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UVODNIK
Pozdravljeni prebivalci Loške doline in vsi bralci!
Ravno v času, ko je naše glasilo dobivalo končno podobo in je bila vsebina že pripravljena, je Obrh, po katerem je glasilo dobilo ime, zaradi obilnega intenzivnega dežja
prestopilo svoje bregove.
Nazadnje je v takšnem ali mogoče za spoznanje nekoliko večjem obsegu poplavljalo
leta 2000. Največja znana poplava v Loški dolini pa je bila leta 1851. Voda v Pudobski
cerkvi je takrat segala 2,85 m visoko.
Na srečo takšnih poplav pri nas že dolgo ni več in samo želimo si lahko, da jih tudi
ne bi bilo.
Mnogim je po dolini razlita voda predstavljala zanimivost in atrakcijo, nekateri so
vodo izkoristili za zabavo in prevažanje s čolni in kanuji, veliko pa je takih, ki jim je
voda prinesla nevšečnost in žal povzročila tudi škodo. Bilo je kar nekaj poplavljenih
mostov in cest.
V tem času so poleg ostalih intervencijskih služb veliko delo opravili gasilci, ki so hitro
priskočili na pomoč. Črpali so vodo iz kleti, z vrečami peska zavarovali ogrožene hiše
in objekte ter na ta način med drugim rešili ribe v ribogojnici … Izkazali so se tudi pri
večdnevnem prevažanju ljudi iz Šmarate na drugi breg v šolo, na delo in po opravkih
ter nazaj domov in na ta način obudili sloves »Šmaraške mornarice«.
Tokratni Obrh je poleg poplavljene naslovnice ter nekaj mokrih fotografij na sosednji
strani prinesel tudi druge vsebine za katere upam, da jih boste z zanimanjem prebrali.
Želim vam predvsem suho in toplo jesen!

Borut Kraševec, urednik

Zadnji dan za oddajo člankov: 26. november 2010.
Nekaj splošnih navodil in pravil za pripravo člankov:
- Zaželeno je, da so članki napisani in posredovani v računalniški obliki v programu Word; izjemoma
lahko tudi v rokopisni obliki.
- Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka.
- Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
- Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivosti najmanj 300 dpi.
- H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije ali, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oz. posreduje.
- Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov
oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12), in ena fotografija. Če je stran brez
fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic.
- Uredništvo si pridržuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila, ki jih v prihodnje upoštevajte vsi, ki posredujete prispevke v rubriko Pisma bralcev:
- Navodila za pripravo člankov so enaka splošnim.
- Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times
New Roman, velikost 12).
- Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si
uredništvo pridržuje pravico, da jih ne objavi.
- Teksti z žaljivo in sovražno vsebino ne bodo objavljeni.
- Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka – ta dva podatka ne bosta objavljena.
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Aktivno štiriletno obdobje
V preteklem štiriletnem obdobju občine je bila večina zastavljenih projektov s premišljenim načrtovanjem in dobrim
medsebojnim sodelovanjem vseh vključenih uspešno realizirana.
Varnost v prometu, še posebej otrok, je ena
glavnih nalog družbe, zato je potrebno še posebej ob glavnih prometnicah zgraditi pešpoti.
Tako je bila zgrajena tudi pešpot od Starega trga
do Pudoba in opremljena z javno razsvetljavo.
Gradnja pešpoti oziroma kolesarskih stez ločenih
od ceste z zelenim pasom je zelo primerna in
praktična za naše kraje. Zato bi bilo potrebno
podoben primer gradnje posnemati tudi ob drugih lokalnih cestah.
Menim, da smo k prometni varnosti pomembno
pripomogli tudi z dograditvijo javne razsvetljave
v Pudobu, Iga vasi, Kozariščah, Vrhniki, Ložu in
Starem trgu.
Pred začetkom letošnjega pouka je podružnična
šola v Iga vasi pridobila nove parkirne prostore.
S parkiriščem, novo ograjo in urejenimi dostopi
so rešeni dolgoletni problemi z dovozom in
odvozom otrok v šolo oziroma vrtec. Tega bodo
najbolj veseli starši, pa tudi ostali uporabniki
prostorov šole. Uredili smo tudi križišče in del
lokalne ceste proti Viševku. Zgrajeno je novo
avtobusno postajališče z nadstrešnico v smeri
proti Viševku.
Občina je bila soudeležena tudi pri rekonstrukciji regionalne ceste Pudob–Iga vas. Pločniki,
avtobusna postajališča, del javne razsvetljave in
odvodnjavanja so bili finančna obveznost občine.
Rekonstrukcija regionalne ceste je razdeljena na
faze. Dokončana je bila prva faza od Pudoba do
podružnične šole Iga vas. Na izvedbo pa čaka
še druga faza, ki zajema rekonstrukcijo ceste,
izgradnjo pločnikov, odvodnjavanja in drugih
spremljajočih potrebnih del do konca naselja
Iga vas. Dela bi se morala začeti že v letošnjem
letu, vendar država zaradi finančnih težav zamuja z izvedbo, čeprav je bila investicija že
načrtovana v državnem proračunu. Tudi občina
ima že v letošnjem letu planirana sredstva za
sofinanciranje in izvedbo fekalne kanalizacije, ki
bo potekala pod pločnikom.
foto: Borut Kraševec

Velik in zahteven projekt je bil izgradnja vrtca.
Naši najmlajši, njihove vzgojiteljice in nenazadnje njihovi starši so dobili nove sodobne prostore, v katerih se dobro počutijo. V sklopu gradnje vrtca so bila narejena tudi zunanja otroška
igrišča. Ob osnovni šoli smo uredili športni park
ter pridobili zemljišče za večnamensko športno
dvorano, ki pomeni nadaljevanje vlaganj v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo.
Izdelan je tudi projekt za teniška igrišča z garderobami ob športnem parku, kajti na mestu
sedanjega teniškega igrišča v Ložu je predviden
trgovski center, za katerega investitor že pridobiva ustrezno dokumentacijo.
Prostori vrtca v podružnični šoli Iga vas so nekaj
časa samevali. Letos poleti so bili prenovljeni
in dani v uporabo našim najmlajšim. Prenovo
prostorov v Iga vasi smo izvedli s pomočjo delavcev, zaposlenih v programu javnih del. Ti delavci so izvedli skoraj vsa obrtniško inštalacijska
dela. Tukaj ne smemo pozabiti sodelovanja zaposlenih v osnovni šoli oziroma vrtcu, še posebej je potrebno omeniti ravnateljico in njeno
pomočnico za predšolsko vzgojo. Z lastnim delom smo privarčevali kar nekaj finančnih sredstev.
Na podružnični šoli v Iga vasi je bila zamenjana
tudi kritina in delno tudi strešna konstrukcija.
Na objektu, ki je eden najlepših v naši občini, je
potrebno obnoviti še fasado.
V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste so bila
narejena avtobusna postajališča. Letos smo avtobusna postajališča ob regionalni cesti opremili
z nadstrešnicami, in sicer v Podgori, Iga vasi,
Pudobu, v Starem trgu pred osnovno šolo in v
Ložu. Z nadstrešnicami je potrebno opremiti tudi
postajališča po ostalih naseljih. V Kozariščah
pa sta vaška in agrarna skupnost sami zgradili
postajališče z lepo leseno nadstrešnico.
Avtobusna postajališča smo zgradili tudi v
Nadlesku, Viševku, Markovcu in Vrhniki.
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Na področju vodooskrbe je bil izdelan povezovalni cevovod s črpališčem iz Podgore do
Vrha, ki omogoča priključitev vaškega vodovoda
na javni vodovod. V sklopu te investicije je bila v
delu naselja Podgora zgrajena meteorna kanalizacija ter urejena asfaltirana cesta.
Pristopili smo k obnovi vodovodnega omrežja
Stari trg–Lož z izgradnjo novega črpališča na
Ogradah. V sklopu te investicije je obnovljen
primarni cevovod v delu Smelijevega naselja ob
Kovinoplastiki in v samem Ložu, zgrajena javna
razsvetljava, meteorna kanalizacija in obnovljeno vozišče. Na Ogradah bodo sedaj imele tudi
najvišje ležeče hiše ustrezen vodni pritisk.
V Starem trgu, v soseski Rožnik, je bila zgrajena
kanalizacija, javna razsvetljava ter asfaltirana
cesta. V Šmarati je bil obnovljen most.
Zaradi vse večje potrebe po parkirnih mestih in
po prostoru za prodajo na prostem smo zgradili
parkirišča in tržnico v centru Starega trga. Pridobili smo prostor za parkiranje vozil, uredili
dostop do obstoječega stanovanjsko-poslovnega
objekta, izboljšali požarno varnost, uredili prostor za odprto tržnico, kupili 10 stojnic, naredili
skladišče za stojnice s sanitarijami ter prostor
za osrednji trg.
V Babnem Polju je rekonstruirana lokalna
cesta od regionalne ceste do cerkve, urejeno parkirišče, javna razsvetljava in zgrajena
poslovilna vežica.
Pridobili smo tudi nova stanovanja v Ložu
in Starem trgu. Z rušitvijo nefunkcionalnega
občinskega objekta v Ložu in izgradnjo novega
stanovanjskega objekta na isti lokaciji je občina
pridobila 10 manjših stanovanj, po katerih je
največje povpraševanje pri mladih družinah. V
pritličju so urejeni tudi prostori za turistično
informacijski center, prodajo spominkov ter
prostor za Zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik, ki je bil ustanovljen v tem obdobju z
namenom pospeševanja kulture in turizma v
naši občini.
Ena največjih investicij je bila izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo ter obnova vodovoda v Vrhniki. Vrhnika je dobila
popolnoma novo preobleko, saj so bila v sklopu
te investicije dograjena ali prenovljena tudi
druga omrežja – javna razsvetljava, kabelska
televizija, meteorna kanalizacija ter seveda na
novo urejena asfaltirana cesta. Investicija je
bila pretežno financirana z evropskimi sredstvi.
Letos nadaljujemo z drugo, podobno investicijo
v sosednjem naselju Markovec. Pogodba z izvajalcem je že podpisana. Tudi v Markovcu bo
zgrajena fekalna kanalizacija s čistilno napravo,
meteorna kanalizacija, obnovljen vodovod, dograjena javna razsvetljava, zemeljska izvedba
kabelskega omrežja, telefonskega in nizkonapetostnega elektro omrežja. Tudi Markovec bo na
novo asfaltiran. Okrog 85 % vrednosti investicije
bo sofinancirane z evropskimi sredstvi.
Tudi za naselje Dane imamo pripravljeno dokumentacijo ter planirana evropska sredstva za
enako investicijo, ki se bo predvidoma izvedla
naslednje leto.
Poleg urejene infrastrukture in ostalih materialnih dobrin je velikega pomena tudi druženje,
oktober, 2010
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K večini projektov, ki nedvomno prispevajo k
boljšemu življenju občanov Loške doline, so
pripomogla sredstva, pridobljena na razpisih,
tako iz republiškega proračuna kot iz sredstev
EU. Pomembno je poudariti, da so vsi zastavljeni projekti tudi finančno zaključeni.
Ob zaključku štiriletnega mandata bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli, da je in bo naša
dolina prijazna, lepa in urejena.
Janez Sterle, župan
foto: Borut Kraševec

Korak naprej je bil narejen tudi na področju
ekologije, saj je individualno zbiranje in odvoz odpadkov nadgrajeno z ločenim zbiranjem odpadkov
na ekoloških otokih, v zadnjem času pa je uvedeno
ločeno zbiranje odpadkov tudi po gospodinjstvih.
V tem obdobju smo skupaj z ostalimi občinami
ustanovili Medobčinski inšpektorat, z namenom
boljšega nadzora nad izvajanjem zakonodaje in
večjega reda na področju varstva okolja in prometa.
foto: Borut Kraševec

ki je povezano z namenom ohranjanja tradicije
in kulturne dediščine, ter skrbjo za zdravje in
varnost. Rezultat tega je sodelovanje pri akcijah in prireditvah Veter v laseh ter organizacija
odmevnih novoletnih prireditev ter tradicionalne
prireditve »V deželi ostrnic«.
Občina je vključena tudi v različne regionalne
projekte. Sodelujemo v štipendijski shemi,
projektu Zeleni kras in pri drugih projektih,
pomembnih za regijo in občino.

Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Markovec

oktober, 2010

Kanalizacijski sistemi bodo ločeni na kanale za
odvod odpadnih komunalnih voda in meteornih
vod. Trase kanalov so prilagojene terenskim
pogojem in usklajene z obstoječimi in projektiranimi komunalnimi vodi. Trase kanalov,
ki bodo potekale po naseljih, bodo locirani v
cestne površine, povezovalni kanali pa bodo
potekali ob cestah, zaradi manjših stroškov
pri razkopavanju cest in omogočanju cestnega
prometa.
Po končani gradnji se bo pričela faza postopnega priključevanja objektov na fekalno kanali-

zacijo. Z omenjeno investicijo bo izgrajeno tudi
nizkonapetostno električno omrežje in novi
vodi lokalne kabelske televizije
Investicija bo imela pozitivni učinek na okolje.
Z izgradnjo kanalizacije se bo močno zmanjšalo
onesnaževanje okolja, predvsem vodotokov v
bližini naselja.
Prepričano smo, da bo naselje Markovec
naslednjo jesen že v novi preobleki, z novo
komunalno infrastrukturo, lepše urejenimi cestami in s sodobno čistilno napravo.
Občinska uprava
foto: Borut Kraševec

Naselje Markovec še nima centralno urejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda.
Odpadne vode se odvajajo v greznice, meteorne vode pa delno v obstoječe vodonosnike in
delno v obstoječe ponikalnice.
Leta 2007 je Občina Loška dolina izdelala projektno dokumentacijo in pridobila gradbeno
dovoljenje za izgradnjo fekalne kanalizacije s
čistilno napravo. S tem je bil izpolnjen osnovni
pogoj za pridobitev evropskih finančnih sredstev za sofinanciranje investicije iz evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Z natančno izdelanim investicijskim programom in temeljito pripravljeno vlogo na
razpis je občinski upravi uspelo pridobiti sredstva, s tem pa smo pridobili zanesljivega sofinancerja za izpeljavo investicije. Odobren nam
je bil maksimalni odstotek sofinanciranja. Investicija bo sofinancirana v višini 85 %, ostala
sredstva so zagotovljena v okviru občinskega
proračuna. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013.
Na objavljeni razpis za izbiro izvajalca za
gradnjo se je v mesecu avgustu prijavilo sedem ponudnikov, 20. septembra je župan
podpisal pogodbo v višini 1.171.688,42 EUR
z najugodnejšim izvajalcem, Primorje d. d. iz
Ajdovščine.
Pogodbena dela zajemajo izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini 2.730 m s črpalnimi
jaški in elektro opremo, gradnjo meteornega
kanala v dolžini 1.477 m, izgradnjo hišnih
priključkov ter čistilne naprave za 250 PE. V
okviru pogodbenih del se obnovi vodovodno
omrežje v dolžini 1848 m, izvede javna razsvetljava in asfaltira vozišče v naselju.

Župan občine LD Janez Sterle in predsednik uprave Primorje d.d. iz Ajdovščine Dušan Černigoj sta podpisala
pogodbo o izgradnji komunalne infrastrukture v Markovcu, vredno skoraj 1, 2 mio evrov.
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Obnova vodovodnega omrežja Lož–Stari trg
arhiv: Občina Loška dolina

Zaradi dodatnih zahtev Občine Loška dolina za boljše odvodnjavanje meteornih voda, izgradnje javne razsvetljave
in podaljšanja odseka obnove vodovoda
do spomenika v Smelijevem naselju ter
ureditve ceste je bil izvajalcu obnove vodovodnega omrežja Lož–Stari trg podaljšan
rok izvedbe za mesec dni. Med potekom
gradnje bo promet drugače urejen. S postavljeno prometno signalizacijo je voznikom
omogočen ustrezen obvoz in zapora ceste
voznikom ne predstavlja večjih težav. Po
končani gradnji odseka od ekološkega otoka
v Smelijevem naselju do spomenika bo varnost prometa bistveno izboljšana. Cesta bo
široka 5 m, zgrajen bo pločnik, obnovljena
bosta tudi javna razsvetljava in vodovodno
omrežje. Velika pridobitev za prebivalce
ob tej trasi pa nedvomno predstavlja ukinitev zračnih vodov za električno in druga
omrežja.
Občinska uprava

Ureditev prostorov za vrtec v Iga vasi
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programih bo potreben nov osmi oddelek s
pričetkom prihodnjega leta.
Lahko se torej pohvalimo, da smo ena izmed redkih občin, ki kljub naraščajočemu
številu vpisanih otrok zagotavlja organizirano varstvo otrok vsem, ki ga potrebujejo.
Naj na tem mestu navedemo še, da v
proračunu občine Loška dolina za leto
2010 namenjamo za plačilo razlike med
ceno programov in plačili staršev skoraj
400.000,00 EUR ozr. 10 % vseh odhodkov
proračuna.
Občinska uprava
arhiv: Občina Loška dolina

Z delavci zaposlenimi prek javnih del smo v
času počitnic obnovili del prostorov. Prenovili in z novim pohištvom smo opremili
dve igralnici, hodnike, garderobe in kuhinjo. V času najhujše poletne vročine smo
tako naše delavce premestili iz delovišč
na javnih poteh in zelenicah v razmeroma
hladne prostore šole v Iga vasi. S septembrom, s pričetkom novega šolskega leta, je
bil tako že vzpostavljen nov oddelek prvega
starostnega obdobja. Trenutno je v vrtec
vključenih 122 otrok, do konca septembra
bodo vključeni še 4 otroci oziroma bo zasedenih sedem oddelkov. Glede na trenutno izkazane potrebe po vzgojno-varstvenih
arhiv: Občina Loška dolina

Kljub veselju ob otvoritvi novih prostorov
vrtca v Starem trgu v lanskem letu in
preselitvi vseh oddelkov na eno lokacijo
smo ob letošnjem vpisu otrok ugotovili
potrebo po novih oddelkih.
Občinska uprava se je v sodelovanju s predstavniki šole in vrtca odločila, da poskrbi
za vse otroke, ki potrebujejo varstvo. Dogovorili smo se, da je najustreznejša rešitev
ponovna ureditev prostorov v podružnični
šoli v Iga vasi, kjer so oddelki vrtca že
bili. Hkrati je bilo potrebno poiskati tudi
najracionalnejšo rešitev, saj v proračunu
občine ni bilo predvidenih sredstev za obnovo prostorov.

oktober, 2010

arhiv: Občina Loška dolina

arhiv: Občina Loška dolina
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Nova prometna ureditev pri šoli v Iga vasi
arhiv: Občina Loška dolina

Ker so bile do sedaj prometne razmere v
okolici podružnične šole v Iga vasi kritične
predvsem zaradi težav s parkirišči, je bilo
nujno potrebno poskrbeti za prometno
ureditev. V poletnih mesecih, ko ni bilo
pouka, smo del vrta za osnovo šolo preuredili v parkirišče, ki omogoča parkiranje
za 25 vozil. Na njem bodo lahko svoje
jeklene konjičke pustili zaposleni v šoli,
starši bodo lahko brez težav s parkiranjem
pospremili svoje malčke v šolo, v popoldanskih in večernih urah pa bodo lahko nemoteno
potekale tudi ostale družabne dejavnosti.
V neposredni bližini šole so bile na avtobusnih postajah za čakajoče otroke postavljene tudi tri nadstrešnice.
Občinska uprava
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arhiv: Občina Loška dolina

arhiv: Občina Loška dolina

Potrditev, da je bilo parkirišče res nujno potrebno
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na{a ob~ina
Marjetka Troha

Javna dela v občini Loška dolina
Končno smo po dolgem spomladanskem
deževnem obdobju dočakali prve sončne žarke,
ki so nam poleg lepih poletnih dni prinesli tudi
prva dela na vrtu in okolici hiš. Urejenost lastnega doma, vrtov in njiv se nam zdi samoumevna, vendar pa, ste se kdaj vprašali, kdo so ljudje,
ki nam dnevno urejajo okolico, kosijo zelenice,
asfaltirajo ceste, zalivajo cvetlice in skrbijo za
lepši izgled naše občine. Kdo pomaga ostarelim, socialno ogroženim in pomoči potrebnim
ljudem? Kdo je zadolžen za pospeševanje turizma in krepitev kulturnega duha? Kdo pomaga
pri spremstvu otrok v vrtcu in kdo pravzaprav
skrbi za ekološko zavest ter daje učno pomoč
otrokom v šoli? Odgovori na vsa ta zastavljena
vprašanja so enaki – to so ljudje, zaposleni preko javnih del.
Javna dela se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih programov, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih
oseb in njihovi ohranitvi delovnih sposobnosti.
Poleg tega pa tako zaposlovanje omogoča pridobivanje novih kompetenc in hkrati razvoj novih
delovnih mest, zato je tak program spodbuden
zlasti za območja z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne. Državni program aktivne politike
zaposlovanja predvideva udeležbo v javnih delih
predvsem dolgotrajno brezposelnih ali brezposelnih invalidov, ki so v program vključeni za
največ eno leto. Invalidom, starejšim moškim in
starejšim ženskam pa se omogoči vključenost
v program javnih del vse do izpolnitve pogojev
za upokojitev. Glavni namen javnih del je predvsem razvoj in oblikovanje novih delovnih mest
ter ohranjanje starih, zato se lahko udeleženci
ob izkazovanju koristnosti opravljenih del in

po preteku enoletnega obdobja tudi redno zaposlijo. Delovne obveznosti teh ljudi so, da
opravljajo svoje delo vestno in korektno v polnem delovnem času, ki tedensko šteje 30 ur.
Za opravljeno delo pa so udeleženci javnih del
upravičeni do plače, povrnitve stroškov javnega
prevoza na delo, javnega prevoza na usposabljanje ali izobraževanje, zdravniškega pregleda,
prehrane med delom in regresa za letni dopust.
Tako je v naši občini preko javnih del zaposlenih
13 delavcev, ki pa izpolnjujejo vse pogoje in
merila za tako zaposlitev. Največ zaposlenih,
to je 5 delavcev, je vključenih v program komunale, ki opravljajo enostavna dela pri urejanju
okolja in dela, ki spodbujajo odgovorno ravnanje
z okoljem. Njihovo delo se deloma dopolnjuje
z Javnim zavodom za kulturo in turizem Grad
Snežnik, kjer sta v programu javnih del zaposleni
dve osebi. Ena skrbi za urejanje javnih površin
in cvetličnih vrtov, druga za pospeševanje
turizma, razvoj podeželja in informiranje turistov. S podobnim programom sta zaposleni
dve osebi tudi v kulturnem društvu KUD-39,
ki skrbita za dostopnost kulturnih dobrin, ohranjanje ter vzdrževanje kulturne dediščine in
razvoj. V vrtcu Polhek je zaposlena ena oseba,
v osnovni šoli pa dve, vse pa dopolnjujejo
osnovno vzgojno-izobraževalno dejavnost. Oseba na Centru za socialno delo pa laično pomaga
invalidom, odvisnikom, obolelim ter tako skuša
doseči kakovostnejše in dostopnejše brezplačne
socialne storitve do uporabnikov.
In končni rezultat? Navzven je prav gotovo najbolj vidno delo komunalnih javnodelcev, saj
vsakodnevno kosijo zelene površine, skrbijo za
čistočo pločnikov in urejenost spomenikov ter
vzdržujejo cestno in obcestno infrastrukturo.

Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik
se lahko pohvali s tradicionalno etnološkoturistično prireditvijo V deželi ostrnic in njihovo
istoimensko blagovno znamko. V sodelovanju z
društvom En-trn poteka tudi natečaj in ocenjevanje najlepše vasi ter najlepšega naselja leta,
ki je močno pripomogel k večji urejenosti Loške
doline. S pomočjo javnodelcev, zaposlenih v
komunalnem programu, so uredili in zasadili
tudi cvetlični nasad v centru Starega trga ter
s tem poskrbeli za prijaznejši videz središča
naše občine. Priredili so nekaj razstav domačih
in tujih slikarjev, zbrali turistične podatke
ter prenovili turistične zgibanke, kataloge in
prospekte. KUD -39 je priredil različne razstave
in delavnice, namenjene predvsem mladini in
mlajšim otrokom. Njihova glavna naloga pa je
predvsem pomoč pri zbiranju in izdelavi baze
podatkov naravnih in kulturnih znamenitosti,
informiranje zainteresirane javnosti in promocija projekta v lokalnem okolju. V osnovni šoli
je ena oseba, zaposlena preko javnih del, sodelovala pri vodenju EKO šole, druga pa dajala učno
pomoč otokom z učnimi težavami. V vrtcu zaposlena skrbi za nego in spremstvo otrok, oseba
iz centra za socialno delo pa skuša skrbeti za
vsakodnevno prehrano, osebno higieno in redno
zdravljenje osamljenih in pomoči potrebnih ljudi
v naši občini. S svojo laično pomočjo priskoči
na pomoč tudi pri razreševanju najrazličnejših
stisk in težav.
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2009. Program javna dela za leti 2009 in 2010.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.
si/pageuploads/dokumenti__pdf/prog_j_dela_09_
10.pdf (1. 9. 2010).

Izvedba mrliške vežice se zaključuje z ureditvijo okolice in opremljanjem z notranjo
opremo. Izbrani izvajalec je z deli pohitel
in gradbena dela končal še pred nastopom
nizkih temperatur. V teku je dobava opreme
za opravljanje pogrebnih dejavnosti, na
Upravno enoto Cerknica pa je bila že vložena
vloga za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Rekonstruirana cesta s
parkiriščem in izgrajena mrliška vežica so za
naselje Babno Polje velika pridobitev.

arhiv: Občina Loška dolina

Mrliška vežica v Babnem Polju dobiva končni izgled

Občinska uprava
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Stanovanjsko poslovni objekt v Ložu čaka
na nove stanovalce
arhiv: Občina Loška dolina

Dela v pritlični etaži stanovanjsko poslovnega
objekta v Ložu so končana. Občina Loška
dolina je s tem pridobila dve manjši stanovanji, na katere prosilci z liste za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem že nestrpno
čakajo. Vselitev bo opravljena še v tem letu.
Z investicijo pa bo do novih, večjih prostorov
prišel tudi Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, katerega ustanovitelj je
Občina Loška dolina. S to pridobitvijo se bo
zavod lahko razširil in približal občanom ter
mimoidočim turistom.
Občinska uprava

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax: 01 70 50 680, zavod.gradsneznik@gmail.com

Javno povabilo za oddajo vlog za pridobitev pravice do uporabe
blagovne znamke »DEŽELA OSTRNIC«
Javni zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik obvešča vse zainteresirane pravne
in fizične osebe s sedežem na območju
Občine Loška dolina, da lahko pridobijo
pravico do uporabe kolektivne blagovne
znamke »DEŽELA OSTRNIC«.
»DEŽELA OSTRNIC« je blagovna znamka
območja občine Loška dolina. Uporablja
se za promocijo občine, geografskega
področja ter za trženje blaga in storitev,
nastalih na geografskem območju znamke.
Upravičenci, pogoji in postopki za pridobitev pravice so določeni v Pravilniku o uporabi blagovne znamke »DEŽELA OSTRNIC«,
sprejetem na 9. seji sveta Javnega zavoda
za kulturo in turizem Grad Snežnik, dne 17.
3. 2010. Pravilnik in potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Loška dolina
http://www.loskadolina.si/. Zainteresirani
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jih lahko dobijo tudi na sedežu Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik,
kjer so na voljo vse potrebne informacije.
Izpolnjene obrazce za pridobitev pravice
do uporabe kolektivne blagovne znamke
oddate v pisarni nosilca blagovne znamke
– Javnega zavoda za kulturo in turizem
Grad Snežnik, v pristavi Gradu Snežnik,
vsak delavnik od 8.00 do 15.00 ure (telefon: 081 60 28 53 in 041 634 224) ali po
pošti na naslov:
Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
Javni zavod za kulturo in turizem
Grad Snežnik
Matjaž Žnidaršič, direktor
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ljudje in kraji
Alenka Veber

Valvazor Loške doline
Henrik (Heinrich) Schollmayer - Lichtenberg (1860–1930)
Arhiv: Angelika Hribar, Ljubljana

Leto 2010 zaznamujeta dve okrogli obletnici
gozdarskega strokovnjaka in gospodarstvenika, ki je bil poleg Jožefa von Obereignerja najbolj zaslužen za vsestranski razvoj
snežniških gozdov. V gozdnem gospodarstvu
je dal vpeljati novo miselnost, zdaj znano
kot postojnska kontrolna metoda (Direktiven
für die Bestandesaufnahmen und für die Betriebseinrichtung auf der Herrschaft Schneeberg vom Jahre 1906 an I–III, Schneeberg
1906–09). Januarja je minilo 80 let od Schollmayerjeve smrti (u. 21. 1. 1930 v Koči vasi),
23. novembra pa se spominjamo 150-letnice
njegovega rojstva.
Prihod na veleposestvo Lož – Snežnik
knezov Schönburg-Waldenburg
Schollmayer se je rodil leta 1860 v Althofnu v
Avstriji, očetu Francu (1826–1891) in materi
Korneliji (1834–1913), r. Costa. Oba starša
sta bila tesno povezana z našimi kraji. Oče,
kmetijski strokovnjak, je najprej kot orožnik
leta 1854 prišel v Ljubljano, se preselil v Koper
in odšel ponovno v Ljubljano. Zaradi poroke s
Kornelijo leta 1859 se je odpovedal vojaštvu
in od takrat dalje menjal različne službe in
kraje bivanja skupaj z družino. Med drugim je
bil pri nas tudi izvedenec za zemljiško odvezo
in druge kmetijske in gozdarske zadeve. Od
1878 do 1891 je delal in živel v Romuniji, kjer
je tudi umrl.
Nadarjenost in pridnost je Henrik podedoval
tudi po materi Korneliji, pianistki in kulturni
delavki. Zgodovinski viri jo hvalijo kot »prvo
našo govornico«, priznavajoč ji pesniški in
govorniški dar. Po smrti moža se je leta 1891
vrnila v Ljubljano.
Henrik je prve štiri razrede gimnazije obiskoval v Ljubljani (1871–1875), v tedanji Češki v
letih 1875–1878 višjo kmetijsko šolo. V Tharandtu na Saškem je leta 1880 končal gozdarsko akademijo. Po opravljenem izpitu za
samostojno vodenje gozdnega gospodarstva
na Dunaju je od 1884–1919 delal na veleposestvu kneza Schönburg - Waldenburga.
Najprej kot revirski gozdar na samotni
gozdarski postojanki Mašun od 15. marca
1884. Henrik je bil na Mašunu 19. avgusta
1891 huje poškodovan pri eksploziji dinamita.
Takrat je knez Jurij Schönburg - Waldenburg
organiziral prevoz za Schollmayera v ljubljansko bolnišnico. Pri nesreči je izgubil desno
oko in od takrat nosil trak preko njega.
Knez Jurij Schönburg - Waldenburga, izkušen
častnik v avstrijski vojski, je napol razpadlo
graščino in zapuščeno posestvo s pomočjo
številnih mojstrov, vrtnarjev in umetnikov z
leti spremenil v udobno bivališče. Posebno
skrb je namenil gozdovom, saj so obsegali
dve tretjini celotnega posestva. Za skrbno
gozdarjenje je najel najboljše strokovnjake. V
Schollmayerju pa knez Jurij ni našel samo do-
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Henrik (Heinrich) Schollmayer - Lichtenberg

brega upravitelja temveč človeka, ki je vse od
prihoda na Snežnik do konca življenja pisal
dnevnik, proučeval zgodovino Loža in okolice. Skratka: našel je izredno delavnega in
vsestranskega človeka.
Schollmayer se je leta 1887 poročil z Marijo
(1869–1903), hčerko gozdnega direktorja
Jožefa Obereignerja (1845–1903). Obereigner
je obsežno posestvo vodil od 1872 pa vse do
svoje smrti leta 1903, ko ga je v kratkem času
huda pljučnica iztrgala družini. Nasledil ga je
njegov zet Henrik, ki je le mesec dni pozneje
izgubil ženo Marijo.
V življenje vdovca je posegla starejša grofica
Viljemina Lichtenberg (1842–1927) iz sosednjega gradu Koča vas, ki je bila brez svojih
otrok. Odločila se je, da Schollmayerja posvoji
in mu preda svoje posestvo, kar je v letu 1904
tudi storila. Henrik se je preselil v graščino
Koča vas in se odtlej imenoval Schollmayer
- Lichtenberg.
Snežnik in schönburški vladarji –
zgodovina gospostva Snežnik
na Kranjskem
Kar 75 let je moralo preteči, da smo leta 1998
v prevodu Jožeta Sterleta dobili prevod rokopisa Henrika Schollmayerja Schneeberg und
die Dynasten von Schönburg (1923). Narekoval ga je svoji hčerki Margareti v Koči vasi. V
njem je obravnaval različne teme: od zgodovine dežele Kranjske do lovstva in ribištva.
Knjigi pa so dodani tudi izvlečki iz Schollmayerjevega dnevnika, v katerem opisuje
življenje gospode in njihovih uslužbencev na
Gradu Snežnik. Henrik je vestno beležil vse
pomembnejše dogodke v Loški dolini, od
potresov do povodnji. S pisanjem dnevnika

