bilo treba dvorišče večkrat čistiti.
Vzgojiteljica Saša se spominja, da ji je soseda
takrat dejala: »Še kakšna igralska skupina
odpove igro, vi jo pa ne morete.« Predstave
res niso odpovedale, ampak so se kljub veliki

Medved išče dudo, 29. februar 2008

marec, 2009

Otroci v igavaškem vrtcu z navdušenjem spremljajo predstavo Zajček uh,
18. decembra 2007

ja. Ob rednem programu vrtca vzgojiteljice
pripravljajo tudi razne obogatitvene dejavnosti za otroke različnih starosti: pevski
zborček, likovne, plesne, pravljične ter lutkovne urice. Tudi redni programi so obogateni s
posebnimi dejavnostmi. V različnih oblikah in
ob posebnih priložnostih, kot so materinski
dan in novo leto, skupaj z otroki pripravijo
srečanje s starši.
Vztrajnost
Da pri igranju in ostalih aktivnostih vztrajajo
toliko let, je zagotovo dober odziv staršev in
seveda otroška publika, ki so ji pravljice tudi
namenjene. Igranja ne jemljejo samo kot delo,
ampak tudi kot zabavo in način druženja, kjer
se med sabo »pohecajo« in nasmejijo. Tudi v
službi se med seboj dobro razumejo, čeprav
pravijo, da včasih tudi malo »pogodrnjajo«.
Mnenja so, da s tem dobrim medsebojnim
sodelovanjem samo pridobivajo. Tako se
naredi vse veliko lažje in v zadovoljstvo vseh
tudi bolje.
In gotovo drži tudi to, kar je za zaključek dejala vzgojiteljica Hermina: »Če nekaj počneš
dolgo let, se kar nekako združi s tabo, postane tvoja last, za katero si odgovoren.«
Otroci in starši, vabljeni na ogled predstave
tudi konec letošnjega leta!
arhiv: Saša Knavs

Medved išče pestunjo, 15. december 2006

arhiv: Saša Knavs

arhiv: Saša Knavs

med polhki

Lanskoletna predstava O miški, ki se je preveč smejala
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pripovedno izro~ilo
© Alenka Veber

Kos kruha – spomin na mater
Frank Troha – Rihtarjev

Edina znana fotografija Trohove mame Marije
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gospodinje z otroki. Tudi naša gospodinja
se je ukvarjala z delom, kar ji je oče odločil.
Gotovo je bila tisti dan pozabila pripraviti
nam otrokom potrebno jed. Postajal sem silno
lačen, šel sem v kuhinjo, pa sem se gospodinji bal to povedati, upal sem, da se bo spomnila sama, pa se ni hotela. Precej visoko na
polici sem zagledal precej velik kos že trdega
kruha. Poželjivo so mi na njem obvisele moje
oči. Upal pa sem še naprej, da se bo morda
gospodinja le spomnila, da sem lačen. Morda
bo tudi sama posegla z roko po starem kruhu
in mi ga dala. Moje pričakovanje je bilo zaman.
Zopet sem odšel iz kuhinje in se usedel na tnalo, to je bil odrezek hloda, na katerem so cepili
drva. Oprijela se me je dremavica, glava mi je
omahovala sem ter tja. Ponovno sem vstal in
odšel v kuhinjo in žalostno gledal kos kruha
na polici. Mislil sem ga z burkljami potegniti
doli in se potem z njim skriti kje zunaj, da ga
bom z zobmi razdrobil in tako napolnil prazen
želodček. Pa sem se zbal kaj takega storiti in
odšel sem zopet ven in se usedel na vežni prag
popolnoma obupan.
Končno se je pred menoj pojavil oče in ker sem
se mu zdel nekam slab, je vprašal gospodinjo,
če sem morda bolan. Gospodinja mu je odgovorila, da ne ve, kaj mi je, pa je potrdila, da
sem morda res bolan. Ko je oče ponovno stopil
arhiv: Alenka Veber

ker smo si predstavljali, da naša mati ne sme
umreti.
Ko je bila mati v bolnišnici, je oče najel neko
žensko za gospodinjo, da bo skrbela za nas
otroke, za dom in kuho. Kako je ženska nadomestovala mater, je najbolj vedel oče in
gotovo se je tudi on sam tega dobro spominjal
do svoje smrti. Naj je bilo tako ali tako, jaz kot
otrok sem takoj spoznal, da je imela nova gospodinja eno veliko napako. Vedela ni, kdaj smo
bili otroci lačni. Jaz sem začel hirati in sem
žalosten posedal okrog hiše, ni mi bilo mar za
druge vaške pobaline in ni me veselilo, da bi se
z njimi igral. Vsaki dan se mi je zdelo, da čutim
v želodcu praznino, ki jo je povzročal glad.
Vedel sem, da tega prej nisem občutil, ko je
bila mati doma. Kadar sem si zaželel nekaj za
lačna usta, se nisem bal mater prositi za kos
kruha. Z veseljem mi ga je odrezala, pa sem
zopet stekel ven, včasih sem pa na vežnem
pragu sedel toliko časa, da sem kruh pojedel,
potem pa vesel stekel k drugim otrokom in z
velikim zanimanjem opazoval starejše, ki so s
pipci izrezovali vozičke, seveda so morali biti
vozički tembolj podobni velikim kmečkim vozovom, ker o avtomobilih in aeroplanih tedaj
nismo niti sanjali.
Bilo je nekega dne, ki so bili ljudje najbolj
zaposleni s košnjo, doma v vasi so bile le
arhiv: Alenka Veber

Najlepše spomine na mater je opisal Ivan Cankar, ki je tudi sam občutil grenkobo življenja do
svoje prezgodnje smrti.
Spomini izza otroških let se tembolj nanašajo
na mater in o materi bi lahko sleherni človek
spisal svojo lastno zgodbo, za to se pa le redki
odločijo. Po dolgem odlašanju sem se torej
tudi jaz odločil, da napišem to kratko zgodbo
izza tistih otroških dni, ko sem začel spoznavati, da življenje ne bo zame nič lepo.
Dolga vrsta let je pretekla od tedaj, pa se spominjam, kot bi se bilo to zgodilo včeraj. Vem,
da nisem bil še šest let star, ker v šolo še nisem
hodil. Tudi moje pestunje Mrs. Jerice Kordiš,
sedaj živeče v Gornjem Michiganu, ni bilo več
pri naši hiši. Ker vsem nadaljnjim otrokom
mojih staršev, ki so se rodili za menoj, sem bil
jaz pestunja.
Ko je bilo na kmetiji največ dela, je nekega
dne moja mati resno zbolela in bati se je bilo
najhujšega. Zdravnik iz Loža je odredil, da
se mora mater takoj odpeljati v bolnišnico
v Ljubljano. Takrat nas je bilo troje otrok
pri hiši. Ni nam bilo mar, kako bo oče sam
vodil gospodarstvo in gospodinjstvo, otroci
smo mislili le na mater ter težko pričakovali,
kdaj jo bodo zopet živo in zdravo pripeljali
iz Ljubljane. Da bi se lahko pripetilo, ko žive
matere ne bi več videli, na to nismo mislili,

Najmlajši Frankov brat Jože je l. 1943 umrl v koncentracijskem taborišču na Rabu.

marec, 2009

arhiv: Alenka Veber

pripovedno izro~ilo

Potniki na enem izmed parnikov, ki je plul proti obljubljeni deželi – Ameriki.

k meni in me začel spraševati, sem pa zajokal:
»Jaz sem lačen.« Seveda je oče koj odšel h gospodinji in je sledilo prerekanje.
Gospodinja se je držala silno jezno, otroci smo
potem dobili potrebno večerjo in jaz nisem
bil nič več bolan. Naslednji dan sem pa prosil
očeta, naj mi on da tisti kos kruha s police,
ki sem si ga bil tako zaželel. Oče mi ga je dal
brez obotavljanja rekoč: »Na, pa ne vem, če
ga boš mogel razgristi, ko je tako trd.« Jaz, ki
sem si tisti kos kruha prejšnji dan tako zaželel,
sem ga končno po daljšem drobljenju z zobmi
pospravil in tako se je končno tudi moja želja
izpolnila.
Kako je šlo gospodinjstvo pri hiši brez prave
žene in matere, se je gotovo tembolj zavedel
oče. Kar nekam naglo se je odpravil in odšel
v Ljubljano. Ker so zdravniki ugotovili, da kaj
hujšega za mater se ni treba bati, se je končno
mati zopet, dasi še bolna, pojavila v hiši. Tisti
dan je bil v resnici moj prvi najveselejši. In v
tistih otroških letih sem tudi zaznal, da nobena
ženska ne more otrokom nadomestiti njim
lastno mater. Dogaja se pa obratno, da otroci
pozabljajo, kako se morajo do mater ravnati.
Marsikdo se tega zaveda šele potem, ko je prepozno in ko matere ni več.
***
Spominjam se na žalosten dogodek, kako so
otroci na tragičen način izgubili mater. Bilo mi
je nekako dvanajst let starosti, takrat sem se
čutil, da sem že odrasel mož. Pri kmečki hiši
s šesterimi otroki, je mati naglo zbolela, le hitra operacija ji je mogla rešiti življenje, tako so
odredili prevoz s kočijo s konjsko vprego do
Rakeka, potem pa z vlakom v Ljubljano. Pa se je
zgodilo, da so se vozniku na cesti konji splašili,
voznik si je po naključju rešil življenje, ubila
se je pa bolnica. Namesto, da bi jo pripeljali v
bolnišnico, so pripeljali mrtvo nazaj. Smrtna
nesreča je pretresla ljudi vse vasi. Slehernemu
so se pa najbolj zasmilili otroci, ki jim je velika
nesreča vzela mater.
marec, 2009

