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Obrh svoje potovanje po strugah Loške doline
zaključi v jami Golobina pri Danah.
Voda, ki v zimskih dneh pronica skozi njen strop,
ustvari čudovite ledene kapniške skulpture.
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UVODNIK
Na koledarju je le še zadnji list in leto bo zaključeno. Tako kot verjetno mnogi izmed vas,
si tudi jaz nanj pogosto zapišem pomembne dogodke, obveznosti, rojstne dneve ... Na tem
zadnjem letošnjem listu v tednu pred božičem imam z velikimi tiskanimi črkami zapisano
OBRH. To sem imel napisano tudi na listu prejšnjega meseca, ko je bil zadnji rok za oddajo
člankov. Tudi sicer je beseda Obrh v zadnjih osmih letih redno dopolnjevala moje koledarje
in narekovala moj urnik.
Ko danes gledam na obdobje, ki sem ga kot urednik doživel z Obrhom, ugotavljam, da me je
ta čas bogatil, prinašal nova znanja in spoznanja, nova srečanja, druženja in znanstva …
Predvsem sem Loško dolino spoznaval iz nekega novega, drugačnega zornega kota kot sicer.
Hvala vsem, s katerimi smo se srečevali, vsem, s katerimi smo skupaj snovali vsebino
posameznih številk. Hvala vsem, ki ste bili na kakršen koli način pripravljeni del svojega
dragocenega časa in znanja podariti Obrhu in njegovim bralcem. Hvala vsem, ki ste bili
pripravljeni z bralci deliti svoje življenjske zgodbe in spomine … Hvala vsem, ki ste mi s
svojimi neprecenljivimi izkušnjami in nasveti svetovali, vsem, ki ste prispevali svoje poglede,
pripombe in konstruktivne kritike ter tako pripomogli, da se je Obrh razvijal. Hvala članicam
in članom uredniškega odbora ….
S svojo vsebino na skoraj 1500 straneh ste in smo vsi skupaj prispevali, upam si trditi, del
neprecenljive zgodbe, ki jo je pisal čas Loške doline in življenje njenih prebivalcev. Počaščen
sem, da sem bil lahko del te zgodbe.
Dragi bralci in soobčani, s to številko se kot urednik poslavljam od vas. Upam, da ste Obrh
radi prebirali in da boste z veseljem vzeli v roke tudi to številko. Opravičujem se za vse napake, spodrsljaje, pomanjkljivosti in nenamerno prezrte vsebine.
Tudi v prihodnje vam želim veliko zanimivega branja, saj verjamem, da se bo zgodba v Obrhu
še nadaljevala.
Novi urednici zato želim veliko uspeha pri njenem delu.
Vsem skupaj tudi v imenu uredniškega odbora voščim blagoslovljen božič, veliko zdravja,
sreče in vse dobro v novem letu!
Borut Kraševec
urednik
p.s. prilagam nekaj naslovnic Obrha, zadnjih osmih let
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OBČINE LOŠKA DOLINA
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v občini Loška dolina.
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»Za pogovor z občani si bom vzel čas«
foto: Borut Kraševec

Pogovor z županom Janezom Komidarjem

Janez Komidar je na letošnjih lokalnih volitvah
prvič kandidiral za mesto župana občine Loška
dolina. V drugem krogu, 24. oktobra, ga je podprla večina volivcev. Ob nastopu njegovega
prvega mandata sem ga povabil k pogovoru.
Vaš slogan pred volitvami je bil:
»Brez velikih besed, le dejanja.«
Ali bo ta slogan vaš spremljevalec
tudi sedaj, ko ste na volitvah uspeli
in prevzeli mesto župana?
Ta slogan je osnovno vodilo razvoja občine Loška
dolina. Ob koncu načrtovanega štiriletnega
mandatnega obdobja bodo štela le dobro izvedena dela in ne besede, zato je še vedno moj
moto delo in ne govorjenje.
Glede na to, da ste prvič kandidirali
za župana in mandat na teh volitvah
tudi dobili, me zanima, kaj vas je
vodilo pri odločitvi, da se potegujete
za to funkcijo?
Že večkrat sem poudaril, da so me h kandidaturi
spodbudili ljudje. Delo v občinskem svetu sem
štiri leta nazaj kot svetnik že izkusil. Pretekla
tri leta sem delal v občinski upravi, za menoj
pa je tudi štiriindvajset let aktivnega dela na
terenu. Zbir vseh pobud, želja, vprašanj s
področja občine Loška dolina, ki so mi jih v
tem času postavljali občanke in občani, so me
pripeljali do tega, da sem pričel razmišljati,
da bi sprejel ta izziv in bi pri razvoju občine
poskušal dati tudi del svojega doprinosa.
Kakšni so prvi koraki nastopa nove
funkcije?
Vsi prvi koraki v življenju vse od rojstva dalje
so težki. Vse, kar se človek prvič in na novo
loti, zahteva poseben trud. Priznam, da tudi
prvi koraki pri nastopu te funkcije niso enostavni. Zavedam se, da mi vsa področja niso
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poznana v celoti, zato posvečam dodatni čas
temu, da se spoznam z nekaterimi vsebinami
in aktivnostmi, ki jih je opravljal moj predhodnik, ter s področji, ki jih pokrivajo sodelavke in
sodelavci v občinski upravi. Delo v občinski upravi sem zastavil tako, da poteka tekoče in na
tem področju ne bi smelo biti težav. Delovanje
je seveda pogojeno tudi z delom občinskega
sveta. Moje delo ni politično, temveč naravnano
k razvoju Loške doline in upam, da bodo svetniki to tudi uvideli.
Ne pričakujem, da bi namesto mene delali drugi,
pričakujem pa podporo tudi s strani svetnikov
in občinske uprave v celoti. Delo, ki ga bomo
s skupnimi močmi naredili, bo uspeh vseh in
ne samo mene, Janeza Komidarja, ali mene kot
župana. Delo na področju občine je namreč timsko delo in edino v timskem delu vidim korak
naprej v razvoju Loške doline.
V mesecu novembru je bila prva
konstitutivna seja. Kako ste s svetniki
zastavili sodelovanje?
Glede na moj zastavljen program in cilje, ki jim
želim slediti, so me že podprle štiri svetniške
skupine štirih političnih opcij. K sodelovanju
želim pritegniti še ostali dve svetniški skupini,
saj menim, da je razvojni program skoraj enak
njihovim ciljem. Žal se mi do sedaj z njimi še ni
uspelo dogovoriti za srečanja. Prepričan sem,
da bo čas pred prazniki bolj umirjen in mi bo
omogočil sklic delovnega sestanka z vsemi
nosilci list.
Kaj konkretno boste naredili za do
občanov prijazno občino?
Prvi koraki so že storjeni znotraj občinske uprave. Navodila, ki sem jih dal sodelavcem na
prvem kolegiju, so jasna. Biti prijazen do vsakega posameznika in vsakemu tudi pomagati najti
rešitev in odgovor na njegov problem v okviru
pristojnosti občinskih služb ali poiskati informacijo pri drugih institucijah, če za določena
področja občina nima pooblastil. Občina mora
tako odigrati ključno vlogo pri reševanju problemov, ki jih izrazijo občani. To je tisto vodilo,
ki smo si ga zastavili skupaj. Trenutno me devet
svetnikov podpira v tej usmeritvi, pet svetnikov
pa se zaenkrat opredeljuje kot opozicija.
Kateri so osnovni načrti za prvo leto
mandata?
Za prvo leto mandata je načrt glede na želje
nekoliko okrnjen. Soočamo se s pridobivanjem projektne dokumentacije za tri osnovne
cilje: obvozna cesta Stari trg–Markovec, večnamenska dvorana in trgovski center. Za eno
projektno dokumentacijo sem v tem času že
zaprosil, in sicer za idejni projekt oz. za idejno
zasnovo, iz katere bomo lahko nadaljevali. Dve
me pa še čakata.
Na katerih usmeritvah je zasnovan
program štiriletnega obdobja?

Mislim, da lahko vse skupaj povzamem z enim
skupnim imenovalcem. Razvojna podhranjenost občine je tista, na kateri je treba delovati.
Vemo, da občina nima trgovskega centra, nima
doma za starejše občane, nima urejenih prometnih povezav in tudi obstoječa infrastruktura
na tem področju je že precej dotrajana, zato
bodo potrebne obnove.
Če hočemo graditi na razvoju podjetništva,
ima pri tem ključno vlogo tudi obrtna cona v
Markovcu in v zvezi s tem smo zopet pri prometni povezavi. Za dostopanje do obrtne cone
s težkimi tovornjaki je nujna obvozna cesta.
Pogoj je, da to uredimo zaradi same varnosti
in zaradi samega centra Starega trga. Ideje in
določeni projekti si dobesedno podajajo roko.
Na vseh področjih razvoja je izzivov toliko, da
bi se skoraj težko opredelil za enega. Dejstva
govorijo v prid tistim projektom, ki nam dajejo
optimum in so najlažje izvedljivi. Istočasno pa
moramo upoštevati tudi pridobivanja finančnih
sredstev iz naslova evropskih sredstev in medobmejnega sodelovanja s Hrvaško. Sredstva,
dostopnost in optimum za občino in občane
so tri točke, s katerimi bo potrebno pri vseh
projektih zavzeti stališče in jih imeti tudi kot
izhodišče.
V svojem programu ste poudarjali da
boste kot župan dostopen za vse
občane. Na kakšen način boste to
uresničili?
Nisem uvedel kakšnih uradnih ur župana, ker
se zavedam, da bi odrejen dan težko usklajeval
z drugimi obveznostmi. Najbolj enostaven kontakt je, da tisti, ki bi se z menoj radi srečali ali bi
radi z moje strani odgovor na kakšno vprašanje,
pokličejo v sprejemno pisarno občine ali mene
osebno. Če je možno, se lahko pogovorimo takoj ali pa dogovorimo za termin srečanja, če
bom imel trenutno službene obveznosti, ki jih
ne bo možno odložit. Za občane si bom vzel
čas, vedno se najde nekaj minut, pol ure ali
uro, odvisno od obsežnosti problema. Možni
so seveda tudi kontakti po elektronski pošti,
na katero že sedaj redno odgovarjamo. Z moje
strani je vsekakor želja, da je med občani in
občino čim več sodelovanja. Dobrodošle so tudi
pobude, ki pridejo s strani občanov.
Kaj bi na začetku svojega mandata,
poleg povedanega še želeli sporočiti
občanom?
Občani so sporočilo zagotovo začutili že pred
štiriindvajsetim oktobrom. Moj namen je biti
odkrit in pošten do vseh občank in občanov
in z njimi sodelovati z roko v roki. Pri delu v
občini se ne želim opredeljevati na levo in
desno, čeprav me nekateri v tem pogledu želijo
postavit tja, kamor jim pač paše. Sem župan
vseh in se bom držal vodila, ki sem ga izrekel v
eni od prvih mojih izjav: »Moja vrata so odprta
vsem in njihove potrebe bodo pri meni slišane
in upoštevane«.
december, 2010
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Spoštovane volivke in volivci, drage občanke in občani!
Iskreno se vam zahvaljujem za visoko volilno udeležbo in vso izkazano naklonjenost na
letošnjih lokalnih volitvah za župana.
Zaupana županska funkcija mi ne prinaša le zmage in uresničitve zastavljenega programa, temveč tudi veliko mero odgovornosti in obveznosti. Pred mano je izzivov polno
štiriletno obdobje, v katerem se bom trudil upravičiti vaše zaupanje in veliko podporo.
Zagotavljam vam, da bom svoje delo opravljal preudarno, korektno in strokovno, hkrati
pa bom odprt tudi za vaše želje in pobude. Zavedam se, da županovanje ni funkcija
le enega človeka, zahteva namreč sodelovanje celotne lokalne skupnosti. Razvoj v naši
občini pa lahko skupaj zagotovimo le z jasno izraženo voljo po spremembah in željo po
napredku ter premagovanju ovir.
Ne pozabimo, da moja izvolitev ni le moja zmaga, temveč je zmaga vseh nas!
Župan Janez Komidar

Ideali, ki mi razsvljujejo pot
in mi nenehno vlivajo nov pogum,
da se velo spopadam z življenjem
so prijaznost, lepota in rnica …
(Albert Einstein 1879–1955)
Želimo, da bi bili v prihajajočem lu uspni in
da bi s svojo vedrino in predlogi še naprej ustvarjali
ozračje zaupanja in optimizma.
Vele božične praznike ter srno in
zadovoljno lo 2011!
Župan Janez Komidar s sodelavci ter članice in
člani občinskega sva
Občine Loška dolina

V počastitev občinskega praznika je v torek,
19. oktobra, v kulturnem domu v Starem
trgu potekala svečana seja občinskega sveta
Občine Loška dolina.
Na seji je župan Janez Sterle podelil najvišji
občinski priznanji. Zlati grb je prejela
dr. Snežna Kordiš, srebrni grb pa Marko
Žnidaršič. Z recitacijo so nastopile učenke
OŠ iz Starega trga. Prireditev je s koncertom
zaključil Pihalni orkester Kovinoplastike
Lož. Program je povezovala Andreja Buh.

foto: Borut Kraševec

Zlati grb občine Loška dolina

Snežna Kordiš, dr. med, spec. spl. med.
za dolgoletno prizadevno delo na področju
zdravstva
Gospa dr. med. SNEŽNA KORDIŠ, spec. spl. med.
je prišla v našo občino kot zdravnica v splošno
ambulanto Zdravstvenega doma Stari trg 5. julija 1982. V začetku je vodila tudi otroški dispanzer. V obdobju 1983 do 1987 je nadomeščala dr.
Brlasovo, ko je bila na specializaciji. Od začetka
zaposlitve do sedaj je opravljala tudi dežurno
službo v Zdravstvenem domu Cerknica.
december, 2010

Zaradi nerazvite telefonije je prva leta opravljala
številne obiske bolnikov na njihovih domovih na
celotnem območju.
Aktivno je sodelovala pri pripravah za referendum, s katerim smo zbirali sredstva za graditev Zdravstvenega doma v Cerknici in obnovo
Zdravstvenega doma v Starem trgu.
V času obnove Zdravstvenega doma v Starem
trgu je uspela delo organizirati tako, da so vse
dejavnosti nemoteno potekale na drugih lokacijah.
Na njeno pobudo je bila leta 2001 ustanovljena
Ambulanta za sladkorne bolezni. Od takrat jo
tudi vodi izven svojega rednega delovnega časa.
Ambulanta je sladkornim bolnikom omogočila
pravočasno odkrivanje in kakovostno zdravljenje.
Njeno zavzeto delo, še posebno na področju izvajanja preventive, je skupaj z ostalimi zdravstvenimi delavci prispevalo k občutnemu znižanju
števila težkih kroničnih bolnikov z infarktom v naši
občini.
V ambulanti je uvedla naročanja pacientov, s tem
ukrepom je znižala čakalno dobo.
Vedno, kadar je bilo v njeni moči, je pacientom
omogočala naročanje pri različnih specialistih.
Dr. Kordiševa je med prvimi pričela s strokovnim
pristopom nudenja prve medicinske pomoči pri
spremljavi pacientov. Uspešno je sodelovala s
patronažno službo in sodelavci.
Podpisniki ugotavljamo, da si je dr. Kordiševa v 28
letih s prizadevnim in vestnim delom na zdravstvenem področju prislužila naziv najzaslužnejšega
občana. Zato predlagamo, da se ji ob občinskem
prazniku občine Loška dolina podeli priznanje
»Zlati grb občine Loška dolina«.
Iz obrazložitve predlagateljev –
625 podpisanih občanov
Srebrni grb občine Loška dolina
Marko Žnidaršič
Za aktivnosti na različnih področjih življenja in
dela v občini
Marko Žnidaršič je že desetletja aktiven na
različnih področjih dela in življenja.

foto: Borut Kraševec

Podelitev občinskih priznanj

Lahko bi rekli, da je bil vse skozi prisoten pri
delu Krajevne skupnosti Loška dolina ter naprej
na občinski ravni v bivši Občini Cerknica. Bil je
predsednik Skupnosti otroškega varstva v Cerknici, član Izvršnega sveta Občine Cerknica in
predsednik Skupščine Občine Cerknica. Bil je
tudi delegat v zboru občin SR Slovenije kot predstavnik Občine Cerknica.
Mnoga leta – kar od 1989 do 2005. leta je bil pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez.
Svojo aktivnost je nadaljeval tudi v obdobju po
osamosvojitvi Slovenije. Aktivno je sodeloval pri
delu organov Krajevne skupnosti, po ustanovitvi
Občine Loška dolina pa je bil dva mandata član
Občinskega sveta. Sodeloval je tudi pri številnih
stalnih odborih in komisijah pri občinskem svetu
Občine Loška dolina.
Po prenehanju aktivnosti v občinskem svetu je
svoje aktivnosti in delo nadaljeval pri Društvu upokojencev Loška dolina, kjer je trenutno podpredsednik društva in vodja sekcije za izobraževanje.
Lahko bi naštevali še številne naloge in dela, ki jih
je opravljal v skoraj 50 letih dela in udejstvovanja,
a menimo, da so naštete aktivnosti dovolj velik dokaz in potrditev utemeljenosti predloga za
podelitev »Srebrnega grba Občine Loška dolina«.
v imenu predlagateljev: Branko Troha
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POROČILO O IZIDU
DRUGEGA KROGA VOLITEV ŽUPANA OBČINE LOŠKA DOLINA
Občinska volilna komisija Loška dolina je na podlagi zapisnikov volilnih odborov za drugi krog volitev župana občine Loška dolina na
lokalnih volitvah dne 24. oktobra 2010 ugotovila:
1.
2.

1.

2.
1
2

I.
Na volitvah dne 24. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati skupaj 3058 volilnih upravičencev.
Vsega skupaj je glasovalo 1814 volivcev ali 59,30 %. Od tega so po pošti glasovali 3 volivci. Predčasno je glasovalo 19 volivcev.
S potrdilom je glasoval en volilni upravičenec.
II.
V drugem krogu volitve za župana je bilo oddanih 1814 glasovnic.
Ker je bilo 7 glasovnic praznih, ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, zato so bile le-te neveljavne. Veljavnih glasovnic je bilo
1807.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
št. glasov
1135
672

Janez KOMIDAR
Slavica ČUK

%
62,81
37,19

III.
Občinska volilna komisija občine Loška dolina je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana
izvoljen naslednji kandidat:
Janez KOMIDAR, roj. 22. 11. 1962, Nadlesk 34, po poklicu inženir kmetijstva, Sodelavec za komunalne zadeve.
Občinska volilna komisija
Občine Loška dolina
predsednica
Sabina Palčič univ. dipl. prav. l. r.

POROČILO
O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA
Občinska volilna komisija občine Loška dolina je na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov občinskega sveta občine Loška dolina:
I.
Posamezne liste kandidatov so v občini Loška dolina dobile naslednje število glasov:
število glasov
272
248
339
353
284
359
83

% glasov
14,04
12,80
17,49
18,21
14,65
18,52
4,28

št. liste
1
2
3
4
5
6
7

ime liste
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
SDS – Slovenska demokratska stranka
DeSUS Loška dolina
Socialni demokrati
Lista – Skupaj naprej za Loško dolino
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka
Zares Nova politika

II.
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) so se mandati dodelili listam
kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, do katerih se je prišlo tako, da se je število glasov za vsako listo kandidatov delilo z vsemi
števili od ena do štirinajst (D Hondtov sistem). Z liste kandidatov je bilo izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
Količniki po D Hondtovem sistemu so bili izračunani po računalniškem programu. Program je pokazal naslednje zaporedje najvišjih
količnikov:
Zap. št

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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količnik
359.00
353.00
339.00
284.00
272.00
248.00
179.50
176.50
169.50
142.00

Št.
6
4
3
5
1
2
6
4
3
5

Ime liste
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS LOŠKA DOLINA
NEODVISNA LISTA – SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS LOŠKA DOLINA
NEODVISNA LISTA – SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

136.00
124.00
119.67
117.67
113.00
94.67
90.67
89.75
88.25

1
2
6
4
3
5
1
6
4

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS LOŠKA DOLINA
NEODVISNA LISTA – SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Tako so liste kandidatov dobila naslednje število mandatov:
Št mand.
2
2
2
3
2
3
0
14

Št.
1
2
3
4
5
6
7

III.

Ime liste
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DeSUS LOŠKA DOLINA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NEODVISNA LISTA-SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
----------------------------------------------------------------SKUPAJ

IV.
Člani občinskega sveta Loška dolina, izvoljeni na rednih lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010, so:
Lista: 1 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 272 % glasov: 14.04 %
Št. izvoljenih: 2
Zap.št. Kandidat
1. BRANKO TROHA
2. MARTINA ŠUMRADA

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 2 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 248
% glasov: 12.80 %
Št. izvoljenih: 2
Zap.št. Kandidat
1. MARKO GORŠE
2. MAJA ZUPANČIČ

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 3 – DeSUS LOŠKA DOLINA
Skupno št. glasov: 339
% glasov: 17.49 %
Zap.št. Kandidat
1. BORIS HRIBAR
2. BRANKA PALČIČ

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 353
% glasov: 18.21 %
Zap.št. Kandidat
1. SLAVICA ČUK
2. STANISLAV PAVLIČ
3. VIKTOR PROSENC

Št. izvoljenih: 2

Št. izvoljenih: 3
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 5 – NEODVISNA LISTA – SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
Skupno št. glasov: 284
% glasov: 14.65 %
Št. izvoljenih: 2
Zap.št. Kandidat
1. JANEZ STERLE
2. ZDENKO TRUDEN

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 6 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 359
% glasov: 18.52 %
Št. izvoljenih: 3
Zap.št. Kandidat
1. JAKOB LEVEC
2. JANJA MLAKAR
3. STANISLAV STERLE

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
Izvoljen

V.
Volitev za člane občinskega sveta občine Loška dolina se je od 3058 volilnih upravičencev udeležilo 1997 volivcev, kar je 65,30 %.
Neveljavnih glasovnic je bilo 59.
Občinska volilna komisija
Občine Loška dolina
predsednica
Sabina Palčič univ. dipl. prav. l. r.
december, 2010
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Malim in večjim podjetjem ponudili znanje
za inoviranje

RRA

N O TR A N JSKO - K R A ŠK E R E G IJE, d .o.o .

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. je v okviru evropskega projekta
za spodbujanje inovativnosti Medossic pravkar zaključila niz treh
izobraževalnih predavanj v velikih in srednjih podjetjih Notranjskokraške regije. Izobraževanja z naslovom »Eko-inovacije so dober
posel« so za vodilni in razvojni kader ter ostale zaposlene in njihove
poslovne partnerje potekala v podjetjih Brest pohištvo, Kovinoplastiki
Lož in Pivki perutninarstvo. Izbrana podjetja z razvojnega vidika predstavljajo pomembnejše proizvodne panoge, hkrati pa gre tudi za podjetja, ki so sodelovala že pri pripravi analize stanja eko-inoviranja v
regiji.
V začetku prihodnjega leta bodo k udeležbi na interaktivne delavnice
povabljeni manjši podjetniki v regiji. Predstavljeni jim bodo sodobni
trendi v vodenju mikro in malih podjetij ter razvoju ljudi in projektov.
Delavnice z naslovom »Eko-podjetnik« bodo namenjene dvigovanju
zavesti in znanja s področja inoviranja, s poudarkom na potrebah strank
in trendih trga. Petim delavnicam v januarju in februarju bo sledilo še
povezovalno srečanje za vse udeležence izobraževanj, na katerem
bodo skušali poiskati skupne priložnosti za razvoj eko-podjetništva v
regiji. Celoten program, namenjen spodbujanju inovacijskega prebujenja v regiji, razvojna agencija izvaja v sodelovanju s priznano strokovnjakinjo in letošnjo nagrajenko GZS-jeve nagrade Feniks za inovativno
podjetništvo, Violeto Bulc iz podjetja Vibacom.
Na ta način razvojna agencija stremi k spodbujanju zavedanja in
povečevanja znanja v podjetjih za oblikovanje idej in poslovnega
obnašanja, ki bo pripomoglo k razvoju poslovanja v smeri eko-inoviranja in večje dodane vrednosti gospodarstva v regiji.

Fotografije s predavanj (ogled slik je možen na spodnjih povezavah):
– prvo predavanje je potekalo 29. novembra v Brest pohištvo Cerknica
d.o.o.
– drugo predavanje je potekalo 10. decembra v Kovinoplastiki Lož,
d.d.
– tretje predavanje je potekalo 13. decembra v Pivka perutninarstvo
d.d.
http://picasaweb.google.com/jnbslo/IzobrazevanjeVBrestPohistvu?
authkey=Gv1sRgCK6g6_SmhreK-AE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/jnbslo/IzobrazevanjeVKovinoplastiki?
authkey=Gv1sRgCMu2gd2M9aKe6gE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/jnbslo/IzobrazevanjeVPivkiPerutninarstvo?
authkey=Gv1sRgCMnZ2J7Vr-KdUg&feat=directlink
Dodatne informacije:
Mateja Simčič, Jana Nadoh Bergoč, info@rra-nkr.si, T: 05 72 12 243.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi.