je za dalj časa prekinil le v letih 1887–1888
(zaradi priprave na poroko in obilice dela z
gradnjo ceste). Po prigovarjanju svoje žene
pa je s pisanjem dnevnika nadaljeval 19. septembra 1888 in dnevnik pisal z nekaj prekinitvami vse do svoje smrti leta 1930.
Iztrgan pozabi
Po letu 1998 smo dobili vsaj še nekaj
pomembnejših znanstvenih del, ki osvetljujejo
življenje dveh najpomembnejših upravnikov
veleposestva Snežnik – Jožefa Obereignerja
in Henrika Schollmayerja. Izpostavim naj delo
zgodovinarke in arhivistke v Arhivu Republike
Slovenije Alenke Kačičnik Gabrič, ki je med
drugim urejala gradivo Graščina Snežnik ter
delo pravnukinje Jožefa Obereignerja Angelike Hribar. Omeniti pa moram tudi časopis
za slovensko krajevno zgodovino Kronika
(2000, št. 48), ki je v celoti posvečena zgodovini snežniške graščine.
Omenjena dela govorijo o pomembnosti
Schollmayerja tudi za današnji čas. Njegovi
strokovni članki, dnevnik in kronika so po
mnenju Kačičnik Gabričeve še danes osnovni vir za preučevanje posameznih tem v
zgodovinopisju, etnologiji, meteorologiji
in tudi drugod. »Poleg zanimanja za svojo
stroko je izrazil še vrsto drugih interesov
in znanj, pripravljenost na pomoč ljudem v
okolici gradu pa mu je prinesla ugled, ki ga v
življenju doseže le redkokdo. Vse dogajanje v
svoji okolici je pazljivo spremljal in vestno zapisoval in kasnejšim rodovom ohranil bogato
pisno zapuščino za preučevanje mlajše zgodovine snežniškega veleposestva in Loške doline.« (Kačičnik Gabrič 2000: 57)
Ob Schollmayerjevi smrti je v časopisu Jutro
izšel nekrolog dr. Jožeta Rusa, ki je opozoril na Schollmayerjevo zanimanje za različne
stvari in ga označil za »Valvazorja Loža«.
Arhiv graščine Snežnik danes hranita Arhiv
Republike Slovenije in Zgodovinski arhiv
Ljubljana, dokumentarno gradivo, pomembno za tekoče poslovanje na gradu, pa hrani
arhiv predsednika vlade. Gradivo se nanaša
na dogajanje na gradu in na gospodarjenju
na posestvu v preteklosti, zajema pa tudi
dogajanje v bližnji in daljni okolici veleposestva. (Kačičnik Gabrič 2000: 3) Gradivo, ki
verjetno še čaka na podrobnejše preglede in
raziskave, je v času svojega službovanja na
Snežniku prav gotovo zelo dobro poznal prav
Schollmayer. V uvodu v dnevnik je zapisal:
»Marsikdo se bo verjetno vprašal, zakaj se jaz
kot navaden gozdar ukvarjam s področjem,
ki je v domeni zgodovinarjev, genealogov in
statistikov. Vzrok je v tem, da bodo zapiski
služili ne le opisu mojega dela, ampak tudi kot
zanesljiv vir za kasnejše raziskave.« (Kačičnik
Gabrič 2000: 6)
oktober, 2010
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avg. 10]

Petelinja gasa in Lončarjev plac1

e

Na fotografiji je Petelinja gasa, ki se konča z
Lončarjevim placam. To so ulice v Kozariščah
po staro. Vidi se blato in sledi voza. Torej je po
cesti malo pred fotografom peljal tajsl ali pa
so šla mimo kula, ki so zavila med Primožavo
in Trudnavo hišo, tam kjer je včasih peljala
vaška cesta (danes bi rekli, da se peljemo po
Bolčinovem dvorišču). Dela ceste, ki se danes
nadaljuje mimo križa in naprej ven iz vasi,
takrat še ni bilo, bila je le steza.
Po gasi brskajo dve Mihovi kuri. Kdo bi vedel,
ali iščejo hrano ali pa svojega izgubljenega petelina. Najverjetneje pa spet delajo škodo. Kure
so bile vedno spuščene in s svojim brskanjem
po vrtovih in njivah zanetile prenekateri medsosedski nesporazum.
Na desni se delno vidi Mihava hiša (hišno ime
se je obdržalo od gospodarja Miha (1807) in
del dvorišča. Na dvorišču je odtočni jašek za
meteorne vode. Malo na desno, kar ni vidno
s fotografije, pa se je nahajala luža. Pomislite,
kar na dvorišču. Danes nosi hišno št. 34, včasih
pa je bila št.18. Hiša je prekrita s kritino imenovano ternit, ki jo je izdeloval Poje iz Vrhnike.
V Loško dolini je še danes nekaj hiš kritih s to
kritino. Tudi žlebovi so služili svojemu namenu.
Vidi se svetla obroba okrog oken in pa na vogalu
značilni vzorec na fasadi, ki naj bi bil rumene
barve. Več hiš v vasi je že takrat imelo ta značilni
izgled, danes se ta dekorativni zaključek spet
vse pogosteje vrača na naše fasade. Vidi se
tudi v tistih časih običajni dodatek na oknih
– pulkna. Polkna so danes običajna samo še
za primorske kraje, pri nas so pa že prava redkost. Rolete so danes bolj praktična zatemnitev,
a estetsko dosti manj privlačna rešitev. Na vseh
starih fotografijah se na hišah opazi manjša
okna, ki so jih s časom zamenjali z večjimi. Te
predelave so še danes vidne na prenekateri
fasadi. Počasi se tudi manjša in številčnejša
okna po malem vračajo na novogradnje. Okno
je s križi, v notranjosti se vidi celo zavesa. Pred
hišo stoji trinogi stol, ki so ga uporabljali za
počitek po napornem delu. Pa klop, na kateri so
našle svoje mesto cvetlice. Dalje proti desni pa
so bili običajno zloženi zglavneke.
Današnji izgled hiše je povsem spremenjen, le
stoji še na istih temeljih in spodnji del hiše je
delno obdržal prvotne, kamnite zidove.
Danes iz fotografije prepoznamo samo še
trgovino – Šumradavo hišo. Če si jo natančno
oktober, 2010

Podatki o razglednici:
Kraj: Kozarišče
Datum: neznan, pred letom 1930
Avtor: neznan
Zbirka: Aleksander Zgonc
Skenirano in obdelano: Miloš Toni, 25. 8. 2010

ogledamo, še danes lahko vidimo obrobe okrog
oken, pa svetlo ornamentalno okrasje na fasadi.
Tudi sledi napisa »JANKO ŠUMRADA TRGOVNA
Z MEŠANIM BLAGOM« se da videti. Prvo in
drugo nadstropje je povsem obdržalo stari izgled – dve ožji okni s prečko in nadsvetlobo v
prvem nadstropju, pa še dve enako oblikovani
okna na podstrešju in pa tri okrogle line. Tudi
frčada zanimive oblike še stoji.
Na podstrešju so običajno stanovala dekleta,
ki so svojo službo našle v spodnji trgovini, saj
jim je trgovec poleg službe nudil tudi stanovanje. Hiši je z desne strani kasneje prizidan
vhod v prvo nadstropje s stopniščem, kar je
omogočilo ločen vhod v stanovanjske prostore. To se je zgodilo potem, ko je Jankova
zadnja žena – ga. Alojzija odšla v pokoj. Z
desne se vidi del gospodarskega poslopja, ki
še danes ohranja enak izgled. Vidi se tudi lesen
koš obešen na zid, pod streho. Na lesenem,
oplankanem delu je vidno nekakšno znamenje.

Žal, mi ni uspelo izvedeti podrobnosti. Pred
gospodarskim poslopjem pa stoji vogalni steber grede, na katerega je pritrjena mrežasta
ograja. Danes je greda še vedno tam, le ograja
je drugačna.
Spodnje nadstropje trgovine je danes nekoliko predelano. Na sliki se v sredini vidi vhod
v trgovino. Desna polovica vrat je odprta,
torej trgovina obratuje. Na desni in levi pa sta
dve večji okni s polkni, okrašenimi z enakim
vzorcem kot fasada. Na desni strani vrat, na
levem polknu, je bržkone reklamni plakat. Okno
na desni je odprto in ponuja »auslag« na ogled.
Polkna so kasneje zamenjali z železnimi roletami, ki naj bi trgovino obvarovale pred tatovi.
Namestili so jih po ropu trgovine, za katerega
so brez dokazov osumili našega slavnega
tolovaja Haceta.
Na desni pred vhodom ponosno stoji zajetni
moški manjše postave, zato skoraj z gotovostjo
zatrdim, da je sam lastnik Janko Šumrada.
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ljudje in kraji
Že takrat so poznali tudi nekaj blagovnih
znamk, in sicer: milo Zlatorog, milo Srna, Bensit milo, milo Lehicht, kava Franch, cikorija
Franck, čistila Ilirija, čistila Luna, žitna kava
Proja, mast Gavrilovič, sladkor Kristal, sladkor
Kocke. Večino jih poznamo še danes. Zanimivo,
mar ne?
Še nekaj takratnih cen 1 kg riža = 5,60 din,
1 kg krompirja = 2din, 1 kg Petroleja 8 din,
1 kg sladkorja = 12 din

Detajl razglednice

Na levi strani vrat stoji mlajša ženska v beli
halji, domnevam, da je njegova prva žena, ki
je bila prodajalka v trgovini. Poleg stoji še ena
mlajša neznana ženska, mogoče hči. Malo bolj
na desno pa sta dve starejši ženski, pokriti v ruti
in oblečeni v temnejša oblačila. Skoraj zagotovo
sta to dve gospodinji, ki ju je fotograf zmotil na
poti v trgovino. Pred njima stoji dekle prav tako
v temnejši obleki. Pred trgovino je razložen
kercel, ki so ga otroci, željni poziranja, izkoristili
za naslonjalo. Na levi strani lahko naštejem pet
deklic, ki so posedle na tla. Vse so razoglave in
skuštrane, četrta z leve v naročju drži mlajšega
bratca ali sestrico. Na desni strani hloda stoji
še osem vaških otročajev, od tega je po obleki
in pokrivalih sodeč vsaj 6 fantičev. Zadnji na
desni v fotografa napenja doma izdelan lok. Še
bolj proti desni je še en pobalinček, oblečen v
značilni beli srajčki z dolgimi rokavi, hlačkah do
pod kolen, z eno naramnico in bosonog. Temu
je bilo nastavljanje fotografu bržkone preveč
dolgočasna zadeva, zato se je raje odpravil
pogledat, kaj dela oseba, ki je ravno pri delu v
gospodarskem poslopju. Zdi se, kot da bi nosila
nekakšne vreče. Mogoče raztovarja nabavljeno
robo.
Na hribu za hišo je gost gozd. Prevladujejo
listavci, vmes je tu pa tam tudi kakšna smreka.
Tako je še danes.
Danes direktni pogled na trgovino zakriva lipa,
ki so jo vaški fantje posadili na dan, ko je Slovenija postala samostojna.
Levo od trgovine je Anžicava domačija, hiša
je iste velikosti kot trgovina. S svojo velikostjo
odraža tudi status takratnih gospodarjev. Tudi
ta hiša ima značilne svetle obrobe okrog oken,
lin in na vogalih hiše kockasti vzorec, čeprav so
te precej zbledele. Hiša ima po tri okna s križi
v pritličju in prvem nadstropju. Na podstrešju
pa dva. Danes ima v celoti prenovljen izgled,
manjše število oken, na novi fasadi pa so
ponovno napravili vogalni vzorec.
Na desni strani ceste sta vidna dva drogova. In
na vrhu drugega se vidi čemu služita – električni
napeljavi. Elektriko so takrat proizvajali na
Žagi, kjer je za kurjača služil Fajdiga. Kozarišče
so bile ena prvih vasi, ki je dobila elektriko. Ta
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zasluga gre Gradu Snežnik. Seveda pa elektrika
še zdaleč ni bila na voljo vsem, povrhu je bila še
zelo slaba in na razpolago samo preko dneva.
Med obema stebroma je na vaškem »placu« lepo
zložen, na roke tesan cimper za Primožavo hišo.
Vidi se, da je že vse nared. Ker pa niso uspeli
dobiti kritine, je tisti cimper ostal na kupu dokler ni zgnil in vse zamudno delo je šlo v nič.
Jagrava hiša je še s slamo krita, z zelo majhnim
oknom. Hiše se drži lesen prizidek, kjer so redili
prasce, kasneje pa je služil kot drvarnica. Vhod
je bil z nasprotne strani. Poleg hiše stoji tudi
sadno drevje – slive in hruške. Še bolj proti levi
strani slike je Bluočenava štala, čisto na skrajni levi pa je le malo vidna Bluočenava hiša. Na
sliki sicer ni vidno, a je bila tudi ta hiša takrat
še zagotovo s slamo krita.
V KNJIGI RAČUNOV, ki jo hranijo še danes v
hiši, kjer je bila včasih trgovina, sem našla kar
precej podatkov:
Iz nje je razvidno, da je bil g. Šumrada dobavitelj tudi za manjše prodajalne po Loški dolini. Njegove stranke so bile med drugimi tudi
G. Ivan Palčič iz Vrhnike, G. Vinko Martinek,
Staritrg, G. Alojz Baraga Pudob, G. Franjo Vilar Pudob, Cenjena gospodična N. Rek, Staritrg,
Gospa Ivana Janešič Vrhnika ter Prostovoljno
gasilno društvo Snežnik.
Pri njem so kupovali najrazličnejše izdelke:
• moka: ajdova, koruzna in rožičeva, riž, sol,
čebula, kvas, olje, cikorija, koruza, žgana
kava, kava Ia, žitna kava, ajda, slaščice, slive,
kis, kaša, rožiči, čaj, piškoti, sladkor kristal,
mast, rozine, ješprejn, sir, otrobe, ječmen,
oves, čokolada, kandit, morska trava, krompir,
dišave, mandeljni, malinovec, oranže
• slanina sušena in delikatesna, šunka
• sukanec, elastika, nogavice, gumbi, blago za
obleko, rute, svila, svil trak, sukno, kotenina,
vezenina, jopce, stiskači
• prti, šalice, krožniki, steklenice, čistila, metle, lavor, petrolej, milo, sveče, dopisnice,
baterije, tiskovine, papir, žeblji, papir vreče,
mast za čevlje, barhenta, steklenice za vkuhavanje, kolomaža.