Na dan pogreba me je cerkovnik odločil, da sem
prvi pred pogrebnim sprevodom nesel velik črn
križ. Potem sem opazoval, kako so na vrveh
spuščali krsto v jamo in kako so potem bobnele
strnjene kepe prsti, ko so padale na krsto. Mislil sem si sam pri sebi, da mrtva mati vse to
sliši in čuti. Možje pogrebniki so se mi zdeli kar
okrutni pri tem žalostnem delu in sem si zopet
mislil, da ne bi smeli tako robato metati zemljo
na krsto. Ko sem gledal otroke mrtve matere
in moje otroške tovariše, kako so jokali, ko so
jim v jami zagrinjali mrtvo mater, ki jo ne bodo
nikdar več videli, sem se tudi jaz razjokal ob
misli, da se bo nekoč tudi z mojo materjo tako
zgodilo. To se pa na našo srečo ni zgodilo, ker
moja mati je končno dosegla visoko starost. Tujina mi je pa preprečila, da nisem videl, kako so
tudi njo v preprosto zbiti leseni krsti zagrebli v
jamo na vaškem pokopališču. V svojih otroških
letih sem pa videl mnogo takih žalostnih prizorov, ki so mi ostali trajno v spominu.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal zvest
prvi objavi. (Op. A. V.)
Objavljeno v: Glas naroda, 66(1958), št. 036,
New York, Tuesday, May 6, 1958.
Trohova družina v Babnem Polju
Frank (France) Troha, p. d. Rihtarjev, se je rodil
v Babnem Polju 15. 5. 1894, očetu Frančišku
(r. 21. 4. 1871 – u. 1942) in materi Mariji
(r. G[e]rlj v Lipsenju [Goričice] 11. 12. 1868 –
u. 4. 8. 1955,).
Stari oče, Janez Troha (r. 1834 – u. ????) je bil
vaški podžupan ali rihtar, zato tudi naziv »pri
Rihtarjevih«. Svoje čase je bila pri Rihtarjevih
gostilna. Lepa in prostorna hiša, vredna svojih
1.400 goldinarjev. In takrat je največja dota v
vasi znašala 300 goldinarjev.
V prvem zakonu Marije z Janezom Troho
(r. 20. 10. 1860 – 189(?) se jima je rodil sin
Janez (r. 1891 – u. 1915). Zaradi bolezni je
mož Janez leta 189? umrl. Mati Marija je ostala s prvorojencem Janezom na kmetiji sama
in v zakon vstopila z bratom pokojnega moža
Frančiškom Troho.

V zakonu so se jima rodili še otroci Anton
(r. 1897 – u. ????), Frančiška (r. 1899 – u.
1983), Marija (r. 21. 4. 1902 – u. 26. 6. 1966),
Jožef (r. 1903 – u. 1943), Ivanka (r. 5. 9. 1905
– u. 1951).
Brezskrbno otroštvo, tako Frankovo kot ostalih otrok, je kmalu zaznamoval odhod očeta
Frančiška v Ameriko leta 1904, ko je bilo
Franku 10 let, najmlajšemu Jožetu dobro
leto, sestra Johana pa je bila še v materinem
trebuhu.
V letu 1904, ko je Frankov oče odšel v Ameriko,
je Babno Polje zapustilo 13 izseljencev. V tem
letu so izseljenci iz Babnega Polja odhajali v
Pennsylvanijo (10), Minnesoto (1) in New York
(2). Kam je odšel Frankov oče, lahko le ugibamo, z gotovostjo pa lahko trdimo, da se je mladi Frank z njim srečal leta 1914 v Georgiji.
Že leta 1902 pa je v Ameriko, Pennsylvania,
St. Mary’s, odšel očetov brat in Frankov stric
Jožef Troha. Z njim se je mladi Troha srečal ob
prihodu v Ameriko leta 1913.
Velika družina in verjetno tudi dolgovi na
Rihtarjevi kmetiji so prignali Frankovega očeta,
da je zapustil veliko družino s šestimi otroki in
z enim še nerojenim ter sledil številnim Babnopoljcem, ki so v začetku 20. stoletja zapustili domači kraj v želji, da ostanejo v Ameriki
leto ali dve in se vrnejo domov z bogatim
zaslužkom. V obljubljeni deželi je tako mladi
gospodar ostal vse do konca prve svetovne
vojne.
Tako sta materi Mariji s kopico otrok največ
lahko pripomogla najstarejša dva, Janez in
France. A pridne otroške roke niso bile dovolj.
Pred letom 1913 je Frankov starejši brat Janez
odšel služit cesarjevi vojski, kjer je leta 1915 v
prvi svetovni vojni izgubil življenje.
Leta 1913 je 19-letni Frank sprejel težko
odločitev in se v skupini petih Babnopoljcev
odpravil v Ameriko. Kot sam pojasnjuje, je
odločitev prišla nenadoma:
»Sreča mi je bila mila, da so se takrat dobili
dobri ljudje in mi posodili denar, če mi ne bi
bil dal gospod župnik Č[e]rne 50 goldinarjev
in Lukavi 200 goldinarjev, pa v Ameriko ne bi
bil šel, ker na tisto karto, ko jo je dobila Franca [Trohova sestra] od strica Jožeta jaz nisem
mogel iti, lahko bi bila šla pa ona, tudi takrat,
ko sem šel jaz, pa se je skesala in to je storila
v svojo največjo škodo. Čeprav sem bil takrat
zelo mlad, sem bil pa vseeno zvit in tako sem
dobil z zvijačo pravilen potni list in tako se je
vse hitro završilo, da sem odšel daleč v tuji
svet, kakor nešteto drugih Babnopoljcev. Prvo
pismo, ko sem ga prejel v Ameriko od mame,
je bilo silno obžalovanje, zakaj so me pustili,
potem ko me ni bilo več, so šele vedeli, kaj so
zgubili in dosti več kakor pa kmet svojo edino
molzno kravo.«
Drugega oktobra l. 1913 je Troha zapustil
domači kraj in se odpravil do ladijskega
pristanišča v Trstu. Parnik Martha Washington je izplul 4. oktobra in po sedemnajstih
dneh vožnje prispel na Ellis Island, kjer je
Troha srečno prestal pregled priseljeniških
oblasti in se odpravil v državo Ohio, v
mestece Barberton, kjer je že bil njegov stric
Jože(f).
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župnijska stran
Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

Iz pusta v post

Postni čas začnemo
torej s pepelnico, ko
duhovnik pri obredu
pepeljenja pokriža
vernike s pepelom
in izreče besede:
»Pomni človek, da
si prah in da se v
prah povrneš!« ali
pa »Spreobrni se in
veruj evangeliju!«.
Kadar smo žalostni
in potrti, ko pretrpimo neko žalitev in
krivico, ko trpimo v
preizkušnji, ne da bi
se upirali ali razjezili, takrat je naše
srce kot zmleto ali
stolčeno v prah. Takrat začne delati Bog. Kot
je prej vzel prah zemlje in ustvaril Adama,
tako naj sedaj vzame naše srce in ga oblikuje
na novo, ga preoblikuje in naše srce se prerodi kot novo. Sposobno je novih čustev in
doživljanja, postajamo bolj človeški in bolj
Božji hkrati.
To je pravi smisel postne spokornosti:
ponovno izročiti Bogu svoje srce, da bi ga on
lahko na novo oblikoval. Torej, če se naučimo
doumeti smisel skrivnosti, ki jo živimo, bo
srce odkrilo nove moči, da bi to skrivnost
živelo v globino in končno našlo veselje, ki
ga išče, kljub vedno prisotnim bolečinam.
Spreobrnjenje je vrnitev k intimnosti in
zaupnosti, k temu, da vedno bolj intenzivno zaznavamo prisotnost Tistega, ki
nas je vzljubil in nas kliče v svojo ljubezen.
Verovati evangeliju pomeni verovati v držo
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ljubezni – in ne ego izma, pa naj ves svet še
tako trdi, da je le-to edini način preživetja.
Na prvo postno nedeljo smo prebrali v
evangeliju stavek: »Duh je odvedel Jezusa
v puščavo.« V njem je pomemben poziv na
začetku postnega časa. Jezus je poslušen
navdihu Svetega Duha in se umakne v
puščavo, kjer ostane štirideset dni v postu,
molitvi, premišljevanju in boju. Vse to se
dogaja v globoki samoti in molku.
Toda vabilo k hoji za Kristusom v puščavi je
namenjeno nam vsem. Preživeti nekaj časa
v puščavi pomeni ustvariti nekaj praznine in
molka okoli nas, ponovno odkriti pot našega
srca, umakniti se hrupu in zunanjim obremenitvam, da bi vstopili v stik z globljimi izviri
našega bitja.

v nas. KAKO? Krščansko izročilo nam ponudi
odgovor v eni sami besedi: POST.
Pomembnejši od posta pri hrani je post od
hrupa in od podob. Živimo v civilizaciji podobe; postali smo požiralci podob. Preko
televizije, tiska in resničnosti, ki nas obdaja,
dopuščamo, da prihaja v nas ogromno podob. Veliko od njih ni zdravih, širijo nasilje
in zlonamernost in ne delajo drugo, kot da
ščuvajo najslabše vzgibe, ki jih nosimo v
sebi. Najslabše pa je morda to, da dajejo
napačno in nerealno podobo o življenju z
vsemi posledica, ki iz njih izhajajo, ko se
človek sooči z resničnostjo.
Druga vrsta posta, ki ga lahko živimo v postnem času, je izogibanje slabim besedam. Sv.
Pavel je v pismu Efežanom priporočal: »Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust,
marveč le dobra, da
bi bila ob potrebi v
izgrajevanje, da bi
podelila milost tistim, ki poslušajo.«
Pred nekaj leti se
je neka skupina na
začetku
postnega
časa spraševala, kaj
storiti, za kakšno
skupno pobudo se
odločiti, da bi bila
pomenljiva za ta
čas. Takoj so se
morali odreči postu
od hrane, ker so bile
med njimi nekatere
mame noseče, druge
pa so dojile. Zato so
se odločili, da bodo
za svoj program vzeli
zgoraj navedene apostolove besede in se
bodo skupaj postili
od slabih besed. In to
je bil zelo blagoslovljen postni čas.
Slabe besede niso le kletvice; so tudi ostre,
negativne besede, ki sistematično izpostavljajo
šibko stran brata, to so kritične in sarkastične
besede. V življenju družine ali skupnosti imajo
te besede moč, da posameznika zaprejo v
sebe, odnosi se ohladijo, ustvarja se zagrenjenost in nejevolja. Te besede dobesedno »ubijajo«, prinašajo smrt. Ena sama beseda lahko
bolj zaboli kot pa udarec s pestjo.
foto: Borut Kraševec

Po razposajenem pustnem rajanju nas pepelnična sreda povabi k resni štiridesetdnevni
pripravi na veliko noč. Začenja se nov liturgični
čas. Začenja se čas posta s strogostjo in z
obredom pepelenja. Postni čas nas vabi k
odpovedi, molitvi in dobrodelnosti. Ti trije
stebri posta nam resnično pomagajo, da pripravimo svoje srce na največji krščanski
praznik.
Odpovedovanje hrani ali drugim stvarem,
ki jim posvečam preveč pozornosti, mi lahko
pomaga, da lahko postanem manj navezan
na vse, kar je ustvarjeno. Post je v judovski
in krščanski tradiciji vedno povezan z molitvijo. Pozorni pa moramo biti, da pri molitvi
ne izrekamo samo mnogo besed, ampak da
UTIHNEMO in PRISLUHNEMO božjemu glasu
v sebi in okoli sebe, v naravi in svetu. Dobrodelnost je tretji
steber postnega časa. Kdor se prostovoljno odpoveduje
in moli, vidi tudi
stisko in potrebo
sočloveka.