Poslovilna vežica v Babnem Polju je bila v začetku
decembra predana v uporabo
Izgradnja poslovilne vežice s parkirnimi prostori,
ki je locirana ob pokopališču v Babnem Polju, se je
pričela v letu 2008 s pripravo projektne dokumentacije. V letu 2009 smo izvedli rekonstrukcijo ceste proti
pokopališču, uredili parkirišča in utrdili temeljna tla za
postavitev objekta. Izgradnja mrliške vežice pa je bila
zaključena v novembru 2010. Vrednost opravljenih del
na objektu je znašala približno 100.000 EUR.
Skupna vrednost investicije pa je znašala nekaj manj
kot 140.000 EUR. V ta znesek je vključeno: odkup
zemljišča, gradnja, notranja oprema prostorov ter
oprema za izvajanje pogrebne dejavnosti. Objekt je zasnovan z eno vežico, prostorom za svojce, sanitarijami
in prostorom za orodje. Pred vežico je pokrit poslovilni
plato.
Za pogrebno dejavnost in vzdrževanje poslovilne
vežice bo skrbel koncesionar Ave d.o.o., ki ga je občina
izbrala za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Loška dolina.
Občinska uprava

8

december, 2010

na{a ob~ina
UPRAVNA ENOTA CERKNICA
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.upravneenote.gov.si/cerknica/, e: ue.cerknica@gov.si
Cesta 4. maja 24,1380 Cerknica
t: 01 707 13 00, f: 01 707 13 20

Urnikdelovanja
delovanja
Krajevnega
urada
Loška
dolina
in njegove
pristojnosti
Urnik
Krajevnega
urada
Loška
dolina
in njegove
pristojnosti
Spoštovane občanke
dolina!
ob�aniObčine
Ob�ineLoška
Loška
dolina!
Spoštovane
ob�ankeininobčani
V okviru Upravne enote Cerknica na območju občine Loška dolina deluje Krajevni urad Loška

V okviru Upravne enote Cerknica na obmo�ju Ob�ine Loška dolina deluje Krajevni urad Loška do
dolina kot način dela.
kot na�in dela.
Krajevni urad Loška dolina deluje vsak torek od 8.00 do 12.00 ure.

Krajevni urad Loška dolina deluje vsak torek od 8.00 do 12.00 ure.
Upravne storitve, ki jih državljani lahko opravite na krajevnem uradu, so naslednje:

Upravne storitve, ki jih državljani lahko opravite na krajevnem uradu, so naslednje:
1. Zadeve
Zadeve ss področja
izdajeosebnih
osebnihlistin:
listin:
1.
podro�jaizdaje
•• vložitev
zaza
izdajo
osebne
izkaznice
vložitevvloge
vloge
izdajo
osebne
izkaznice
vložitevvloge
vloge
potni
•• vložitev
zaza
potni
listlist
vložitevvloge
vloge
izdajo
maloobmejne
prepustnice
•• vložitev
zaza
izdajo
maloobmejne
prepustnice
2. Osebna stanja in mati�na služba:
2. Osebna
stanja
in matična
služba:
• izdaja
potrdil
o državljanstvu
iz ra�unalniške evidence
•• izdaja
potrdil
o državljanstvu
iz računalniške
evidence
vložitev
vloge
za izdajo izpiskov
iz mati�nega
registra
• vložitev
vloge za
izdajo prebivalstva
izpiskov iz matičnega
registra
3. Zadeve
s podro�ja
registra
in skupnem
gospodinjstvu:
• Zadeve
sprejem
prijave registra
in odjave
stalnega ininza�asnega
prebivališ�a
3.
s področja
prebivalstva
skupnem gospodinjstvu:
• izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva
• sprejem prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča
• izdaja potrdil iz evidence gospodinjstev
• izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva
• dajanje podpore volivcev (kandidatom ob volitvah na lokalni in državni ravni ter ob
• izdaja
potrdil iz evidence gospodinjstev
referenduma)
• dajanje
podpore
volivcev
ob volitvah na lokalni in državni ravni ter ob
4. Upravne
overitve
podpisov
in (kandidatom
fotokopij listin
izvedbi referenduma)

Ob
tej priložnosti
zaposleni
4. Upravne
overitve
podpisovna
in Upravni
fotokopijenoti
listinCerknica vsem ob�anom voš�imo vesele boži�ne praz
in sre�no novo leto 2011.
Ob tej priložnosti zaposleni na Upravni enoti Cerknica vsem občanom voščimo vesele božične
praznike in srečno novo leto 2011.

Maksimiljan Turši�
NA�ELNIK
Maksimiljan Turšič
NAČELNIK
december, 2010
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Milena Ožbolt

Stare šege in navade
Božični blagoslov kruha, domačije in njenih prebivalcev (pri Matevževih v Podgori pri Ložu, 22. 12. 2009)

V Podgori pri Ložu, na skoraj dvesto let stari
domačiji pri Matevževih, starodavni božični
obred blagoslova opravljajo neprekinjeno
skoraj nespremenjen, odkar pomnijo. Ker je
oče sedanjega gospodarja med vojno umrl na
Rabu, sta vse do leta 1963 opravljala obred
blagoslova kruha, hiše, njenih prebivalcev in
okolice z blagoslovljeno vodo in kadilom stara
mama in vnuk, od tedaj dalje pa to naredi gospodar sam, kot to veleva stara navada.
OBRED BLAGOSLOVA

foto: Borut Kraševec

Obred blagoslova se začne, ko zunaj v mraku
odzvoni Ave Marijo, v hiši pa pred jaslice ali na
mizo položijo praznični »žüpnek«.
Kruh pogrnejo s prtičem, ponekod nanj položijo
še smrekovo vejico, v tej hiši pa so dolga leta
imeli v ta namen papirnato smrečico, ki jo je
gospodarjev oče kupil nekoč davno v daljnem
Zagrebu, ko je obiskal hčeri redovnici. Drugod
poleg »žüpneka« pogosto položijo križ ali sveto
pismo in prižgejo svečo.
Za Loško dolino je posebnost te hiše, da je
»žüpnek« moral zmeraj imeti še dva »prjatla«,
dva manjša hlebca, ki so ju enako blagoslovili
in pozneje použili, enega že na božični večer,
drugega pa pozneje.
Za obred blagoslova pri Matevževih že desetletja nalijejo blagoslovljeno vodo v vedno
isto skodelico in iz nje s smrekovo vejico gospodar pokropi kruh, medtem ko se družina
pokriža in moli angelsko češčenje. Nato gre

v vsak prostor v hiši in ga med molitvijo
pokropi z blagoslovljeno vodo, obred pa enako
nadaljuje zunaj hiše v hlevu, skednju, kleti,
kašči in vseh drugih gospodarskih poslopjih
ter okoli njih.
Po nekaterih krajih, na primer v Retjah, je
strogo veljalo, da mora biti gospodar pri tem
opravilu sam. Če je srečal drugega gospodarja
ali koga drugega, je bilo to slabo znamenje.
Ko se gospodar vrne, blagoslovi še zbrano
družino, ki ga čaka okoli peči in odloži posodo
z blagoslovljeno vodo, nato pa vsi molijo tri
rožne vence. Nekateri starejši v Loški dolini se
še spominjajo pripovedi, da so nekdaj molili
na prostem, ker so verjeli, da je tedaj nebo
odprto.
»Žüpnek« blagoslavljajo na vse tri božiče, kot
rečemo v teh krajih, oziroma na vse tri svete
večere: božič, silvestrovo in predvečer svetih
treh kraljev. Ves ta čas ostaja kruh nedotaknjen, ponekod pogrnjen na mizi, drugod zavit
v prt in shranjen na hladnem, šele na svete tri
kralje ga razrežejo in dodelijo vsakomur v hiši
eno rezino, tudi vsem živalim – vsemu, kar je
živega pri hiši in vsi morajo dodeljeni kruh
tudi zares použiti. Po nekaterih vaseh oziroma
posameznih hišah je bilo včasih glede tega
nekaj izjem: nekateri so dali »žüpnek« samo
velikim živalim v hlevu, goveji živini in konjem,
ne pa tudi prašičem. Tudi mačke niso povsod
dobile svojega grižljaja »žüpneka«, češ da imajo vraga v repu. Drobtine so dobile kokoši in
te so jim skrbno ponudili in pazili, da so jih
zagotovo použile ter da niso zavrgli niti drobca
blagoslovljenega kruha.
Otroci so na svete tri kralje že pred odhodom
v šolo dobili košček, za kosilo pa je vsa družina
dobila »žüpnek«, namočen v čisti mesni juhi,
»žüpi« iz suhih svinjskih reber ali kakšni
drugačni. To pojasni tudi naše ime tega blagoslovljenega kruha.
Po molitvi zbrani v hiši pri Matevževih na peči
in ob njej pojejo najprej božične, pa Marijine
in narodne pesmi – vse po vrsti, kar znajo
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in znajo jih veliko. Najraje imajo na ta večer
pesmi Rajske strune, Tam stoji pa hlevček in
Poslušajte vsi ljudje.
Otroci so se med čakanjem na polnočnico
nekdaj »fižolkali«, igrali »cinkupare«, »gladež
– bunkež« ali »pod ketem« in podobne stare
igre.
Odrasli otroci z družinami se potem razidejo
na svoje domove, preostali sedejo k večerji,
medtem ko se po nekaterih hišah še vedno vse
do polnočnice strogo držijo posta in večerjajo
pozneje.
Na tej domačiji in večini drugih so na ta dan
za večerjo po tradiciji klobase – krvavice, »ta
bele«, ki so lokalna kulinarična posebnost ali
kožarice, vse s kislim krompirjem. Po starem
se je v nekaterih naših vaseh večerjalo tudi
kokoš ali pa bolj postno – sesukan močnik,
češpljevo kašo, krompir in sladko repo, spekli
so tudi krompirjevko.
V starih časih so iz Podgore hodili 1 uro peš
k polnočnici v 4 km oddaljeno farno cerkev
v Starem trgu in si pri tem svetili s »faglami«
ali laternami in mimogrede opazovali skupine
lučk, ki so se bližale iz drugih vasi – danes se
odpeljejo z avtom. Tudi stolčka svete Lucije
iz dvanajstih lesov, ki bi pomagal odkriti vse
coprnice v cerkvi, nihče več ne prinese s seboj …
VEROVANJA NA SVETI DAN
Na sveti dan se ljudje še spominjajo raznih
starih verovanj, na primer da bo krava, ki bo
na božič prva napojena pri potoku ali studencu, popila vso smetano in imela zato vse leto
veliko mleka. Ali da je voda zajeta v trenutku
Jezusovega rojstva zlata.
Ker je božič praznik družine, se na ta dan nikoli
ni smelo hodili na obiske ali vasovat. Otrokom,
ki so silili po vasi, so zažugali, da jih bodo v
hiši, kamor bodo prišli, dali v peč namesto
zglavnika oziroma čoka, ki so ga po prastari
navadi dali na sveti večer v peč, da je še dolgo,
dolgo tlel.
foto: Borut Kraševec

Čas okoli zimskega sončnega obrata se
od nekdaj zdi poseben, svet, skrivnosten, pravljičen, malce tesnoben, a tudi
poln upanja in pričakovanja. Po izročilu
je to čas vračanja dolgov in izposojenih
reči, čas premišljevanja, urejanja in
čiščenja navzven in navznoter, pa tudi
čas krepčilnega zrenja h koreninam, iz
katerih se napajamo, in čas obredov za
priklic blagoslova in vsega dobrega v
življenje ljudi …
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GOLOBIČKE
Gospodinje so po stari šegi poleg »žüpneka
vedno napekle tudi toliko golobičk, kolikor
je bilo otrok pri hiši. Dobili so jih, ko so bile
prvič blagoslovljene, zaželeno pa je bilo, da jih
položijo v jaslice in jih ne pojedo takoj. Ponekod so jih hranili do treh kraljev, drugod so jih
smeli pojesti že naslednji dan.

Po naši dolini pravijo, da globičke v jaslicah
opolnoči zapojejo. Na Knežji Njivi naj bi pele
»Rojstvu božje, rojstvu božje, rojstvu božje!«
Na Poljanah pa: »Rojstvu božje h nam grje!«
potem pa so še hudomušno dodali: »Rojstvu
božje h nam grje – za Janezave zobje …!« Ali
pa spet drugje: »Rojstvu božje, rajše petje!«
Otroci so se namreč zelo veselili slastnega
prigrizka, ki je bil samo njihov.
V Retjah so spodbujali otroke, naj bodo
tiho in dobro poslušajo, da ne bi preslišali
petja golobičk, a so vedno prej zaspali, kot
so se oglasile. Ko so se zjutraj pritožili, da
golobičke niso nič pele, so jim rekli: »Kaj da
ne! Zaspali ste, pa niste slišali!« Tako so iz
leta v leto zaman čakali na petje božičnih
golobičk.

foto: Borut Kraševec

Žüpnek je praznični kruh, zamešen iz bele
moke, mleka, jajca in masla. Praviloma je
to vedno kot sonce okrogel hlebec ali kruh iz
modela ali kozice, mora pa biti brez luknje v
sredini. Največkrat je zaznamovan le s križem,
ponekod s črkami IHS, včasih pa tudi lepo
okrašen z vencem, kito ali ptički ali celo zibelko
in Jezuščkom. Matevževa gospodinja gospa
Karla se spominja, da so v Loškem Potoku
Jezuščka z »žüpneka« shranili v poseben predal
za več let, medtem ko so preostali kruh obredno zaužili kot povsod drugod. Včasih so figurico
Jezuščka spomladi zdrobili in potrosili po njivi.
Pripovedovali so tudi, da so na Dol. Poljanah
včasih spekli »žüpnek«, ki je bil tako velik, da so
ga komaj spravili v peč – morda kot znamenje

zaželenega in pričakovanega obilja, pa tudi jedcev na sv. tri kralje je bilo veliko. Pomembno je
bilo, da je bil »žüpnek« visok tudi zato, ker so
na sv. tri kralje ponekod male otroke postavili
vzravnane k podboju vrat in jim na glavo pokonci postavili rezino »žüpneka«. Označili so do kod
je segla, potem pa pokazali otroku: »Toliko boš
zrasel do naslednjega božiča!«

foto: Borut Kraševec

ŽÜPNEK

Sanda Turšič

Gospod Helmut in njegova nenavadna cerkev
Zaradi bolnega srca že nekaj let
samoplačniško koristim usluge zdravilišča v
Šmarjeških Toplicah. V približno istem času
se tam mudi številna skupina društva upokojencev iz avstrijskega mesta ob Bodenskem
jezeru. Tako sem po naključju navezala prijateljstvo z njihovo predsednico in organizatorko letovanja gospo Klaro, vljudno pa
spregovorim kdaj tudi z ostalimi člani.
Vse osebje zdravilišča je z nami prijazno,
ustrežljivo in razumevajoče. Lansko leto
pa me je novi kulturni animator prijetno
presenetil z izjavo, da me pozna po mojem
literarnem delu, ki ga je vsega prebral v
domači trebanjski knjižnici. Letos me je gospod Matjaž še prijetneje presenetil. Skupaj
s šmarješko pesnico, mojo prijateljico Terezo, sta mi namreč sredi bivanja tam v
hotelski slavnostni beli dvorani pripravila
izredno lepo predstavitev dela moje poezije
in odlomkov proze, kar sem sama izvajala,
popestreno s solopetjem pevke, gospe Marije iz Novega mesta ter treh glasbenikov,
študentov konzervatorija iz Gradca, z violino, klarinetom in harmoniko. Goste je na
december, 2010

prireditev vabil tedenski kulturno-športni
animacijski program v hotelskih sobah in
lični plakati v avli hotela in v preddverju
restavracij, tako da se je zbralo številno
občinstvo, med njimi tudi nekaj mojih avstrijskih znancev. Zato me je kulturni animator
Matjaž lepo predstavil tudi v njihovem jeziku in jih na kratko seznanil z vsebino moje
literature.
Ta uvod sem napisala zato, ker se je po
prireditvi začel zame posebej zanimati
postarani avstrijski gospod Helmut, izreden človek, ki je vreden, da v prazničnih
božično-novoletnih dneh spregovorim o
njem. Na moje presenečenje me je namreč
začel pozdravljati, mi voščiti dober tek in
me sicer ogovarjati v pravilnem slovenskem jeziku, ki se ga je, kot mi je povedal,
v svojih poznih letih sam naučil. Ker je naš
jezik zanj izredno težak, posebno slovnica,
bi potreboval nekoga, da bi mu pomagal izpopolniti vsaj pravilno izgovorjavo. Težave
mu, kot mi je pravil, delajo na primer nekatere zveze soglasnikov kot »cv« zato našemu
značilnemu cvičku še vedno reče »čviček«,

čeprav ga skoraj preveč rad pije. Zanj
najtežja slovenska beseda pa je tista, ki se
začne s »ch … ali hc … ali čh … ali hč …«,
kar sploh ni mogel izgovoriti. Zato sem mu
na skupni poti iz restavracije predlagala:
»Pa mi povejte to besedo po nemško, da jo
bova skupaj razvozlala!«
»Tohter« je naglo zletelo iz njega.
»Aaa, hčerka!« sem ponovila po slovensko
in potem se je trudil, da je trdo ponavljal
za menoj. Težave mu dela tudi črka »z« na
koncu besede, ki v nemščini pomeni »c«.
Zato naše tipično ime Janez izgovarja kot
»Janec« ali vsaj smešno mehko »Janež«.
Radovedna sem bila, kaj je po poklicu in s
kakšnim razlogom se je lotil učenja našega
jezika, pa me je po kosilu vljudno povabil
v hotelski bar, da mi ob pijači pove svojo
zanimivo zgodbo:
»Po poklicu sem le trgovec, čeprav sem
se upokojil kot poslovodja verige trgovin
v našem mestu. Sem poročen in oče štirih
otrok ter dedek devetih vnukov, od katerih
le še najmlajši končuje fakulteto. Torej so
vsi takorekoč preskrbljeni. Soproga zelo
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prej po stezi, sem bil tudi po poti pozoren,
kje hodimo. Pripeljala nas je na cesto in ta v
Šmarješke Toplice.
Starši so me vzgojili v dobrega kristjana,
kakor tudi midva z ženo najine otroke. Ob
nedeljah in praznikih smo pridno hodili k
maši in redno darovali cerkvi, kolikor smo
mogli. Toda zdaj na stara leta mi je bilo
nekako dovolj pozlate in blišča v naših
cerkvah. Sklenil sem, da bom odslej daroval tudi tisto, kar bi sicer spustil v »muto«,
tej skromni bajti nekje v vaših dolenjskih
gričih. Toda treba se bo naučiti vsaj toliko slovenščine, da bom tema revnima
človekoma to dopovedal in se z njima vsaj
za silo sporazumeval. Že v naslednjih dneh
bivanja pri vas so mi v novomeški knjigarni
iz Ljubljane naročili zajeten nemško-slovenski slovar in z veseljem sem se začel učiti
vašega jezika. Med letom sem pridno zbiral
denar in naslednje leto sem z njim že obiskal
mojo cerkev v vaših gričih. Zgaranima ostarelima človekoma sem tudi že znal za silo
po slovensko povedati, da sem to zbral za
njiju, da jima bo starost lažja. Frančiška je v
svoji vnemi sklenila dlani in vzkliknila proti
svojemu možu:
»Lej, Janež, Bog je pokukal tudi v našo bajtico in to bo treba zaliti!« Naslednje leto,
ko sem spet prišel, da bi jima izročil prihranke, Janeza ni bilo več. Bolezen ga je
vzela. Na dvorišču pred bajto pa je bil kup
hlodov in okleščenih vej. Ko sem Frančiško
vprašal, za kaj bo to, mi je povedala, da za
kurjavo. In ko sem nato še vprašal, kdo bo
kurjavo pripravil, je skomignila z rameni.
K sreči je tisto leto ostal z nami v toplicah
tudi naš mladi, krepki šofer avtobusa s svojo prav tako krepko ženo. Prosil sem ga, če
bi mi hotel pomagati pri nekem težaškem
delu. Javilo se je še par naših krepkejših
članov in članic na čelu s šoferjevo ženo.
Odšli smo k moji cerkvici, za katero se razume, da samo jaz vem. Moški smo žagali

in cepili, ženske so nosile in zlagale drva
v opuščeni hlevček, kjer je bilo le nekaj
kokoši, in kurjava je bila pripravljena.
Nemočna Frančiška se je solzna od ganjenosti kar križala in koristno delo je bilo
seveda spet treba zaliti s »čvičkom«.
Ko sem naslednje leto spet prišel, da
izročim svoj prispevek, se je na dvorišču
moje cerkvice mudila mlada ženska in ko
sem stopil v izbo sta ravno s tiste postelje,
na kateri je pred dvema letoma umrl bolni
Janež, strmeli vame dve drobni glavici.
»To sta naša dvojčka – Marko in Mirko in na
dvorišču je njuna mamica Darinka. Kmalu
po končani osnovni šoli je šla s trebuhom
za kruhom v Krko v Novo mesto, kjer si je
najela skromno sobico. Naivna, kot je bila,
je kmalu k sebi spustila človeka, s katerim
je zanosila in se zato z njim tudi poročila. A
izkazalo se je, da je mož bil brezdelnež in
pijanec. Živel in predvsem popival je na njen
račun in je že nosečo pretepal, po porodu pa
še bolj. Zato se je od njega ločila in prišla
z otrokoma domov. Meni je prav tako, saj
sama več ničesar ne morem.«
V naslednjih letih so moji prispevki družinici
še bolj prav prišli. Darinka je bila varčna in
pridna in moji cerkvici se je že na dvorišču,
predvsem pa na njeni zunanjosti in v njeni
notranjosti poznalo, da za njo skrbi mlada
ženska roka. Frančiška še živi, Marko in
Mirko sta se me že zdavnaj navadila. Zdaj
sta že krepka in pridna najstnika, ki ravno
letos končujeta osnovno šolo v Šmarjeti.
Rad bi jim pomagal še tako dolgo, da prideta do lastnega kruha. In zdaj veste gospa
Aleksandra, s kakšnim razlogom sem se
naučil vašega slovenskega jezika, ki bi ga
rad še kdaj z vami obnavljal.«
Za vse povedano sem mu navdušeno
čestitala in mu obljubila, da, v kolikor mi
bodo moje bolezni dovoljevale, še gotovo
pridem na skupno obnavljanje slovenskega
in nemškega jezika hkrati.
Arhiv: Sanda Turšič

nerada potuje, posebno ne tako daleč kot
je 9-urna, skoraj neprekinjena vožnja po
avtocesti iz našega mesta do Šmarjeških
Toplic. Zato letujeva skupaj v bližnjih krajih,
v vaše kraje pa prihajam sam. Predsednik
našega društva upokojencev sem bil pred
vašo prijateljico Klaro in prvi sem pred leti
pripeljal naše člane v Šmarješke Toplice. V
vaše dolenjske griče, posejane z vinsko trto,
sem se že na prvi pogled zaljubil, vašega
slovenskega jezika pa sem se kmalu nato
začel učiti s posebnim razlogom.«
»Me prav zanima!« sem bila radovedna, on
pa je nadaljeval. Če ni šlo čisto po slovensko, je pač kombiniral z nemščino:
»Skupina navdušencev, kakršen sem bil jaz,
se je z menoj na čelu kmalu podala proti
prvim vinskim goricam, ki jih je bilo videti
iz Šmarjeških Toplic. Ne da bi se kaj prida
menili za pot, smo bili veseli, da smo premagali prvi grič, ko se nam je na levi že kazal drugi, ki smo ga tudi prehodili, in se je
desno od njega že kazal tretji in dalje nekje
med njimi četrti. Sonce je pripekalo in ko
smo se z griča ozrli nazaj, ni bilo za nami
nobene vasi več, niti cerkvenega zvonika, kaj
šele Šmarjeških Toplic. Tavali smo v neznano in v globeli, nad katero se je dvigal že
bogvedi kateri grič, zasajen z vinsko trto, ko
smo zagledali skromno, s slamo krito kočo.
Utrujeni, lačni, predvsem pa žejni smo skoraj »pocepali« v senco na njenem dvorišču,
ko se je na pragu prikazala stara ženica.
Ničesar ni razumela, kar sem jo spraševal v
nemščini, ampak nam je po sopihanju sodeč
z gesto vprašala, ali smo žejni. Navdušeno
sem pokimal. Zgarana starka je izginila v
hiško in se kmalu vrnila z dvema dvolitrskima pletenkama pod pazduhama proti meni.
O kakšnem plačilu ni hotela nič slišati. V
tistem trenutku se mi je spontano izvilo iz
moje notranjosti:
»O Bog, ta revna koča bo odslej moja
cerkev!« Urno smo si nato podajali pletenki
in hlastno pili iz njih, da se je ženica dobrohotno nasmihala. Tedaj nisem vedel,
kaj pijemo, a danes prav dobro vem, da je
bil domač »čviček«, ki ga imam odslej tako
rad. A takrat je bilo treba nazaj v Šmarješke
Toplice, da ne bi skrbelo naših sočlanov,
kar sem govoril proti ženici. Ker me ni razumela, mi je z gesto pokazala, naj ji sledim
v hišico. Stopila sva v temno izbico in dva
pramena svetlobe, ki sta prihajala skozi
majhna okenca, sta mi kazala na posteljo
v kotu, kjer je ležal shujšani, bledi starček.
»Janež!« mi ga je predstavila in jaz sem mu
po pozdravu izrazil prošnjo, naj mi pove,
kako bi prišli nazaj v Šmarješke Toplice. Ne
vem, ali me je povsem razumel, a komaj
slišno je poklical:
»Frančiška!« in ji nekaj prišepetaval. Nato
mi je z gesto spet pokazala, naj ji sledim
iz koče. Po stezici nas je potem iz globeli
pripeljala na kolovozno pot, se sredi nje
ustavila in v njeni smeri pokazala rekoč:
»Šmarješke Toplice.« Zadovoljen sem se zahvalil in po svoje smo se poslovili. Tako kot

Sanda Turšič v sredini s prijateljico Hildo in znancem g. Helmutom iz Bregenza ob Bodenskem jezeru v preddverju
restavracije hotela v Šmarjeških Toplicah, 18. septembra 2010
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Iz Podgore, Kozarišč in Nadleska na Brezje
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liko čistilnih akcij bo potrebno, da se umakne
vsa navlaka iz narave, v zavest ljudi pa naseli
spoznanje, da smo od nje odvisni. Nobene,
ker smeti hodimo pobirati samo tisti, ki jih ne
puščamo za seboj. Dokler bo tako, bo narava
jokala in se maščevala, zato naj se vsak pri
sebi vpraša: med katere smreke sem s smetmi odvrgel svoj ponos, da sem Slovenec?
V Borovnici pri trgovini Tuš je telo kar vpilo
po svežih oblačilih, žulji na nogah pa po lahki
obutvi, želodci so tudi zahtevali svoje in za toliko zahtev si mora človek vzeti res čas, ki ga
je potreboval Jože zaradi krčev v nogah. Ker
smo se pametno odzvali na telesne potrebe,
smo kmalu s polno vrečo optimizma v en glas
rekli: »Gremo naprej, tako strmo pa menda
ne bo več!«
Arhiv: Mirko Komidar