Lončarjev plac v vasi najdemo dvakrat. Enkrat je
to prostor pred trgovino (1), drugič na križišču,
med Gašperčavo in Andrejčičavo hišo (2).
Petelinja gasa je ulica na sliki.
gasa = ulica
plac = prostor zunaj za druženje, družabno
življenje
tajsl = leseni voz z lesenimi kolesi in kovinsko
osovino ter kovinsko šino široko min. 12 cm
kula = tudi leseni voz, a z leseno osovino ter
lesenimi kolesi in ožjo, kovinsko šino
pulkna = polkna
zglavnek = veliko, grčavo poleno za kurjenje
ognja v krušni peči
auslag = izložba; povzeto iz nemške besede za
izložbo: die Auslage
kercel = krcelj ali hlod
oplankan = obit, s pribijanjem, pritrjevanjem
narediti, da je kaj na vsej površini
kandit = trdi polnjeni ali nepolnjeni bonboni
šalica = (nižje pog.) skodelica
lavór = (pogovorno) umivalnik, umivalna skleda
oranže = pomaranče
kolomaža ali kulamaža = šmir (nižje pog.) =
kolomŕz in kolomáz -áza, mazivo za os pri
kolesu
barhenta = je na hrbtni strani kosmatena
tkanina v keper, atlas ali pike vezavi. Uporabljamo ga za srajce, spalne srajce, jutranje halje,
ženske in otroške obleke, tudi za telesno perilo
in pižame.
štiblc = (nar.) manjša soba z vhodom iz
glavnega stanovanjskega prostora v kmečki
hiši, navadno za spanje
cimper = ostrešje
prasce = prašiči
Viri:
• Jože Ovsec, Kozarišče
• Ivanka Sterle, Kozarišče
• Knjiga računov iz leta 1929, ki jo hrani
Michael Currie, današnji lastnik hiše
• Slovar slovenskega knjižnega jezika
Kdo bi si mislil, da ena sama fotografija obudi
toliko spominov, hkrati pa odpre tudi številna
vprašanja, napelje na pogovor o tem in onem
…
Sodobna tehnologija in oprema nam ponudita
detajle, ki jih na originalu slabo vidimo, s tem
pa nam omogočita še natančnejši vpogled v
čas, ki ga že dolgo ni več.
Če vam je ogled starih fotografij iz naših krajev
v veselje, si več lahko preberete in ogledate na
spletni strani: http://cerknica.org/stareslike
Pripravila: Janja Urbiha
oktober, 2010

ljudje in kraji
Milena Ožbolt

Hruškove zgodbice
Ne le v Loški dolini, tudi drugod po Sloveniji
so bile hruške od nekdaj cenjene, sodeč po
tem, da skoraj ni bilo hiše brez njih in so bile
poleg jablan in sliv v vsakem sadovnjaku. Pri
nas so gojili predvsem odporne in nezahtevne
sorte, ki so prenesle včasih surovo podnebje,
skromno zemljo in prav tako skromno oskrbo.
Le ob Cerkniškem jezeru je tu in tam uspevala
viljamovka, rjavka ali kakšna druga žlahtna
gospa med hruškami. Ampak tiste so bile bolj
za luksuz, proti lakoti so bile skromnejše in
rodovitnejše sorte bolj zanesljive …
»Na Poljanah nikoli nismo bili lačni, čeprav
je bilo življenje skopo in hiša polna otrok,«
povedo Poljanci. »Mama so nasušili polno
skrinjo sadja in otroci smo pozimi tiste kot kamen trde hruške tolkli s kladivom, da smo jih
omehčali, potem pa počasi požvečili …«
Prve so dozorele drobne, sladke »sutke« ali
»kočevarce« (ker so jih od tam nekje včasih
prinašali tudi naprodaj) in otroci so jih komaj
dočakali, pojedli vse sproti in do zadnje.
Sutka je rasla tudi na Dolenjih Poljanah pred
staro kaščo, ki se je trikrat izognila ognju v
požarih in vojnah; nazadnje jo je med drugo
vojno otel nekdo, ki je s polhovo kapo tolkel
po tramu, ki se je bil že vnel od sosednjega
gorečega poslopja … tudi hruška je bila nekoliko ožgana, a si je opomogla.
Čez leto pa so suhe hruške skuhali in veliko so
zalegle za žejo in posladek v poletni vročini,
ko so kosili, sušili seno in delali na poljih.
Odraščajočo Anico so poslali z malico iz Podloža skoraj dve uri daleč na Jezero h koscem,
ki so kosili jezerino. Pošteno utrujena je že
bila, ko je prišla na Gornje Jezero, in ko se je
spuščala po klancu navzdol, se je spotaknila in
padla. Težka kangla s kuhanimi hruškami se
je prevrnila, osvežujoča hruškova voda razlila,
sladke hruške pa zakotalile v pesek. Bolj kot
obtolčena kolena je Anico skrbelo, kaj bo zdaj
za malico. Pobrala je hruške, otresla pesek z
njih, kolikor se je dalo, in jih odnesla koscem
in grabljicam. Ni bilo prijetno, tudi kregana je
bila nekoliko, hruške pa so vseeno pojedli – in
nikomur ni bilo hudega zaradi tega.
Za sušenje v krušnih pečeh ali skupnih
vaških »pajštebah« so bile najboljše tepke
in moštarice ali še bolje kakšne žlahtne cepljenke, prav dobro pa so se porabile tudi
drobnejše osenice. Za slednje ljudsko izročilo
pravi, da jih je ukazal nasaditi Napoleon, ker
je hotel zagotoviti hrano za svoje vojake in
ljudstvo, saj so tako rodovitne, da je jeseni
za dlan na debelo plodov pod njimi. Drugi
spet so ta koristni ukaz pripisovali Mariji Tereziji. Vsekakor so osenice s svojimi visokimi
in košatimi krošnjami dolgo dajale mogočen
vtis po vrtovih in obilo zdrave hrane (pa tudi
manj zdrave, kadar so jih predelali v žganje).
Danes so zelo redke, saj so jih večino že
zdavnaj požagali, bodisi ker so dotrajale, ali
ker morda njihov sad razvajenemu okusu
ni bil več zanimiv in potreben ali pa so bile
oktober, 2010

preprosto v napoto s svojo velikansko rastjo.
Tudi nasadi tepk in moštaric ob cestah ali
na drugem poljubnem primernem prostoru,
katerih plodovi so bili namenjeni cestarjem,
furmanom in drugim popotnikom, revežem
in otrokom, so skoraj izginili. Še vedno jih je
mogoče videti med Lipsenjem in Gornjim Jezerom, le da se za njihovo radodarnost razen
živali najbrž nihče več ne zmeni.
Poleg sušenja so iz hrušk stiskali mošt in
kuhali žganje, sveže pa so v Loškem Potoku,
kjer je sadje zaradi pozebe zelo slabo rodilo,
dali uležat kar pod žimnico, tako dragocene
so jim bile. Nekateri pa so jih medili tudi v
vodi.
Malega Babnopoljčka so nekoč poslali z mlekom k trgovčevi ženi, ki je prav tedaj imela
prijateljico na obisku in ji je razkazovala vedro z debelimi hruškami moštaricami, ki so
se medile v vodi. Navdušeno je pripovedovala,
kako zelo dobre so in urno potegnila iz vedra
en zase in eno za prijateljico. Nobena pa ni
hotela opaziti dečka, ki je požiral sline tako
debelo, da do poznih let ni pozabil tistih nedosegljivih nebeških plodov v trgovkinem vedru.
Žganje so na Notranjskem od nekdaj čislali,
le privoščiti si ga ni mogel vsak, kajti vsi niso
imeli sadovnjakov in tudi rodilo ni vedno dovolj, po nekaterih legah pa skoraj nič, saj je
pozeba opravila svoje. Zato so nabirali tudi
različne divje plodove, na primer divje hruške
drobnice. Nekoč je šel Ivánov ata z Babnega
Polja nastavit polhom v Jurčev grič in ko se
je pod noč vračal, je nad vasjo na divji hruški,
ki se je upogibala pod težo plodov zagledal
postavo, ki jih je trgala. Zdelo se mu je, da je
sosedov stric, pa ga je kar po domače ogovoril: »Dober vêčer, stric! Kaj bo za šnopc, bo?«
»Stric« pa je zarjovel od strahu, zgrmel na tla
in jo ucvrl v goščavo. Ivánov ata pa na drugo
stran, čim dlje od strica medveda, ki mu je
tako lepo odzdravil – do doma se ni ustavil
…
V Loški dolini in najbrž še kje je veljalo
nenapisano pravilo, da sme sadje, ki leži na
tleh pobrati kdor koli, zato so ljudje iz Loškega
Potoka prihajali navsezgodaj z nahrbtniki več
ur daleč in pobirali po vrtovih slive, jabolka
in hruške. Matere po dolini pa so budile svoje
otroke: »Alo, vstat, pa sadje pobirat – če ne,
bodo vse Potoške pobrale!!« Kdor ni pravi
čas poskrbel za spravilo, je pač ostal praznih
rok.
V letih po II. sv. vojni se je nekega jesenskega
jutra še v temi Smrekarjev oče iz Retij z enim
od svojih fantičev napotil na Dolenje Poljane
po hruške. Res sta jih nabrala poln nahrbtnik,
a ko sta se vračala, ju je ustavil neki jager
s puško in začel ustrahovati: »Kje sta bila?
Kaj imata v ruzaku? Ven denita – vse!« Ko je
videl, da imata hruške, je hotel vedeti, ali sta
kaj vprašala lastnika, če jih lahko pobereta.
Seveda nista, saj je veljalo, da se sadje sme

pobrati po tleh, oboroženi jager pa si ju je
vseeno prav pošteno privoščil. Vse hruške sta
morala zložiti ven, da je videl, kaj imata, potem pa jima je ukazal dati nazaj in ju spustil
domov.
»Na paši pa smo stikali za drnuljami, lesnikami, črnim trnom in Marijinimi ali medvedjimi hrušcami …« se spominjajo nekdanji
podeželski pastirčki, ki so pasli še dolgo v
mrzlo jesen in so si prezebla stopala greli v
toplih svežih kravjekih.
Dandanes smo postali presiti in razvajeni,
pa nam starih hrušk ni več mar. Biti morajo
iz trgovine – lepe, gladke, debele, prijetno
našminkane in v vseh ozirih brezhibne. Še
najmanj nam je mar, ali so prehransko polnovredne ali dišijo in ali niso preveč vodene
…

Na razpotjih
Rojena med muslimani
in pravoslavci v Bosni,
krščena v katoliški kapelici
nekje vmes,
otrok nemške matere
in slovenskega očeta –
dekletce na poti med materino
Vojvodino in očetovo Primorsko,
ki je na štajerski gmajni
med Halozami in Pohorjem
pognalo korenine.
Dekle zaljubljeno v Maribor,
učiteljišče in gledališče,
v Hrvata, Slovenca in mešanca.
Žena in mati,
ki jo je slednji pripeljal
na Notranjsko nekam vmes –
ljubiteljico otrok, živali in rož,
odkritosrčnosti in pravičnosti.
Zrela ženska –
popotovalka med lepotami
in umetnostjo Evrope,
občudovalka pisane besede,
zagledana v slike in kipe galerij.
Nemirni duh –
ustvarjalka literature,
globoka, nežna duša,
ki najde mir le pod krošnjami
v leseni hišici pod Ulako.