Postni čas je priložnost, ki jo Cerkev ponuja
brez razlike vsem, da bi iz njega napravili
čas puščave v okolju, v katerem živijo. Če
človek postni čas živi poglobljeno, je to neke
vrste ZDRAVILNO RAZSTRUPLJANJE DUŠE.
Na tem svetu ne poznamo le zastrupljanja
z ogljikovim dioksidom; poznamo tudi zastrupljanje s pretiranim hrupom in svetlobo.
Potrebo po času zbranosti in samote ne
čutijo le verni ljudje, ampak vsak človek, ki se
zaveda svojega duha, svoje duše ali pa vsaj
svobode, ki jo mora ohranjati in varovati.
Današnja miselnost družbe je: »Hrup naj teži
ljudi; omamil jih bo, da ne bodo razmišljali in
odločali oni sami, ampak bodo sledili modi,
kupovali tisto, kar hočemo mi, trošili tisto,
kar bomo rekli mi.«
KAJ STORITI? Ker ne moremo oditi v
puščavo, je potrebno ustvariti nekaj puščave

Naj Duh, ki je »odvedel Jezusa v puščavo«,
tja povede tudi nas, nas spremlja v boju
zoper zlo in nas – prenovljene v duhu
– pripravi na obhajanje velike noči. Želim
vam, da bi letošnji sveti postni čas vzeli zares. Naj bo postni čas zelo konkreten in naj
sloni na treh stebrih: na odpovedi, molitvi
in dobrih delih. Želim vam blagoslovljen
postni čas!
marec, 2009

dru{tva
Zlata Turk

Ustanovljeno Društvo žena in
deklet na podeželju Ostrnice,
Loška dolina

– delovanje in povezovanje v lokalnih in drugih skupnostih na kulturnem, družabnem
idr. področjih.
S svojim delom je društvo pričelo takoj po ustanovitvi in za svoje članice organiziralo predavanje o EFT – tehnika doseganja čustvene
svobode, kuharski tečaj na temo »za vsakogar
nekaj dobrega«, delavnico izdelave novoletnih in božičnih aranžmajev, prednovoletno
srečanje članic in sodelovanje na dobrodelnem novoletnem teku in hoji. V letošnjem
arhiv: Društvo žena in deklet Ostrnice

Društvo bo delovalo na območju občine Loška
dolina z namenom povezovanja na področju
izobraževanja, družabnih in kulturnih aktivnosti ter aktivnosti za ustrezen ekonomski
položaj ženske na podeželju v družini in družbi
ter delovanje za boljšo kvaliteto življenja na
vasi. V statutu je društvo med svojimi cilji
med drugim zapisalo:
– pospeševanje osnovne kmetijske dejavnosti v tržno zanimive in ekološko
neobremenjujoče tehnologije;
– pospeševanje razvoja dopolnilih dejavnosti
na kmetijah za cilj boljšega ekonomskega
položaja kmetice in njene družine ter vzpodbujanje organiziranega trženja;
– izobraževanje in prenos znanja v prakso na
različnih interesnih področjih, z različnimi
metodami, organiziranja različnih strokovnih predavanj;
– vzpodbujanje individualnih aktivnosti žensk
na podeželju za lastno uveljavitev v družini
in družbi;
– povezovanje in informiranje žensk na
podeželju z novostmi na področju družbenih
dejavnosti;
– organiziranega pristopa k urejanju kmetij,
vasi, podeželja v celoti,

arhiv: Društvo žena in deklet Ostrnice

Na ustanovnem občnem zboru dne 14. 11.
2008 je bilo ustanovljeno Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina. Ustanovitev društva je podprlo preko štirideset
članic.

letu pa poteka že nadaljevalni in začetni
tečaj kvačkanja ter rekreacija za članice pod
strokovnim vodstvom. V mesecu januarju smo
se lahko na tečaju peke kruha naučile speči
dober in zdrav kruh. Tečaj je vodila ga. Ana
Zakrajšek, ki je v letu 2008 pridobila certifikat
o nacionalni poklicni kvalifikaciji – izdelovalka
kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način.
V nadaljevanju vam ponujamo recept za
pripravo ovsenega kruha:
Potrebujemo:
● 30 dag ovsenih kosmičev
● 5 dcl vrele vode
● 70 dag moke TIP 850
● 2 dag soli
● 3 dag kvasa
● 1 žlička sladkorja
Postopek:
Ovsene kosmiče oparimo in jih ohladimo na
30 stopinj. Dodamo sol, moko in kvasni narastek.
Zamesimo testo, ki naj počiva 25–30 minut.
Nato ga pregnetemo, oblikujemo in damo v
pekač, ki ga namažemo in posujemo z ovsenimi kosmiči.
Vzhajamo približno 30 minut. Pečemo 60
minut pri 200 stopinjah. Pred pečenjem testo
lahko prebodemo.
Kruh iz ovsenih kosmičev je zelo zdrav in ostane dolgo svež.

marec, 2009
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dru{tva
Boris Žagar

Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož

Narodnozabavni kvintet na koncertu v Grahovem
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Anemaruja Štefančič in Miran Žitko skupaj z Pihalnim orkestrom Kovinoplastika
Lož na koncertu v Grahovem

foto: Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

Novoletni koncert Pihalnega orkestra

po odzivih je nastop narodnozabavnega
kvinteta dobro sprejelo tako občinstvo v
dvorani kot tudi člani pihalnega orkestra,
saj tovrstne glasbene zasedbe orkester še
ni gostil.
Drugi del koncerta je bil klasično obarvan. Ta
se je pričel s skladbo J. Straussa, Na lepi modri Donavi, ki je izjemno sovpadla s takratnimi prazničnimi dnevi. V naslednji skladbi,
Ariji Laurette iz opere Gianni Schicchi, pa se
je na tokratnem koncertu prvič predstavila
pevska solistka, članica orkestra, Anemarija Štefančič. Kljub temu da smo Anemarijo
na naših koncertih že večkrat slišali, nas je
znova presenetila s svojim izjemnim pevskim
talentom. Ob njenem petju, odlični interpretaciji, samozavestnem in celovitem nastopom namreč nihče od obiskovalcev koncerta ni ostal ravnodušen. Tudi Anemarija
obiskuje Umetniško gimnazijo v Kopru, poleg
tega pa se izpopolnjuje na različnih seminarjih. Je članica Akademskega pevskega zbora
foto: Borut Kraševec

Za orkester je nato sledila krajša pavza,
med katero se je prvič javno predstavil
narodnozabavni kvintet. Tega sestavljamo
harmonikar Andraž Trampuš, trobentač
Boštjan Berkopec, kitarist Jure Brinovar ter brata Zoran in Boris Žagar na
klarinetu oziroma baritonu, ki sva hkrati
dolgoletna člana pihalnega orkestra. Vsi
našteti smo tudi člani Akademske folklorne
skupine France Marolt, kjer smo poleg ljudske glasbe začeli preigravati tudi narodnozabavne viže. Za tokratni nastop smo ustanovili svoj ansambel in se predstavili s
skladbami Ansambla bratov Avsenik, ki je
tudi naš vzornik. Na koncertu smo zaigrali
skladbe Po nevesto, Spomin, Veseli svatje,
Pastirček in nepogrešljivo polko Na Golici. V
narodnozabavnem kvintetu smo se povabilu
v goste pihalnemu orkestru z veseljem odzvali. Tako dobro obiskan koncert pihalnega
orkestra je namreč odlična priložnost za
našo predstavitev v domačem kraju. Sodeč
arhiv: Pihalni orkester Kovinoplastika Lož

26. decembra 2008 je Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož organiziral tradicionalni božično-novoletni koncert. Koncerta sta bila zaradi množične udeležbe
pravzaprav dva, poslušalci pa so obakrat
napolnili športno dvorano osnovne šole v
Starem trgu.
Orkester je pod vodstvom dirigenta Tadeja
Jermana uvodoma zaigral nekaj zabavnih
skladb, nato pa je z orkestrom nastopila gostja Mojca Korenčan. Kot solistka na violini je
z orkestrom zaigrala filmsko skladbo Theme
from »Schindler’s list« iz istoimenskega filma. Mojca Korenčan igra violino od sedmega
leta dalje, ko se je vpisala v nižjo glasbeno
šolo Frana Gerbiča v Cerknici. Šolanje sedaj
nadaljuje na Umetniški gimnaziji v Kopru,
kjer obiskuje II. letnik. V preteklih letih je
sodelovala v orkestru glasbene šole v Cerknici, sedaj pa prepeva v gimnazijskem pevskem zboru in igra violino v gimnazijskem
orkestru in komorni skupini.