Pred petimi leti sem, če se bralke in bralci
Obrha spomnite, opisal pešpot pod naslovom,
Kozarišče – Nadlesk – Brezje. Takrat sva to pot
prepešačila Marko Urbiha in jaz, Mirko Komidar. Kljub utrujenosti sva si takrat obljubila,
da bova to pot (romanje) vsekakor ponovila.
Toda vsako leto je prišlo kaj nepredvidenega,
da se je najina zaobljuba odmikala vse do
letos. Za takratno pot sva izbrala najkrajšo
možno, ki je potekala skozi gozd, misleč, da
bo prijetnejša od asfaltne podlage. Z vsakim
kilometrom pa sva ugotavljala, da gozdne
poti niso več to, kar so bile nekoč. Zaraščene
so, ponekod so celo izginile, zato je za letošnji
pohod Marko izbral drugo, ki jo bom, na
kratko, opisal v nadaljevanju.
Med najinimi dogovori o primernem času
odhoda in posvetovanji z družinama, znanci in
s starši je rasla želja za to »vandranje« še pri
Markovem bratu Jožetu in mojem sinu Nejcu.
Seveda sva bila navdušena nad to novico, a
sem kasneje opazil, da je prvotna trasa malce
spremenjena, kar je potrdilo moj sum, da je
Marko rahlo dvomil v njuno vzdržljivost, kar
se je res zgodilo, a le pri Jožetu.
Pred dogovorjenim jutrom odhoda smo imeli
malo inventuro opreme, seznanitev s potekom poti, ki smo jo soglasno sprejeli, kakor
smo sprejeli tudi to, da vsak sam tovori svoj
nahrbtnik, pa naj da noter, kar hoče, a iz lastnih izkušenj sva novincema svetovala: samo
nujne stvari.
Tisto petkovo jutro še noben petelin ni oznanil
dneva, ko smo si nadeli nahrbtnike čez rame,
s svežim vdihom zajeli dobro voljo, v obutev
nasuli ščepec trme in v gosjem redu odšli
proti Danam, Devinu, Klancem …
Prvo popotno srečo nam je v prvih sončnih
žarkih zaželel živinozdravnik Borut na
Goričicah pred svojo hišo. Slučajno ali pa
ne nas je pred Begunjami dohitel spet Borut
(službena pot) ter nam svetoval postanek v
vasi Rob pri gospodarju Jožetu na št. 13, ker
nam bo on najbolje znal svetovati, kje iti do
Pokojišča in do Borovnice. No ja, zakaj pa
ne, čeprav to ni bilo v našem načrtu. Gospod
Jože je bil tisti dan najprijaznejša oseba, ki
smo jo srečali, njegove želje in napotki so bili
res poživljajoči, kakor je bil poživljajoč izvir
bistre vode pod cerkvijo na koncu vasi. Tista »nedolžna« voda nas je kar vabila k sebi,
da smo tam jedli in posedeli dlje, kot smo
načrtovali, a smo pot do vasi Pokojišče po
njeni zaslugi prehodili z lahkoto.
Od te vasi do Borovnice je pet kilometrov
daleč, ampak, zaradi strmine se daljava podvoji, na delu, kjer je makadam, pa potroji in
človeku posrka vso energijo s slino vred, da
pobožno vzdihne za naravnim izvirom, ki nas
je gostil.
Ne maram v zapis tlačiti osebnih mnenj in
vtisov, toda tej cesti moram nameniti stavek
ali več zaradi svinjarije na njej in ob njej. Ko-

Ure so bežale, koraki so požirali kilometre,
trgovine so bile ravno prav razporejene, sonce
se bo tudi enkrat moralo umakniti, le asfalt
nas je nameraval ugonobiti, to črno zmene je
bilo krivo, da je soparnost imela duh po katranu, ki nam je zasmrajal optimizem.
Po osmih urah aktivne hoje pridemo na Ig,
kjer spremenimo načrt. Namesto poti skozi
Črno vas in Ljubljano se odločimo za tisto
preko Vnanjih Goric, mimo Borovnice proti
Dobravi.
Jože trpi zaradi krčev, omahuje, zaostaja,
bodrimo ga vsak po svoje, ga čakamo, on pa
stiska zobe in vztraja. Danes vem, da mu je
bila trma edina gonilna sila, kajti vsakdo, ki je
imel težave s krči, ve, kako huda in ovirajoča
je ta bolečina.
Z roko na srcu moram iskreno priznati, da
smo v Dobravo prišli vsi štirje utrujeni kot
dalmatinski osli, kar po enajstih urah hoje
in sedemdesetimi kilometri prehojene poti
niti ni čudno. Počivaje kar ob cesti sklenemo
nadaljevati do Šentvida čez Stransko vas.
Rečeno storjeno, pa ne tako hitro, kot se to
prebere, saj razumete, ne?
V Stranski vasi v neki gostilni je iz naših grl
istočasno počilo: »Za danes je dovolj! Ne
gremo naprej!«
Prijazna natakarica nam je z obžalovanjem
povedala, da nimajo prenočišč, imela pa je

veliko časopisa in vžigalice, hrano tudi tako,
ki smo jo lahko vzeli s seboj, gozd ni bil daleč,
neba pa na pretek, z zvezdami vred in še zastonj. Če ne bi bili utrujeni, kot smo bili, bi delali konkurenco ptičem z žvižganjem, tako pa
smo hiteli vsak v svojo spalno vrečo, misleč,
da nas niti potres ne bo prebudil. Tisto noč je
spala samo mladost, ki ji je ime Nejc. Jožeta
so budnega držali krči, Marka kamnite grbine
pod njim, mene pa polhi, ki so imeli žur do
jutranjih ur.
Kljub bednemu spancu smo poskočno zakorakali do župnišča in pri župniku pustili spalke, saj z Brezij proti domu ne bomo pešačili,
tja nas bo prišel počakat Frbežarjev Alen z
avtom, spalke pa bomo vzeli na povratku.
Župnik je z odobravanjem in nasmeškom
pokimal, mi pa smo upali, da nam načrta ne
skali kakšna nezgoda, saj naj bi po njegovem
okrog šestih popoldne že bili na cilju.
Lepo je hoditi skozi vasi, občudovati polja,
zelene ravnice, a ravno te so nam delale
preglavice. Za utrujene noge so se predolgo
raztezale tja do Naklega, tako so krči, žulji,
pekoči podplati, z nahrbtnikom vred postajali še bolj neobvladljivi. Druga, mehkejša
obutev je pripomogla, da smo do Podbrezja hodili, kolikor se je dalo skupaj, saj sta
Jože in Marko zaostajala toliko, da sta na
redkih ovinkih izginila očem. Do Brezij je
bilo še šestnajst kilometrov, zato smo pred
»finišem« počivali. Zaradi dogovorjene ure z
Alenom smo se dogovorili, da greva z Nejcem sama naprej, onadva pa počakamo,
dokler bo treba. Pa ju nismo dolgo čakali,
eno slabo uro in smo šli lahko skupaj v
cerkev vsak s svojimi željami, zahvalami in
še čim, predvsem pa zadovoljni, da nam je
uspelo.
Uspelo bi še komu, verjemite in se odločite,
spoznajte dobre ljudi in take, ki vam v obraz
povedo, da niste normalni, da ste verski fanatik in take, ki vaše govorice ne bodo imeli
za slovenščino. Da je to res, preberite še par
stavkov.
Pred Ljubljano vprašam starejšega gospoda:
»A nam lehku povejste, po katiri cajsti muormo za Šentvid?«
Možakar me nekaj trenutkov le gleda, nato pa
pravi: »Du you speak English?«
»Zakaj pa vprašate, saj smo Slovenci?«
»V katerem jeziku pa ste me prej nagovorili?
Veste, vas nisem prav nič razumel!«
No, potem sem ga poučil o notranjskem dialektu, opisal na hitro Loško dolino in izvedel, v
»lepi« slovenščini, kar sem hotel, nato pa smo
se dušili od smeha.
Velika hvala iz srca vsem, ki so kakorkoli podpirali našo odločitev in nam nesebično pomagali, vsem, ki te zahvale ne bodo prebrali, in
nazadnje hvala tudi bralcem, ki ste si vzeli
čas za branje mojega potopisa. Srečno do
naslednjič!
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Drobna veselja Anice Jozelj
Anico Jozelj z Ograd poleg sosedov najbolj poznajo njene sodelavke, ki so skupaj
z njo leta in leta delale v Kovinoplastiki.
Po upokojitvi, ko se je napeti delavnik
malce sprostil, si je Anica omislila nekaj
zanimivih konjičkov, ki njen dan naredijo
vedrejši in ji naredijo veliko veselja.
Najraje pokaže svojo zbirko kemičnih
svinčnikov, ki je res obširna in pisana,
zasnovana pa je bila pred kakimi osmimi
leti. Trenutno šteje 468 različnih kemičnih
svinčnikov vseh barv in oblik. Nekateri so
bolj navadni, nosijo samo najrazličnejše
napise in okraske, drugi so dragocenejši
in izvirnejši. Mogoče najbolj poseben je
tisti iz Amerike, ki ima vgrajen miniaturni
radijski sprejemnik, pa tudi mnogi drugi
so vredni pozornosti, saj se na primer
skrivajo v majhni lutki ali pa so narejeni
za velikane. Po izvoru jih je seveda največ
slovenskega porekla, a tudi delež tistih iz
vseh mogočih evropskih in drugih držav
sveta je izdaten. Svinčnike Anica dobiva
v dar od znanih in neznanih ljudi, potem
ko pove za svojo zbirko. Pri tem ji ni pomembno, ali je svinčnik rabljen ali nov,
zapomni pa si vsakogar, ki ji ga da, in prav
tako si ljudje zaradi zanimivega hobija zapomnijo njo.
Druga Aničina zbirka se skriva v veliki
škatli, ki odkrije zbirko papirnatih prtičkov.
Anica jih je prinesla s svojih izletov in potovanj ali pa jih dobila v dar kot spominek
od prijateljev. Za zdaj jih je v škatli okoli
150 in niti dva nista enaka. Nekateri nosijo napise, drugi so okrašeni s cvetjem in
vzorci, tretji samo ponujajo lepe barve, ki
so se v pogrinjku na mizi ujemale z barvo
posode.
Pri zbiranju Anici pomaga vnukinja Karin, s katero sta veliki prijateljici. Karin je
prišla z babico tudi na bralni krožek, kjer
je suvereno govorila o knjigi, ki jo je prebrala.
Anico ste do zdaj morda bolj poznali kot
članico pevskega zbora Jasna, predvsem
pa kot izvrstno pripovedovalko šal, ki jih
zna na stotine, ali pa po njenem kvačkanju,
saj je ustvarila na desetine krasnih prtov,
prtičkov in drugih lepih reči. No, in zdaj
jo poznate tudi po njenih zbirkah – prav
vesela bo, če tudi sami prispevate kak zanimiv primerek. Morda pa imate tudi sami
podobno zbirko za primerjanje in zamenjave?
Če vas kdaj najedata dolgčas in samota,
se spomnite Anice: morda bi pa tudi vas
razvedrilo kaj od tega, kar počne ona? Nič
ne bo zamerila, če jo boste posnemali.
M. O.
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ljudje in kraji
Janka Jerman

Po kolovozni poti iz Podgore proti Gradu Snežnik

Je kaj trden most?
december, 2010

Pot smo nadaljevali z avtobusom. V Rakovem
Škocjanu nas je čakalo kosilo, ki nam je dobro teknilo. Vendar nismo dolgo posedali. V
Zelšah smo pogledali v renesančno cerkev sv.
Volbenka in preizkusili njeno zvočnost. Polni
vtisov smo spet posedli v avtobus. Hvaležni
smo bili Alenki in njenima prijateljicama,
Ðurđi in Magdi, za vse, kar so nam pokazale in povedale. Bogatejši, ker smo spoznali
kraje, za katere je večina od nas do sedaj le
slišala, in občutili gostoljubje prebivalcev,
smo odhajali proti domu. Prehodili smo le pol
poti izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega, a
kljub temu domov odšli polni novih vtisov in
doživetij.
Še bomo prišli. Med prijazne ljudi in razgibano
pokrajino. Hvala vsem, ki ste nam polepšali
dan in dodali nova spoznanja v našo malho
doživetij. Športnemu društvu Planjava Babno
Polje pa želimo še veliko uspehov.
foto: Alenka Veber

Spet smo vzeli pot pod noge in krenili proti Vrhu.
Vreme se je zbistrilo in obsijalo nas je celo nekaj
sončnih žarkov. Po ogledu cerkvice sv. Tomaža
smo nadaljevali naš pohod proti Podgori in se
ustavili ob kapeli sv. Družine. Tu sta nas sprejela Nada in Franc Truden. Zvedeli smo, da so
jo domačini zgradili v spomin na trpljenje svojih rojakov v koncentracijskem taborišču na
Rabu. Notranjost kapele nas je prevzela. Veliko
bolečine skriva, čeprav je svetla in lepa.
Nekako umirjeni smo se lotili dobrot, ki sta
nam jih ponudila gostitelja. Ko smo koračili
proti Kozariščam, so nam misli še vedno
uhajale nazaj. Grad Snežnik pa je preusmeril
naše doživljanje. Sprehodili smo se po njem,
mogočnem spomeniku pretekle dobe, in
spoznavali njegovo zgodovino. Navdušila sta
nas tudi Lovska zbirka in Polharski muzej.
Nasmejali smo se duhoviti pripovedi vodnika
po zbirkah Jožeta Šraja.
foto: Alenka Veber

Člani pohodniške skupine Društva za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju LIPA
Domžale, ki združuje vse tiste, ki jim leta niso
vzela veselja do novega znanja, spoznavanja
novih dežel, ljubezni do gibanja in do življenja,
smo se oktobra odpeljali proti Babnemu Polju.
Vreme ni obetalo, dobre volje pa ni manjkalo.
Veliko smo že slišali o tem delu Notranjske,
večina pa nas tam še ni bila, zato smo bili
polni pričakovanja.
V Črnučah smo pobrali članico ŠD Planjava
Babno Polje in idejno vodjo poti Iz Babnega Polja
do Goričic – Po poteh izseljenca Franka Trohe
Rihtarjevega Alenko Veber, ki nam je že s prvimi
besedami pričarala lepote krajev, kamor smo
bili namenjeni in še poglobila naše zanimanje.
Na stekla avtobusa je potrkal dež, a nas to ni
preveč vznemirjalo. Pripravljeni smo bili na vse.
Prva postaja: Babno Polje. Ustavili smo se
pred rojstno hišo Franka Trohe – Rihtarjevega,
ki je sedaj Alenkin dom. Presenečeni smo se
zgnetli okoli obložene mize. Svež domači kruh,
debelo namazan z marmelado, ki so jo skuhale
babnopoljske gospodinje, nam je šel v slast. Pa
slaščice, orehi, krhlji … Zadišala je kava. Kar
težko nas je Alenka spravila na ogled župnijske
cerkve sv. Nikolaja.
Od nje smo krenili proti Babni Polici. Spotoma
smo zvedeli, kako se je Babnopoljcem godilo
v drugi svetovni vojni in za hip utihnili. Zeleni grički, ki so valovili okrog nas, pa so nas
spet potegnili v svet užitkov. V dobri uri smo
prišli v vas, kjer nas je s harmoniko pozdravila
domačinka Magda Mlakar. Ker se je ravno usul
dež, smo zadovoljni zavili pod gospodarsko
poslopje družine Mihelčič, kjer so nas prijazni
domačini spet pogostili. Ogledali pa smo si
tudi zbirko rogovja, ki jo je uredil Milan Troha. Z zanimanjem smo si ogledali odvrženo
rogovje, predvsem jelenov, ki ga je Troha našel
v snežniških gozdovih, ter občudovali njegovo
prizadevanje. Troha, ključar ljubke cerkvice sv.
Antona Puščavnika, nam je le-to tudi odklenil.
Alenka pa nam je na kratko spregovorila še,
kako in kam so nekdaj romali Notranjci.

foto: Alenka Veber

V objemu gostoljubja

Na poti h grajskim skrivnostim
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Alenka Veber

1

2

V prispevku za zaselek uporabljam ime Zgornje
Poljane, kot je navedeno tudi v zadnji izdaji Atlasa
Slovenije (2005). V uporabi sta tudi imeni Gorenje
ali Gornje Poljane. Medtem ko so v statusu animarum, Dolnje in Gornje Poljane vodene skupaj. Op.
avt.
Zgornje Poljane in Jure Kordiš sta bila obširno
predstavljena v 3. številki Obrha leta 2007.
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Okrog cerkve sv. Andreja
foto: Alenka Veber

Na Zgurne Palane, kot jih imenujemo Babnopoljci, me že iz otroških let vežejo dragi
spomini. Spominjam se Matičnove mame
(Marije, roj. Špeh) in očeta Alojzija ter
Mežnarjeve Malke (Amalije, roj. Truden).
Matičnova sta ostala na Zgornjih Poljanah1,
druga se je primožila v Babno Polje, prav
tako k Mežnarjevim. Polanski govorici je
ostala zvesta do konca. Zanjo sem bila
Lenčká. In ko ji je mnogo prezgodaj umrl sin
Tone, me je prosila, naj jo peljem na Zgornje Poljane. Peljala me je do znamenja, ki
je še vedno obešeno na drevesu ob stari
cesti, ki je nekdaj vodila v Jermendol. Nisem
si zapomnila vsega, kar sta pripovedovali
Matičnova mama in Mežnarjeva Malka. A v
meni je ostalo nekaj, kar se ne da izbrisati.
Zavest, da je nekoč v kraju bilo življenje. Da
so tudi od tod morali ljudje odhajati. In zavest o tem, kako je videti kraj, kjer ni več
nobene žive duše, kjer se ob radovednem
pogledu izza kuhinjskega okna ne premakne
več nobena zavesa. Kdo bi znal celo pomisliti, da tod celo straši.
Nekoč se mi je pogled na danes še komaj
vidni vrh zvonika cerkvice sv. Andreja zdel
nekaj tako oddaljenega, nedosegljivega. Ne
spominjam se, kdaj in s kom sem šla prvič
na Zgornje Poljane, sedaj vem le to, da upam,
da ne zadnjič. Vem pa, da sva šla s pokojnim
očetom velikokrat. In skupaj odganjala strah
na morebitna »nezaželena srečanja«, o katerih je pripovedovala Matičnova mama.
Nekdaj je bil to romarski kraj. Danes zanj
vedó tisti, ki jih druži hotenje po presežnosti
narave. Tu vladata mirno sožitje preteklega
časa in Hostovega Jureta,2 ki se je junaško
odločil, da bo Zgornjim Poljanam ponovno
dahnil življenje. Z njim imajo Zgornje Poljane ponovno dušo.
Že res, da ima človek najraje domač kraj,
so pa Zgornje Poljane tisti kraj, ki zna tiho
pobožati mojo dušo, prečistiti zmedene misli in ujeti pogled v prihodnost.
Zato sem bila toliko bolj vesela vabila, ki me
je našlo s strani Javnega zavoda za kulturo in
turizem Grad Snežnik, da se lahko pridružim
manjši skupini, ki naj bi ji Jure pokazal neokrnjeno naravo v okolici Zgornjih Poljan.
Podeliti nam je želel znanje in izkušnje,
ki jih je pridobil med izobraževanjem na
Slovaškem, kako interpretirati naravo.
V meni je namreč že dolgo tlela želja, da
spoznam skorajda že pozabljene stezice
okrog Zgornjih Poljan, zato sva se z Magdo

foto: Alenka Veber

Z Juretom okrog Zgornjih Poljan

Jure Kordiš med interpretacijo narave

željno pridružili prijetni skupini pohodnikov
in se, tokrat nekoliko za spremembo, prepustili Juretovemu vodenju. Skozi njegovo
pripoved smo opazovali naravo drugače, kar
je bil nenazadnje tudi vodnikov namen. Pokazati nam tisto, kar pogosto spregledamo ali
pa nam prvi vtis ne obeta nič zanimivega.
Govoril je Jure, govorile so steze. In za
trenutek se mi je zazdelo, kot da ob lokvi,
kjer so zaraščeni »perivni kamni«, vidim
utrujene Poljanke. Govorila so upognjena
drevesa, nas navdajal prepadni vrh Petička
z izjemnim pogledom na Zgornje Poljane.
Povzpeli smo se tudi na Petelinjek, premerili

Kordiševo cesto, ki jo je trasiral Juretov oče,
ter občudovali stene, jame in jazbine.
Ob koncu našega sprehoda okrog Zgornjih
Poljan smo se prepustili še domačnosti vodnikove domače hiše.
Včasih besede na zadostujejo, kot da nimajo v sebi dovolj moči, da bi izrazile tisto,
kar se me je dotaknilo. Pa ne samo mene.
Prepričana sem, da smo prav vsi dan v Juretovi družbi doživeli globoko, prežeti z novimi
spoznanji o lepoti naše naravne dediščine.
V imenu vseh mu želim, da bi mu znanje, ki
si ga je pridobil v tujini ter lastne izkušnje in
modrosti, zvesto služili pri njegovem delu.
december, 2010
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Prezimena u čabarskom kraju kroz stoljeća 1498–1997

Avtor knjige Slavo Malnar

Enciklopediji hrvatskih prezimena ter Nadimci i kućna imena. Knjiga je obogatena s kar
22-imi družinskimi drevesi, prinaša pa tudi
stare družinske fotografije. Kot posebna
priloga h knjigi je dodano poglavje prof.
Ivana Janeša Moje rodoslovlje – moji predci
i potomci.
Da knjiga prestopa uradne črte slovenskohrvaške meje, govori tudi dejstvo, da je
predgovor h knjigi, objavljen tudi v slovenskem
jeziku, delo slovenskega avtorja mag. Silva
Torkarja, samostojnega strokovnega sodelavca v humanistiki pri Inštitutu za slovenski jezik
Frana Ramovša v ZRC SAZU.
foto: Alenka Veber

Slavka Malnarja, rojenega leta 1937 v Ravnicah v sosednji Republiki Hrvaški, poznajo
vsi, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo
s proučevanjem naše krajevne zgodovine.
Njegovo delo pa je odmevno tudi med strokovnimi sodelavci pri Slovenski akademiji za
znanost in umetnost, še posebej med dialektologi.
Malnar se je šele po upokojitvi začel posvečati
svoji življenjski želji po raziskovanju krajevne
zgodovine, narečja, šeg in navad oz. vsemu, kar
je povezano s kraji, kjer živi. Knjiga Prezimena
u čabarskom kraju iz leta 2001 je njegova prva
samostojna knjiga. Druga izdaja je nastala zaradi številnih pobud posameznikov, ki so avtorji
posredovali številne pomembne podatke, katerih ni poznal ob pripravi prve izdaje.
Omenjena knjiga je deveta Malnarjeva knjiga. Omenimo naj še knjigo Rječnik govora
čabarskog kraja (2010), za katero je avtor dobil nagrado Srebrno povelje Matice hrvatske.
Za obsežno knjigo Povijest čabarskog kraja
(2007) je prejel glavno nagrado Goranskog
lista – Gorančica 2007. Medtem ko je za knjigo
200 godina župe Tršće (2008) prejel prvo nagrado za strokovno knjigo na področju goranskih izdaj v letu 2008.
V drugi izdaji priimkov je Malnar dodal razlago 300 novih priimkov. Dodani pa sta tudi
dve novi poglavji Prezimena našega kraja u

foto: Alenka Veber

V petek, 5. novembra 2010, so v prostorih
Kulturnega doma v Tršćah predstavili drugo razširjeno in popravljeno izdajo knjige Prezimena u čabarskom kraju kroz
stoljeća, avtorja Slavka Malnarja. Ker je
knjiga pomemben dosežek tudi za kraje
izza meje Gorskega Kotarja, ji tudi mi namenjamo nekaj besed.

Pomemben prispevek tudi k naši krajevni zgodovini
december, 2010

Torkar je Malnarja označil kot izjemnega
poznavalca jezika in zgodovine, ki mu je prav
z izčrpnim evidentiranjem priimkov v Čabru
uspelo zelo prepričljivo predstaviti zgodovino
naseljevanja. Avtor je kljub pomanjkanju kvalitetnih del o genezi priimkov na Slovenskem
sestavil zelo uporaben lokalni onomastični
priročnik.
Kot upravičeno ugotavlja Malnar, so v Čabar in
okoliške kraje daleč največ prihajali prebivalci
iz nekdanje dežele Kranjske, podrobnejša analiza priimkov in zgodovinskih virov pa kaže,
da precejšen del priimkov prihaja iz območja
Tolminske, ki je bila od 16. stol. dalje sestavni
del nekdanje dežele Goriške.
Priimki iz Loške doline v čabarskem kraju
V obsežnih uvodnih opombah je za nas
pomemben seznam priimkov iz župnije Stari
trg pri Ložu, ki so se pojavljali na čabarskih
tleh. Kateri priimki izhajajo iz Čabra v Loško
dolino ali obratno, je težko dognati, zagotovo
pa pričajo o številnih emigracijah takratnega
prebivalstva. Malnar se je pri teh priimkih opiral tudi na delo Janeza Kebeta Loška dolina z
Babnim Poljem (1996: 462–481).
Zgolj kot ilustracijo naj povzamemo le nekatere
razlage priimkov, ki jih je moč zaslediti v Loški
dolini z Babnim Poljem. Pri čemer moramo
dodati, da o izvoru oz. korenu posameznega
priimka lahko obstaja več različnih razlag.
Številne razlage priimkov so namreč nastale
tudi skozi ljudsko izročilo in ne temeljijo na
znanstvenih razlagah.
Priimek Hace, prihaja iz imena Ahac, je v Prezid prišel leta 1919, v Starem trgu pa obstaja
od leta 1669. Priimek Mlakar je zabeležen
leta 1504 na Blokah, dobil pa ga je človek, ki
je živel ob mlaki. Priimek Urbiha je v Podgori
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pri Ložu zapisan leta 1592, izpeljan pa je iz
imena Urban. To so le trije primeri priimkov, ki
so doma tudi v Loški dolini z Babnim Poljem.
Razlagi priimkov od A do Ž sledi poglavje Prezimena našega kraja u Enciklopediji hrvatskih
prezimena. Enciklopedija hrvaških priimkov obsega več kot deset tisoč najpogostejših priimkov v Hrvaški. Tako npr. enciklopedija prinaša
naslednji podatek za priimek Troha: Hrvati, v
dobršni meri prihajajo iz okolice Delnic. Po nekih
virih imajo korenine v Avstriji. Na hrvaškem je
ok. 510 priimkov Troha (Zagreb 80, Prezid 35,
Ravna Gora 30, Rijeka 30, Stara Sušica 20).
Sledi pregled priimkov po letih prvega zapisa
od 1488 dalje ter poglavje Nadimci i kućna imena. Npr. Gmajnar, vzdevek po predniku, ki je
živel na gmajni ali pašniku. Hišno ime Gmajnarjevi.
V nadaljevanju knjige je avtor popisal vasi
in zaselke, kjer so zabeleženi objavljeni priimki ter dodal razlago. Npr. Altenbabenfeld
– Staro Babno Polje, ime za Prezid potem, ko
je bilo zgrajeno današnje Babno Polje, ki se je
na začetku imenovalo Novo Babno Polje.
V drugem delu knjige sledi že omenjeno
poglavje prof. Ivana Janeša, zaključuje pa se s
povzetkom, ki je poleg hrvaškega jezika objavljen tudi v slovenskem in angleškem jeziku.

foto: Alenka Veber
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Mag. Silvo Torkar, strokovni sodelavec pri knjigi

Knjiga Slavka Malnarja vam je na voljo pri:
Ogranak Matice hrvatske ČABAR, Makov Hrib,
Prhutarska 1, 51305 Tršće ali Matica hrvatska, Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg

4, 10000 Zagreb, tel. 00 385 1 4878-360 ali
prodaja@matica.hr.
Več kot dobrodošla pa bo tudi njena predstavitev v občini Loška dolina ali pa še širše.