Sanda Turšič
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ljudje in kraji
Sanda Turšič

Ptice pod Ulako (in moja muca)
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žolna, siva žolna, tudi kratkoprsti plezavček in
črna žolna. Meni najljubši POGORELČKI, ker
so najnežnejši in najkrotkejši ptički, le peti ne
znajo, ampak bolj ščebetajo. Jaz jim pravim kar
moje ščebetavke. So pa to zelo ljubke in lepe
selivke, ki prezimijo južno od Sahare. Samčki
imajo črn podbradek in oranžast trebušček,
samičke pa so le sivo rjave z oranžastim repkom in delom hrbtka. So drobnejši od vrabčkov
in gnezdijo pri nas. Hranijo se z žuželkami in
opazila sem, da tudi s semeni ozkolistnega
in širokolistnega trpotca. Mnogo večji, skoraj
kot grlice, so KOSI – samčki, črni z rumenim
kljunom, samice sivorjave. Svoje melodije bolj
žvižgajo kot pojejo. Hranijo se s črvi, žuželkami
in plodovi. Razen v grmovju, gnezdijo tudi na
drevju in celo na stavbah. ZELENA ŽOLNA z
rdečo »kapico« je manjša od goloba in najraje
gnezdi v drevesnih duplih, hrani pa se z mravljami, žuželkami, ličinkami in tudi s semeni. V
vsem podobna, le nekoliko manjša, ji je SIVA
ŽOLNA z rdečo liso. Večja od obeh je ČRNA
ŽOLNA z rdečo »kapico« in močnejšim kljunom. Gnezdi tudi v duplih gozdnih dreves in
se hrani z žuželkami pod lubjem in mravljami.
KRATKOPRSTI PLEZALČEK je rjavobelo rumen
z daljšim kljunom in približne velikosti vrabca,
zato razen v duplih gnezdi tudi za lubjem in v
gnezdilnicah ter se hrani z žuželkami in pajki.
Vse žolne najpogosteje slišimo po značilnem
trkanju s kljuni po lubju, s čimer izvabljajo
žuželke.
Moj sadovnjaček z leseno hišico pa je čisto na
koncu podeželskega naselja. Zato tu poleg že
omenjenih ptic prevladujejo še PODEŽELSKE
PTICE IN PTICE NASELIJ, kot so vrabec, škorec,
čižek, kmečka lastovka, golob, grlica, sinica
in plavček, čuk in skovik. VRABCI so nekoliko
večji od pogorelčkov – samčki temnorjavi po
zgornjem delu telesca, po spodnjem sivorjavi,

samice pa po vsem teleščku sivorjave. Najraje
gnezdijo na stavbah in se hranijo z žuželkami
in semeni, sicer pa kot golobi pojedo vse, kar
najdejo užitnega. ŠKOREC – črnorjav in velik
kot kos je delna selivka v jatah. Oglaša se z
glasnim čivkanjem. Gnezdi v gnezdilnicah in
duplih gozdov, travnikov, sadovnjakov, pa tudi
naselij. Hrani se z živalsko in rastlinsko hrano
ter s sadjem, na katerega drevju naredi veliko
škode. ČIŽEK je manjši in drobnejši od vrabca,
rumeno sivorjav, samček s črno »kapico« ter
tudi delna selivka v manjših jatah. Rad gnezdi
na iglastih drevesih, v grmovju in na drevju ob
krmilnicah, saj se hrani pretežno s semeni, pa
tudi z žuželkami. GOLOBI so dokaj velike ptice
z različnimi barvami in vzorci perja. Gnezdijo
pretežno na stavbah naselij. V manjših jatah
jih vidimo na poljih in travnikih, saj se hranijo
s semeni, pa z raznimi gospodinjskimi odpadki
in kruhom. Oglašajo se z značilnim gruljenjem.
GRLICA je manjša in nežnejša od goloba,
pepelnate, včasih modrosive barve in njeno
gruljenje je še značilnejše. Gnezdi na drevju in
stavbah naselij, vidimo pa jih lahko v manjših
jatah tudi v parkih mest kot golobe. Hranijo se
s semeni in žuželkami. KMEČKA LASTOVKA
je najpogostejša lastovka, ki gnezdi ob stenah
hiš in hlevov, največkrat v kolonijah. Je nežna
črno-bela ptica z opečnatimi »lički«, škarjastim
repom in ljubkim žgolenjem. Hrani se z
žuželkami, ki jih lovi v letu. Je selivka v jatah
in prezimi v Zahodni Afriki. Črno-bela, sivomodro-rumena in velikosti vrabca je SINICA.
Gnezdi v duplih, gnezdilnicah in ob krmilnicah,
saj se hrani s semeni, žuželkami in jagodičjem.
Je mali klatež v manjših jatah. V vsem podoben ji je PLAVČEK z modro »kapico«. ČUKA in
SKOVIKA pa čez dan skoraj ni mogoče videti,
ker sta nočni ptici in se hranita pretežno z
nočnimi žuželkami. Ju je pa v poznih večerih
foto: Sanda Turšič

Verjetno zato, ker sama rada letim z različnimi
prevoznimi sredstvi čez nebo, občudujem vse
živo, kar brenči, krasi, žvižga, poje in obenem
leta po zraku – žuželke, metulje, netopirje …
in seveda ptice. Teh sem na svojem majhnem
svetu pod vrhom Ulake naštela kar okrog
trideset vrst.
Resda je bila iz vrste BRINJEVK le ena in še
ta z žalostnim koncem. Predlani, nekega poletnega večera mi je namreč soprog v mojo
leseno hišico prinesel zelo lepo, srednje veliko
ptico, lepe svetlikajoče se antracitne barve,
posuto s sivobelimi lisami po perju, z ostrim
črnim pogledom, rahlo ukrivljenim kljunom
in močnim repom. Ob poti je nerodno poskakovala in skušala poleteti, a z zlomljeno in
močno poškodovano perutjo ni šlo. Previdno
sem jo dala na mehko podlago v košaro, da bi
jo naslednje jutro odpeljala k veterinarju. Ponudila sem ji zrnja, a ga še pogledala ni – malo od
strahu pred menoj, malo od bolečin, največ pa
zato, ker to ni njena priljubljena hrana. Pogoltnila je le par kapljic vode, ker sem ji pomočila
kljun vanjo. Potem se je umirila in s povešeno
perutjo zadremala, a žal za vedno, saj sem jo
zjutraj našla trdo, ležečo na boku.
Položila sem jo v lepenkasto škatlo in jo pokopala v grobek poleg moje, leto prej umrle muce.
Umrle zato, ker je bila nenavadna. Nenavadna
pa zato, ker je z menoj preživela skoraj dve desetletji, ker je zavržena ona našla mene in mi
s svojim posebnim obnašanjem omilila takrat
že osemletno hudo žalost za preminulo mamo,
ker je bila lepa, bistra, pridna in pogumna. V
najlepših letih je tehtala 6 kg, imela je črno,
gosto in daljšo dlako od običajnih muc, bolj
košat rep in ognjeno rumene oči. Spontano se
je naučila razumeti in ubogati nekaj kratkih
besed in ukazov, kot so: Ne! Na! No? Ni – ni!
Pridi! Pojdi! in Hop! Polovila je mnogo miši in
voluharjev na mojem majhnem koščku sveta in
mi vse prinesla pokazat, da sem jo pohvalila,
preden jih je pohrustala. Nobenega našega, še
tako dišečega mesa pa se ni niti skušala dotakniti, kaj šele ukrasti. Ptičk ni lovila, ampak
jih je imela na grmovju in drevju bolj pod budnim očesom, da jih jaz nisem mogla podrobno
opazovati kot sedaj, ko je ni več. Z našega terena se ni nikamor potepla, pač pa je bila tako
pogumna, da je skočila celo na odraslo lisico,
ki se je smukala okrog naših zajčnikov, ter
se zapodila za lisičjim mladičem in pregnala
z moje »parcele« vsakega psa – majhnega ali
velikega, potepuškega ali domačega, pa seveda vsakega mačka, saj je bila sterilizirana
in prava »muca čuvajka«.
Pa se vrnimo k pticam. Menim, da je za njih moj
mali košček sveta zelo primeren. Kupila sem
namreč majhen, zapuščen, star sadovnjaček, ki
je kljub temu največji na Mandrgah, ga skupaj s
člani družine očistila in uredila tik zraven poti
k spomeniku, ob kateri je tudi dokaj obsežno
grmovje. Zato tu prevladujejo PTICE GRMOV
IN SADOVNJAKOV, kot so pogorelčki, zelena
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in zgodnjih nočeh, posebno kadar zaznata
oddaljeno svetlobo, mogoče slišati z značilnim
oglašanjem, po katerem sta dobila ime.
Čez cesto ob mojem sadovnjačku, so za leskovo živo mejo majhni pašniki in njive, zato so
tu PTICE POLJ IN PAŠNIKOV, kot so siva in
črna vrana, pastirica in slavec, ki prihajajo
tudi k moji leseni hišici na koncu sadovnjaka.
SIVA in ČRNA VRANA sta veliki kot golob in
gnezdita na drevju ali grmovju polj, travnikov,
smetišč in naselij. Sta klateža, večina v jatah.
Njuna hrana je rastlinska, saj delata škodo na
predvsem žitnih poljih in njivah koruze, ter
živalska – mali sesalci, kot so miši in voluharji, pa ptičji mladiči in mrhovina. PASTIRICA
je sivobele barve z ozkim, živahnim repkom,
nekoliko večja, a vitkejša od vrabca. Gnezdi
na produ ob brežinah ali celo pod strešniki
v naseljih. Hrani se z žuželkami na poljih in
na gnojiščih. Je delna selivka v manjših jatah. SLAVEC je rjavo-bež barve z oranžnim
repom, vrabčje velikosti in gnezdi v grmovju
in živih mejah bolj pri tleh ali med obvodnim
rastlinjem v lokah. Hrani se z žuželkami,
deževniki in jagodičevjem. Je selivka in prezimi v Afriki.
Pobočje sosednjega Nadleškega hriba je poraslo z mešanim gozdom, ki se čez cesto
v sosednjo vas Podcerkev razrašča tudi po
pobočju Ulake vse do vrha. Zato tu domujejo
GOZDNE PTICE, kot so KUKAVICA, ki jo slišim