Na koncertu v Grahovem

marec, 2009

dru{tva
Univerze na primorskem in Mešanega mladinskega pevskega zbora Gimnazije Koper,
sodelovala pa je tudi z Obalnim komornim
orkestrom. Leta 2007 se je udeležila tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG) ter na regijskem tekmovanju dosegla
zlato plaketo in posebno nagrado za najvišje
število točk, na državnem pa zlato plaketo
in drugo mesto. Anemarija je kot solistka nastopila še pri skladbi Films of ‘40, pri drugih skladbah pa v duetu s pevcem Miranom
Žitkom, ki je bil tudi gost našega koncerta.
Miran Žitko je diplomirani operni solist.
Prepeval je v operetnih vlogah v Sloveniji in
v zamejstvu, hkrati pa sodeloval s številnimi
zbori in orkestri, s katerimi je nastopil tudi
na tujem. Miran Žitko se veliko posveča izpopolnjevanju pevske tehnike, kar uspešno
posreduje tudi na mlajše učence solopetja. Več
let je zborovodja različnim pevskim sestavom
v Sloveniji in v zamejstvu. Vsako leto pripravi
vsaj tri samostojne koncerte in sodeluje na
mnogih prireditvah v Sloveniji. Nedolgo tega
je izdal zgoščenko s samospevi Miroslava Vilharja. Julija 2008 je odpotoval v ZDA, tokrat s
Pevskim društvom Slavček Loška dolina, kjer
so na več koncertih predstavili novo zgoščenko
z naslovom Pomladni pozdrav.
Na tokratnem koncertu je Miran Žitko z
orkestrom nastopil kot solist v skladbah
Core ‘ngrato in ‘O sole mio. Tudi njegov glas
je navdušil občinstvo v dvorani, ki se je na
njegovo petje odzvalo z bučnim aplavzom na
koncertu in številnimi pozitivnimi komentarji
po njem. Tako rekoč vrhunec koncerta, pa je
bil skupni nastop Anemarije Štefančič in
Mirana Žitka, v skladbah Hanna in Danilo iz
operete Vesela vdova in v Verdijevi Napitnici
iz opere Traviata. »Zaradi italijanskega jezika
nisem razumela, kaj pojeta Anemarija in Miran, vem pa, da sta pela o nečem izjemno
lepem.« je bil komentar ene izmed obiskovalk koncerta. Ker ta govori sam zase, bi bilo
vsako nadaljnje opisovanje njunega nastopa
odveč.
Koncert, ki ga je več kot odlično povezovala
Andreja Buh, smo zaključili s skladbo Silvestrski poljub, kjer sta v duetu nastopila
Matjaž Žnidaršič in Miran Žitko, in z obvezno koračnico Radetzcky Marsch.
Pripravam za koncert, kamor poleg vaj
orkestra sodi še ostala logistika okrog same
izvedbe tako obiskane prireditve, je orkester
posvetil praktično ves jesenski del sezone.
Dodatne vaje posameznih sekcij in celotnega
orkestra so bile poleg običajnih terminov
organizirane še vse nedelje v mesecu decembru. Tudi priprava in seveda čiščenje dvorane je terjala dodatno angažiranje članov
orkestra. Na tem mestu gre pohvala in zahvala Aji Trudn in Janji Mlakar, ki že vrsto
let od ideje do izvedbe skrbita, da je dvorana
za koncert tako lepo okrašena. Zaradi vsega
vloženega truda smo koncert tudi ponovili.
Prva ponovitev je bila ob kulturnem prazniku
v OŠ Grahovo, za osmi marec pa smo nastopili še v Loškem Potoku. Seveda pa se
bomo z veseljem odzvali povabilom tudi v
druge kraje.
marec, 2009

Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke
Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.OZRK@rks.si
Tel.: 01 7050 – 510
Pomoč rdečega križa
Ni naključje, da je bilo Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina
– Bloke izbrano za nosilca tiskovne konference Notranjske regije. Saj je preselitev
v nove poslovne prostore omogočila sprejem večjega števila novinarjev in predstavnikov nacionalnega društva Rdečega križa Slovenije, in sicer generalnega sekretarja Janeza Pezlja, strokovno delavko za socialno področje Matejo Lamovšek ter
predstavnico za medije ga. Nevo Petek in vse ostale sekretarke Notranjske regije:
Eriko Dekleva iz OZRK Postojne, Mojco Marolt iz OZRK Vrhnika, Meto Smole iz
OZRK Logatec ter Jožico Vidmar iz OZRK Ilirska Bistrica ter predsednico Judito
Unetič iz OZRK Cerknica.
Prisotni so obravnavali problematiko odpuščanja delavcev iz podjetij in njihovo
stisko, ko ti vse bolj potrebujejo pomoč rdečega križa. Organizacija je sicer pripravljena na hujše socialne razmere, ki prihajajo, s programi, ki jih je izvajala v prejšnjih
letih in jih bo poskušala v obsegu še povečati. Ti programi so brezplačno letovanje
otrok in starostnikov iz družin v socialnih stiskah, letovanje otrok z zdravstveno indikacijo, zbiranje humanitarne pomoči, aktivno iskanje donatorjev in razdeljevanje
zbrane pomoči družinam in posameznikom, ki so se znašli v težki situaciji.
Trenutno so skladišča prazna, smo pa vso aktivnost usmerili v zbiranje dodatne
pomoči, ki bodo zapolnila skladišča v rdečem križu v čim krajšem času, da bomo
lahko pomagali v trenutku, ko se človek znajde v krizi.
S predstavniki republiškega rdečega križa smo isti dan obiskali tudi občino Loška
dolina (na fotografiji), kjer smo poudarili pomen humanitarne organizacije rdečega
križa na lokalnem nivoju. Dogovorili smo se, da bomo skupaj pripravili spisek
občanov, ki naj bi bili deležni pomoči in bi jim nekoliko olajšali stisko zaradi brezposelnosti. Pomoč bo v obliki prehrambnega paketa prejel vsak, ki bo izpolnjeval
kriterije za pomoč rdečega križa in Občine Loška dolina, ki bo del pomoči tudi financirala.
Zapisala sekretarka: Nina Jerič
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dru{tva
Franc Nelec, predsednik društva

Delo Društva upokojencev Loška dolina v letu 2008
Sedmega februarja je Društvo upokojencev Loška dolina imelo redni občni
zbor. Podano je bilo blagajniško poročilo,
poročilo o delu v preteklem letu, sprejet je
bil finančni načrt in plan dela za naslednje leto. Delo društva lahko ocenimo za
uspešno, saj smo plan izvedli v celoti.
V društvo je včlanjenih 794 upokojencev. Od tega 521 žensk in 273 moških.
Povprečna starost članic je 70 let, članov
71,15 let.
Lani je umrlo 21 članov od tega 14 žensk
v starosti 84 let 6 mesecev in 7 moških v
starosti 76 let in dva meseca.
Največ članov 322 je v skupini od 70 do
80 let, članov do 65 let pa je 228.
Članov, ki plačujejo samopomoč, je 208,
od tega 147 žensk in 61 moških.
V društvu si prizadevamo sestaviti tak
program, da bi bilo v njem za vsako
starostno skupino nekaj. Tako se mlajši
upokojenci vključujejo v programe
izobraževanja (trenutno je zelo obiskan
tečaj računalništva, kandidatov je za 3
skupine), dobro so obiskana tudi predavanja. Lepe uspehe dosegajo na tekmovanjih naši športniki, zelo aktivni so
tudi rekreativci npr. pohodniki. Aktiven
in posloven je bil v preteklem letu tudi
ženski pevski zbor JASNA, ki deluje v
okviru društva. Tudi udeležba na izletih in
prireditvah je bila v preteklem letu prav
dobra. Tako se je izleta v Škofjo Loko
in okolico udeležilo 56 članov, izleta na
Koroško 37 članov. Piknika upokojencev v
Logatcu 90 članov. Tovarno zdravil Krka
v Novem mestu si je ogledalo 47 članov.
Obiskali smo še druge prireditve, o katerih bodo poročali vodje sekcij. Skupaj
se je izletov in prireditev udeležilo 358
članov.
Članom nad 80 let, teh je 125, za novo
leto izkažemo pozornost z novoletnim
voščilom, obiskom in manjšim darilom.
Člane, ki so med letom dopolnili 80 ali
90 let, teh je bilo 27, smo obiskali, jim
čestitali za visok jubilej in jim izročili
darilo. Obisk poverjenic in darilo, čeprav
skromno, jim veliko pomeni, še posebno
tistim v domovih. Poverjenice oslabelim
tudi kaj postorijo, v primeru, da gre za
večje težave, pa o tem obvestijo pristojne
službe.
V humanitarno dejavnost spada tudi program Starejši za starejše, ki ga organizira
Zveza društev upokojencev Slovenije,
izvaja pa se preko regijskih in lokalnih
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koordinatorjev, za to od zveze dobijo tudi
nekaj denarja. Pri nas ta program izvaja
koordinatorka Anica Mulec in osem prostovoljk.
V domovih starejših občanov je trenutno
28 naših upokojencev, največ v Cerknici
12.
O izvajanju kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti ter izvajanju programa
Starejši za starejše so poročali vodje sekcij.
V preteklem letu je naše društvo začelo
delovati tudi kot civilna pobuda, na
področjih, ki so splošnega pomena za
občane. Za tako delovanje imamo vse
pogoje, smo dobro organizirani, smo
številčni, imamo izkušnje in svoje organe
odločanja (UO, Občni zbor).
Kot zainteresirana javnost smo na lanskem občnemu zboru ugotovili, da Loška
dolina, če hoče ujeti korak s časom, nujno potrebuje trgovski center. Pobuda je
bila med občani dobro sprejeta, vendar
jih je precej dvomilo v realizacijo. Pobuda je prišla tudi v javnost, saj so o njej
pisali lokalni časopisi. Občinska uprava
se je sorazmerno hitro pozitivno odzvala, tako je bila pogodba z investitorjem
TUŠ – VOPEKS podpisana januarja letos.
Center je lociran v Ložu in mora biti zgrajen v 18-ih mesecih od podpisa pogodbe.
Do sedaj tuj kapital ni prihajal v dolino,
ta naložba je dokaz, da je dolina zanimiva
za tuje vlagatelje. Tuj kapital bi pospešil
razvoj doline, zato si je treba prizadevati,
da bi bogate vlagatelje pridobili tudi za
oživitev dejavnosti v snežniškem kompleksu.
Letošnja civilna pobuda ima naslov:
Polepšajmo Loško dolino.
Mislim, da je ta naslov kar pravi, saj
lahko pričakujemo, da bo Loško dolino
zaradi obnovljenega gradu in celotnega snežniškega kompleksa in ostale
ponudbe obiskalo vse več izletnikov in
turistov. Zato moramo poskrbeti, da bo
videz urejenosti dajala vsa dolina, ne le
grajski kompleks.
Nekateri že sedaj pravijo, da je Loška
dolina lepa, zelena in urejena.
Res je zelena, vendar le po zaslugi dežja.
Urejena? Vprašanje! So posamezni predeli in naselja, ki kažejo videz urejenosti,
za dolino kot celoto pa to ne velja.
Poglejmo samo razpadajočo fasado na
nekdanji Kovačevi hiši, zraven je Kovačev
hlev, malo naprej nekdanja Teličeva