Teden otroka z lutkovno predstavo
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se je družina s tremi šoloobveznimi otroki
znašla v nezavidljivem položaju.
Vaški odbor Vrhnika se zahvaljuje za obisk
in zbrana sredstva, ki so jih v prisotnosti
župana občine Dobro Polje, izročili družini
Rus. Zbrali so 177 €, svoje pa so prispevali
tudi vsi trije člani nadzorne komisije, tako
da je bil skupni znesek zbranega denarja
380 €. Ker je družina Rus med septembrskimi poplavami ostala brez vseh poljskih
pridelkov in tudi brez vse krme za živino
so člani vaškega odbora Vrhnika v dneh po
predstavi za poplavljence zbiral tudi krompir
in seno. Sena in pridelkov je bilo zbrano nad
pričakovanji.
V imenu družine Rus iskrena hvala!
BK
Arhiv: Leon Trubačev

Arhiv: Leon Trubačev

foto: Borut Kraševec

V tednu otroka so 8. oktobra v kulturnem
domu v Starem trgu pri Ložu člani vaškega
odbora Vrhnika pri Ložu organizirali kulturno-humanitarno prireditev. Najmlajšim
so skupaj z vsestranskim umetnikom in
lutkarjem Igorjem Somrakom iz Polskave na
Štajerskem podarili lutkovno pravljico Zakaj
teče pes za zajcem.
V vaškem odboru in skupini žena Potepinke,
ki s svojimi domačimi dobrotami in dobrodelnimi akcijami vedno rade priskočijo na
pomoč, so združili prijetno s koristnim ter ob
tej priložnosti zbirali prostovoljne prispevke
za pomoč petčlanski družini Rus iz Strug v
občini Dobre Polje, ki jim je voda v nedavnih
poplavah poškodovala hišo, gospodarsko
poslopje in uničila pridelek na polju. Tako da
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Spomenik pred slovesnostjo

nimi recitali in pevski zbor Jasna s prepevanjem partizanskih pesmi. Kulturni program se
je nadaljeval z ganljivo pripovedjo domačink
Andreje in Tanje Mlakar. Pripovedovali sta
o grenkih spominih svojih starih staršev na
mesece trpljenja vaščanov v izgnanstvu. Uspelo jima je prikazati utrinek vojnih grozot, ki
so jih naši predniki doživljali v tistih časih.
Temu pa je sledil osrednji dogodek, odkritje
spomenika z bogato bronasto ploščo, ki je
delo umetnice Milene Braniselj. Ob spremljavi pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož je
slavnostni govornik tovariš Janez Stanovnik
foto: Vinko Mihelčič

Babna Polica je neokrnjena vasica v Loški dolini, ki je odmaknjena od vsakdanjega hrupa,
prometnega vrveža in hitrega tempa ter uživa
v spokojnosti in miru na obrobju naše občine.
Poleg svoje idiličnosti pa v sebi še vedno skriva kruto preteklost.
V drugi svetovni vojni so namreč odmaknjeno
vasico močno prizadele vojne grozote italijanske ofenzive. Vaščani so bili močno naklonjeni
partizanstvu in narodno osvobodilnemu boju,
zato so morali svojo miselnost in pokončno
držo plačati s požigom vasi ter izgonom v
internacijo na Rab in kasneje v Gonars. Tem
vrednotam pa ostajamo vaščani zvesti še
danes. Tako smo Poličani in aktivisti združenja
borcev za vrednote NOB Loška dolina dolgo
imeli željo po odkritju obeležja, ki bi ohranil
spomin na pretekla dejanja.
Letos namreč mineva že 68 let od dejanj, ki
so predvsem v prednikih domačinov povzročili
strahotno trpljenje, grenke spomine in neizbrisen pečat. Plod dolgoletnega prizadevanja
in organizacije prav teh ljudi je bila slovesnost,
ki se je odvijala 16. oktobra 2010. Na ta dan
je namreč potekalo odkritje spominske plošče
NOB.
Poleg postavitve spomenika smo vaščani aktivno in zavzeto pristopili tudi h kulturnemu
programu prireditve. Po Zdravljici, ki jo je
zaigral pihalni orkester Kovinoplastika Lož
pod vodstvom vaščana Tadeja Jermana, se
je slovesnost začela z uvodnim nagovorom
vaščana Iztoka Mihelčiča in nastopom s harmoniko domačinke Magde Mlakar. Sledil je
nagovor župana občine Loška dolina ter recitacija pesmi Franca Črnuglja Zorka, Podivjani
krokarji, ki je nastala prav za ta dogodek. Svoj
prispevek so doprinesle tudi učenke Osnovne
šole heroja Janeza Hribarja, Tone Šepec z last-

foto: Jože Mihelčič

Odkritje spominske plošče na Babni Polici

Spominsko obeležje sta odkrila predsednik ZZB Janez Stanovnik in nekdanji vaščan Tone Mlakar
december, 2010

skupaj z bivšim vaščanom Tonetom Mlakarjem odkril spomenik žrtvam, ki je opomin na
pretekla dejanja in hkrati spomin na padle
žrtve italijanske okupatorske vojne. Predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije tovariš
Janez Stanovnik je celotno tragedijo italijanske ofenzive doživel poleti leta 1942, ko se je
zadrževal v Loški dolini, tudi v vasi Babna Polica. Spominjal se je, da so bili takrat vaščani
složni in enotni z močno vero po preživetju.
Stanovnik se je zahvalil za močno podporo
in izrazil hvaležnost za vso dobroto, ki so jo
bili partizani deležni v tistih časih. Kljub temu
pa je v drugi svetovni vojni za partizanstvo
in Babno Polico žrtvovalo svoja življenja 23
vaščanov, ki so postali žrtve v sami vojni ali
v taboriščih na Rabu in Gonarsu. V svojem govoru je poudaril, da je bila Babna Polica simbol
partizanstva, trpljenja in zmagoslavja, in je lep
primer trpljenja in hkrati primer vstajenja. Ob
tem je izrazil tudi zadovoljstvo, da bo spomin
na ta čas zgodovine ostal za vedno živ. Vaščani
pa se pogumu in požrtvovalnosti svojih prednikov nismo poklonili le z odkritjem plošče,
temveč tudi z bogatim cvetjem. Tovarišu Janezu Stanovniku smo se zahvalili za obisk in mu
poklonili košarico domačih dobrot in pridelkov
z Babne Police. Slovesnost se je zaključila z
druženjem ob golažu, domačem pecivu, suhem
sadju, poliški slivovki, zvokih harmonike in
klepetu o preteklosti.
Zahvala za uspešno izpeljano prireditev in realizacijo želje po spominski pološči gre predvsem Krajevni organizaciji združenja borcev za
vrednote narodno osvobodilnega boja Loška
dolina, tovarišu Rafaelu Baragi, tovarišu Francu Črnuglju Zorku, kiparki Mileni Braniselj,
številnim sponzorjem in drugim sodelujočim.
Iztok Mihelčič
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Z oživljanjem in z uporabo avtomatskega defibrilatorja
lahko rešiš življenje!

20

Defibrilator je namenu simbolično predal Janez Poje, predsednik uprave Kovinoplastika Lož d.d.
foto: Borut Kraševec

Občina Loška dolina je v sredo, 24. 11. 2010,
postala ena izmed 430 lokacij v Sloveniji, ki se
lahko pohvalijo z namestitvijo in dostopnostjo
avtomatskega defibrilatorja. Kraji, kjer je ta
naprava dostopna, so označeni s kratico AED,
od novembra dalje pa jo bomo lahko videli tudi
v naši občini. Štirje podjetniki iz Loške doline
so se namreč odločili, da namesto pošiljanja
novoletnih daril svojim poslovnim partnerjem
zbrani denar raje namenijo za nakup naprave,
ki rešuje življenja. Tako so Lojze Škulj iz podjetja Kovica d. o. o., Zoran Turk iz M&Z d. o. o.
ter Marko Gorše in Rok Franc iz podjetja GORO LIV d. o. o. skupaj z IGD Kovinoplastika Lož
namestili napravo na vratarnico Kovinoplastike Lož.
Omenjeni so se odločili za to lokacijo z željo,
da bo dostopna kar največjemu krogu naših
občanov, poleg tega pa omogoča še hiter
dostop in samo varovanje naprave (video
nadzor, vratar). Zaradi velike kapacitete ljudi,
ki se dnevno zadržuje na tem območju, obstaja namreč tudi večja verjetnost srčnega
zastoja pri človeku. Po oceni strokovnjakov v
Sloveniji umre zaradi nenadnega zastoja srca
več kot 2.000 ljudi letno, torej 10-krat več kot
v prometnih nesrečah. V teh kritičnih trenutkih je nudenje prve pomoči pred prihodom
reševalcev ključnega pomena in tako vsaka
zamujena minuta zmanjša možnost preživetja
za 10 %. Z okoli 2.700 evrov vredno investicijo
pa bo naš kraj poleg osnovne naprave dobil še
simulacijski defibrilator za učenje, ki bo šel
v roke Rdečega križa Cerknica, in pravico do
izobraževanja tridesetih naših občanov (predvsem gasilcev in članov civilne zaščite Loška
dolina). Avtomatski defibrilator bo za javno
uporabo in bo namenjen vsem občanom, na
svojih intervencijah pa ga bo uporabljalo tudi
gasilsko društvo IGD Kovinoplastika Lož.
In kaj sploh je avtomatski defibrilator?
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je
enostavna prenosna elektronska naprava,
ki je sposobna zaznati zastoj ali nepravilno
delovanje srca pri človeku. Pri tem gre za prekinitev dovoda kisika v možgane, zato je hitro
ukrepanje ključnega pomena za preživetje.
Naprava, ob pravilni uporabi omogoča, da
s pomočjo električnega sunka srce lahko
ponovno požene in s tem reši življenje. Čeprav
se morda samo ime naprave sliši nenavadno,
gre za izredno preprost aparat. Avtomatski
defibrilator je namreč sestavljen le iz ohišja
z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki
– elektrodi. Na ohišju pa najdemo največ dva
gumba, za vklop in proženje električnega
sunka, zvočnik, preko katerega nam aparat
daje preprosta, jasna in glasna navodila v
slovenskem jeziku ter ekran, kjer se navodila
tudi izpišejo. Uporabniku je v kritičnih situacijah potrebno le pravilno namestiti elektrodi
na prsni koš obolelega in pritisniti gumb za
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Defibrilator sedaj tudi v Loški dolini!

Donatorji Rok Franc, Lojze Škulj, Marko Gorše in Zoran Turk

aktiviranje. Uporaba je varna in enostavna,
vendar pa se moramo kljub temu zavedati,
da naprava sama po sebi ne rešuje življenj, je
pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju
s pritiski na prsni koš (masaža srca) in umetnim dihanjem. Prednost srčnega defibrilatorja je torej preprosto rokovanje, ki navadnim
laikom omogoča izvajanje pravilnega postopka oživljanja, vendar pa se morajo občani
zavedati, da je v primerih srčnega zastoja še
vedno nujno potrebno poklicati ekipo nudenja
prve medicinske pomoči na številko 112, ki
bo obolelemu nudila še dodatno oskrbo.

Pomembno:
• AED je popolnoma varna naprava, ki jo lahko
uporablja vsakdo!
• Samo uporaba AED brez stiskov prsnega
koša in umetnega dihanja je neučinkovita!
• Nujno je potrebno poklicati ekipo nudenja
prve medicinske pomoči na številko 112!
Dodatna znanja o avtomatskem defibrilatorju
in postopkih uporabe lahko najdete tudi na
spletni strani www.aed-baza.si.
Marjetka Troha in Matej Škulj
december, 2010

ljudje in kraji
NA ZDRAVJE, 2011!
Letos od zadaj bom začela,
ker sem bila zeloooo vesela,
da v televizijski« Na zdravje«
se naša izbrana vrsta bo vrtela.
Pa so drugi se vrteli,
naši najbolj zaslužni spredaj so sedeli,
tisti manj pa s stisnjenimi vsi kolenci
na galeriji ploskali so Magdalenci.
Naša občina se kar drži,
na svečani seji bilo je petdeset ljudi,
o prazniku se nič ni govorilo,
19. se oktober je kar izpustilo.
Pa 19. se oktober je zgodil,
napad na Lož takrat je bil,
če ne bi hrabri ga možje prišli osvobodit,
tudi priznanj ne mogli bi delit.
Če bi še Matevž Hace živel,
svojim očem ne bi verjel,
kakšna ta prelepa in napredna, zala
naša dolina je postala.
Pa smo pevke mu v spomin zapele,
so KOMBINATKE z nami glas povzele,
gasilska zveza glavno je besedo imela,
po dolgem času spet borbena je pesem zazvenela.
Polica Babna vse je povabila,
ko spominsko ploščo je odkrila,
Stanovnik, ta govornik je ta pravi,
je vedel, da najprej župana se pozdravi.
So Poličani se izkazali,
in vsem prisotnim dokazali,
da naredijo tak sprejem gredoč,
kajti le v slogi, v tej je moč!
SMELI naš, ta pa se čudi,
ko stoji na rodni grudi,
kako je to mogoče,
da vsak križišče spelje kakor hoče!
Če ne bi splošno bil v dolini znan
kot zaveden partizan,
vsekakor bi zamižal
in trikrat se prekrižal.
Na slovnico res nič ne damo,
še pisati vsi prav ne znamo,
tisti, ki Premkovo je hišo popacal,
lahko slovenščino bi bolje znal.
Napisal bi tako:
Pahor, nam je zares hudo,
pojdi čez Kolpo k Jadranki v vas,
če imaš Hrvate raje kakor nas!
Če pa ne, kar tukaj ti ostani,
nas pred tajkuni in drugimi zločinci brani,
da nekoč bomo veseli
spet v naši domovini zaživeli.
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Volitve! Tudi te smo skozi dali,
bili smo resni, pa se tudi smo smejali,
a na koncu smo spoznali,
da nismo želi to, kar smo sejali.
Smo županjo si želeli,
morda bi trgovino res imeli,
pa dom starejših in občinsko vlado,
ki gledala na staro bi in mlado.
Pa se nič ni spremenilo,
je moški spet dobil glasov obilo,
dolina, ki okoli 3000 duš ima
je dobila enega župana in podžupana dva!
Zakaj jih treba je imeti?
Zakaj jih treba je trpeti?
Saj vemo, da so se zmenili,
da bodo iz volitev kar največ vsi potegnili.
Lepo v občinski hiši cel mandat bodo sedeli,
pod njeno novo streho zadnjice si greli,
pa mislili že zdaj na to,
kako čez štiri leta jim na volitvah spet bo šlo.
Dolino letos je voda vso zalila
in s tem otroke iz Kozarišč in Šmarate je razveselila,
krajani pa so brez besed ostali,
ko od soseda do soseda so veslali.
Se smučarjev na Ulaki je letos mnogo zbralo,
saj v Carvingu državnem se je tekmovalo,
končno tisti, ki imajo kaj besede,
rešili so smučišče bede.
Abrahama otroško varstvo je slavilo,
saj petdeset je let minilo,
odkar v dolini naši vrli
otroški vrtec so odprli.
Takrat se mame niso bale,
da brez varstva bi ostale,
tedaj, pred mnogimi so leti
malčki vsi bili sprejeti.
Danes to ni več tako,
v vrtec priti je težko,
mora imeti mama otrok število pravo,
da lahko doma uživa, pije kavo.
Da je v dolini toliko otrok,
čeprav sploh ni nikakršnih porok,
krivit je treba štorkljo - punco,
ki gnezdo spletla je nad Lunco.
Lipe do sedaj še ni odkrila,
da bi tam se naselila,
za starejše pa je to gostilna vroča,
ki nostalgijo nam povzroča.
Je to za letos vse,
kar me precej bolelo je,
naj začne se novoletno slavje:
Srečno moji sokrajani in NA ZDRAVJE!
Jasna Lekan
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Večerni klepet o Govorici življenja
terih se je dokopal skozi preizkušnje, v
katerih je zorel. V njegovih Govoricah
življenja spoznavamo izkušnje moža, očeta,
prijatelja, človeka, ki s svojo drugačnostjo
trdno stoji v svetu, čuti, kako življenje
teče skozenj in vedno znova spoznava, da
srce ne bije samo iz navade. V svoji knjigi
razmišlja o ljubezni, ki ga je vselej učila
življenja. O trpljenju in o tem, da, ko v
življenju nekaj izgubimo, vedno tudi nekaj
dobimo. O dobroti in dajanju je spoznal, da
pomeni delitev tistega, kar nam je dragoceno. Sam je pripravljen deliti svoje dragocene misli. Z njimi in svojimi mnogimi

življenjskimi izkušnjami želi obogatiti tudi
druge, zato jih je zapisal in tako odprl vrata
svojega doma ter nas povabil: »Pridite in
vstopite, na koncu boste bogatejši za mojo
izkušnjo.«
Svoj zgodbo in izkušnjo je skupaj s Polono
Škodič preko prebiranja svojih pesmi, ki jih
je izdal v treh zbirkah in odlomkom iz knjige Govorica življenja, v kateri je deset let
zbiral svoja spoznanja in občutenja sveta
okoli sebe, delil tudi z obiskovalci večera v
knjižnici Maričke Žnidaršič.
Borut Kraševec

foto: Borut Kraševec

V knjižnici Maričke Žnidaršič se je 19.
oktobra o Govorici življenja, avtobiografskem literarnem delu v večernem klepetu
z avtorjem Benjaminom Žnidaršičem pogovarjala Polona Škodič. V pogovoru sta se
sprehodila skozi poti njegovega življenja,
ki mu ga je leta 1986 usodno spremenil
nesrečni padec s češnje.
Benjamin Žnidaršič, pesnik, slikar z usti,
pisatelj, človek z veliko talenti, ki jih s
svojo močno voljo in vztrajnostjo drug za
drugim uresničuje, je doma iz Podcerkve v
Loški dolini, kjer pa že dolgo ne živi več. V
rojstne kraje, kjer je, kot je povedal, doživel
marsikatero lepo urico, se rad vrača, pogosto s svojimi platni, na katere s čopičem
v ustih prenaša njemu ljube motive, ki mu
pomenijo ustvarjalen navdih. Razkril je, da
ima v načrtu, da se v rojstni kraj v kratkem
preseli in tam nadaljuje svoje delo tudi v
okviru Zavoda za kulturno integracijo in
socializacijo družbenih skupin ARS VIVA, ki
ga je ustanovil.
Zelo veliko razstavlja. Tudi sicer je izredno
ustvarjalen in aktiven na mnogih področjih
življenja, ki mu ga je leta 1986 usodno
spremenil nesrečni padec s češnje. Pri sedemindvajsetih je tako postal tetraplegik.
»Ampak če ne bi – bi bil tako moder, kot
danes je? Bi zmogel priti do takih globin
samega sebe, kot je? Bi znal živeti zdaj in
tukaj tako polno, radostno in mavrično, kot
zna? Toda saj čeja ni! Kar vse je, kot je,
če obstaja samo v špekulaciji, v življenju
nikoli.« Tako o Benjaminu Žnidaršiču
razmišlja prof. dr. Manca Košir v spremni
besedi k njegovi knjigi.
Benjamin nam v tej svoji knjigi razkriva
mnoga razmišljanja in ugotovitve, do ka-

Miklavžev dobrodelni koncert
V župnijski cerkvi svetega Jurija v Starem
trgu je 4. decembra domači Mešani cerkveni
pevski zbor Sveti Jurij pripravil Miklavžev
dobrodelni koncert, ki ga je Miklavž prav
zares tudi obiskal. V goste so povabili Mladinski mešani pevski zbor Št. Jurij iz Št. Jurija pri Grosupljem. Gostujoči zbor Št. Jurij
vodi Jan Gerl, ki ima korenine v Kozariščah.
Skupaj delujejo že skoraj 3 leta. Zbor je nastal kot naslednik otroškega pevskega zbora
Št. Jurij, v katerem pa fantje niso prepevali.
Z napredovanjem se je tako začelo razvijati tudi večglasno petje. V tem času je bil
zbor pri petju zelo aktiven. Poleg petja pri
obredih v župnijski cerkvi so se udeleževali
tudi drugih pevskih aktivnosti. Letos so
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tako sodelovali pri maši na Rakovniku, kjer
so skupaj z devetimi drugimi zbori predstavili novo mašo skladatelja Mirana Juvana “Orbis Unum”. Pod vodstvom njihovega
zborovodje, Jana Gerla pa se že pripravljajo
na nove nastope in vztrajno vadijo.
Na koncertu je nastopil tudi domači pevski
zbor Sveti Jurij. Zbor je začel delovati leta
1984. V teh letih so prepevali pod vodstvom
zborovodkinj Marije Okoliš, Martine Okoliš ter
Valerije Žabkar, ki je zbor prevzela v začetku
leta 2001 in ga vodi še danes. Doslej so jih
gostile številne slovenske župnije, vedno bolj
tradicionalno pa postaja tudi gostovanje na
sosednjem Hrvaškem. Leta 2004 so na regijskem tekmovanju osvojili bronasto odličje.

Prostovoljne prispevke, ki so jih na tem koncertu zbrali, so namenili družini Križman
iz Podtabora 24. V družini je pet članov,
najmlajši je osnovnošolec. V septembrskih
poplavah jim je voda poplavila celo spodnjo
etažo hiše – vse bivalne prostore. Obnove
je potreben omet, tlaki, potrebujejo novo
pohištvo. Uničeno imajo tudi gospodarsko
poslopje.
Obiskovalci koncerta so med posameznimi
skladbami prisluhnili tudi poučnim zgodbam
za dušo, ki jih je v knjižni obliki zbral Božo
Rustja, na koncertu pa bral Borut Kraševec,
ki je koncert tudi povezoval.
Bok
december, 2010

pripovedno izro~ilo
© Alenka Veber

Strahovi božičnega večera

december, 2010
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V naših krajih se je ob takem času tudi vzdrževala
govorica, da kdor pade na božični večer, ne bo
dočakal prihodnjega Božiča. Zato smo se otroci
silno bali, da ne bi kateri padel na božični večer.
Pa smo se nekega božičnega večera zbirali otroci
kakor po navadi. Nekaj časa smo se mudili v eni
hiši, pa zopet v drugi. Uprizarjali smo vsakovrstne
igre in burke in prepevali božične pesmi. V skupini
nas je bilo šest ali sedem mladih junakov, pa smo
se končno zmislili, da ne bi bilo napačno, če bi
šli peti božičnico k bolj premožnim hišam. Nekaj
pesmi smo znali, zato smo se korajžno podali na
pevsko turnejo. Uspeh je bil prav zadovoljiv, kajti
v vsaki hiši so nas nagradili s petico ali celo desetico. Ko smo »zaslužek« pošteno razdelili med
seboj, smo se podali proti domu. Pa nas je na poti
neka stvar splašila, da smo stekli kot splašeni
zajci, in jaz sem bil tako nesrečen, da mi je izpodletelo na sneženi poti in sem se zvalil v sneg.
Na, sem si mislil, zdaj pa imam! Padel sem na
božični večer, torej bom umrl v prihodnjem letu.
Kar dozdevalo se mi je, da sem že skoro mrtev,
dasi se nisem nič pobil. Vse božično veselje me
je zapustilo in klaverno sem se podal domov, kjer

sem potožil materi kaj se mi je pripetilo. Mati
je potolažila, da so tisto glede padca na božični
večer samo prazne marnje, in da se ni treba bati,
da bi še kmalu umrl, saj sem vendar tako mlad
in zdrav. Materino zagotovilo, da se mi zaradi
tistega padca ni treba nič bati, me je sicer močno
potolažilo, vendar sem se na skrivaj vse do prihodnjega Božiča še vedno nekoliko bal. Tako sem
živel vse leto v nekakem strahu, samo zaradi prismojenih govoric.
Najhujši strah božičnega večera sem pa doživel,
ko sem bil nekako petnajst let star. V naših krajih je navada, da ob vseh treh božičnih večerih
škropijo z blagoslovljeno vodo okoli poslopij in
po vseh sobah in shrambah. To ni posebno prijetno delo, z brlečo lučjo laziti okoli. Še danes
ne morem razumeti zakaj se tisto škropljenje ni
opravilo podnevi, mesto v mraku ali v trdi noči.
Tisti večer so bili odločili mene za tisto delo,
češ, da sem najbolj pobožen. Res sem se podal
na kropilno ekspedicijo in obhodil in pokropil vse
prostore. Končno sem se podal še v podstrešje,
da bi tudi isto bilo deležno božičnega »žegna«.
Tam pa se v svitu brleče svetilke naenkrat pojavi pred mano prikazen človeške podobe, pa
silno spačenega obraza. Vsemu je bil ta obraz
podoben, samo ne človeškemu. Lasje so mi šinili
kvišku kot v vrtincu in s tako naglico sem planil
po stopnicah navzdol, da se še danes čudim, kako
sem prekoračil stopnice in koliko sem jih izpustil.