po značilnem »kukanju« čisto blizu mojega
sveta, a se je videti ne da, pa šoja, krivokljun
in detel ter UJEDE, kot so kanja, sršenar, lunj,
kragulj, skobec in postovka, ki vse rade priletijo na drevje mojega sadovnjaka ali pa ga
le preletijo, da jih s terase hišice lahko vsaj
opazujem. ŠOJA je lepo rdečkasto modrorjavo pisana, golobje velikosti. Gnezdi na listnatem drevju gozda, polj in parkov. Hrani se
z žuželkami, želodom, žirom, pa tudi z jajci
in je klatež. KRIVOKLJUN je večji od vrabca,
rdečerjav, samica rjavo-bež in oba imata zakrivljen kljunček. Gnezdi na iglavcih, ker se
hrani pretežno z njihovimi semeni in popki,
pa tudi z raznimi plodovi. Je delna selivka v
manjših jatah. DETEL je črno-belo rdeče pisan,
velikosti kosa ter gnezdi v drevesnih duplih
gozdov, lok, parkov in sadovnjakov. Hrani se z
žuželkami, semeni in plodovi ob krmilnicah in
na vrtovih. KANJA je naša najpogostejša ujeda
kokošje velikosti, rjavo-bela s pahljačastim
repom. Gnezdi na drevju, najraje na obronkih
gozdov in se hrani z malimi sesalci, manjšimi
ptiči, žuželkami in mrhovino. Rada se klati po
pokrajini. SRŠENAR je podoben kanji – rjavobel, le da ima širokočopičast rep in da gnezdi
v notranjosti listnatih in mešanih gozdov.
Hrani se s satovjem in ličinkami ter odraslimi
osami, sršeni, čmrlji in čebelami, pa z malimi
sesalci, plazilci in sadjem. Je selivka in prezimi v Afriki. LUNJ je rjav, nekoliko manjši od

kanje, delna selivka, ki je pri nas le ob selitvi,
sicer pa gnezdi pri tleh v trstju močvirja in
travnikov. Hrani se z malimi sesalci, ptiči in
njihovimi jajci, dvoživkami, plazilci in ribami.
KRAGULJ je sivobel s pahljačastim repom in
velik kot kanja. Zaradi lova gnezdi na drevju
svetlih gozdov s čistinami in jasami, saj se
hrani z zajci, s ptiči do velikosti kokoši, pa tudi
z žuželkami. SKOBEC – sivobel z ožjim repom
je podoben kragulju, le da je golobje velikosti.
Zato se hrani z manjšimi ptiči, malimi sesalci
in žuželkami. Je klatež in gnezdi na drevesih
naselij, polj in gozdnih obronkov. POSTOVKA je
belo-rjavo-rdečkasta, precej podobna skobcu,
le bolj prišiljenih kril. Tudi gnezdi in prehranjuje se podobno.
Vse opisane ptice nagonsko poskrbijo za svoj
zarod in s tem v dokaj ugodnih naravnih pogojih ohranjajo svoje vrste. Na mojem koščku
zemlje jim je pri tem nekoliko pomagal moj sin.
Izdelal jim je enajst ličnih gnezdilnic različnih
globin in odprtin ter jih dovolj visoko v pravilni
smeri, obrnjene od vzhoda na zahod, namestil
po sadnem drevju. Za na debla odmrlih dreves
pa jim je izdelal prav tako enajst še ličnejših
krmilnic. Vso zimo z očetom skrbita, da je
v njih vedno dovolj ptičje hrane, zato je spomladi, ko se vračajo še naše selivke, v naših
gnezdilnicah prijetno živahno, saj ni lepšega,
ko se takrat v zgodnjih jutrih prebujam ob
ptičjem petju.

Spomin na Čudovko in napad na Lož
Ob prispevku Milene Ožbolt Čudovka, pesnikov vrt, objavljenem v Obrhu 3/2010, sem
nehote podoživljala dogodek iz leta 1941, ko
je bil v Ložu prvi partizanski napad na italijanske okupatorje. Tisti dan je bila nedelja,
19. oktobra 1941.
Otroci smo se po kosilu običajno zbirali v
manjše skupine sošolcev ali prijateljev. Nekaj
svojih prijateljic je Udovičeva Marta povabila
v njihovo Čudovko na jagode, maline ali ribez,
da smo se naužili naravnih dobrot.
Živo se spominjam, kako je bilo v tistem okolju
v tišini čutiti nemir, neko čudno šumenje iz
gozda okrog dreves. Nikogar ni bilo videti.
Partizani, pripravljeni na napad, so nas verjetno z določene razdalje opazovali. Hoteli so
nas opozoriti na nevarnost.
Tedaj se je ob ograji vrta pojavil moški v
klobuku, nam nepoznani tujec, in nam ukazal,
da moramo takoj domov. Marta se je hitro
in odločno postavila v bran, češ, saj ne krademo, saj je naše. Vendar nas je njegov resni,
zaskrbljeni obraz spodbudil, da smo odšle iz
Čudovke.
Ustavile smo se sredi Loža ob klopi pri Svetovi hiši blizu občinske hiše, v kateri so bili
nastanjeni italijanski vojaki. Vsak večer ob
šesti uri so na dvorišču občinske stavbe
stali v vrsti za večerjo, z menažkami in brez
orožja. Zato so partizani načrtovali napad
prav takrat, ko bi lažje in hitreje prišli do
orožja, kar je bil njihov cilj.
oktober, 2010

Z gradu so opazovali stanje z daljnogledi.
Ker je bila skupina otrok v bližini, so iz varnosti načrt spremenili in začeli napad, ko smo
se otroci razšli. O tem so pripovedovali pozneje.
Komaj smo prišli domov, že se je slišalo
močno pokanje in streljanje. Skozi okna smo
opazovali, kaj se dogaja. Videli smo, kako
so partizani imeli vklenjenega italijanskega
oficirja. Njegova žena s hčerkama, ki so bili
skupaj na sprehodu, pa je jokaje hitela za
njimi. Oficirja so pozneje po pogajanju celo
spustili.
Za vogalom naše hiše pod oknom je en partizan polnil puško. Bil je pokrit s kučmo. Takrat
partizani še niso imeli svojih vojaških uniform. Ko sem ga zagledala, sva se za trenutek
gledala iz oči v oči. Še danes ga vidim. Kdo bi
vedel, o čem je tisti hip razmišljal. Morda o
svoji hčerki. Potem je odhitel v boj.
Ker otroci na začetku vojne o partizanih
nismo vedeli nič, vse je bilo v konspiraciji,
sem mislila, da so nas napadli Turki. Take v
kučmah sem videla le na slikah v knjigi.
To je drobec mojega spomina iz otroštva na
ta dogodek. Je pa, kljub minulih skoraj sedem desetletij, še neverjetno živ in svež. Tako
močno se je zasidral v mojo podzavest, stara
sem bila deset let.

Popravek
V letošnji 3. številki Obrha je bil
objavljen članek Milene Ožbolt z
naslovom Čudovka, pesnikov vrt.
Fotografiji čebelnjaka in panjske
končnice s svetim Ambrožem, ki
sta slikovito dopolnjevali članek,
je za objavo ljubeznivo posodila
ga. Marta Jeglič iz Ljubljane. Pri
fotografijah je bilo pomotoma zapisano ime avtorice zapisa. Obema
se za napako iskreno opravičujem
in hkrati zahvaljujem za zanimiv
prispevek.
Urednik

Ema Graul, rojena Šepec
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ljudje in kraji
Marko Smole in Alenka Veber

Nematerialna dediščina naših krajev
Etnološko-dialektološka delavnica v Palčavi šiši, Plešce
Na osnovi zbranih podatkov so pripravili razstavo, na kateri v
pleškem govoru ob predmetih iz Etnološke zbirke Palčava šiša
predstavljajo nekaj glavnih obrti v Plešcih in Zamostu ter dolini
Čabranke. Rezultat enotedenskega terenskega dela je tudi dvajset ur avdio-vizualnih posnetkov in dramska predstava, napisana in pripravljena med delavnico na Palčavem skednju. Prikazana je bila po 5. pohodu iz Plešc in Zamosta na Sveto Goro
na trgu pred župnijsko cerkvijo v Plešcih 21. avgusta 2010.
foto: Alenka Veber

foto: Alenka Veber

Letošnja etnološko-dialektološka delavnica (od 16. do 20. avgusta 2010), organizirana je bila v sklopu projekta Etnološke
zbirke Palčava šiša v Plešcih, v dolini obmejne reke Čabranke,
na meji Gorskega kotarja na Hrvaškem, Kočevske in Notranjske v Sloveniji, je zbrala mlade ljudi, željne bolje spoznati svoj
kraj, njegove govore in dediščino, povezano s tradicionalnimi
domačimi obrtmi, ki so se na območju razvijale tekom zadnjih
sto in več let.

Nematerialna dediščina krajev na obeh straneh državne meje
Hrvaške in Slovenije, od cerkvice sv. Ane v zgornji kolpski dolini, preko Mirtovičev, Bosljive Loke, Osilnice, Zamosta, Plešcev,
Črnega potoka, Čabra, Gerova, Tršća, Kozjega Vrha, Prezida do
Babnega Polja, sestavlja zgodbo o življenjski povezanosti tega
območja v zgodovini.
Pri obhodu vasi so udeleženci delavnice od ponedeljka do
petka snemali pripovedovanja v govorih posameznih krajev in raziskovali ter evidentirali obrti, s katerimi so se kot z
glavno podjetniško dejavnostjo poleg ostalega kmečkega dela
v hiši, hlevu, na polju ali v gozdu ukvarjali njihovi prebivalci.
Zahvaljujoč informatorjem so tako dobili jasnejšo sliko o stanju
obrti v obdobju od prve polovice 19. stoletja do obdobja takoj
po II. svetovni vojni.

Ljubiteljski etnolog in vodja Etnološke zbirke Palčava šiša Marko
Smole je k sodelovanju povabil tudi Športno društvo Planjava iz
Babnega Polja, ki v svoji dejavnosti ne goji samo športnega duha,
temveč na različnih organiziranih pohodih na obeh straneh meja
neguje tudi odnos do kulturne in naravne dediščine.
Tako je društvo s pomočjo sovaščanov in sovaščank
udeležencem pripravilo topel sprejem na Rihtarjevi domačiji,
kjer je potekal tudi najdaljši del delavnice. Nakar je sledil sprehod po Babnem Polju z ogledom ž. c. sv. Nikolaja, župnišča ter
Bukovice. Tu smo si ogledali ohranjene freske na zunanji strani
ene starejših hiš v kraju ter prostor, kjer je nekoč stala babnopoljska graščina, ki so jo zgradili grofje Lichtenbergi sredi
18. stoletja. Udeležili pa smo se tudi pohoda na Sveto Goro
nad Gerovim.

»Včasih je bilo pa drugače …«
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foto: Alenka Veber

K vam bomo pa še prišli

foto: Alenka Veber

Sprejem na Rihtarjevi domačiji

Tukaj je nekoč stala graščina
oktober, 2010

kultura

Likovna kolonija na Sveti Ani
foto: Borut Kraševec

V soboto in nedeljo, 17. in 18. julija, je Kulturno-umetniško
društvo Artatanka v sodelovanju z Društvom ljubiteljev likovne
umetnosti Kočevje organiziralo drugo likovno kolonijo v Loški
dolini. Dogajanje se je odvijalo na Sveti Ani pri Bajtarjevih,
kjer se je zbralo 18 ustvarjalcev iz različnih koncev Slovenije.
Po dvodnevnem, prijetnem druženju in ustvarjanju je nastalo
preko 20 slik v tehnikah olja, akrila in akvarela, ki upodabljajo
prizore ter subjektivna doživljanja čudovite narave in kulturne
krajine.
Ustvarjalno druženje se je zaključilo v Okrepčevalnici Lož v
nedeljo, 18. julija, z otvoritvijo razstave slik, ki so bile na ogled
do konca avgusta.
Dagmar

Likovna kreativnost Janeza Ovsca
V galerijskih prostorih Gradu Snežnik je 3.
septembra v organizaciji Javnega zavoda za
kulturo in turizem Grad Snežnik svoje akvarele
razstavil Janez Ovsec. Avtorjeva dela je predstavila akademska slikarka Karmen Bajec. V
kulturnem programu je nastopil vokalist Dare
Hering, ustanovni član New Swing Quarteta.
Razstava je na ogled do 3. oktobra.