hiša. To so objekti v samem občinskem
središču, ki starotržanom in občanom ne
morejo biti v ponos. Kako je mogoče, da
tako rekoč na elitni lokaciji, še vedno stoji
razpadajoč hlev in ne stavba, primerna
za občinsko središče. Stari del Loža je
tudi daleč od tega, da bi dajal videz urejenosti.
Da se doseže urejenost, niso dovolj
le pobožne želje. Urejenost je rezultat
dolgoletnega načrtnega dela in zavzetosti občinske politike, občinskih in drugih
strokovnih služb, prizadevanja krajanov,
finančnih angažmajev idr.
Da prizadevanje za urejenost v dolini ni
posebno cenjena vrlina, zgovorno kaže
naslednji primer.
V Nadlesku bi morali že davno v celoti
odstraniti staro razpadajočo stavbo tik
ob lokalni cesti, ki kvari podobo vasi in
ogroža prometno in splošno varnost.
Sedaj so se lotili podiranja, vendar so
odstranili samo pol stavbe, tisti del, ki
stoji skoraj na cesti, pa so pustili. Odprtine, ki so se pokazale na porušenem delu
hiše, pa so zaplankali. Sedaj ta zaplankana podrtija kaže še bolj bedno podobo,
kot je bila prej. Ker objekt sedaj še bolj
ogroža varnost, bi moralo ministrstvo za
promet in inšpekcijske službe, predvsem
pa Občina Loška dolina narediti vse, da
se podrtija odstrani, kar pa očitno nista.
Zato je občni zbor sklenil, da na občino
pošlje peticijo, v kateri župana poziva,
da stori vse, da se nevarna stavba čim
prej odstrani, preden pride do nesreče.
Peticija se objavi tudi na lokalni TV.
Društvo je veliko naredilo že s tem, da
smo pokazali na problem, upamo, da
se bo o tem začelo govoriti in ukrepati.
Vse se da narediti, če je volja in kjer je
volja, se najde tudi pot in denar. Voljo
bi občinska oblast pokazala s tem, da
uresniči peticijo. Okoljsko urejanje doline
pa vnese v občinski razvojni načrt, ki je
v izdelavi.
Na koncu bi se rad zahvalil Občini Loška
dolina, Kovinoplastiki Lož d. d., Kovinoplastiki Lož Družbi pooblaščenki, GG Postojna, Les trans Podcerkev, Mestni zvezi
Ljubljana, ki so s finančno podporo pripomogli, da društvo lahko deluje in da so
sekcije lahko realizirale svoje programe.
Zahvaliti se moram tudi vsem poverjenicam in prostovoljkam za zavzeto in dobro
opravljeno delo, enako tudi vodjem sekcij
in ostalim, ki smo zadolženi za delovanje
društva in izvajanje programov.
marec, 2009

dru{tva
Zdenko Truden

foto: Borut Kraševec

Nastja Ravšelj

Simon Kočevar

Ravno tako pa se iskreno zahvaljujemo vsem
glasovalcem za izjemen odziv in že sedaj pozi-

vamo, da se v tako množičnem številu odzovejo tudi naslednje leto ob tovrstni akciji.

Rezultati glasovanja:
TEKMOVALNO DRUŠTVO:
1. Smučarski klub KPL – biatlon .......................................................................................................... 166 glasov
2. DLLL Snežniška Diana .............................................................................................................................. 87 glasov
3. Strelsko društvo KPL ................................................................................................................................ 45 glasov
4. Šahovski klub Loška dolina .................................................................................................................. 31 glasov

foto: Zdenko Truden

REKREATIVNO DRUŠTVO:
1. ŠD Loška dolina ......................................................................................................................................... 182 glasov
2. ŠD Nadlesk ....................................................................................................................................................... 94 glasov
3. ŠRD Snežnik Kozarišče ............................................................................................................................ 44 glasov
4. Kart klub Loška dolina ............................................................................................................................. 16 glasov

arhiv: Nik Truden

Športna zveza Loška dolina je med 31. 1. in
14. 2. 2009 že osmič organizirala akcijo za
izbor Naj športnega društva v Loški dolini po
mnenju občanov.
Naši občani so tudi letos lahko izbirali med
štirimi tekmovalnimi in štirimi rekreativnimi
društvi. Odziv občanov je bil zelo dober, saj
smo prejeli kar 352 glasovnic (dopisnic), od
tega je bilo 12 neveljavnih. Med tekmovalnimi
društvi je prepričljivo zmagal SMUČARSKI
KLUB KOVINOPLASTIKA LOŽ – BIATLONSKA
SEKCIJA, med rekreativnimi pa tudi zelo suvereno ŠPORTNO DRUŠTVO LOŠKA DOLINA.
Za biatlonce je to že drugo tako priznanje, ŠD
Loška dolina pa je priznanje prejelo prvič.
Športna zveza Loška dolina je letos, drugič
zapored, izbrala tudi najboljšega mladega
športnika in športnico v naši občini. To laskavo
priznanje sta prejela Simon Kočevar in Nastja
Ravšelj, oba biatlonca. Omenjena športnika
sta priznanje prejela tudi v lanskem letu, kar
le dokazuje njuno uspešno športno pot in vrhunske rezultate, ki jih dosegata na vseh tekmovanjih, ki se jih udeležita.
Športna zveza Loška dolina je letos podelila tudi posebno priznanje še enemu zelo
uspešnemu mlademu športniku, Niku Trudnu
iz Kozarišč, za 10-letno uspešno treniranje
hokeja in za odlične dosežke na tem področju.
Vsa priznanja bodo podeljena na skupščini
Športne zveze Loška dolina, ki bo predvidoma
27. marca.
Ob razglasitvi rezultatov, ki je potekalo ob
neposrednem prenosu na naši kabelski televiziji, je Športna zveza Loška dolina med glasovalce podelila še 16 lepih, praktičnih nagrad.
Športna zveza Loška dolina iskreno čestita
vsem nagrajenim društvom in športnikom in
jim v letošnjem letu želi vsaj ponovitve lanskoletnih rezultatov. Seveda pa je želja vseh nas,
da vsi, društva in posamezniki, v letošnjem letu
naredijo še korak naprej in s tem na najboljši
možni način uspešno promovirajo tako sebe,
svoje delo kot tudi uspešno delo v društvih.

foto: Borut Kraševec

Naj društvo 2008 v Loški dolini

Priznanja

ZAHVALA
Smučarski klub Kovinoplastika Lož – Sekcija za biatlon in smučarski tek je drugič zapored
po izboru občanov postal najboljše tekmovalno društvo v Loški dolini! Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo vsem, ki spremljate naše delo in cenite uspehe naših tekmovalcev ter nam
nenazadnje tudi organizacijsko pomagate. Posebna hvala vsem, ki ste oddali glasovnice in
tudi na ta način izkazali podporo Sekciji za biatlon in smučarski tek SK Kovinoplastika Lož.

Nik Truden
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SK Kovinoplastika Lož
Sekcija za biatlon in sm. tek
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dru{tva
Akela – Zgovorni I. medved

Volčiči in volkuljica
premagali Banderlog

Volčiči med urjenjem
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Tabor snežniške čete
Z vlakom smo se pripeljali in si kraj ogledovali.
Prišli v Vnanje Gorice smo z opremo vso.
V toplo hišo smo prišli in ruzake razpakirali.
Smo plemiči postali mi, z nazivom »baronovi«.
Sledila slastna je večerja, potem pa spat že, joj, hudirja!
Zjutraj prezgodaj smo vstali, vsi smo se pritoževali.
Telovadba res dolga je bila, sledila je pojedina.
Zastave v zraku plapolale, so svojo vlogo odigrale.
Jedli zdravo smo kosilo in zraven se čajček je pilo.
Zdrveli na igrišče smo, bilo dobro je zelo.
Z loki streljali smo v tarčo merjaščevo.
Večerja dobra bila je zelo, ker hrenovke pekli zunaj smo.
Krstili smo izvidnike, te naše tabornike (taboreče).
Danijel nas plesat je učil, ples, ki je bil zelo zanimiv.
Spati smo odšli z lepimi spomini na te dni.
Jutro je prišlo, z njim pa so voditelji zaigrali budnico.
K maši smo odšli, v krojih smo bili vsi.
Jaka kviz sestavil je, naša skupina zmagala je.
Imeli smo kosilo, ki nam je zelo teknilo.
Imeli smo se zelo lepo, nič ni bilo preveč hudo.
Odšli smo domov, polni lepih spominov.
foto: Tina Sterle

foto: Blaž Sterle

Z našimi najmlajšimi skavti, volčiči in volkuljico smo se odpravili na
zimovanje. Letos smo svoj začasni brlog našli v Dolenji vasi pri Ribnici.
Zimovanja se je udeležilo sedem VV in štirje stari volki. Po napornem
začetku, ko smo se morali peš odpraviti čez celo vas, sta nas v brlogu
sprejela Bagira in Kača Kaja. Po razpakiranju pa večerja in kratek večer,
v katerem smo se dogovorili, kaj bomo in česa ne bomo delali. Spat
smo odšli malce prej, da bi imeli dovolj moči za naslednji dan. A takoj
zjutraj so nas zbudili Bandarlog, strašno džungelsko ljudstvo. Odnesli
so nam Mavglija! Ampak ker volčiči nismo kar tako, smo se skupaj
odločili, da ga rešimo. Sledila so razna urjenja, učenje, priprave … Ko
se je dan prevesil v noč, smo se odločili, da napademo Bandarlog. Z
znanjem, ki smo ga pridobili čez dan, smo jih uspešno pregnali in rešili
našega Mavglija. Sledil je še veseli večer, a smo bili vsi prijetno utrujeni, da smo kar popadali v spalke in nekateri še pravljice za lahko noč
nismo poslušali do konca. Naslednje jutro smo s prošnjami sodelovali
pri sveti maši. Skoraj na koncu našega druženja pa smo poskrbeli, da
je bil brlog vsaj tako čist kot takrat, ko smo prvič vstopili vanj. Ko so
starši prišli po svoje nadobudne volčiče, pa smo skupaj odigrali še eno
igro in jih preizkusili v znanju, da bi videli, kdo je boljši. Seveda, volčiči
in volkuljice smo najboljši!