Ves trepetajoč sem domačim začel pripovedovati
o čudnem strahu, ki se mi je prikazal v podstrešju.
Niso mi verjeli, toda p gledati pa tudi ni nobenega
mikalo. Končno smo se le odločili, da gremo pogledati, ker je bil starejši brat pri volji iti naprej.
Vznemirjeni in oprezno smo lezli drugim za drugim proti kraju strahote. Imeli smo boljšo luč,
zato smo upali dognati bolj natančno kakšen je
podstrešni strah. Na enkrat se starejši brat na
glas zasmeje in pravi: »Strašil te je strah, ki si ga
sam napravil – poglej!« Pri tem mi pomoli pod
nos obrazno masko, katero je bil snel z žeblja.
Mene je bilo malo sram, na drugo stran sem bil
pa vesel, da vsaj vem, kakšni strahovi strašijo na
podstrešju.
Masko sem bil res sam obesil na žebelj v
podstrešju še o pustnem času. Pusta pri nas,
kot marsikje drugod, praznujejo tudi s tem, da
se otroci napravijo v maškare. Otroci smo imeli
s tem seveda silno veselje in zabavo. Trgovci v
našem kraju pa niso imeli mask naprodaj, torej
smo si jih morali otroci sami napraviti. Da niso
bile posebno lepe in ljubeznive, se lahko razume.
Meni je navadno vedno račun tako nanesel, da
ko je prišel pustni torek, maske ni bilo. Tisto leto
sem jo bil šele dan po pustu napravil. Mati je bila
huda in mi je dejala, da v postu ni čas delati take
norčije. Jaz sem odgovoril, da mi bo maska prav
prišla prihodnje leto, in nisem odnehal, dokler je
nisem izgotovil.
Nato sem jo nesel v podstrešje in jo obesil na
žebelj in seveda čisto pozabil nanjo.
Če bi bil vedel, koliko strahu mi bo tista maska o
Božiču povzročila, bi bil pač poslušal mater. Mati
je pripomnila, da je bil tisti strah plačilo za mojo
poslušnost, jaz sem pa lepo molčal, ker nisem
vedel kaj odgovoriti. Od tistega časa nisem imel
več nobenega veselja do mask in tudi do maškar
ne.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal zvest
prvi objavi. (Op. A. V.)
Prvič objavljeno v: Nova doba, 1929, št. 51, 18.
december 1929, stran 6. in 7.
foto: Alenka Veber

foto: Alenka Veber

Božični prazniki se vse nekako bolj veselo obhajajo kot drugi prazniki v letu. Mrzlo je in s snegom
so pokrite pokrajine, noči so dolge in dnevi kratki,
toda kljub temu imamo radi božični čas. Tisti čas
doseže noč svojo skrajno dolgost, zato s hrepenenjem pričakujemo daljših in toplejših dni, za katerimi mora priti zopet krasna, cvetoča pomlad.
Na božični večer se spominjamo mladostnih let,
ko smo se zbirali po hišah v večjih skupinah in
pričakovali polnočnice. Uganjali smo vsakovrstne
burke, pripovedovali različne pripovedke in se
sploh kratkočasili na različne načine. V naših krajih so na dotični večer zvonili in potrkavali celo
uro, kar je vernikom označalo obletnico rojstva
Krista daleč tam, kjer ni nikoli snega.
V naših krajih je navada, da gredo na božični
večer nekateri v ris. Tak junak mora iti na križpot,
tam napraviti z blagoslovljeno šibico kolobar
okoli sebe, nakar stoji v risu in moli. Pri tej priliki baje vidi čudovite reči in celo vse dogodke, ki
se bodo pripetili v bodočem letu. Kdor se poda v
ris, mora biti pogumen, ker se mu baje prikaže
sam peklenšček, in gorje tistemu, ki bi pobegnil iz
risa: raztrga ga in zdrobi v solnčni prah. Tako so
pripovedovali očanci o tej reči.
Ko sem bil kakšnih dvanajst let star, sem se tudi
jaz odločil, da grem v ris in vidim čudovite reči
na lastne oči. Menda sem bil takrat bolj pogumen
kot kdaj potem. Seveda je bila sreča, da je bilo
tisto pripovedovanje o peklenščku brez podlage,
ker sicer danes ne bi bilo več mene niti mojega
»solnčnega prahu« nikjer. Radoveden sem bil
kaj se bo zgodilo v vasi prihodnje leto, pa sem
se oborožil z blagoslovljeno šibo in se podal na
križpot, ki se je nahajal prav pred našo hišo. Mislil
sem si menda pač, da tako blizu hiše ne bo velike
nevarnosti, in če bi se pojavila, bom pač mater
poklical na pomoč.
Ko sem napravil kolobar okoli sebe in začel
razmišljeno moliti, sem bistro gledal okoli, kje
bom zagledal kakšno čudovito reč. Pa nisem videl
nič. Zvonjenje v zvoniku je še donelo in domislil sem si, da je treba toliko časa vzdržati, da
zvonjenje preneha. Zvon je utihnil, toda prikazni
ni bilo nobene od nikoder. Že sem mislil, da to
ni vse skupaj nič, ko se nekaj črnega pripodi po
cesti proti meni. V hipu sem pozabil, da bi moral
onstran risa čakati peklenšček, in sem jo v par
urnih skokih pobrisal v hišo h gorki peči. Nisem
imel časa pogledati kakšna je bila tista pošast,
ali je bila velika ali majhna, ali je bila pasjega ali
mačjega plemena, tako še danes ne vem, kaj me
je bilo splašilo. Vem le, da peklenščaka ni bilo ob
risu, ker sem prišel v hišo brez vsake praske in
niti malo podoben solnčnemu prahu.

foto: Alenka Veber

Frank Troha Rihtarjev
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In kakšna so pravzaprav jabolka?
Letošnja jesen je popeljala Zelene, Oranžne in Rdeče polhke na plesni
vlak, ki je odpotoval naravnost v sadovnjak. Tam nas je pričakal prijazni lastnik, ki je prav takrat grabil listje. Po prisrčnem pozdravu smo
odhiteli naprej. Velikost sadovnjaka je otroke spodbudila, da so se začeli
loviti, skrivati za drevesi, preizkušati svojo moč z obešanjem na vejo in
naenkrat je nastal pravi živ-žav.

Po začetni razigranosti so otroci poiskali drevo, na katerem so rasla
jabolka. Objeli so ga in ob njem zaplesali.

Sočna jabolka so nas razveseljevala tudi v vrtcu. Kuharice so nam ves
teden pripravljale jabolčne dobrote; jabolčni kompot, čežano, posušena
jabolka in jabolčni zavitek. Rdeči polhki pa smo si naravni jabolčni sok
privoščili kar v sadovnjaku.

Prstne spretnosti smo si razvijali ob jabolčnih vsebinah. Mečkali smo
papir in z njim naredili veliko jabolko. Spremenili smo se v jabolčne
črvičke in se fotografirali v jabolčni odprtini. Malo starejši, Rdeči polhki,
pa so jabolka in sadovnjak risali v različnih likovnih tehnikah.

Z najnižje veje smo utrgali sadež, si ga dobro ogledali, opisali in se z
njim tudi posladkali. V košare so otroci nabirali odpadlo listje, da se
bodo lahko z njim igrali tudi v vrtcu.

Nabrano listje v sadovnjaku in okolici vrtca smo vsi skupaj lepili na kartonasto drevo, da ga bomo imeli v vrtcu in ga lahko krasili vsak letni čas.
In na koncu, za presenečenje. MIRNA, NEŽNA zgodba o dveh zajčkih,
ki sta zaman iskala jabolka, da bi potešila svojo lakoto. Še dobro, da je
mala zajčica zagledala korenček, ki je rasel na njivi. Pustila sta ga malo
tudi za otroke. Bil je prav tako sladek in okusen kot jabolko.

Jabolčna gosenica je skupaj z otroki zapela pesmico in z njimi odpotovala v vrtec.

… velika, okrogla, rdeča, sočna, dišeča, zdrava in vsak dan jih jemo v
vrtcu.
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Medeni zajtrk
Tudi otroci iz vrtca Polhek smo se pridružili akciji slovenskih čebelarjev in sodelovali pri medenem zajtrku. Obiskali so nas domači čebelarji, nam povedali zanimivosti o čebelah, spoznali in
okušali smo medene izdelke. Pri medenem zajtrku pa so se nam pridružili: g. župan, ga. Danica
Zrim, ravnateljica in učenci čebelarskega društva.

SPOZNAVALI SMO MEDENE IZDELKE

OBISK ČEBELARJEV IN GOSPODA ŽUPANA

PRI MEDENEM ZAJTRKU SE NAM JE
PRIDRUŽIL TUDI GOSPOD ŽUPAN

Od načrta do izdelka
V skupini RUMENIH POLHKOV smo EKO
»FACE«. Igrače znamo izdelovati iz odpadne
embalaže.

december, 2010
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Vitez v vrtcu
Iz Predjamskega gradu je k nam prišla princesa,
ki nam je povedala zgodbo o svoji veliki ljubezni.
Zaupala nam je, da hrepeni po zalem vitezu, ki se
skriva na Gradu Snežnik. Ker smo ji hoteli pomagati,
smo skupaj z njo na vso moč klicali viteza. In glej, na
vratih naše igralnice se je pojavil prijazen mladenič,
ki je v rokah držal ogromno torbo. Trdil je, da je vitez.
Mi mu nismo verjeli, dokler ni odprl svoje čarobne
torbe, v kateri je skrival vso svojo viteško opremo.
Začel se je oblačiti, mi pa smo ga z odprtimi usti
opazovali. Ker je pri tem rabil pomoč in na žalost
ni bilo z njim njegovega oprode (pojedel je namreč
preveč čokolade in je zbolel), mu je z veseljem
pomagala zaljubljena princesa. Ko je nase spravil
vse kose železa (ščitnike za ramena, železni ovratnik, zaščito za trebuh, posebne rokavice, čelado in
seveda meč), je postal pravi, pravcati vitez. Kako lep
je bil in kako prijazen! Nič čudnega, da se je princesa
zaljubila vanj. Toda to še ni vse. Vitez si je izmed
vseh nas izbral ljubkega fantiča, ki ga je prav tako
oblekel v pravo viteško oblačilo in ga z mečem krstil,
da je postal prvi, čisto pravi vitez v našem vrtcu.
Če nam ne verjamete, pokukajte v našo igralnico in
če boste imeli na široko odprte oči, boste našega
malega viteza prav gotovo prepoznali.
Hvala vitezu in princesi, ker sta nam polepšala dan!
Vijolični polhki

ZELENI POLHKI – najmlajši ob praznovanju jeseni
in tedna otroka

Drevesu smo zapeli pesmico ter
zaplesali Ringa ringa raja.

Naučili smo se, da ima jabolko na vrhu pecelj, spodaj pa je muha.
Nabirali smo odpadlo
jesensko listje in se z
njim igrali.

Tudi v igralnici imamo
čudovito drevo.
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Najmlajši v vrtcu Polhek
Čas uvajanja je obdobje, polno novih izzivov in skrbi, tako za starše, za
otroke kot tudi za zaposlene. Uvajanje ni preprosto, zlasti če slišimo
otrokov jok in občutimo upor; zaradi tega je potreben čas. Čas, da se
spoznamo, se navadimo eni na druge, si poiščemo nove prijatelje in
nenazadnje, da spoznamo vrtec – naš “drugi dom”.
Vrtec je odprl oddelek za najmlajše v OŠ Iga vas. V mesecu septembru
je skupina že štela 14 otrok, starih 1-2 leti.
Otroci skupaj s starši so spoznali prostore in osebe, ki jim bodo zaupani
njihovi sončki.
Starši so prve dni preživeli skupaj z otrokom nekaj časa, se igrali z
njimi in spoznali sovrstnike svojih malčkov, spoznali dnevni red in vsaj
delček poteka življenja v vrtcu.
Prišel je čas, ko so se otroci ob prihodu v vrtec poslovili od staršev,
takrat je vloga strokovnih delavk postala najtežja. Stiska, ki je nastala,
je bila stiska vseh, otrok, staršev in nas.

december, 2010

S straši smo se veliko pogovarjali o otrokovih navadah, potrebah in
izražanju le teh, pričele smo jih upoštevati, realizirati z vsakim otrokom
posebej.
Z vsakim dnem smo spoznavali drug drugega in tako počasi tkali vez
med seboj.
Skupaj smo premagali začetne, uvajalne ovire in danes je v vrtcu v
Iga vasi skupina otrok, kjer so jutranji prihodi sproščeni, staršem že
pomahajo v slovo in se veselijo snidenja s sovrstniki. Seveda življenje
včasih spremlja tudi
slaba volja, ki pa jo
strokovne delavke že
zmoremo spremeniti
ali jo vsaj omiliti.
Otroci se počutijo
sprejete in varne.

27

{olar
Šola v naravi
Za šolo v naravi smo se odločili,
tam daleč na Vojskem teden prebili.
Veliko lepega tam smo videli,
njihove običaje radi spoznavali.
Žlikrofe smo za kosilo si pripravili,
zvečer se klekljati učili.
Živali v tleh in potoku smo raziskovali,
športne vsebine komaj čakali.
Tudi letos starše smo pogrešali,
solzice v robčke zbirali.
Komaj petek smo čakali,
da potovalke za domov smo pakirali.
Srečno domov smo se vrnili,
spomine na Vojsko bomo le še obujali.
Anita Bajec

VABIMO VAS
na 4. Dobrodelni novoletni tek in hojo
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina vabita v teh prazničnih dneh na že
tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo
v nedeljo, 26. 12. 2010.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 5 km.
Start hoje bo ob 10.30, teka pa ob 11. 15 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina je 8 evrov na udeleženca (osnovnošolski otroci 2 evra).
Namenjena bo nakupu računalnika za učence s posebnimi potrebami v Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Na zaključku prireditve bo nastopil ansambel Bloški muzikantje.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Tatjana Farkaš
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Prižgimo svečke ob svetovnem dnevu spomina na žrtve
prometnih nesreč
V soboto, 20. 11. 2010, je bila organizirana
vseslovenska akcija Prižgimo svečke ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih
nesreč. Na spletni strani zavoda Varna pot
sem prebrala, da je britanska nevladna organizacija Road Peace prvič obeležila ta dan
že leta 1993. Z idejo francoske nevladne
organizacije Esperanza – prižiganjem lučk v
spomin s sloganom »Spomni se in premisli«
pa je gibanje dobilo nov zagon in se razširilo
po vsem svetu.

foto: Andreja Ravšelj

Slogan letošnje akcije je bil: »Dobre želje
uresničujmo z dejanji«.
Tudi v Starem trgu smo se spomnili vseh
žrtev prometnih nesreč. Organizator akcije je bila Zveza šoferjev in avtomehanikov
Cerknica v sodelovanju z Občinskim svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Loška dolina in Osnovno šolo heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu. Ob 17. uri smo
se učenci, ki smo sodelovali v akciji, zbrali
pred šolo. Najprej smo prižgali svečke. Nato
pa smo mimoidočim delili kresničke. Vsi, ki
smo jim ponudili kresničko, so jo sprejeli.
To nas je zelo razveselilo. Nekateri so tudi
obljubili, da jo bodo redno uporabljali. Tega
stavka sem bila zelo vesela, saj sem zares
dobila občutek, da delam nekaj dobrega.
Deljenje kresničk je bila zame pozitivna
izkušnja. Motila sta me le tema in mraz.
Upam, da sem naredila nekaj dobrega in da
bodo ljudje, ki smo jim razdelili kresničke,
le-te uporabljali in tako naredili veliko za
svojo varnost na cesti.
Nina Šega, 8.b

Organizatorji akcije
december, 2010

foto: Andreja Ravšelj

foto: Andreja Ravšelj

Lavra, Nina in Katja so prižigale svečke

Akcije se je udeležil tudi župan Janez Komidar
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Šolsko leto knjige 2010/2011
Ministrstvo za šolstvo in šport je letošnje
šolsko leto razglasilo za Šolsko leto knjige, še
zlasti, ker ga zaznamuje tudi 50 LET BRALNE
ZNAČKE. S tem se pridružuje UNESCO projektu Ljubljana, svetovna prestolnica knjige.
V skladu z navodili za novo bralno sezono,
še posebej pa tudi v sklopu našega bralnega
projekta, smo na naši šoli pripravili program
aktivnosti, ki so nadgradnja letošnjega leta
knjige:
• Za učence in starše od 2. do 5. razreda so
potekale delavnice, ki jih je vodila gospa Jelka
Otoničar. Delavnice so bile na temo osnove
začetnega branja, učenje poštevanke,
branje za učenje, učne bralne strategije.
• Za starše učencev 1. in 2. r. bo v decembru in januarju organizirano predavanje o
vlogi, pomenu branja in uporabi knjige v
določenem starostnem obdobju. Predavanje
bo vodila knjižničarka Leonida Zalar.
• V septembru smo učenci 7. razreda v
okviru projekta Rastem s knjigo obiskali
Knjižnico Jožeta Udoviča v Cerknici. Projekt
je namenjen spodbujanju bralne kulture
in informacijske pismenosti. Je posebna
oblika sodelovanja in povezovanja šolske in
splošne knjižnice. Je hkrati cilj in priložnost,
da motiviramo otroke za branje knjig slovenskih mladinskih avtorjev. Projekt sta zasno-

vala Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
šolstvo in ga splošne knjižnice v povezavi s
šolskimi izvajajo vsaka na svoj način. Podani
so le skupni cilji in osnovna navodila. Oblika
izvedbe projekta je prepuščena posamezni
splošni knjižnici.
• Prvošolci so v spremstvu učiteljic obiskali
enoto Maričke Žnidaršič v Starem trgu.
Prisluhnili so pravljici in si ogledali splošno
knjižnico.
• Za učence od 6. do 9. razreda je od 26. 11.
do 27. 11. potekal bralni dogodek – NOČ
BRANJA.
• Z učenci 5. r. smo odšli na ogled 26. slovenskega knjižnega sejma. Ogledali
smo si prodajno razstavo knjig, razstavo
ilustracij nagrajenih slovenskih ilustratorjev, prisluhnili avtorjema Dimu Zupanu in
Primožu Suhodolčanu in sodelovali na odprtem odru.
• 21. decembra bomo gostili pisatelja Ivana
Sivca. Srečanje bo namenjeno učencem 9. r.
in njihovim staršem. Devetošolci bodo predstavili svoja razmišljanja o književnih likih,
njihovih odnosih in vsebini ob obravnavi knjige za domače branje Zadnji mega žur.
• V februarju bodo tretješolci obiskali
Knjižnico Jožeta Udoviča v Cerknici in
spoznali vlogo in pomen splošne knjižnice.

• V začetku aprila bomo zaključili z bralno
sezono 2010/2011. Takrat bo tudi zaključna
prireditev BRALNE ZNAČKE.
Leonida Zalar

Učenci med pogovorom s pisateljem Dimom Zupanom

Pravljični junak Piki in petošolci

Sedmošolci v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici

Naši nagrajenci tekmovanja na odprtem odru s pisateljem Primožem Suhodolčanom

Sodelovanje petošolcev na odprtem odru
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Bralni dogodek – noč branja
Noč branja je na OŠ heroja Janeza Hribarja
potekala od petka, 26. 11. 2010, do sobote, 27. 11. 2010. Namenjena je bila vsem
učencem od 6. do 9. razreda. Prijavilo se je
81 učencev.
CILJI:
– nadgradnja bralnega projekta,
– doživeti branje kot dogodek,
– poudariti pomen branja za kakovostno
preživljanje prostega časa,
– razvijati kreativnosti ob branju,
– razvijati veselje do branja,
– razvijati jezikovne zmožnosti,

(predstavitev knjig, ki so jih prebrali), mizica pogrni se (priprava večerje in nočne
degustacije), ognjena strela 2010 (metla
– prevozno sredstvo), srhljiva kostumografija (kostumi za nočni pohod), gledališke
improvizacije in logotip noči branja.
Čakala so jih navodila v pisni obliki, ker je bil
poudarek celotnega dogajanja na branju.
Po delavnicah smo si ogledali nastop plesne
skupine Evora iz Cerknice, sledila je večerja,
nato pa predstavitev knjig – bukvožer in izbor logotipa bralne noči.
Ob 22. uri se nam je pridružila pravljičarka
Anja Štefan in nas popeljala v svet ljudskih

Najbolje se je izkazal 7. b, saj so prinesli
največ ključev za odpiranje čarobnih skrinj.
V soboto zjutraj so nas z zajtrkom razvajale
skrbne mame naših učencev. Pripravile so
nam pester izbor različnih jedi.
Zajtrku je sledila priprava na zaključek. Na
zaključku so se predstavile posamezne skupine in nam poročale o svojem delu, ogledali
smo si tudi predstavo gledališke delavnice,
nagradili avtorice logotipov in zmagovalce
nočnega pohoda.
Tako za učence kot učitelje je bila noč branja nepozaben dogodek, ki si ga zagotovo
vsi skupaj želimo ponoviti.

Zmagovalni logotip po izboru strokovne žirije. Narisali
sta ga Pia Gerbec in Jasmina Mulec

Logotip po izboru učencev avtoric Simone Poje
in Silvije Strle

Bukvožeri se predstavijo

– promocija vzgoje in izobraževanja,
– povezovanje učencev, učiteljev, staršev in
okolja,
– druženje.
Obvezna oprema: primerna knjiga, baterijska svetilka, zobna ščetka in copati, spalna
vreča ali odeja ter obilica dobre volje in
zvedavosti.

pravljic. Po Anjinem napetem pripovedovanju nas je na hodniku v soju svečk že
čakala miza z dobrotami. Nočni degustaciji
je sledila priprava učilnic, kjer so učenci z
učitelji brali knjige in tudi spali. Med tem
časom smo sodelujoči v nočnem pohodu
pripravili pot, določili mesta, na katerih so
pohodnike čakali pravljični in srhljivi liki.
Učenci so morali med potjo obiskati tudi
štiri postaje: pravljična števila, čarobni
napoji, črkomiks, zvezdogled in dvorano skrivnosti.
Nočni pohod je trajal vse do jutranjih ur. Nekateri učenci so bili uspešnejši, drugi manj.

Bralni dogodek so podprli:
– starši učencev,
– Založba ROKUS-KLETT,
– Založba MIŠ,
– Pustno društvo Cerknica,
– TV ORON,
– OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste podprli našo
dejavnost. Z vašo pomočjo nam je uspelo
ustvariti čar PRVE NOČI BRANJA na naši
šoli.