Ana – Igriva puma in Lara – Vesela puma

Ob koncu nasmejani in polni lepih spominov

marec, 2009

dru{tva
Tina Sterle – Potrpežljiva P. kravca

Ko so bila zimovanja po ostalih vejah že za nami, smo se tudi voditelji
odpravili na dvodnevno druženje v Bohinjsko Bistrico. V teh dneh smo
pregledali naše dosedanje delo in izpolnjevanje ciljev ter se izpopolnili
v znanju, ki ga potrebujemo za vodenje. Vreme nam je bilo naklonjeno,
zato smo lahko večino ‘’sestankovanja’’ opravili zunaj. Udobno smo
sedeli po tleh, se greli na soncu in opazovali čarobnost zasneženih
gorskih vrhov. Izkoristili pa smo tudi čas za sprostitev s sprehodom
po bližnji okolici in spoznavanjem kraja, igrami na snegu, zabavi ob
družabnih igrah in skupnemu kuhanju. Znali pa smo tudi pokazati
otroka, ki je še vedno v vseh nas, saj smo priredili tekmo v slalomu in
skokih brez smučk, ki je potekala kar na zasneženem kupu peska. Nismo utrpeli kakšnih poškodb, vendar pa smo videli kar nekaj spektakularnih padcev, ob njih pa smo se iz srca nasmejali. Sedaj smo podprti
z novimi znanji in sproščenim duhom pripravljeni na nove izzive v tem
skavtskem letu.

foto: Grega Škulj

Druženje SKVO-ja

Razposajeni voditelji

Tina Sterle – Potrpežljiva P. kravca

SKAVTSKA IZNAJDLJIVOST
Predstavila vam bom tipično skavtsko jed, ki
je prisotna na vsakem skavtskem taboru. Ker
se nam počasi bližajo toplejši dnevi in bomo
vse več časa preživeli zunaj, je peka tvista in
hrenovk idealna priložnost za malo drugačen
piknik ali večerno posedanje ob ognju.
Potrebujete: 10 hrenovk, ½ kg moke, pol čajne
žličke soli, vodo, leskove palice, nož in pet
lačnih želodcev
Priprave se začnejo tako, da se najprej odpravite na sprehod v bližnji gozd. Medtem ko vdihavate svež zrak in uživate v lepotah narave,
naberite nekaj suhega dračja in vej. Odrežite
tudi pet leskovih palic, za palec debelih in
dolgih približno meter in pol. V naravi poiščite
kotiček, ki bi bil primeren za piknik na prostem.
Iz nabranega suhega dračja in vej zakurite
ogenj, vendar pa pazite, kam boste ognjišče
postavili. Postavite ga na tako mesto, kjer
ne boste poškodovali travne ruše ali korenin
dreves in ga zaščitite z večjimi kamni. Pred
kurjenjem iz dosega ognja odstranite suho
listje in veje, ki bi se lahko vžgale. Če boste
ogenj pravilno postavili, vam ga bo morda uspelo prižgati že s prvo vžigalico. Ob neuspehu
pa ne bodite žalostni, saj vam bomo mogoče
že naslednjič zaupali recept, kako to počnejo
pravi mojstri kurjenja ognja, ki jim to uspe tudi
ob slabem vremenu. Na ogenj nalagajte drva
toliko časa, da bo nastalo dovolj žerjavice za
peko.
Sedaj pa sledi priprava same pojedine. Najprej
pripravite tvist, ki je neke vrste testo brez
kvasa in jajc. V posodo stresite moko in jo
posolite. Nato nanjo postopoma zlivajte vodo
in zgnetite testo. Najboljše testo je tako, ki ga
lahko vlečemo in se ne lepi na roke. Mogoče
marec, 2009

vam bo bolj ustrezalo, da tvist pripravite že
doma, kjer si lahko umijete roke, da ne boste z
umazanimi rokami po gozdu iskali tekoče vode
in zamudili tistega, kar sledi.
Leskove palice na enem koncu izoblikujte v
10 cm dolgo špico. Palica naj bo ušpičena čim
bolj enakomerno in špica naj ne bo debelejša
od 0,5 cm. Nanjo previdno po dolgem nataknite hrenovko, ki ste jo pred tem napikali z
noževo konico. Hrenovko specite nad žerjavico,
pri tem pa palico vsake toliko zasučite, da bo
hrenovka enakomerno zapečena. Okoli hren-

ovke nato navijte tvist. Vse skupaj nato pecite
še približno 20 minut. Nekateri med nami pa
prisegajo na svojevrstno specialiteto in tvist
navijejo okoli surove hrenovke ter oboje pečejo
skupaj. Tako se hrenovka v tvistu skuha in vanj
odda svojevrsten okus, le peči je treba nekoliko dlje.
Tako kot nedeljska goveja juha ne tekne tako
dobro, kot če je servirana skupaj s slovensko
domačo muziko, tudi zraven peke hrenovke in
tvista sodi kitara in pesmi po izboru. Pa dober
tek!

foto: Janja

Tvist in hrenovke

V družbi je vedno lepše.

33

naravna dedi{~ina
France Anzeljc, starešina LD Gornje Jezero

Dihurka Veronika
V azilu si je Veronika (tako jo je krstil „ata“
Dušan) dobro opomogla, saj je ob vrnitvi v
njeno naravno okolje tehtala 243 gramov.
Izpuščena je bila 12. oktobra 2008 ob 10. uri
na istem mestu, kjer je bila najdena.
V Sloveniji in ponekod v Evropi je dihur (mustella putorius) redka ali ogrožena živalska vrsta in pri nas ni loven. Hvala azilu Hubertus,
v katerem se trudijo Jaka, Janez, Nevenka in
Dušan, in vsem dugim, ki so pomagali rešiti
nebogljeno dihurko.

Čakajoča

foto: Janez Ule

onemogle prostoživeče živali. Tomaž je žrtvoval
svojo priljubljeno zeleno jopico, v katero je zavil
ubogega, ne ravno dišečega dihurčka. Še klic z
mobilnika in že so nas pričakovali v azilu Hubertus. Mladič je bil sprejet na zdravljenje 13. julija
2008 ob 8. uri. Izkazalo se je, da je ženskega
spola. Dihurka je tehtala 79 gramov, imela pa je
močno vnetje ličnice in ustne votline.
V treh mesecih je bila operirana dvakrat: prvi
poseg je bil na ličnici, drugič pa je bilo odstranjeno mlečno zobovje v zgornji čeljusti. Poškodba
je verjetno nastala ob napadu sove ali kragulja.
foto: Janez Ule

Na nedeljski dan sva se s prijateljem Tomažem
vračala z jutranjega lova iz osrčja Javorniških
gozdov. Spuščala sva se po Otoški cesti proti
vasi Laze, ki je naslonjena na sam rob gozda
ob Cerkniškem jezeru. V revirju Kozlovka sva
na cesti opazila majhno žival, ki je bila na prvi
pogled podobna kuni. Ko sva se ji približala,
sva ugotovila, da je mladič dihurja. Žival je bila
poškodovana – okoli oči je imela gnojne izcedke
in se skoraj ni premikala.
Po krajšem posvetu sva sklenila, da jo odpeljeva v Babno Polje, kjer imajo azil za ranjene in

Končno zdrava in svobodna

Društvo ljubiteljev Križne jame

Anketa o opazovanju medvedov v naravnem okolju
Oblikovanje lokalne turistične destinacije

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Raziskava o dodatni turistični ponudbi s
področja opazovanja medvedov v naravnem
okolju je bila opravljena s pomočjo anketiranja obiskovalcev na dveh različnih lokacijah
turistične destinacije (Grad Snežnik in Križna
jama) in je trajala več kot 3 mesece.
Cilj raziskave je bil ugotoviti zanimanje obiskovalcev destinacije za opazovanje medveda v
naravnem okolju ter mnenje o tej obliki turizma
pri članih 2 lovskih družin na destinaciji, ki sta
potencialna izvajalca te aktivnosti. S tem smo
želeli pridobili vedenje o ustreznosti in zanimanju za tako turistično ponudbo na destinaciji.
REZULTATI
V treh mesecih izvedbe projekta je bilo anketiranih 1.172 obiskovalcev turistične destina-
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cije (732 domačih in 440 tujih). Poleg tega so
obiskovalci sami izpolnili 97 anket (94 domači
in 3 tuji gostje).
Ugotovljeno je bilo, da 65 % anketiranih ve,
da je na destinaciji moč videti medvede v
naravnem okolju. Slovenski gostje so veliko
bolj informirani (90 %) kot tuji (le 15 %).
Velik delež anketiranih si želi videti medveda
(85 %), še posebej tujci (96 %). Tudi plačilo
za tak ogled ne predstavlja težave, saj je kar
83 % vseh gostov (tujci 94 %) pripravljeno
za ogled plačati. 50 % vprašanih manj kot
50 EUR, 43 % 50–100 EUR in 7 % nad 100
EUR.
Anketiranje lovskih družin na destinaciji je
pokazalo deljena mnenja o tem, ali so aktivnosti v zvezi z opazovanjem medveda v

naravnem okolju primerne. Deljena so tudi
mnenja o pomenu dohodka in vlaganju sredstev v opazovanje medveda. Večina anketiranih lovcev meni, da objekti za opazovanje
in spremljanje medveda, postavljeni v gozdu,
vznemirjajo živali.
Veliko oviro za nadaljnji razvoj opazovanja
predstavlja pomanjkanje pripravljenosti za
vodenje obiskovalcev v gozd, saj je to aktivnost pripravljeno opravljati le 30 % anketiranih lovcev.
Glede cene za ogled ugotovimo, da so odgovori
lovcev in potencialnih obiskovalcev v enakem
cenovnem okviru. 50 % lovcev meni, da je ustrezna cena manj kot 50 EUR, 50 % pa 50–100
EUR.
marec, 2009

dobro je vedeti
foto: Jasna Lekan

LEKANČKOV BUTIK
Pikapolonice
Testo:
2 jajci
15 dag sladkorja
12 dag margarine
125 ml sladke smetane
žlička sode bikarbone
žlička pecilnega praška
40 dag moke
Zamesi testo samo z rumenjaki in ostalimi sestavinami, naredi kroglice in jih
peci na 180 °C, da porjavijo.
Ko se ohladijo, jih pobarvaj
s čokolado (belo čokolado
pobarvaš rdeče in črno) in
okrasi pikapolonice.
V. Jasna Lekan

Janez Arko – Gora

ZAKON O GOZDOVIH
Povzetek pravilnika o gozdnih prometnicah s komentarjem
V januarju letos je bil potrjen pravilnik
o gozdnih prometnicah, ki govori o izgradnji, vzdrževanju, načrtovanju in obnovi starih že od prej uporabnih poteh
in vlakah. To je predvsem pomembno
za odpiranje gozdov za mehanizacijo,
ki omogoča možnost vstopa v gozdni pro stor za koriščenje dobrin tega
prostora. Pomen odpiranja je prostorsko zaokrožen predel v gozdovih in je
načrtovan gradbeni poseg za gozdno
vlako ali cesto za boljšo dostopnost
spravila in prevoza lesa. Pri tem pa je
strogo potrebno upoštevati najmanjše
poškodbe tal, gozdnega sestoja in same
narave. Ogrožene ne smejo biti niti
gozdne živali.

Ves sistem načrtovanja odpiranja gozdov sestavlja okvirno podobo v projektu
gozdnih cest in vlak. To izvaja Zavod za
gozdove Slovenije. Elaborat se izdela tam,
kjer ni še urejenih poti in vlak, morajo pa
biti vsaj minimalni pogoji, priložena mora
biti vsaj kopija katastrskega načrta, v katerem so vrisane meje predela gozdov in z
mejami vseh lastnikov v tem predelu gozda in parcelnimi številkami. V širšem pa
meje gozdnogospodarskih enot v predelu
odpiranja, če jih še ni. Podani morajo biti
tudi podatki o namenu odpiranja z vsemi
tehničnimi podatki in presojo neposrednih
in posrednih vplivih nameravane take gradnje na gozdni ekosistem. Izdelan mora biti
tudi varnostni načrt, kjer je le ta obvezen.

Raba gozdnih cest je poleg lastnikov gozdov tudi za druge uporabnike, vendar na
lastno odgovornost. Zavod za gozdove v
sodelovanju lastnikov gozdov in občino
odloči in označi režim uporabe gozdne
ceste. S tem se zagotavlja optimalno
večnamensko gospodarjenje z gozdovi.
Spet pa je obvezno paziti na ekosistem
in ohranjanje narave.

Gozdna cesta je zgrajena za prevoz lesa,
je nekategorizirana v skladu s predpisi,
ki urejajo javne ceste, je javnega značaja
in je vodena v evidencah cest.
Gozdna vlaka pa je grajena ali negrajena
gozdna prometnica, je pa namenjena
spravilu lesa do gozdne ceste s spravilnimi sredstvi. Prav tako pa mora biti
načrtovana in evidentirana.

Geodetski načrt novega stanja zemljišč
po izgradnji novih cest pa se izdela v
skladu s predpisi. Vzdrževanje gozdnih
prometnic se opravlja pod pogoji, kot
jih določajo predpisi, ki urejajo gozdove.
Vse to se opravi in izbere dokumentacijo,
pridobi uporabno dovoljenje, potem pa
vpiše v izbirni kataster javne gospodarske infrastrukture.

V ta namen se plačuje preko davčne uprave na poseben konto za gozdne ceste
od katastrskega dohodka in s tem se potem to vzdržuje. Ta pravilnik je bil sestavljen še v prejšnjem mandatu vlade in
sta ga podpisala tedanja ministra, sedanja vlada pa ga je potrdila. V njem so
zaščiteni tako lastniki gozdov, zavod za
gozdove in država.
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Gozdna cesta mora biti označena z opozorilno tablo “GOZDNA CESTA”, uporaba
na lastno odgovornost. Vzpostavljena
mora biti tudi vsa evidenca cest, ki vsebujejo podatke o imenu ceste, kategoriji
ceste, dolžini v metrih, tehničnih elementih, pripadnosti prostorskim entitetam
gozdnogospodarsko območje, občina.
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dobro je vedeti
Dagmar M. Mlakar

Ikone slovenskega impresionizma
»Tam glej, se razprostira domovina, lepa kakor paradiž …
Tam glej, se razprostira ravan, okopana v
soncu; iz zemlje same raste stotisočera luč,
na drevju tam ob cesti so obviseli žarki, zlati
cvetovi … pogledala je domovina sama sebi v
obraz in je zardela od radosti …«
Ivan Cankar o Groharjevi pomladi
Ob zaključku likovne šole v Galeriji Ložanka
sem za naše »študente« organizirala ogled
razstave »Impresionisti na Slovenskem« v
Narodni galeriji v Ljubljani.
V osrednji razstavni dvorani zbrana dela
predstavljajo »ikone« slovenskega impresionizma. Z izbranimi vsebinami, izvedbenimi
načini in nenavadnimi usodami so se zarisale
globoko v kolektivno kulturno in nacionalno
zavest. To so mojstrovine, o katerih se je v
literaturi največ pisalo, saj odpirajo okna v
mnogovrstna in mnogoplastna doživetja in
razumevanja narave in človeka.
Najmodernejši in najnaprednejši del slikarstva je predstavljala skupina impresionistov,
Munchenskih Ažbetovih učencev, ki se je oblikovala leta 1902.
Slikanje v naravi, neposredno pred motivom je bilo osnovni pogoj za nastanek
impresionistične slike. Rihard Jakopič in Ferdo Vesel sta že v Münchnu slikala na prostem
v Angleškem vrtu, kjer sta eksperimentirala
celo ponoči z acetilensko svetilko. Doma pa
sta v Stranski vasi pri Dobrovi že leta 1898
začela odkrivati nove motive. Tedaj sta se

Ivan Grohar, Pomlad (1903)

začela srečevati z impresionistično problematiko – sončno svetlobo, nestabilnostjo
optičnih pojavov, spreminjanjem atmosferskih

Rihard Jakopič, Kamnitnik v snegu (1903)
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razmer in načinom njihove notacije na platno.
Ko se Rihardu Jakopiču pridruži Matija Jama,
nastanejo prve impresionistične slike.
Prehodila sta velik del travnikov, gričkov,
gozdov in se spuščala h Gradiščnici, obrasli
z brezami, vrbami, jelšami in topoli. Njuni motivi so bili enostavni, slikala sta jih ob različnih
svetlobah, v različnih vremenskih okoliščinah.
Leto 1903 pa je bilo prelomno za razvoj
slovenske moderne slike. Jakopič, Jama in
Sternen so se spoznali s temeljnimi načeli
Monetovega impresionizma. Prepričani so
bili, da je v krajini, zunaj na prostem, v kontemplaciji motivov mogoče realizirati prave
moderne slike.
Pogost motiv, ki se pojavlja v krajinah ali
pozneje kot ozadje k posamičnim figuram, so
kozolci. Sternena je še najbolj od vseh zanimala arhitektura kozolcev, Grohar je linije
kozolcev dekorativno zlil v mehke valovnice
gričevnatih travnikov, Jakopičevi kozolci in
polja pa se optično dematerializirajo v pastozna polja barvnih kontrastov in harmonij.
Tudi ko Jakopič in Grohar izbereta isti pogled na zasneženi Kamnitnik, se njuni sliki
razlikujeta. Jakopičev pristop je vseskozi
eksperimentalen, pripelje nas neposredno v
doživljanje motiva v močnem sneženju. Groharjev Zasneženi Kamnitnik pa je monumentalno komponiran in nam ponuja doživetje
slikarjevega razpoloženja.
marec, 2009

dobro je vedeti
Najbolj radikalne rešitve v slikarskih raziskovanjih je realiziral Rihard Jakopič. V študijah
sonca je dosegel skrajni rob impresije. V
kratkih barvnih potezah je skoncentriral
trepetajoče delce sončne energije, ki se iz
središčnega žarenja v koncentričnih krogih
razlivajo v atmosfero.
Razstava se nadaljuje s škofjeloškim obdobjem. Zimske impresije ustvarjajo zaokroženo
skupino slik. Slikarji so z bolj poenotenimi
enakomernimi nanosi barv in z značilnim
kadriranjem ter izbiro vertikalnega formata
dodajali melanholične razpoloženjske poudarke motivom v zastrtem ozračju zimskega jutra ali popoldneva. Po drugi strani so
jim zimski močno osončeni prizori ponujali
več možnosti za raziskovanje čiste strukture
motiva.
Poletne impresije zaznamujejo bolj dinamične
in razgibane poteze, v motivih je več prosojnosti in so pripovedno zgovornejši. Tisti iz
poznega popoldneva, zgodnjega večera ali
jutra imajo več izrazitih ali simbolnih vsebin,