Nastop plesne skupine Evora

Nastop gledališke skupine

Potek:
Bralni dogodek se je začel v petek ob 18. uri.
Ob prihodu učencev smo mentorji preverjali,
ali imajo s seboj vstopnice (knjige), nato je
sledila razporeditev v skupine: bukvožer
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Vodja bralne noči: Leonida Zalar
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župnijska stran
Gregor Kunej

»Nosite bremena drug drugemu« (Gal 6,2); drugič
Za to številko Obrha razmišljanja na župnijskih
straneh sem si izposodil članek, ki je bil objavljen v reviji Naša pastorala in ga je napisal
prijatelj in tajnik Škofijskega odbora za mlade,
Gregor Kunej. Članek se mi je zdel vreden, da ga
prebere več ljudi, zato vam ga v celoti predstavljam. Razmišljanje gospoda Gregorja je sicer
namenjen v prvi vrsti duhovnikom, redovnikom
in redovnicam ter tistim, ki še poučujejo verouk,
pa vendar je lahko v spodbudo vsem ljudem.
Veliko užitkov ob branju članka vam želi kaplan
v Starem trgu Aleš Tomašević.

foto: Borut Kraševec

NAŠE POSLANSTVO MED STORITI IN BITI
Otroška doba in doba odraščanja sta najdragocenejši čas opazovanja in posnemanja.
To je obdobje srkanja, učenja in vzgoje, lahko
mu rečemo tudi obdobje formacije. Za vzgojni
proces vemo, da že dolgo in tudi pravzaprav
nikoli ni bil odvisen samo od besede, zgleda in
ravnanja staršev, ampak tudi od vseh mogočih
dejavnikov in oseb v okolici.
Namenoma opisujem vsem nam že dolgo znane
in jasne resnice, ki so postale pregovorne in se
ob njih celo dostikrat nasmihamo, posmehujemo in muzamo – tudi kot opravičilo, češ tako
pač je. Te vsakdanje lepe fraze so priložnost, da
se v letu evangeljske (krščanske) dobrodelnosti
in solidarnosti ob njih nekoliko bolj zavemo svojih misli, besed in dejanj, ki so postavljeni na
ogled in uvid slehernega, najbolj otrok in mladine, ki samo srkajo kakor suha goba ... In se
ob tem učijo! S tem želim reči, da je bolj kot
množica dobrih del, ki jih bomo v tem letu storili in preštevali (in smo jih že v letih pred tem),
v prvi vrsti potrebno iskati in poglobiti notranjo
naravnanost in vzgibe za dobra dela in solidarnost. Odraščajoča mladina bolj kot konkretna
navodila potrebuje dobre temelje, na katerih bo
gradila svoje gradove, pa ne gradove v oblakih.
Vsekakor ne smemo ob pastoralnih poudarkih,
ki si jih je Cerkev na Slovenskem zadala za to

pastoralno leto kar mimo konkretnih dejanj.
Zagotovo pa bomo sebi in Cerkvi naredili veliko škodo, če bomo mladi rod vzgajali samo k
storilnosti in “kopičenju” dobrih del (zato ker
se to za kristjane spodobi, ker so dolžni ...), če
pred tem ne bomo počistili in poglobili svojih
(osebnih) notranjih vzgibov za to. Dokler svojega življenja ne bomo dobesedno izročili v
Gospodove roke in se iz njegovih razprostrtih
rok in ljubečega srca učili biti dobri, solidarni
in ljubeči. Ne iz lastne moči in volje, ker tako
hočemo, ampak v luči in poklicanosti Božje
ljubezni. Ne zato, ker moramo, ne zato, ker je
to lepo, ne zato, ker se je Cerkev odločila, da bo
to v tem pastoralnem letu imela za poudarek
– ampak zato, ker je to moja poklicanost, ker
me k temu nagiba in spodbuja izkušnja Božje
ljubezni.
Prisluhniti, biti z Gospodom in mu zaupati je
ključno za konkreten odnos, iz katerega se lahko
najprej sam učim živeti evangeljsko dobrodelnost in solidarnost. Kakor otrok živi iz ljubezni svojih staršev (če te ni, vemo, kaj sledi), tako
smo tudi odrasli (duhovniki, redovniki, laiki, redovnice) povabljeni, da živimo s svojimi brati in
sestrami to, kar najprej živimo z Gospodom.
Če sem z Gospodom samo v občasnih “službenih
in dolžnostnih” stikih, bodo taki tudi odnosi
do ljudi, dobra dela, solidarnost, poučevanje,
raznovrstna prizadevanja in projekti ... Torej
bolj ko ne lastni napori, sicer s talenti, ki smo jih
prejeli in se jih zavedamo. Lepo in dobro! Ampak Jezus nas spominja: “Brez mene ne morete
ničesar storiti!” Poklicani in povabljeni smo, da
temu svetu prinašamo Božjo ljubezen. Bog pa
nas ljubi, ne zaradi naših talentov in tega, kar
naredimo, ampak zaradi tega, ker smo! Delo
in prizadevanje brez Gospoda prinaša veliko
razočaranja in apatičnosti, ker ne zmoremo,
ker ne znamo, ker nam spet ni uspelo ...
Kako lepo znamo vsi govoriti in poučevati drug
drugega, da je v življenju najpomembnejša

Žive Jaslice v župnijski cerkvi sv. Jurija, december 2009
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ljubezen. Otroci in mladi potrebujejo ljubezen
staršev. Če bi posneli naše pogovore, pridige,
razmišljanja ..., bi iz poslušanja kaj hitro ugotovili, da z vsako besedo zabičujemo staršem veroučencev: »Ni dovolj, da ljubezen kupujete ..., za
ljubezen je potrebno, da je družina skupaj, da
jih imate radi, da se jim posvečate, da ste veliko z njimi, da se z njimi veliko pogovarjate!«
To so naši najpogostejši “očitki” staršem. Pa
poglejmo svoje pastoralne koledarje: skoraj
vsak dan moramo v naši župniji (Cerkvi) sestankovati, skoraj vsak konec tedna moramo
kam romati, so priprave, srečanja, duhovne
obnove, dekanijska srečanja, načrtovanja ... Saj
ob ritmu, ki ga živimo ob službah in obveznostih, sploh ne moremo biti skupaj. Ves čas smo
praktično skupaj, pa nismo drug z drugim, ker
smo v službi storilnosti. Tudi nam pastoralnim
delavcem se neprestano kam mudi.
Vprašanje, ki se tu postavlja, je: Ali znam/
hočem biti z ljudmi, jih poslušati, se z
njimi pogovarjati, jih razumeti v njihovih
položajih, ne da bi od njih nekaj pričakoval?
Imam čas, da se ustavim in samo sem, in da
nisem v službi storilnosti (kaj je potrebno še
storiti in pripraviti ...)? Za mlade je v prvi vrsti
pomembno, da smo z njimi in ne, kaj naredimo.
To slednje je v drugi bojni črti. Kar bomo naredili, bomo naredili iz tega, kar smo (skupaj), ne
to, kar mnogi okoli mene hočejo, da naredim,
da bi se jim prikupil!
Pred dnevi so mediji objavili, da slovenski
devetošolci ne znajo tvoriti stavkov in da ne
znajo izražati svojega mnenja. Verjetno jim
ga nikoli ni bilo potrebno, ker so vedno samo
poslušali: zdaj naredi to, zdaj ono, zdaj pojdi ...
Ko sem z Gospodom, ne delam, ampak sem.
Iz tega, ko sem skupaj z njim, spoznavam, kaj
je dobro in kaj je prav, in se odločam. Ko se
odločam, tudi prevzemam odgovornost! Če
pa se o vsem, kar se bo dogajalo, odloča en
sam, tudi odgovornost nosi en sam – to pa ni v
skladu s skupnostjo in subsidiarnostjo. Pri delu
z mladimi vas v letu evangeljske (krščanske)
dobrodelnosti in solidarnosti najprej povabim
in spodbujam, da se malo distanciramo od
pritiskov tržnega gospodarstva, porabniške
družbe in nenehnih pritiskov od zunaj, kaj bi
bilo še dobro narediti, postoriti, zgraditi, obnoviti in s čim že zamujamo ... in se ustavimo,
si vzamemo čas in smo najprej z Njim. Čas,
preživet z Gospodom (ne samo v “službeni”
obveznosti-funkciji, maševanja in brevirja), ko
smo z Njim, nam je pravzor Božje ljubezni, ki
je z nami, ne zaradi tega, kar smo naredili kot
duhovniki, animatorji, starši, učitelji ..., ampak
zato, ker nas ima rad!
Največja solidarnost Boga je prav v tem, da si
je vzel čas za človeka, se učlovečil, prisedel k
naši žalosti, grešnosti, nemoči, razočaranju,
da bi nas osvobodil, odrešil in s tem dvignil
ter spodbudil, naj tudi mi delamo tako svojim
bratom in sestram. Bratje, sestre, pomembno
je, da imamo čas in da znamo ter hočemo biti
z Njim in drug z drugim.
december, 2010
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Primorsko-notranjska naveza
Članice Društva žena in deklet Ostrnice Loška
dolina smo letos sredi junija na obisk povabile
naše prijateljice iz pobratenega Društva 4 letni
časi iz Hrvatinov.
Skupaj smo zdevale ostrnice na Štorovi njivi v
Iga vasi. Bilo je vroče, kot se za košnjo spodobi in
»ratalo« je kar enajst lepih ostrnic. Še Janez nas
je pohvalil in nas po končanem delu z lojtrnikom
odpeljal na ogled Gradu Snežnik in okolice. Po
povratku v Iga vas je bilo veselo še pozno v noč.
Ni manjkalo »tašc«, kompota iz suhih hrušk in
»škundrov«, zelja, ocvirkove »povavnce«, pisanega kruha, pa tudi klobas in vina. Poslovili smo
se z obljubo, da se kmalu vidimo.
V začetku novembra smo obisk vrnili. Primorke
so nas povabile na obiranje oljk. Čeprav je bil
tisti dan napovedan dež in bi obisk odpadel,
je zjutraj posijalo sonce in odpeljali smo se
proti Primorski. Po prisrčnem sprejemu smo
se spravili k delu in v dobrih dveh urah obiranja in druženja poslušale domačinke, ki so
nam razkrile marsikaj nam neznanega o delu
z oljkami, sortah, obrezovanju … peljali so nas
tudi v torkljo, kjer so tisti dan delali s polno
močjo. V živo smo si ogledale postopek pridobivanja hladno stisnjenega oljčnega olja in
ga tudi poizkusile. In ne boste verjeli, nič od

teh plodov ne gre v izgubo. »Tropine«, ki ostanejo po stiskanju olja, uporabijo za kurjavo in
ogrevanje stanovanj.
Seveda so nas postregli s pršutom, srknili smo
mlado vino, saj je bilo tik pred Martinom, jedle
smo doma vložene olive, ki so čisto drugačne
(mnogo boljše) od tistih, ki jih kupimo v trgovini.
S smehom in dobro voljo smo se poslovile od
prijaznih gostiteljic z obljubo, da se kmalu spet
srečamo, pri nas ali pri njih. Bomo že našle
priliko.
Ob odhodu smo na vrtovih občudovale razkošna
drevesa, polna kakijev. Avto je kar sam zavil

desno ob tabli – PRODAJA KAKIJEV. Kako so
bili dobri.
Hvala »naši« Marici, Olivii, Vilmi, naši predsednici in ostalim.
J. N.

Medobčinsko društvo invalidov
Letošnje leto se tudi za naše društvo počasi izteka, zato je prav, da naredimo celoleten obračun
naših dejavnosti po programu dela.
V mesecu februarju je vsako leto organiziran
zimski pohod na Gornje Poljane, 1060 m nadmorske višine, ki pa je letos zaradi visokega
snega odpadel. Se je pa ker nekaj naših članov
invalidov, ki to fizično zmorejo, vključilo na pohod po Krpanovi poti v občini Bloke, to je bilo na
državni praznik, 27. aprila 2010.
Začetek marca imamo v Cerknici rezerviran
za Zbor članov (občni zbor), ki se ga vsako
leto udeleži veliko število naših invalidov – tu
se srečamo s svojimi bivšimi sodelavci in prijatelji ter si drug drugemu potožimo o svojih
zdravstvenih tegobah. To srečanje v Cerknici ob
tej priložnosti je pač najbolj dosegljiva in najmanj naporna lokacija tudi za težje invalide iz
vseh treh občin. Na Zboru članov pregledamo in
analiziramo delo društva za preteklo in potrdimo delovni Program za tekoče leto.
V mesecu maju smo šli na izlet v nam bolj nepoznano Prekmurje; poudariti velja predvsem
obisk oz. ogled v evropskem merilu poznanega
rastlinjaka orhidej v Dobrovniku, kjer smo bili
nad lepoto le-tega in tudi nad tropskim vrtom
flamingovcev in vzpenjalk vsi udeleženci izleta
navdušeni.
Junija smo se popeljali na dvodnevni izlet v
Italijo – Toskano, do glavnega mesta pokrajine
Firenc in naprej do Pise, kjer smo videli eno
največjih znamenitosti Toskane, za sedaj še
rešeni poševni stolp. Drugi dan izleta smo prišli
december, 2010

do Siene, najlepšega srednjeveškega mesta,
in si ogledali tudi zelo poznano znamenito katedralo.
Izpostaviti velja organizacijo izleta v mesecu
oktobru v najjužnejši del Hrvaške, v dolino Neretve, do plantaž mandarin, edinstvenih v naši
bivši skupni državi. Zaradi slabega vremena
mandarin ni bilo možno nabirati, jih pa je bilo
mogoče že nabrane poceni kupiti pri tamkajšnjih
domačinih. Popeljali pa smo se tudi po rokavih
Neretve s tradicionalnimi »trupicami« (čolni). Z
izletom smo bili vsi zadovoljni.
Novembra smo, kot že nekaj let poprej, organizirali tudi martinovanje, ki za invalide, ki se za
to prijavijo pomeni prijetno psihično sprostitev,
kar prav tako spada k ohranjanju zdravja in tako
k boljšemu počutju in kvaliteti življenja osamljenih. Letos smo se odločili za martinovanje v
hotelu Delfin v Izoli.
Naše društvo pri svojih dejavnostih poudarja
predvsem ohranjanje zdravja naših članov,
zato smo vsak mesec letošnjega leta na željo
članov organizirali kopalne dneve v Ankaranu,
Izoli ter Dolenjskih Toplicah. Tudi v počitniških
in zdraviliških objektih ZDIS v Izoli, Radencih,
Čatežu, na Ptuju, v Fiesi in Topolšici so naši
člani, ki so za to imeli pogoje, koristili desetdnevne termine, ki nam po razporedu ZDIS vsak
mesec v tekočem letu pripadajo. Sedemdnevno
letovanje na morju konec avgusta in v začetku
septembra, ki pa ga udeleženci plačajo sami,
lahko v več obrokih, pa je bilo organizirano v
Starem gradu na otoku Hvaru.

Člani IO MDI vsak s svojega področja naših treh
občin po možnostih (če nam dopušča zdravje)
obiskujemo in s skromnimi darili obdarujemo
naše invalide, ki so se s svojih domov morali
preseliti v domove za ostarele širom naše Slovenije. Pri obdaritvah nam pomagajo in z njimi
sodelujemo župnijska Karitas in rdeči križ.
Obiščemo jih in pošljemo čestitke predvsem za
okrogle rojstne obletnice.
Invalidska športna sekcija v sklopu našega MDI
nas tudi častno zastopa v regiji in tudi na tekmovanjih z ostalimi društvi v različnih športnih
panogah, kot so šah, balinanje, kegljanje, ribolov; v balinanju in pikadu so bili celo državni
prvaki.
V počastitev mednarodnega dneva invalidov,
ki ga praznujemo 3. decembra, in za zaključek
leta smo v decembru organizirali še predavanje dr. Andrejke Fatur Videtič na temo »Pomen
telesne aktivnosti za krepitev zdravja«. To je
bilo zelo poučno predavanje in si takih in podobnih želimo tudi drugo leto. Po predavanju
smo pregledali in potrdili še predlagani Program dela za leto 2011 in tako zaključili zadnjo
sejo IO v letu 2010.
Našim članom vseh treh občin in vsem ostalim
bralcem Bloškega koraka in Obrha želimo lepo
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti,
vseh božičnih praznikov in novega leta, v letu
2011 pa predvsem trdnega zdravja in še veliko
prijetnih srečanj in druženj.
Jožica Škrlj
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Tekmovalci SK Kovinoplastika Lož izkoristili prednost
domačega terena
SK Ihan Jakom Parkljem in Gregorjem Babičem. V kategoriji mlajših
deklic, kjer je bilo na štartni listi največ tekmovalk, je zmaga odšla
v Kranj po zaslugi Nine Klemenčič, drugo mesto je osvojila članica
Gorij Anja Mandeljc, tretje mesto pa je po zaslugi Maje Mlakar ostalo
v Ložu.
Poleg že omenjenih tekmovalcev Smučarskega kluba Kovinoplastika
Lož so nastopili še Maruša Forjanič, ki je med starejšimi deklicami
osvojila 14. mesto, med starejšimi dečki je Nace Žnidaršič osvojil 6.
mesto. Med mlajšimi deklicami so nastopile še Karin Antončič, ki je osvojila 7. mesto, Sara Mlakar 10. mesto ter Ana Štempihar 11. mesto.
Arhiv: SK Kovinoplastika Lož

foto: Borut Kraševec

Smučarski klub Kovinoplastika Lož je oktobra v športnem parku Stari
trg pri Ložu organiziral državno prvenstvo v letnem biatlonu za mlajše
kategorije, ki tekmujejo z zračnim orožjem. Tekmovanja, ki je potekalo
v štirih kategorijah, se je udeležilo 53 tekmovalcev iz šestih slovenskih
biatlonskih klubov, med njimi je nastopilo tudi dvanajst tekmovalcev
SK Kovinoplastika Lož in jih kar polovica osvojila tudi kolajno.
Starejši dečki in deklice so morali preteči 3 kilometre dolgo progo ter
po enkrat streljati leže in stoje. V kategoriji starejših deklic (15 tekmovalk) je dvojna zmaga ostala v Ložu, saj je slavila Urška Poje pred
Tino Mlakar, tretje mesto pa si je priborila Neva Pančur iz ŠD Gorje.
Domačim tekmovalcem je šlo še bolje v kategoriji starejših dečkov
(12 tekmovalcev), kjer so zasedli kar prva štiri mesta: zmagal je Jure
Ožbolt, ki so mu so sledili David Janež, Žan Petrinčič in Primož Vampelj. Mlajši dečki in deklice so morali premagati 2100 m ter dvakrat
streljati leže z naslonom. V kategoriji mlajših dečkov je tokrat nastopilo
le 9 tekmovalcev, zmagal je Kristjan Bergant (ŠD Gorje) pred članoma

Podelitev medalj v kategoriji starejših dečkov

Člani ŠD Planjava Babno Polje pred začetkom
zime in z njo smučarske sezone skoraj vsako
leto izvedemo delovno akcijo na smučišču
v Cerkvenem žlebu. Le-to leži na strmem
pobočju ob levi strani stare ceste, ki povezuje
Babno Polje s Kozariščami. Bližina naselja in
primernost terena za različne težavne stopnje
privabljata številne ljubitelje zimskih radosti.
V pričakovanju bele zime smo delovno akcijo
izvedli v soboto, 13. novembra 2010. Da je
omenjeno smučišče priljubljena lokacija alpskih smučarjev, so dokazali vsi, ki so se v
lepem številu odzvali našemu vabilu.
Na trasi smučišča smo očistili grmovje, ki se
je v preteklih letih razraslo. Če bodo zimske
razmere dopuščale, bomo tudi letos smučišče
uredili za smuko.
Ob koncu delovne akcije smo druženje nadaljevali ob zasluženem kosilu, ki so nam ga
pripravili na kmečkem turizmu Pri kovačiji.
V pričakovanju bele zime smo se poslovili z
željo, da se čim prej srečamo na istem mestu
– vendar v smučarski opremi.
Vodstvo ŠD Planjava Babno Polje
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foto: Srečko Jozelj

V pričakovanju zime

Na strmem pobočju Cerkvenega žleba
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Obmo�no združenje
Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.OZRK@rks.si
Tel.: 01 7050–510, TR: 0311 5100 0230 385

Izlet Rdečega križa na Primorsko
V soboto, 6. 11. 2010, smo se krvodajalci in
člani ter prostovoljci Rdečega križa Cerknica
– Loška dolina – Bloke odpravili na izlet na
severno Primorsko proti Kanalu na Soči.
Vsega skupaj nas je bilo za dva avtobusa – 80
udeležencev. Sam program je bil tudi majhno
presenečenje. Udeleženci izleta niso vedeli, da
bomo obiskali našega uspešnega rojaka direktorja Salonita Anhovo gospoda Jožeta Fundo.
To je bilo veliko presenečenje predvsem za rojake, sosede in sošolce iz Grahovega, kjer se je
gospod Funda rodil in preživel otroštvo. Gospod Funda nas je lepo sprejel in pogostil. Ogledali pa smo si tudi kratko filmsko predstavitev
podjetja, nato pa smo šli še na kratek izlet po
podjetju in si ga ogledali tudi z višav.
G. Funda nam je zaupal vizijo podjetja, kjer
upoštevajo dobro organizacijsko klimo in
zdravje zaposlenih, lepo in urejeno delovno
okolje, visoko organizacijsko kulturo in ugled
ter zadovoljstvo vseh deležnikov, ki so tudi
nove vrednote podjetja. Pri uresničevanju
poslanstva Salonit Anhovo vodijo znanje,
ekonomska stabilnost in finančna uspešnost
ter socialna in družbena odgovornost.
Iz podjetja Salonit Anhovo in od našega rojaka
Jožeta Funde smo odšli siti in zadovoljni, dobili pa smo tudi praktično spominsko darilo
(majčko z logotipom podjetja).

Na obisku v vinski kleti

Jože Funda nam je predstavil Anhovo

Nato smo se odpravili v Goriška brda v vinsko klet Marinič na degustacijo treh različnih
vin, kjer smo se zadržali dobri 2 uri, nato smo
pot nadaljevali pot proti Kanalu. Tam smo si
ogledali znameniti Kanalski most, galerijo in
delavnico za izdelovanje mask. Zaključek z
družabnim delom pa je bil v samem središču
Kanala, kjer so nam domačini pripravili topel
sprejem in kulturni program, ki pa se je nadaljeval z glasbo in plesom do jutranjih ur.
V domače kraje smo se vrnil v zgodnjih jutranjih urah!

Jože Funda s sokrajani

Samostojni strokovni sodelavec
Gregor Pokleka

Ob zaključku je sledila zabava

Obmo�no združenje Rde�ega križa, Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica,

e-mail: cerknica.OZRK@rks.si, Tel.

01 7050 -510

Obmo�no združenje Rde�ega križa, Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica,

e-mail: cerknica.OZRK@rks.si, Tel.

Spoštovani,

01 7050 -510

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo potekala
obveš�amo vas, da bo potekala

KRVODAJALSK AKCIJA,

• v ponedeljek, 27. decembra 2010, od 7. do 15. ure v OŠ Cerknica,
• v torek, 28. decembra 2010, od 7. do 13. ure v OŠ Cerknica in
KRVODAJALSKA AKCIJA,
• v sredo, 29. decembra 2010, od 7. do 13. ure v OŠ Stari trg

Spoštovani,

Prosimo, da se naše krvodajalske akcije udeležite v čim večjem številu,
v osnovni27.šoli
v Cerknici
ali7.v do
Starem
• v ponedeljek,
decembra
2010 od
15. ure v trgu.
O Š Cerknica,
Vljudno Vabljeni.

torek,

28. decembra 2010

Samostojni strokovni sodelavec:
• v sredo,
Gregor Pokleka l.r.

29. decembra 2010

obveš�amo vas, da bo potekala

Sekretarka OZRK:
Nina Jerič l.r.

KRVODAJALSKA AKCIJA,

december, 2010

• v

od 7. do 13. ure v O Š Cerknica in

Predsednik
OZRK:
od 7. do 13. ure
v O Š Stari trg
Aleksandra Šega l.r.

Prosimo, da se naše krvodajalske akcije udeležite v �im ve�jem številu, v osnovni šoli
v Cerknici ali v Starem trgu.
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Skavtska
iznajdljivost
Zgradimo iglu
Pozimi je čas, ko se poleg najmlajših razigramo tudi nekoliko starejši. Sneg je pač potrebno
izkoristiti! Tokrat vam bomo skavti razkrili,
kako zgraditi čisto pravi iglu. Zagotavljam
vam, da se bo ob tej zimski radosti zabavala
cela družina.
Potrebujete: zimsko obutev, ravno lopato in
primeren sneg.
Preden se lotite postavljanja igluja, morate
preveriti, ali je sneg primeren za izdelavo
kock. Kocke lahko izdelate iz južnega snega,
ki ga prej dobro steptate, ali iz posedenega in
pomrznjenega snega, ki se je dobro sprijel. Z
ravno lopato nato iz snega izrežete kocke, ki
ne bodo pretežke za dvigovanje.
Vaš prvi iglu naj ne bo prevelikega obsega, saj
bo v nasprotnem primeru previsok, zato ne
boste mogli dokončati strehe. Premer igluja
naj zato ne bo večji od 1,5 m. Snežno podlago, na kateri bo iglu stal, steptajte in zarišite
krog, ki bo določal steno igluja. Nato na zarisani krog položite kocke drugo ob drugo, pri
tem pa na eni stani pustite za ramena široko
odprtino, ki bo služila za vhod. Kocke nato v
vrstah polagajte eno na drugo. Prvi dve ali
tri vrste naredite tako, da so stene navpične,
nato pa morate začeti vsako naslednjo vrsto
kock zamikati proti notranjosti. Vsako naslednjo vrsto zamaknite za tretjino kocke proti

notranjosti; če se kocke dobro sprejemajo
med sabo, lahko zamaknete tudi do polovice kocke. Kockam bo potrebno na notranji
strani nekoliko posekati robove, da se bodo
lepše zlagale ena do druge. Streha igluja se
tako vedno bolj zapira, dokler se na vrhu ne
stakne skupaj. Ko je vhod dovolj visok, da se
lahko splazite v iglu, naslednjo vrsto kock
povežite v neprekinjen krog tako, da nad vhod
postavite daljšo snežno opeko. Iglu zaščitite
pred vdorom mrzlega zraka tako, da vhod
podaljšate v tunel.

Tako zgrajen iglu bo najprej stopničaste oblike. Če ste iglu gradili iz snega, ki se dobro
sprijema, je stopnice igluja najlažje zadelati s
snegom, da dobite zaobljeno obliko. Kadar pa
je sneg suh in se ne sprijema, pa iglu lahko
oblikujete tako, da štrleče robove porežete.
Da bo iglu bolj prijazen za bivanje, mu lahko
naredite manjše okno, znotraj pa izoblikujete
snežno pohištvo. Sedaj se morate s starši dogovoriti le še to, ali imajo tudi oni vstop vanj.
Tina Sterle – Potrpežljiva p. kravca

Priznanje in zahvala Magdi Mrvoš
za vse pohodnike, ki se udeležujejo naših pohodov.
V mesecu oktobru se je Magda v družbi našega
člana Ivana Pojeta povzpela na vrh Triglava.
Ker vsi tisti, ki Magdo poznamo in z njo vandraArhiv: Alenka Veber

Člani in članice Športnega društva Planjava Babno Polje že vrsto let gojijo tudi
pohodništvo, ki v zadnjem času privlači
vse več pohodnikov. Med aktivnejšimi
članicami je Magda Mrvoš, ki neutrudno skrbi

mo po različnih poteh, vemo, kaj ji to pomeni,
smo ji v skromno zahvalo podarili miniaturni
Aljažev stolp. Ob tej priložnosti se je Magda
zahvalila vsem, ki smo jo tako ali drugače
vzpodbujali pri zahtevni planinski turi.

TRIGLAV, TRIGLAV, TRIGLAV
Anita Bajec

Celo sezono
pridno si hodila,
na Vražji vrtec
se vsak dan podila.
Dvakrat do Kredarice
pot si prehodila,
drugič za Triglav
si se odločila.
Verjetno Boga
po poti si molila,
da se srečno
v dolino bi vrnila.
Proti vrhu
hitro si hodila,

na naravne lepote
skoraj pozabila.
Tudi še danes
sebi ne verjameš,
zato fotografije
rada v roke vzameš.
Zaslon računalnika
ena ti krasi,
da te spominja
na junaške dni.
Upam, da tudi nam
za Triglav navdih boš dala
in nas drugo leto
do Aljaža popeljala.