Matija Jama, Pri obedu (1899)

sredi dneva nastali motivi pa so predvsem običajne impresije. Slike učinkujejo sproščeno in lahkotno.
Serijo upodobitev ljubljanskih Križank je Jakopič slikal
iz svojega stanovanja in ta motiv je za več let postal stalnica v njegovem opusu. Različne premene dneva, atmosfer,
občutij, barvnih in svetlobnih obravnav zgovorno pojasnjujejo Jakopičev odnos do slikarskega motiva.
V zahodnem krilu stavbe sledita še sklopa intimizem in
pozni akt. V sklopu intimizma najdemo podobe vsakdanjih
družinskih, pretežno ženskih opravil v interierju – naslikane
v vizualizaciji različnih psiholoških stanj oz razpoloženj. Ta
žareči barvni svet nam pričara občutja, ki se v seriji slik »Pri
klavirju« zlijejo z glasbenimi doživetji. Sternenove figure v
interierju ostanejo v bolj tradicionalnih okvirih meščanskih
portretov z mojstrskim obvladovanjem čutnosti draperij,
tekstilnih in drugih površin.
Ustvarjalne presežke in največji prispevek slovenskemu
modernemu slikarstvu predstavljajo akti, nastali med letoma 1910 in 1914. V teh aktih se v kompoziciji in postavitvi
neposredneje izražata naturalistična čutnost in erotična
nota. S premišljenimi barvnimi kontrasti in čutno materialnostjo barve Sternen stopnjuje fizično navzočnost telesa.
Skozi slikanje akta je vzdrževal svojo slikarsko rutino in razvijal svoje teoretične poglede.
Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama, Matej Sternen
– štiri slovenske impresioniste kot likovni fenomen pri nas
dobro pozna tudi najširša publika, saj so del naše splošne
likovne zavesti. Pojem slovenski impresionisti je postal sinonim za umetniško kakovost.
»Veste, jaz ljubim slike, ki so kakor sanje. To je sploh moj
najljubši način. Pri meni se najprej porodi ideja in potem
se dvigne nekje v duši podoba, kakor vizija. Slika meni ne
sme nuditi otipljivega predmeta. Kakor je bila rojena, v tako
obliko se mora preliti na platno. To so sanje, tam nekje v
dnu duše ali človeka vroče zasanjane, iz neznanosti poklicane v življenje. Vseokrog se preliva za zibel določeni svet
in nekje na sliki strmi iz njega predmet, ki ni otipljiv, pač
pa izražen in živ. Vizija je zgrabljena v širino in globino,
sanje zažive.«

Matej Sternen, Rdečelaska (1902)
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R. Jakopič
(Vir: Narodna galerija, Ljubljana)
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v politiki

N.Si gre naprej
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka ima novo predsednico
Ljudmilo Novak Kot nekdanja dobra prosvetna delavka, nato županja
Moravč, sedanja evropska poslanka, do nedavnega predsednica ženske
zveze N.Si je političarka z dolgo in uspešno kilometrino ter dobro
poznan obraz na slovenskem političnem prizorišču.
Za kandidaturo pravi, da se je odločila iz odgovornosti do stranke in
do vseh tistih članov, ki si želijo, da Nova Slovenija – krščanska ljudska
stranka ne bi izginila iz slovenskega političnega prostora. Mnogi so jo
prosili, naj kandidira na Kongresu, ker so v njej videli novo upanje in

velika pričakovanja mladih, ki so ji obljubili vso pomoč, da čim prej iz
stranke odstranijo vse tiste negativne dejavnike, ki so stranko na lanskih volitvah v DZ pustili pred vrati parlamenta.
Da bosta Lojze Peterle in Ljudmila Novak nosilca kandidatne liste za
letošnje volitve v evropski parlament, ki bodo v mesecu juniji, so organi
stranke že potrdili.
Pavla Lavrič
OO N.Si Loška dolina

pisma bralcev

Kaj pogrešam v glasilu Obrh
Prispevki v rubrikah Društva, Ljudje in kraji, Kultura in šolstvo,
Župnijska stran so dobro zastopani, kar je v redu. Občane seznanjajo
z lokalnimi novicami in dogodki ter običaji in dogodki iz preteklosti,
ki bi se sicer pozabili. Pogrešam pa aktualne članke in prispevke iz
sedanjega časa.
Na primer: zaslužek v Loški dolini je odvisen predvsem od industrije,
vendar v minulem letu v Obrhu iz področja gospodarstva ni bil objavljen
noben članek. V letu 2007 eden, informativni iz Beograda. V dolini se je
razmahnilo tudi podjetništvo, vendar teh premikov Obrh ne zaznava.
V dolini je presej delavcev iz tujih držav, največ jih je na Marofu. Lepo
bi bilo, da bi Obrh informiral občane o počutju in vsakdanjem življenju
teh ljudi pri nas, sicer bi brez njih prodajali Italijanom večinoma nepredelane hlode.
Dobrodošel bi bil kakšen članek o gospodarjenju z gozdovi, o lesni industriji, o kmetijstvu, lovstvu idr.
Pogrešam članke o novostih in dogajanju iz sosednjih in drugih občin,
da bi lahko primerjali, ali občina glede na ostale napreduje ali nazaduje.
Pogrešam več kritičnosti. Domislica »Loška dolina; lepa, zelena in urejena«, ki se včasih pojavi v Obrhu, ne drži povsem. Zelena je res, vendar
samo zaradi obilice dežja. Urejena na splošno pa ni. Razpadajoča fasada na nekdanji Kovačevi hiši, Kovačev hlev, enako nekdanja Teličeva
hiša na Mandrgah so sramota za občinsko središče. Lož – stari del je
tudi daleč od tega, da bi dajal videz urejenosti.
Koliko se dejansko ceni urejenost, zgovorno priča napol podrta in zaplankana stavba v Nadlesku s srhljivim izgledom. A o tem nobenega
članka, samo lak, preveč laka ni dobro.
Rubrika Pisma bralcev je večinoma prazna. Ali občane res prav nič ne
briga za svoj kraj.
Uredniški odbor ne more sam prispevati člankov iz vseh področji.
Mogoče bi moral malo več napora vložiti v iskanje zunanjih sodelavcev.
V dolini imamo uspešno in raznoliko industrijo, ki ima tudi sposobne
strokovnjake z različnih področji, ki bi lahko prispevali zanimive
članke.
Menim, da je Obrh potrebno dopolniti z aktualnimi članki, vnesti malo
več širine in svobodomiselnosti, tako bomo ideje, ki jih poraja sodoben,
globalizirani svet lažje sprejemali, ne pa jih neutemeljeno zavračali.
Franc Nelec
Izključno zaradi točnosti podatkov sem dolžan bralce, ki ne hranijo
starejših številk Obrha in tako navedb ne morejo preveriti, seznaniti
s podatkom, ki se nanaša na trditev: »V letu 2007 eden, informativni
iz Beograda.« Naj povem, da je šlo tu za domače podjetje Kovinoplastika Lož d. d., ki je takrat v Srbiji odprlo Poslovno logistični center …
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Dejstvo je, da je v omenjeni številki in celo na isti strani tudi članek, z
naslovom PE Marof trade, v katerem je s številkami in ostalimi konkretnimi podatki natančno predstavljen proizvodni program in način izvajanja dela v tem podjetju … Ta dva članka tudi nista edina iz področja
gospodarstva v letu 2007. Zavzel se bom, da jih bo tudi iz tega področja
v prihodnje več.
Bralce tudi s tega mesta prijazno vabim, da s svojimi prispevki iz
različnih področij življenja in dela še naprej bogatite naš in vaš Obrh.
Urednik

Odkrijte Opel Insignio.

Avto leta 2009.

www.insignia.si
Povprečna poraba goriva: 5,8 -11,6 l/100 km.
Emisije CO2: 154 -272 g/km.
Avtotehna Vis in Urbas
Postojnska cesta 37, Rakek, tel.: 01/ 705 25 55
www.opel-urbas.com
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nagradna križanka

Nagradno geslo križanke v decembru 2008 je bilo:
EDINA V MESTU
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo izžrebali tri, za
katere nagrade prispeva

Pravilna rešitev tokratne križanke je geslo, ki ga boste dobili na
osenčenih poljih.
Napišite ga na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do
4. maja 2009.
Nagrade tokrat prispeva:

OKREPČEVALNICA LOŽ
VA.SA. d. o. o.
Cesta Notranjskega odreda 41, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 040 171 500
1. nagrado: DRUŽINSKO PIZZO prejme:
Rada Mlakar, Lož, Pod zidom 9, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: DVE VELIKI PIZZI prejme:
Sandi Žnidaršič, Markovec 20e, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: DVE MALI PIZZI prejme:
Damjan Janež, Lož, Smelijevo naselje 47, 1386 Stari trg pri Ložu
Vsem nagrajencem čestitamo!

marec, 2009

Grad Snežnik
Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
1x knjiga: Brdo – Strmol – Snežnik
3x po dve vstopnici za ogled Gradu Snežnik

Želimo vam obilo zabave pri reševanju križanke in veliko sreče pri
žrebu.
uredniški odbor
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Občina Loška Dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

tel.: 01 70 50 670
e-pošta: obcina@loskadolina.si
spletni stran: www.loskadolina.si

VRTNARIJA
ELANDA d. o. o.
Plosovo 2
1315 Velike Lašče
041/753 031
danica.rojc@siol.net

Uradne ure

Uradne ure v sprejemni pisarni

Prvi znanilci pomladi so nas že spomnili, da počasi
prihaja čas za sajenje okenskih in balkonskih rastlin. Vabimo vas v našo vrtnarijo, kjer si boste lahko
ogledali in izbirali med bogato ponudbo sadik za
zasajanje cvetličnih korit in gredic ter sadik zelenjave in dišavnic.

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

V ponudbi bodo tudi zanimivo zasajene viseče
posode, ki bodo aprila že cvetele v vsej svoji lepoti.

Uradne ure za poslovanje s strankami
ponedeljek
sreda
petek

7.30–11.00 in 11.30–14.30
7.30–11.00 in 11.30–15.30
7.30–11.00 in 11.30–13.30

7.30–11.00 in 11.30–15.00
7.30–11.00 in 11.30–15.00
7.30–11.00 in 11.30–16.00
7.30–11.00 in 11.30–15.00
7.30–11.00 in 11.30–14.00

Upravna enota Cerknica
KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek
8.00–12.00

Na voljo so tudi primerni substrati za presajanje
in gnojila.

Policijska postaja Cerknica

Pri nas tudi zasadimo vaša korita. Prosimo vas,
da se oglasite pri nas do konca marca.

POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo
9.00–11.00

Veselimo se vašega obiska!

Alveus Line
nova družina pomivalnikov

- Inovativna in bogata dodatna oprema,
- moderen design čistih linij predstavljen
na 9-ih različnih modelih,
- poglobljeno malo korito pri vseh
modelih z oznako + ,
- dve možnosti opreme pomivalnikov
(Standard ali Comfort).
Trenutno poteka akcijska ponudba nekaterih izdelkov BZ
Alveus v naši prodajalni v Ložu.
Več informacij na:
T: (1) 70 95 407, E: prodajalna@kovinoplastika.si

Kovinoplastika Lož d. d., PC Inox, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu T: (1) 70 95 100, F: (1)70 58 466, E: info@alveus.si, W: www.alveus.si