Članici ŠD Planjava Babno Polje Alenka Veber in Magda Mrvoš
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Varno po privlačni Sloveniji

Na predavanju mag. Boruta Peršolje

Presenetljivo število udeležencev, med njimi so
bili tudi člani Planinskega društva Cerknica, je
potrditev, da je usmeritev društva, da stremi
tudi k izobraževanju članov in vseh, ki se jim na
različnih pohodih pridružijo, pravilna.
Zadnjo soboto v novembru je bil gost mag. Marjan Bradeško, avtor monografije o privlačni Sloveniji ter odličen poznavalec manj znanih krajev
pri nas.
Odločitev društva, da v jesensko/zimskem času
pripravi niz sedmih potopisnih predavanj v Babnem Polju, se je izkazala več kot dobrodošla. Na
drugem večeru se je v prostorih kmečkega turizma Pri kovačiji v Babnem Polju zbralo skoraj 70
udeležencev, kar priča o izjemnem zanimanju za
tovrstno tematiko tako članov Društva kot vseh
ostalih udeležencev. Predavanja so se med drugim udeležili člani Planinskega društva Cerknica
ter ljubitelji pohodništva iz sosednje republike
Hrvaške.
foto: Alenka Veber

V soboto, 9. oktobra, je bil gost prvega večera
mag. Borut Peršolja, podpredsednik Planinske
zveze Slovenije. Kot vodnik PZS in inštruktor
planinske vzgoje je bogate izkušnje strnil v predavanju, ki ga je poimenoval Vzpon na goro. Podobno zasnovo je uporabil tudi kot eden izmed
snovalcev pravkar odprtega Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
Predavatelj je udeležencem nazorno predstavil, da za hojo v gore potrebujemo védenje
o gibanju in ravnanju v gorah ter o značilnostih
gorskega sveta. Pri izbiranju ciljev in poti moramo upoštevati svoje znanje in izkušnje, telesno
pripravljenost, vzdržljivost in opremo. Izvedeli
smo, kaj naj bo v nahrbtniku poleg malice, pijače
in osebnih dokumentov. Kako so razdeljene slovenske planinske poti in kako izbrati primernega
tovariša za turo.
V drugem delu predavanja nas je Peršolja opozoril na nevarnosti v gorah in vzroke nesreč.
Le-ti so velikokrat povezani z izbiro prezahtevnega cilja, pomanjkljive in neustrezne opreme,
z neusposobljenostjo in pomanjkanjem znanja o
gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanjem poti in površja, podcenjevanjem trenutnih
razmer v gorah, ki so povezane predvsem s padavinami in temperaturnimi značilnostmi.
Predavatelj je nekaj napotkov podal tudi za
starejše in osebe s kroničnimi ter srčnimi
boleznimi ter opozoril, da k varni hoji največ
pripomoremo prav sami. Ob koncu predavanja
pa smo izvedeli tudi, kako lahko preprečimo
nesreče in nudimo pomoč ob nesreči.

foto: Alenka Veber

Ena izmed razgibanih dejavnosti Športnega
društva Planjava Babno Polje je tudi pohodništvo. V želji, da bi pohodniki varno
hodili in še bolj doživljali kulturno in naravno
dediščino, se je društvo odločilo, da v jesensko/zimskem času 2010/2011 pripravijo niz
predavanj. Gostili bodo različne predavatelje
– od planinskih vodnikov, samotnih popotnikov, vremenoslovca do botanikov.

Organizatorji so poskrbeli tudi za svojevrstno
presenečenje, ki je bilo namenjeno članici Magdi
Mrvoš.
Za ves njen trud in opravljen vzpon so ji podelili
miniaturni Aljažev stolp, ki naj jo spominja na
prehojene planinske poti, ter ji napisali pesem.
Citrarka Damjana Praprotnik iz Dvorij na Gorenjskem pa je zaigrala nepozaben Aljažev Oj,
Triglav, moj dom.
Nakar je sledilo predavanje, ki je očaralo vse
navzoče. Predavatelj Marjan Bradeško je
navdušil z besedo in izbranimi fotografijami iz
pestre kulturne in naravne slovenske dediščine.
Na zgoščen in slikovit način je udeležence opozoril na lepote, ki jih ne smemo spregledati.
Predvsem tiste – manj znane in skrite kotičke
Slovenije. Popeljal nas je od pljuskajočih morskih
valov, valovanja žita na širni ravnici, rdeče trte v
pozni jeseni do šumenja slapov v skritih soteskah
in mrmranja divje zveri v temačnih gozdovih.
Športno društvo Planjava Babno Polje vabi
vse ljubitelje kulturne in naravne dediščine
na naslednja predavanja:
Sobota, 22. januarja 2011, ob 18. uri: predavatelj Andrej Pečenko, meteorolog
Sobota, 2. februar 2011, ob 18. uri: predavateljica Irena Cerar, odgovorna urednica
otroške revije National Geographic
Sobota, 5. marec 2011, ob 18. uri: Dario
Cortese, samostojni publicist in avtor več
vodnikov

Mag. Marjan Bradeško med predavanjem
december, 2010

Sobota, 2. april 2011, ob 18. uri: dr. Nada Praprotnik, muzejska svetovalka in botaničarka
Vsa predavanja bodo na kmečkem turizmu
Pri kovačiji v Babnem Polju. Izvedbo programa so omogočili Športno društvo Planjava
Babno Polje, Občina Loška dolina, Športna
zveza Loška dolina ter kmečki turizem Pri
kovačiji v Babnem Polju.
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GASILSKI KOLEDAR 2011 – »Gasilski top model«
dogovarjanju o tem, kako, kje, kaj predstaviti in
kdo ... smo zadevo končno dorekle. Potrebovale
smo še fotografa in koledar je že skoraj dobil
svojo podobo. Po vseh neustreznih terminih
(težko je zbrati toliko žensk na kupu, saj imamo
vse kup obveznosti po službah in doma) smo se
končno zbrale neke deževne sobote v septembru.
Ker smo želele predstaviti gasilstvo in tudi naše
društvo, smo za lokacijo določile gasilski dom v
Iga vasi.
Kot za vse prave modele se je naš dan začel
zelo zgodaj. Najprej so svoje delo opravile naše
frizerke: Branka, Nataša in Martina, saj so prve
frizure začele ustvarjati že ob 6. uri zjutraj. V gasilskem domu si je svoj kotiček za ličenje ustvarila
vizažistka Anja. Fantje iz društva so se močno
potrudili in pomagali pri pripravi scene. Zasluga,
da smo imele vodo, ogenj, primerno osvetlitev
in celo »štango«, ki so si izposodili v bližnji trgovini Kmetijske zadruge, gre prav našim gasilcem.
Seveda pa so v zameno dobili priložnost od blizu
opazovati delo modelov in fotografa. Ja, največ
dela in »konjske živce« pa je imel prav on. Naš
fotograf Krištof Istinič. »Fotoshooting« je trajal
debelih osem ur. V tem času smo gasilke, ena
lepša od druge, poizkusile kar najbolje predstaviti
svojo vlogo v gasilskem društvu. Vse smo si bile
edine, da je delo modelov vse prej kot lahko. Za

vse nas pa je bila to zanimiva, lepa in enkratna
izkušnja, ki bi jo gotovo vse še enkrat ponovile.
Ja, naj omenim, da smo samo oblikovanje koledarja prepustile strokovnjakinji Petri Ožbolt, ki ga
je s svojimi idejami še popestrila.
Kljub temu da so se marsikateri med nami iz
strahu pred kamero šibila kolena, smo ustvarile
koledar, na katerega smo vse izredno ponosne.
Ustvarjanje le tega je prineslo obilico smeha, veselja in nepozabnih občutkov. Vendar bo naš namen dosežen šele takrat, ko bo potrjen s strani
občanov in občank. Saj si z vašimi prostovoljnimi
prispevki ob nakupu koledarja želimo izboljšati
pogoje za delo (nakup nove opreme ...) v prostovoljnem gasilskem društvu. Če želite gasilcem pomagati na tak način, se za pridobitev
koledarja lahko obrnete na PGD Iga vas. Za
nakup in Vaše prostovoljne prispevke se Vam v
naprej zahvaljujemo ter Vam ob enem želimo
Srečno in uspeha polno leto 2011!
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!
Za gasilke Ljubica Bavec
Vsem donatorjem se za sredstva in ostalo
pomoč v imenu članic PGD Iga vas iskreno
zahvaljujem. Vaša finančna pomoč je za nas
dragocen prispevek, saj je omogočil, da je ideja
postala realnost. HVALA!
foto: Krištof Istinič

December je mesec veselja, voščil in obdarovanj. Tako posamezniki, podjetja pa tudi društva
zaželijo srečno in uspešno leto, ki prihaja, na
različne načine. Takrat tudi gasilci pristavimo
svoj lonček, v katerega sprejemamo prostovoljne
prispevke, in sicer s koledarjem svetega Florjana.
Vendar v naslednjem letu lahko poleg njegove podobe krasi stene vaših kuhinj in delavnic malo
drugačen koledar. Koledar s slikami pravih gasilk
iz Loške doline.
V naših glavah se porajajo različne želje in
ideje vsak dan. Ideja o koledarju se je porodila
na občnem zboru PGD Iga vas nekje v začetku
meseca februarja. Občani gasilce poznate predvsem po akcijah, v katerih sodelujemo (gašenje,
pomoč na poplavljenih področjih, gasilske straže ...). Vendar v veliki večini tu sodeluje le moški
del društva. Gasilke pa smo želele predstaviti tudi
našo vlogo v skupnosti. Zato smo se odločile, da
se predstavimo na malo drugačen način.
Ideja, da ustvarimo svoj pristen gasilski koledar s »tapravimi babnicami«, je požela veliko
navdušenje predvsem pri fantih. Na občnem
zboru (pod točko razno) je tajnica društva takoj
dobila v roke notesnik in svinčnik in kaj hitro
smo vsa dekleta dobila svoj mesec, ki ga na koledarju predstavljamo. Vendar je bila pot od ideje
do koledarja kar dolga. Po številnih sestankih,
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40.
41.
42.
43.

arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas

44.
45.
46.
47.

arhiv: PGD Iga vas

37.
38.
39.

RIHTAR – TOMAŽ STERLE s.p., Stari trg
GOZDAR – BRANKO TURŠIČ s.p., Iga vas
LESGAM – Mlakar Anton s.p., Pudob
FOTO ŽNIDARŠIČ, Cerknica
MAJ – POSLIKAVE – Marta Jozelj, Babno
Polje
LUNCA BAR – Stari trg
PIZZERIJA LOŽ, Lož
REKLAMNA FOTOGRAFIJA – Matjaž
Žnidaršič s.p., Cerknica
ESEA d.o.o., Lož
FRIZERSKI SALON TAŠI – Nataša Ule Mišič
s.p.,
STUDIO NINA – Martina Hiti s.p.,
FRIZERSKI SALON BRANKA – Branka
Mlakar s.p.,
FRIZERSKI SALON NADA – Nada Turk s.p.,
KRIŠTOF ISTENIČ
ANJA LEKŠAN TROHA
PETRA OŽBOLT

arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas

17.

32.
33.
34.
35.
36.

arhiv: PGD Iga vas

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

s.p., Milava – Cerknica
18. SILES – Stane Mlakar s.p., Nadlesk
19. AVTOPREVOZNIŠTVO JOŽE VIRANT s.p.,
Kozarišče
20. AVTOPREVOZNIŠTVO SUŠANJ MILIVOJ s.p.,
Pudob
21. GOSTIŠČE MLAKAR, Markovec
22. AVTOPREVOZNIŠTVO ROMAN ŽAGAR s.p.,
Babno Polje
23. TISA – JASMINA ULE s.p., Iga vas
24. PALCO – FRANCI PALČIČ s.p., Vrhnika
25. BOBR BAR, Stari trg
26. TONI BAR, Babno Polje
27. LESNA GALANTERIJA DAMJAN ULE s.p.,
Kozarišče
28. TAP-RO – Marija Benčina s.p., Nadlesk
29. BENCINSKI SERVIS – Srečko Vidmar s.p.,
Stari trg
30. NATURAN d.o.o., Vrhnika
31. BAR BABILON, Stari trg
arhiv: PGD Iga vas

6.

TCR INPRO, Lož
KOVICA d.o.o., Markovec
GO-RO LIV d.o.o., Markovec
LESTRANS d.o.o., Dane
KOVINOPLASTIKA, Družba Pooblaščenka
d.d., Lož
VULKANIZERSTVO MITJA KOČEVAR s.p.,
Viševek
STELES d.o.o., Iga vas
ELGO NOVA d.o.o., Podskrajnik
ARMOBIL ULE CO d.n.o., Podgora
BAR MAGUŠAR, Iga vas
SVAROG – Andreja Podobnik s.p., Cerknica
TRUDEN d.o.o., Nadlesk
GREDIN d.o.o., Markovec
OŽBOLT d.o.o., Markovec
SAMPRT d.o.o., Pudob
ELEKTROSTORITVE DEJAN POJE s.p.,
Babno Polje
SLIKOPLESKARSTVO – ÐUKES ŽELJKO

arhiv: PGD Iga vas

1.
2.
3.
4.
5.
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Delo Zavoda Grad Snežnik

Marko Hatlak, virtuoza na harmoniki na koncertu v Gradu Snežnik
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poročni dvorani Gradu Snežnik.
Podoba kraja je gotovo eden od elementov, ki
ga pri prizadevanjih za vzpodbujanje turistične
privlačnosti Loške doline ne smemo zanemariti.
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik je
zato v letošnjem letu izpeljal zasaditev nekaterih
javnih površin. S tem smo prispevali svoj delež
k lepši urejenosti naših naselji. Seveda pa to ni
vse, kar smo storili za vzpodbujanje turističnega
razvoja. Med najpomembnejše aktivnosti na tem
področju gotovo sodi promocija Loške doline in
Babnega Polja ter turističnih ponudnikov, ki delujejo na tem področju. V ta namen smo povezali
turistične ponudnike in poskušali kar najbolje
predstavljati področje naše občine na sejmu
Turizem in prosti čas, ki je potekal januarja na
gospodarskem razstavišču. Med letom smo podobna prizadevanja ponovili še nekajkrat. Maja
smo se tako predstavili na prvomajski tržnici v
Rakovem Škocjanu ter v Mercator centru v Kopru, novembra pa v Mercator centrih v Postojni
in Novi Gorici. Pomemben element promocije
kraja je gotovo tudi tiskano gradivo, kjer bodoči
obiskovalci lahko zberejo informacije o ponudbi.
Že v preteklem letu smo napravili prvi korak v
to smer. Izdali smo razmeroma obsežno brošuro
ponudnikov s področja Loške doline in Babnega
Polja. Letos smo pripravili prenovljeno in dopolnjeno izdajo te publikacije. Morebitni gostje
bodo tu dobili kakovostne informacije o ponudbi
našega kraja. Izdelali smo tudi že prevod besedil
iz omenjene brošure v angleški, nemški in italijanski jezik. Do konca leta tako načrtujemo tudi
tiskanje brošure v teh treh tujih jezikih.
Pomemben element ponudbe so gotovo tudi
spominki. Da bi vspodbudili izdelovalce spominkov k novemu snovanju smo objavili javni natečaj
za spominek leta 2011, ki je objavljen tudi v tej
številki glasila Obrh. Izvedli smo tudi delavnico
o izdelavi spominkov, kjer so sodelovali priznani
strokovnjaki s področja spominkarstva, med
njimi je gotovo najuglednejše ime prof. dr. Janez
Bogataj.
Enoten nastop turističnih in drugih ponudnikov
poskušamo izpeljati z aktivnostmi za uveljavitev
uporabe blagovne znamke »Dežela ostrnic«. V ta
namen smo pripravili razpis in že prejeli nekaj
prijav posameznikov in društev za pridobitev
pravice do uporabe te znamke.
Arhiv: JZKT grad Snežnik

reditev je bila načrtovana od 18. do 20. junija,
a smo v prvotno načrtovanih terminih izvedli le
odprtje razstave domače akademske slikarke
Stanislave Sluga Pudobske. Vsakokrat, ko se
priznana umetnica odloči postaviti svoja dela na
ogled javnosti, vzbudi veliko pozornosti. Tako je
bilo tudi tokrat. Pozornost ob tokratni razstavi
pa je povečalo tudi dejstvo, da je od zadnje
umetničine razstave v Gradu Snežnik preteklo že
vrsto let. Dogajanje sobotnega etnološkega dela
prireditve smo prestavili za teden dni in ga takrat
tudi izpeljali. Srednjeveški dan, katerega izvedba
je bila predvidena v nedeljo, 20. junija, smo
prestavili na nedeljo, 26. septembra, ki pa se je
ravno tako izkazal za slab izbor, saj je tudi tega
dne vreme kazalo kisel obraz, pa ne le to, tudi
prizorišče je bilo delno poplavljeno. Srednjeveški
dan smo bili tako prisiljeni dokončno odpovedati.
V okviru prireditve »V deželi ostrnic« smo tokrat
izvedli še eno prireditev. Gre za slovesnost ob
100-letnici rojstva Matevža Haceta. Spomin nanj
smo ob izdatni pomoči članic Pevskega zbora
Jasna in bralnega krožka Fran Milčinski, izvedli
na dan državnosti, 25. junija. V kulturnem domu
v Starem trgu smo pripravili koncert, kjer so
nastopili domači pevski zbor Jasna, gostujoči
pevski zbor Kombinat in članice bralnega krožka
Fran Milčinski. Po koncertu je v organizacije
Gasilske zveze Loška dolina sledila še slovesnost
ob odkritju spominske plošče Matevžu Hacetu na
gasilnem domu v Starem trgu.
Jesenski del kulturnih prireditev smo začeli že v
začetku septembra z odprtjem razstave akvarelov Janeza Ovsca, domačina, ki živi v Logatcu.
Razstava je zanimiva tudi zato, ker smo poznali
njegov pevski talent, slikarskega pa le redki. Tega
je po dolgem času ponovno začel razvijati pred
dvema letoma. Prav zadnje dejstvo daje slutiti, da
gre za nadvse ustvarjalnega slikarja, saj je kljub
kratkemu času ustvarjanja za razstavo pripravil
kar 33 kakovostnih del. Jesen se je nadaljevala v
znamenju literarnih večerov. Gostili smo kar dve
ugledni osebnosti iz literarnega sveta, pesnico
Nežo Maurer ter novinarko in publicistko Manco
Košir. Vsaka na svoj način sta občinstvo navdušili
s prisrčno iskrenostjo in iskrivimi mislimi. Leto
kulturnih dogodkov smo zaključili s koncertom
izvrstnega pevskega ansambla – Slovenskega
okteta. Ta se je odvijal v petek, 3. decembra, v
Arhiv: JZKT grad Snežnik

O delu Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik v letu 2010 nismo veliko
poročali. Kljub temu se je v izvedbi zavoda
odvila vrsta dogodkov in aktivnosti. V Gradu
Snežnik pa tudi v drugih prostorih je zavod izvedel številne kulturne prireditve,
svoje delovanje na področju turizma pa je
usmerjal predvsem v promocijo Loške doline in ponudnikov turističnih produktov s
področja Loške doline in Babnega Polja.
Če začnemo s pregledom kulturnih dogodkov,
gre najprej omeniti slovesnost ob kulturnem
prazniku, ki smo jo izvedli v sodelovanju z
Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja Stari trg.
Izvedena je bila na praznični dan, 8. februarja,
v športni dvorani osnovne šole. Za to prireditev
smo k sodelovanju povabili učence Osnovne šole
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Godalni
orkester Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
in solistki PZ Jasna, ga. Marijo Antončič in
ga. Ireno Furlani, ki ju je na harmoniki spremljal g. Matija Turk. Že v februarju smo v Gradu
Snežnik pripravili naslednji kulturni dogodek,
literarni večer s pesnikom Jako Koširjem. Tako
kot vse ostale literarne večere je tudi tega vodila
ga. Martina Kočevar. V pomladnih mesecih smo
v poročni dvorani gradu gostili še tri zanimive
kulturne dogodke. Prvi med njimi je bil koncert
Marka Hatlaka, virtuoza na harmoniki. Občinstvu
je predstavil del svojega bogatega repertoarja.
Skladbe je izbiral tako med sodobnimi deli, ki so
napisana za harmoniko kot tudi med priredbami
del klasičnih skladateljev. Sledila je razstava del
mladega domačega slikarja Davida Almajerja.
Poleg tega, da njegova dela sama po sebi vzbujajo
pozornost, je bila razstava zanimiva tudi zato, ker
so njegovi predniki povezani z Gradom Snežnik,
saj je tu služboval že njegov dedek. Pomladanski
del kulturnega dogajanja smo zaokrožili s koncertom Okteta Deseti brat. Člani okteta so predstavili zanimiv repertoar in prepričali občinstvo
z izbrušenim nastopom, ki je predstavljal tudi
zaključek pripravljalnega obdobja na slavnostni
koncert ob 30-letnici okteta. Ta je sledil čez teden
dni v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Poletje je običajno obarvano z dogajanjem na prireditvi V deželi ostrnic in tudi tokrat je bilo tako.
Čeprav nam je spored krojilo vreme, pa smo del
programa uspešno »spravili pod streho«. Pri-

Predstavitev Loške doline na TIP 2010
december, 2010
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Matjaž Žnidaršič

JAVNI NATEČAJ
ZA IZBOR NAJBOLJŠIH TURISTIČNIH SPOMINKOV
OBČINE LOŠKA DOLINA V LETU 2011
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik razpisuje javni natečaj za
izbor najboljšega turističnega spominka občine Loška dolina v letu 2011.
1. Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki, ki prepoznavno in izvirno
predstavljajo:
• občino, kraj in pokrajino,
• kulturno in naravno dediščino,
• sodobno ustvarjalnost in razne oblike sodobnega načina življenja,
• turistične dejavnosti.
2. Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Prispele predloge
bo ocenjevala strokovna komisija v skladu s »Pravilnikom o ocenjevanju
spominkov«.

foto: Borut Kraševec

V naslednjih dneh načrtujemo preselitev v nove
prostore v Ložu, kjer smo pridobili primeren
prostor tudi za turistično informacijski center
(TIC). Opremljanje prostora bo potekalo najbrž
še nekaj mesecev, načrtujemo pa, da bo do
začetka naslednje turistične sezone prostor že
primerno opremljen.
V Javnem zavodu za kulturo in turizem Grad
Snežnik načrtujemo v letu 2011 izpeljati nove
projekte za vzpodbujanje turističnega razvoja.
Priprave nanje smo že začeli. Verjamemo, da
bomo s tem sebi in drugim turističnim ponudnikom odprli nove možnosti.
Ker se leto bliža svojemu koncu, naj vsem krajanom Loške doline in Babnega Polja, pa tudi
vsem drugim bralcem glasila Obrh zaželim prijetne božično-novoletne praznike in veliko uspeha v letu 2011.

Delavnica o izdelavi spominkov v prostorih TIC v Ložu

13. Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik si pridružuje pravico,
da se posamezna nagrada ne podeli ali se podeljeni naziv odvzame, če se
naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa.
Za vse morebitne dodatne informacije se obrnite na naslov:
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik
Cesta 19. oktobra 49
1386 stari trg pri Ložu
(vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure)
Telefon: 081 60 28 53
E-naslov: zavod.gradsneznik@gmail.com
Kozarišče, 9. 11. 2010
Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik
Matjaž Žnidaršič, direktor

3. Komisijo sestavljajo predstavniki naslednjih področij oziroma strok:
• etnologije,
• oblikovanja ali likovne umetnosti,
• trženja.
4. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala strokovne kriterije in
določila strokovnih etičnih načel.
5. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše spominke in jim podelila
naziv »turistični spominek občine Loška dolina leta 2011«.
6. Trije spominki, ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo prejeli
denarne nagrade v bruto zneskih:
prva nagrada:
200 €
druga nagrada:
100 €
tretja nagrada:
50 €
7. Komisija si pridržuje pravico prerazporeditve nagrad. Prav tako se
komisija lahko odloči, da nagrad ne podeli.
8. Spominki ustrezne kakovosti imajo možnost, da:
• pridobijo certifikat sekcije za domačo in umetnostno obrt pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije in s tem pravico do uporabe znaka »Art
and Craft Slovenija« ter
• imajo zagotovljeno promocijo s strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik.
9. Spominke za natečaj pošljite na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu,
vključno do 17. 2. 2011.
10. Vsak spominek mora biti označen s šifro. Šifra mora biti napisana na
zalepljeni kuverti, v njej naj bodo naslednji podatki o avtorju spominka:
• ime, priimek, rojstni datum, naslov in telefonska številka avtorja
• naziv izdelka
• kratka opisna predstavitev izdelka
• 2 fotografiji spominka v velikosti 15 cm x 10 cm.
11. Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Javnega zavoda za kulturo in
turizem Grad Snežnik.
12. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo vseh
spominkov.

december, 2010

Javni zavod za kulturo in
turizem Grad Snežnik
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dobro je vedeti
foto: Jasna Lekan

LEKANČKOV BUTIK
BELE TORTICE
125 g sladkorja
125 g masla
125 g moke
2 celi jajci
1 vanilin sladkor
žlička pecilnega praška
pol male žličke sode bikarbone
3 do 4 žlice mleka
Za kraljevski preliv:
350 g sladkorja v prahu
2 beljaka
limonin sok
Vse sestavine damo v multipraktik in jih
zmešamo. Dodamo 3 do 4 žlice mleka in testo
nadevamo v papirnate košarice, ki jih damo
v model za mufine. Pečemo 15–20 minut na
temperaturi 200 stopinj. Ko so zgoraj rjave,
jih polijemo s kraljevskim prelivom in okrasimo z različnimi okraski iz marcipana.

Kraljevski preliv:
sladkor v prahu in beljaka stepamo v multipraktiku 5 minut, dodamo limonin sok in še
nekoliko stepamo. Oblijemo tortice in jih okrasimo.
Jasna Lekan

Ne meči petard, obdrži vse prste
izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in
povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni
uporabi na omejenih območjih na prostem.
Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in
kombinacije, rakete itd.

Ne meči petard! Če se tej izkušnji ne
moreš upreti, pirotehnične izdelke uporabljaj tako, da to drugih ne moti in ne
ogroža. Mnogim državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim
vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti!
Pirotehnične izdelke delimo v različne kategorije:
• Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni
dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre
za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo
majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo
raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih
zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični
izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki
za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom
itd.
• Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne
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• Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter
kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase
eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do
750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18
let.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem,
ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih
izdelkov. Za posameznike je predvidena globa
od 400 do 1200 evrov. Neprimerna uporaba
pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato
prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne
posledice.
Več na WWW.policija.si

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je
dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih,
v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini
bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški
promet in na površinah, na katerih potekajo
javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in
drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so
namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16.
leta starosti je dovoljeno uporabljati
pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le
pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov.
december, 2010
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Praznovanje
Zakaj praznujemo? »Da nam bi bilo lepše, kot
je običajni delovni dan«, smo slišali pred nedavnim v radijski oddaji iz ust profesorja dr.
Jožeta Ramovša. Brez praznikov bi bilo zagotovo življenje bolj prazno, zato se je vredno po
določenem obdobju od napetosti, skrbi, slabe
volje in raznih stresnih situacij izprazniti in
praznino napolniti z nečim prijetnim, dobrim,
lepim, radostnim, sproščujočim. Prazniki
imajo v prvi vrsti prav ta namen. A pomen
praznovanj je še veliko globlji.
Ne oziraje se na to, za kakšne vrste praznovanja gre, nas le to povezuje, združuje in na
nek način veliko pripomore k ohranjanju tako
telesnega, duševnega, duhovnega in nenazadnje socialnega zdravja. Zato se o praznikih še
zlasti pred prazniki splača govoriti, predvsem
tako govoriti, da bi se sleherni izmed nas usmeril v lepo in globoko doživeto praznovanje.
Za praznovanje običajno že sam prostor
pripravimo drugače, bolj praznično. Tu še
kako pride v poštev izvirnost in ustvarjalnost.
Še sami se radi lepo uredimo, pripravimo
prazniku in običajem primerno hrano. A poleg
teh zunanjih znakov praznovanja in kulturne
ravni, mnogi ljudje dajo veliko tudi na duhovno
poglobitev. Pokesati se, opravičiti se za slaba
ravnanja, dober sklep, kaj izboljšati v dobro
sebi in bližnjim. Vse z namenom, da izpraznjeno mesto z več tednov in mesecev nabrane ropotije nadomestimo z nečim boljšim,

prijetnejšim. Morda z dobro glasbo, zanimivim
branjem, obiščemo prijatelje, sorodnike, bolnike, gremo k sveti maši, spet druge sprosti
šport …
Zabava je neke vrste manj poglobljeno
praznovanje. Bučna glasba, močna osvetlitev,
draženje čutil vida, sluha, omamljenost in
vznemirjenje vseh delov telesa. Tudi na tak
način se od napornih delovnih dni izprazniš, a
veliko vprašanje je, s čim in kako to praznino
zapolniš. Če praznine ne zapolnimo z dobrimi vsebinami, se lahko zgodi, tako prof. dr.
Ramovš, da je človeka vedno manj. Zabava
je vsekakor boljša izbira, kot da sploh ne bi
praznovali, a potrebna je zmernost in dobra
izbira.
Običajno za praznike pripravimo posebne
kulinarične dobrote in radi kaj popijemo. A
ne pretiravajmo ne s hrano ne s pijačo, da ne
pokvarimo razpoloženja sebi in ostalim. Rajši
vključimo v praznovanje več pogovora. Kaj
smo lepega doživeli, kakšno težavo ali stisko
smo premagali, kakšne dobre načrte imamo
za naprej. Pa kaj veselega zapojmo! Nasploh
se ne pustimo okužiti z negativnimi mislimi. Še
posebej naj to velja, če obiščemo med prazniki
bolnika ali osamljeno osebo. Tudi če bomo
poslušali še tako črne izpovedi, najdimo nekaj
svetlega, nekaj spodbudnega za to osebo.
Ljudje, ki živijo sicer sami, se nikoli ne bodo
počutili tako osamljene, če bodo namesto

premišljevanja o samih slabih stvareh več
mislili na tisto, kar se jim je lepega zgodilo v
življenju, trdi prof. dr. Ramovš.
Ob tem sem se spomnila svoje tete iz Sodražice.
Doživela je samo tri mesece manj kot sto let.
Ko sem jo nekaj tednov pred smrtjo še zadnjič
obiskala v domu v Preddvoru, se nisem mogla načuditi, ko mi je razlagala, kako ponovno
sedaj, ko je priklenjena na bolniško posteljo,
najrajši prebira knjige po spominu. »Ravno, ko
si odprla vrata, sem obrnila list v Jalnovi knjigi
Bobri, na strani 197. Premalo časa bom imela, da bi vsaj tiste najbolj zanimive knjige, še
enkrat prebrala.« Kako neverjetno si je znala
zapolniti čas! Kljub visoki starosti ter mnogim
križem in težavam, s katerimi ji življenje ni
prizanašalo, si je zmogla priklicati v spomin
nekaj, kar je imela v življenju prav posebno
rada.
Dober zgled, kako je v življenju nasploh,
ne glede na takšne in drugačne ovire, ki se
nam zoperstavljajo na pot, smiselno vložiti
veliko dobrih misli ali, kot radi rečemo, veliko pozitivne energije. V prazničnem času
se je zato vredno še toliko bolj potruditi, ne
samo za trenutno dobro počutje, ampak tudi
in predvsem, tako prof. dr. Jože Ramovš, je
radostno praznovanje velika naložba za prihodnost.
Pavla Lavrič

Varna smuka
Smučanje je med najpopularnejšimi slovenskimi zimskimi športi, vendar se v nesrečah na smučiščih
in zunaj njih vsako leto ponesreči veliko smučarjev, nekateri celo smrtno.
Prilagodite hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. Če ne smučate, za hojo uporabljajte le
rob smučišča.
PRAVILA, KI JIH NE SMEMO POZABITI.
Smučajmo previdno, odgovorno in skladno s pravili.
Ne precenjujmo svojega znanja in sposobnosti.
Pravočasno preverimo svojo smučarsko opremo.
Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno ravnanje in pomeni nevarnost za lastno življenje in
življenje drugih na smučišču
Pod vplivom alkohola je tisti smučar, ki ima v krvi več kot 0,24
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 0,5 grama
alkohola na kilogram krvi.
TUDI TATOVI (NE)SMUČAJO!
Na smučiščih ne smemo pozabiti na našo lastnino. Tatovi in
vlomilci namreč ne smučajo z nami, temveč ravno obratno. Ko
smo mi na oddihu, so oni najbolj zaposleni. Zato ne pozabimo
na varnostno zaščito našega avtomobila, osebnih stvari in
vrednih predmetov. Opreme ne puščajmo na osamljenih predelih, ne puščajmo na vidnih mestih v avtu torb, oblačil, denarnic in podobnih stvari. Dokumente imejmo vedno pri sebi, prav
tako tudi denar.
Na snegu nisi sam, zato misli tudi na druge. Tako bomo vsi
skupaj uživali zimske počitnice brez zapletov in neprijetnih
dogodivščin.
Več na WWW.policija.si
december, 2010

logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1
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Nov delovni čas Lekarniške
podružnice Stari trg (Cesta
Notranjskega odreda 36 a, 1386
Stari trg pri Ložu), ki bo veljaven od 1. 12. 2010 dalje.
Ponedeljek in petek:
od 8.00 do 15.30
Torek, sreda, četrtek:
od 8.00 do 19.00 ure
Sobota:
zaprto
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dobro je vedeti

Sprememba delovnega časa v zbirnem centru Stari trg
V letu 2011 bo Zbirni center Stari trg pri Ložu
odprt:
• vsak torek od 8:00 do 14:00 ure,
• vsak četrtek 12:00 do 18:00 ure v poletnem
času ter od 11:00 do 17:00 ure v zimskem
času.

JP Komunala Cerknica d.o.o.
Notranjska cesta 44, SI-1380 Cerknica
NC: +386 (0)1 709 79 10, Fax: +386 (0)1 709 31 75
www.komunala-cerknica.si
Urnik odvoza odpadkov za leto 2011 (januar–april)

Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo Zbirni
center zaprt.

PONEDELJEK

PODROČJE POBIRANJA
Cerknica

2

Dolenje jezero, Zelše, Rakov Škocjan,
Podskrajnik

3

Stari trg pri Ložu, Lož, Podlož

4

Klance, Škrilje, Dane, Podcerkev,
Nadlesk, Pudob, Podgora, Markovec, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče,
Šmarata, Viševek, Vrhnika pri Ložu,
Laze, Otok
Rakek

6

Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero,
Žerovnica, Grahovo, Martinjak, Marof
pri Cerknici

7

8

Velike Bloke, Ulaka, Nova vas, Fara

9

Dolenja vas, Begunje, Selšček, Topol,
Brezje, Slivice, Unec, Ivanje selo

11 Bločice, Bloška Polica, Babno Polje,
Babna Polica, Vrh
12 Gora, Krajnče, Sveta Ana, Dolenje
Poljane
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10 Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Sv.Trojica,
Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda,
Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem, Andrejčje, Hiteno, Pajkovo,
Polšeče, Zavrh, Štorovo, Ravnik,
Gradiško, Lepi Vrh, Škufče, Lahovo,
Kramplje, Volčje, Nemška vas, Sv. Duh,
Škrabče, Zakraj, Godičevo, Strmca,
Mramorovo pri Lužarjih, Radlek, Veliki Vrh, Runarsko, Benete, Studenec,
Ravne, Topol, Hudi Vrh, Metulje, Glina,
Studeno
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MAREC

Koščake, Korošče, Jeršiče, Sv. Vid,
Zala, Osredek, Čohovo, Rudolfovo,
Lešnjake, Tavžlje, Ravne, Zahrib,
Hruškarje, Bečaje, Hribljane, Pirmane,
Štrukljeva vas, Slugovo, Kremenca,
Milava, Cajnarje, Reparje, Krušče,
Ponikve, Mahneti, Podslivnica, Otonica, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Stražišče,
Dolenje Otave, Gorenje Otave, Župeno,
Beč, Kržišče, Pikovnik
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M MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV PO LO�EVANJU

E EMBALAŽA (plasti�na, kovinska in sestavljena)
PRAZNIKI
PRAZNIKI
25.04.2011 - prestavljen odvoz na 23.04.2011 - obmo�je E1, E2
V naseljih, kjer so postavljeni 5 in 7 m3 kontejnerji ne velja podatek za pobiranje "M"
december, 2010

v politiki

Lokalne volitve 2010
Vsem kandidatkam in kandidatom, ki ste kandidirali na
letošnjih lokalnih volitvah 24. 10. 2010 na listi Nove Slovenije
– krščanske ljudske stranke za člane občinskega sveta in za
župana občine Loška dolina, se občinski odbor NSi Loška
dolina iskreno zahvaljuje. Dosegli smo res dober rezultat.
Imamo tri svetnike v Občinskem svetu in župana z liste NSi.
Vsem izvoljenim še enkrat iskrene čestitke. Volivkam in volivcem, ki ste dali svoj glas naši listi za člane v občinski svet
ter našemu kandidatu za župana, se še enkrat prav lepo zahvaljujemo. Dober volilni rezultat je še dodaten izziv, da bo
zastavljeni program čim bolj uspešno realiziran.
OO NSi Loška dolina

Vsem občankam in občanom voščimo veliko
zadovoljstva in božjega blagoslova med božičnimi
in novoletnimi praznikih ter skozi vse leto 2011.
Naj bo prihajajoče leto radodarno z ustvarjalnimi
idejami, uspehi, mirom, zdravjem in dobrimi
medsebojnimi odnosi.
Preživite lep praznični dan samostojnosti in
enotnosti.
OO NSi Loška dolina

pisma bralcev

Od besed k dejanjem
Občinske volitve so za nami. Od županskih
kandidatov in predstavnikov strankarskih list
smo izvedeli, kaj vse bodo naredili, če bodo
izvoljeni. Oba politična pola sta vneto poudarjala, da jima je edini cilj delati za hitrejši
napredek občine in v korist vseh občanov. Več
ne bo delitev na naše in vaše, skupni interesi
bodo prevladali nad privatnimi, v občinskem
svetu se bodo dobre pobude upoštevale ne
glede na to, s katere strani prihajajo itd. Glede
na to, da obe strani ugotavljata, da občina v
razvoju zaostaja, bo strankarska spravljivost
še kako potrebna.
Župan naj sedaj svoje svetnike prime za
besedo in iz pozicijskih in opozicijskih razvojnih programov pripravi predlog prioritet
(program dela) za celo mandatno obdobje in
jih da občinskemu svetu v obravnavo in sprejem, s tem si bo močno olajšal delo.
Civilna iniciativa pri Društvu upokojencev
Loška dolina upa, da bodo med prioritetami
tudi projekti, za katere se zavzema. V prvi
vrsti pričakujemo od občine, da bi se na
vseh ravneh zavzemala, da se trgovski center v Ložu čim prej zgradi. Trgovski center
je nuja, saj bo v dolino prinesel več življenja
in dinamike, kar predvsem pogrešajo mladi
in bi se zato manj odseljevali v bolj urejene
centre.
Nadalje v civilni iniciativi pričakujemo, da bo
občina podprla program »Polepšajmo Loško
dolino« zaradi občanov samih, ki želijo bivati
v urejenem okolju in zaradi množice izletnikov
in turistov, ki prihajajo v Loško dolino. Krajinsko urejanje bi občina sistemsko opredelila v
posebnem pravilniku, ki bi ga sprejel občinski
svet. Kakovost in strokovnost urejanja bi zagotavljal operativni načrta urejanja, ki bi ga
izdelala za to usposobljena institucija.
december, 2010

Prvi koraki v to smer so bili že narejeni. Svet
Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad
Snežnik (v nadaljevanju Zavod) je na 6. seji
dne 8. 7. 2009 sprejel sledeči sklep:
Svet zavoda podpira predlog, da zavod prevzame okoljsko urejanje v občini Loška dolina
v tolikšni meri, kot je to v pristojnosti lokalne
skupnosti. To pomeni, kot bo določeno v
zgoraj navedenem pravilniku. Brez pravilnika zavod ne more pričeti z delom, zato je
obravnava in sprejem pravilnika nujen.
Več pozornost bi morali posvetiti tudi razvoju turizma. Loška dolina res nima pogojev
za namestitveni turizem ima pa vse pogoje
za razvoj izletniškega oziroma vikend turizma. To potrjuje obisk snežniškega gradu.
Grad Snežnik je v letu 2008 od odprtja 23. 6.
do 31. 12. obiskalo 19.103 izletnikov, v letu
2009 pa kar 28.769. To je 7,3 krat več, kot
ima občina prebivalcev. Križno jamo si ogleda okrog 5000 obiskovalcev, skupaj pride
v te kraje letno čez 30.000 obiskovalcev.
To so večinoma izletniki, ki pridejo bodisi
v skupinah z avtobusi ali osebnimi vozili.
In kaj ima dolina od tega? Zaenkrat ne kaj
dosti. Po končanem ogledu gradu so izletniki prepuščeni sami sebi, malo se še motajo
po parkirišču nato se zbašejo v avtobus ter
lačni in žejni zapustijo Loško dolino. V dolini si lahko ogledajo le tisto, kar je uredila
država, občina ni do sedaj uredila še nobene
lokalne zanimivosti, ki bi jo pokazali turistom. Da bi turiste v dolini zadržali vsaj tri
do štiri ure, bo potrebno turistično ponudbo
razširiti z ogledi krajevnih zanimivosti, tako
bi zase nekaj iztržil tudi Zavod in ostali
ponudniki turističnih storitev.
Turiste bi v dolini zadržali z ogledi lokalnih
zanimivosti, kot so Križna jama, ki bi jo bilo

potrebno za številnejši obisk primerno urediti, atraktiven bi bil obnovljen mlin in žaga na
vodni pogon, svojevrstna zanimivost bi bila
zidana prostostoječa kopalnica v Žagi, furmanski muzej. Verjetno bi se dalo urediti tudi
kakšno galerijo, tu je še Loški grad in grad v
Koči vasi, zanimivo za izletnike postaja Babno Polje idr. Poglavitni del turistične ponudbe
je tudi dobra gostinska ponudba, ki še največ
prispeva k promociji in dobremu trženju.
Kraj, ki trži svoje znamenitosti, mora dajati
videz urejenosti.
Za razvoj turizma je zadolžen zavod, to nalogo pa lahko izvaja le, če ima zato podlago
v dolgoročnem programu razvoja turizma v
občini, ki ga sprejme občinski svet. Ta program je podlaga za pridobitev republiških in
evropskih sredstev in za izdelavo posameznih
izvedbenih načrtov.
Za izvedbo programa bodo potrebna finančna
sredstva, ta je mogoče dobiti, samo piskati
jih je treba. Za pospeševanje razvoja turizma
in ohranjanje kulturne dediščine se lahko
pridobi tudi evropska sredstva, nadalje sredstva javno zasebnega partnerstva, sredstva
občinskega proračuna. Občina do sedaj ni
namenila še nobenih sredstev za ohranitev
kulturne dediščine na svojem območju. Skrajni čas je, da prične vlagati tudi v ta segment
razvoja, ker bi s sorazmerno majhnimi sredstvi dosegla velike učinke v razvoju in širši
prepoznavnosti. Tudi račun gradnje kanalizacije, ki lahko nekoliko počaka, saj je v Sloveniji veliko občin, ki na programu čiščenja
odpadnih voda niso naredile še nič. Nekaj bo
potrebno narediti, izletniki prihajajo v Loško
dolino.
Franc Nelec, Gornje Jezero
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iz zgodovine
Janja Urbiha

STARE SLIKE ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike
Na tej internetni strani objavljamo stare
fotografije iz Cerknice in okolice – torej tudi
iz Loške doline. To so fotografije različnih virov, ki do nas pridejo na vsemogoče načine.
Fotografije objavljamo z namenom, da bi se
ohranili spomini, ki so vezani na vsebino
posamezne fotografije. Vabimo vas, da tudi
vi prispevate svoje komentarje. Še posebej
bomo hvaležni, če boste opisali dogodke,
spomine ali celo osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.
Za danes smo vam iz naše strani izbrali prispevek z naslovom:

Malica v Bičkih lazih v bližini karavle in kakih 300 m od jugoslovansko-italijanske meje.

e

Izrez 1
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v očetovem naročju. Oblečen je v žabice in
kratke hlače z naramnicami. Srajčka ima
kratke rokave. Mama Nežka je v obveznem
predpasniku (firtahe) in lahki, poletni oblekici s črtastim vzorčkom.
Mama Nežka je s kuho začela zgodaj, da
je bila pravočasno na lazu. Doma je spekla
ocvirkovko in skuhala kompot iz krhljev
(škueršu). Nalila ga je v dvolitrsko steklenico (toplar). V temno steklenico pa je najbrž
nalila kuhano, sladkano vino, ki so ga v času
košnje pili za moč. Vse je previdno zložila
v košaro (jerbas), ki jo je na glavi prinesla
s pomočjo svitka. Z občutljivim tovorom
na glavi je po gozdnih poteh navkreber
potrebovala vsaj 2 uri.
Levi je Lojze Ovsec (Andrejev brat) v lepi
temni srajci z majhnimi, svetlimi pikami.
Zadaj se smeje Francka Ovsec (njegova sestra), ki je kasneje odšla na Poljsko in si tam
ustvarila družino. Oblečena je v lepo belo
bluzico z vezenim (štikanim) vzorčkom na
rokavu in ob vratu. Pri košnji sta pomagala še sovaščan Miro Šepec (v mornarski
majčki in z baretko na glavi) in skrajno
desno (delno skrit) Oražem, njegov kolega
iz bogoslovja.
Kar preveč lepo oblečeni za delo, mar ne?
Banka je okrogla posoda za vodo. Voda iz
nje je bila vsestransko uporabna: za pitje, za
brušenje kose, za zasajanje ostrnic in še za
marsikaj. Banka je bila dosti bolj praktična
kot steklenica, saj se na dolgih pešačenjih
ali med prevažanjem po slabih cestah ni
razbila. Na vozu je bila običajno obešena za
e

Desno od gospodarja, na travi je položena
»banka«.
Gospodar Andrej ima robove na podplatu
čevljev okovane*. Mama Nežka ima na konicah čevljev samo podkvice* (podkuce). Tudi
Miro ima žeblje* na podplatih.
Jože – otrok s slike – se še danes spomni,
kako ga je tisti dan razveselil graničar. Z
obhoda (patrulje) mu je prinesel na palici
lično navezan šopek sveže nabranih gozdnih
jagod.
Gospodar Andrej, s klobukom, med malico
v naročju pestuje (pajstva ali carta) prvorojenca Jožeta. Jožko s polnimi usti uživa

e

1940 Bički lazi – malica
Tisti dan se je malicalo (malcalu) v Bičkih lazih
– približno 8 km iz Loške doline v smeri proti
Mašunu. V času košnje se je v dolini že občutil
nemir prihajajoče nevarnosti, gori v gozdu
pa je bilo spokojno ob zvokih ptičjega petja,
klepanju kos in vonju sveže pokošene trave.
Čas malice je, zato so posedli na travo ob
robu jase. Danes bi temu rekli piknik. Takrat
pa je bil to kratek počitek med trdim delom
v času košnje. Mama Nežka je doma skuhala malico in jo na glavi prinesla na laz.
Tako so se kosci in grabljica lahko nasitili in
okrepčali za nadaljnje delo.
Pri naši hiši je bilo za kosce običajno kosilo
(južna) kislo zelje in kruhove štručke. Zelje
se je prenašalo v glinenem loncu, kar ni
bilo prav nič praktično. Poleg so postregli
še slivovo (čješpavo) kašo in steklenico kuhanega vina, s katerim so prelili štručke,
preden so jih postregli koscem. Vino so
prenašali v steklenici.

* Čemu vse to služi smo pisali pri komentarjih v našem drugem prispevku
(glej http://stareslike.wordpress.com/2010/
09/06/1927-cerknica-svedsko-letalo-4/)
december, 2010

iz zgodovine
Marija:
Vinski štrukeljčki so jim pri nas rekli. Za moč
naj bi bili dobri.
Kaj otroku najbolj ostane v spominu? Jožetu
je ostal »šopek svežih jagod«.
In kaj se nas kot odrasle osebe dotakne? Tisi
del v nas, ki je še vedno otroško radosten ob
takem dejanju. Drobne pozornosti naredijo
svet lepši.
Tudi graničar je bil najprej otrok! V njem se je
mogoče zganila misel na njegovo otroštvo ali
pa misel na družino, ki ni bila z njim.
Tudi naše jezerske ženske so nosile na glavi.
»Kontrobant ali švercanje« čez Javornik je bil
donosen, tvegan in težak posel. Na glavi v
jerbasu so tako prenašale jajca, maslo in vse,
kar so lahko prodale v Postojni in okoliških
vaseh.

Izrez 2

ročaj iz žice (drata). Izdelana je bila na enak
način kot leseni škafi, le da je bila zaprta
tudi zgoraj. Za polnjenje in praznjenje pa je
služila luknja, kot je razvidno iz slike, ki so
jo zamašili z lesenim zamaškom.
Iz zemljevida lahko razberemo, da je bila
pot dolga, teren razgiban in velika razlika
v nadmorski višini, ki jo je morala mama
Nežka premagati z jerbasom na glavi. Doma
so bili v Kozariščah.
škuerše = izraz za krhlje, ki je v uporabi v
Kozariščah in na Babni Polici. V ostalih vaseh
Loške doline za isto stvar uporabljajo izraz
škundre, knjižno pa so to krhlji oz. posušeni

podolgovati kosi sadja, navadno jabolka.
jerbas = okrogla košara z ravnim dnom in
navadno z majhnima ročajema
svitek = obročasta, iz blaga narejena podloga za lažje prenašanje bremen na glavi
Kraj: Bički lazi
Leto: 1940
Avtor: neznan
Zbirka: Jože Ovsec
Skenirano in obdelano: Miloš Toni, 2010
Oblika: fotografija
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foto: Miloš Toni

Vir: Jože Ovsec

Banka - posoda za vodo naslonjena na osovnik.
december, 2010

Anita:
Pa še par besed o štrukeljčkih – delavcem
na »žarnadi« so ob žetvi ali za zaključek dela
radi spekli štruklje iz malo boljšega testa,
nadevane z mešanico jajc, smetane, drobtin, sladkorja, včasih tudi rozin. Štrukljev
svitek so razrezali na pest velike štrukeljce,
jih položili v namaščen pekač in premazane z
rumenjakom spekli. Ohlajene so zložili v večjo
skledo in prelili z ohlajenim kuhanim vinom.
Štruklje so pripravljali tudi iz skute, orehov,
drobtinic in tako uporabili vse, kar je bilo pri
hiši. Taki štruklji niso bili le dobrota, temveč
tudi močnejše okrepčilo ob napornem delu.
Žarnadarji so šli tako raje na delo na kmetije,
kjer so jih bolje pogostili. Domači otroci so
pogosto bili deležni le štrukljev, nadevanih s
»škundri«.
Malice in kosila so gospodinje v jerbasih na
glavi prinesle v senožeti okrog sedme ure,
ko so po večurni košnji koscem že pojenjale
moči. Jerbas so s pomočjo svitka, ki so si ga
položile na glavo, naložile z vso hrano. Nositi
je bilo treba z ravnotežjem, da hrana ni preveč
pljuskala. V roki so prinesle še kanglico kuhanih hrušk, »škundrovo« vodo ali mrzlo črno
ječmenovo kavo.

Zemljevid iz leta 1956
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Praznujemo v velikem slogu!

Do 25. decembra izkoristite praznične nakupe
s prihranki do 6.800 € in dodatno božičnico v
vrednosti 500 €. Iz družine večkrat nagrajenih
avtomobilov Opel odpeljite svojega še letos in se
izognite višjim davkom na motorna vozila.

6.800 €
Dodatna božičnica v vrednosti 500 €
Prihranki do

www.opel-urbas.com
Avtotehna Vis in Urbas
Postojnska cesta 37, Rakek, tel.: 01 / 705 25 55
Povprečna poraba goriva: od 3,5 do 11,3 l/100 km; emisije CO2: Opel Corsa od 94 do 172 g/km, Opel Astra GTC od 146 do 149 g/km, Opel Zafira od 134 do 168 g/km. Ponudba
velja pod posebnimi pogoji nakupa prek finančnega lizinga. Pogoji financiranja so na voljo pri pooblaščenem Opel partnerju. Ne vključujoč dodatne božičnice v vrednosti
500 € so prihranki pri posameznih modelih: Opel Corsa do 2.440 €, Opel Astra GTC do 2.920 €, Opel Zafira do 6.800 €. Slike so simbolne.