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

Janez Ovsec se je iz domačega Starega trga
pri Ložu pred več kot dvajsetimi leti z družino
preselil v Logatec. Tam se je v zadnjih letih
pričel ukvarjati s slikarstvom in letos v svojem
52. letu pripravil prvo samostojno razstavo.
Četrto po vrsti je pripravil v Loški dolini, kjer
je predstavil izbor akvarelov, ki so nastajali v
zadnjih dveh letih. V nagovoru, ki ga je imel

ob otvoritvi na Gradu Snežnik, je povedal, da
nosi svojo likovno popotnico že iz otroških
dni, ko sta k njegovemu likovnemu ustvarjanju
pripomogla tudi njegov oče in osnovnošolska
učiteljica likovnega pouka. Kot srednješolec je
bil aktiven član likovne skupine Dijaškega doma
tehničnih šol v Ljubljani, kjer je obiskoval srednjo tehnično šolo, nato pa študij nadaljeval na
Fakulteti za strojništvo, ki je začrtala njegovo
poklicno pot. Svoj vir izražanja je ponovno
našel po tridesetih letih v tehniki akvarela.
Akademska slikarka Karmen Bajec je o njegovih delih dejala, »da je svoje izražanje izpopolnil do zavidljive ravni in ga še izpopolnjuje tako
sam kot v skupini koloristov pod mentorstvom
Petra Lazarevića, kar mu prinaša močne in
učinkovite rezultate. V svojih delih sledi izrazu

miru in tišine v krajinah, marinah, vedutah in
arhitekturnih izsekih domačij v okolici, kjer
umetnik živi. Janez Ovsec je svoje slikarsko
izražanje opisal kot igro. Toliko pozornosti in
vdanosti ji posveča zato, ker v njej uživa.«
Karmen Bajec je v povabilu na razstavo zapisala še, »da doživljanje akvarelov Janeza
Ovsca lahko nadomesti sprehode v gozd, ob
njih se osvežimo in se naužijemo narave …«
Borut Kraševec

Obžalovanje
Prihajam v leta,
ko izgubljam drage svojce
in ljube prijatelje,
pa mi je hudo.
A v moje življenje prihajajo novi.
Ti bodo izgubili mene
in jim bo hudo.
Nekoč se bodo
v prostoru duš naših prednikov,
naše duše srečale –
med soncem, ki oplaja,
in zemljo, ki rodi,
pa nam bo hudo –
hudo, če sonce ne bo več oplajalo,
in zemlja ne bo več rodila.
Sanda Turšič
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V Ameriko …
Frank Troha Rihtarjev
enkrat dosegli leta, v katerih je bilo treba prijeti za
delo in si služiti svoj vsakdanji kruh, pa za številne
doma ni bilo dela. Morali so v tujino in tujina jih je
večino pogoltnila za vedno. Nešteto slučajev mi je
znanih, ko je dospelo iz tujine mrtvaško pismo in prineslo žalostno novico o smrti izseljenca.
Danes nas je po svetu raztresenih na tisoče
»mrtvecev«. Živimo še, toda za svojce smo mrtvi. Od
časa do časa si pišemo, gojimo upanje in si zagotavljamo, da se bomo še videli. Naposled pa vse skupaj
ostane le pobožna želja. Marsikaka mati in oče še
pred smrtjo vzdihne: »Oh, ko bi ga vsaj še enkrat
videla.« Toda ob zadnjih zdihljajih matere se morda
sin v Ameriki zabava v veseli družbi. Čez par tednov
šele izve, ko mati že spi v grobu.
Večkrat sem čul mater vzdihniti: »Toliko otrok sem
vzgojila, na zadnjo uro ne bom imela pa niti enega,
ki bi mi prinesel kozarec vode.« Ali pa: »Niti enega ne
bo pri meni, da mi bo na zadnjo uro svečo prižgal.«
Poznam žensko, ki je vzgojila sedem otrok, odšli
so po svetu, in ona je umrla popolnoma osamljena.
Žalostno je to, a pomagati se ne more, ker tako nas
zanašajo razmere časa. Delamo račune in načrte,
naposled se pa vse izjalovi. Sprijazniti se moramo
z največjim zlom, ki nas zadene, pa naj pride od te
ali one strani.
Bilo je neke jesenske nedelje popoldne. Pred gostilno
ob cesti je stal voz s konjsko vprego. Okrog voza se je
sukalo nekaj moških in žensk. Nakladali so kovčege
in urejali zasilne sedeže. Gostilna je bila pa nabita
gostov in pivcev, da malo kdaj tako. Skupina deklet
se je poslavljala od mater, sester, bratov, očetov in od
ožjih in daljnih sorodnikov ter prijateljev in znancev.
Edino ta slučaj mi je znan, da je tolikšna skupina deklet naenkrat odpotovala v Ameriko.
Če okrog deset deklet naenkrat odpotuje, se mora
to že poznati v mali vasici in okolici. Marsikomu se
je čudno zdelo, čemu so ta dekleta odpotovala kar
na slepo srečo v Ameriko. Marsikak fant je žaloval
in se hudoval, čemu se je to zgodilo. Nekaj deklet je
bilo že na pragu, da stopijo v zakonski jarem, pa so
se končno premislile, češ, kaj bi se možile, v Ameriki
bo bolje.
arhiv: Alenka Veber

V svojih mlajših in otroških letih sem čestokrat čul
starejše ljudi govoriti: »Ta je rojen pod nesrečno
zvezdo.« Dalje so rekli vsakemu, ki so ga od dne do
dne spremljale nesreče, da je rojen pod nesrečno
zvezdo. Resnica pa je in se ne da izpodbiti, da nas
je večina Slovencev rojenih pod nesrečno zvezdo. To
nam priča tembolj to, ker nas naša slovenska zemlja
ni mogla preživljati. Tisoče in tisoče nas je zagledalo
luč sveta v lepi Sloveniji, toda tisoče in tisoče nas je
moralo zapustiti rodno grudo in iti v tujino.
Spominjam se živo tistih predvojnih let, ko so bila
vrata Amerike na široko odprta. Tedaj je bil vsak
dobrodošel, samo da je bil zdrav in pa, da je imel
predpisano vsoto denarja. Neštetokrat se je zgodilo,
da je kar noč vzela enega in drugega vaščana. Par dni
ga niti pogrešali niso, ko se je pa že vozil na parniku
po širokem morju, so začeli ljudje ugibati, kam jo
je ubral. Nekega dne je pa počil glas: »V Ameriko je
šel.«
Na ta način jih je mnogo odšlo na pot in poslovili so
se le od domačih, ker za poslavljanje od vseh znancev
in prijateljev ni bilo časa. Sploh si je pa sleherni misli:
»Kaj pa mi je treba jemati slovo od vseh znanih, saj
čez dve ali tri leta se bom vrnil, bo pa takrat svidenje
bolj veselo.«
Tako se je tudi v več slučajih zgodilo, da se je ta in
oni istotako nenadno pojavil po dolgi odsotnosti, kakor je nenadno izginil. Razume se, da je vsak prinesel
precejšnje število dolarjev s seboj. Med znanci je rad
pripovedoval o Ameriki, kako je tam dobro in kako
kmalu se denar zasluži. Vsako tako pripovedovanje
je pa tako navdušilo ostale vaščane, da je bilo prav
malo takih, ki ne bi želeli odpotovati v Ameriko.
V največ slučajih so v Ameriko namenjeni odpotovali
od doma v večjih skupinah, kajti kdor ni bil še daleč
proč od rojstnega kraja, se je počutil bolj varnega,
če je potoval v večji družbi. Kadar se je dvignila
večja skupina in zapustila domove, je postalo v vasi
prazno, in pusto ter je trajalo precej časa, predno
so nekoliko pozabili na svojce, ki so odšli v daljno
Ameriko.
Tako je bilo torej v tistih preteklih letih v naši domovini. Otroci so se rodili, rasli in se razvijali, ko so pa

Troha se je vkrcal na parnik Martha Washington v ladijskem pristanišču v Trstu
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Želja po tujini vleče, kakor v tujini hrepenenje po domovini. Stariši so si pa tudi mislili in upali, da bo za
hčerko bolje, ako odpotuje v Ameriko, o kateri se je že
toliko dobrega slišalo. Vedeli so pa tudi, da tistim, ki
so se doma poročile, ni bilo z rožicami postlano. Kjer
je bilo več deklet, so morale od hiše prej ali slej in
jim je bilo treba dati tudi nekaj dote. Starišem bi bilo
torej zato vseeno, če se hčerka poroči v domačem
kraju in ji izplača doto, ali pa naj ji dajo tisti denar za
potovanje v Ameriko. Nekateri so si pa tudi mislili, če
gre hčerka v Ameriko, ne bo vsaj hodila domov jokat,
kakor so hodile nekatere, ki so se slabo poročile.
Slovo deklet je bilo mučno, in nekatere se niso mogle odtrgati od svojih mater. Izmed potujočih je bila
samo ena, ki ni imela več živih starišev in njeno slovo
je bilo najlažje, toda kako ji je bilo pri srcu, to je sama
predobro vedela. Predno je voznik pognal konja, je
bila gneča okrog voza, da se voz sploh premakniti ni
mogel. Končno so nekateri moški razrinili žalujoče
ženske in dekleta, voznik je zamahnil z bičem, in
konja sta potegnila. Voz je oddrdral po cesti in kmalu
izginil. Dekleta so zapustila rodno grudo in se odpeljala v daljno tujo deželo.
Potekala so leta za letom, in predno sem jaz zapustil
rojstno vas in odpotoval v Ameriko, je od omenjenih
deklet samo ena dospela domov in ta si je bila nakopala živčno bolezen, kateri je po par letih podlegla.
Ostale se niso nikoli več povrnile in so, izvzemši
dveh, vse pomrle v najlepših ženskih letih.
Ko sem jaz stopil na ameriško zemljo, začel iskati
delo in se začasno ustavljal v enem in drugem kraju,
sem si neizrecno želel, da bi se sestal z znanci in
sovaščani, ki so že pred leti odpotovali v Ameriko.
Z nekaterimi sem se v kratkem času sestal, z nekaterimi šele pozneje in po dolgih letih, nekaterih pa
sploh do danes nisem še videl.
Po dveh letih bivanja v Ameriki sem dospel v neko
naselbino in izvedel, da tam živi neka ženska, ki je od
tam doma, kakor jaz. Po daljšem razgovoru z rojakom
sem dognal, da je ona tista, ki je potovala s skupino
omenjenih deklet in ki je bila brez svojcev. Ko mi je
rojak povedal, da je omožena, da ima štiri otroke in
da je že več časa težko bolna, se mi je zasmilila in
zato sem se zavzel, da jo čimprej obiščem, zlasti ker
sva si bila dobra znanca še izza otroških let. Naj torej
nekoliko opišem življenje njenih starišev, dokler so
živeli in se mučili za borno življenje.
To je bila tako siromašna družina, da si siromašnejše
predstavljati ne morem. Imeli so toliko pohištva in
drugega imetja, da so vse skupaj lahko spravili v dve
sobi, ki so ju vzeli v najem v kakšni večji kmečki hiši.
Od časa do časa so se selili, in stara dva sta opravljala razna dela, kakršna se sploh dobijo pri kmetih,
ter hodila v dnino, sedaj k enemu, sedaj k drugemu.
Gotovo sta imela več otrok, pa so jima pomrli, predno so odrasli. Torej ostala jima je le ena hčerka, ki je
dovolj občutila gorje poleg starišev, ki so bili vedno
v potrebi.
V mojih otroških letih sta bila omenjena zakonca
večkrat v dnini pri mojih stariših, zlasti v poletnih
dneh. Hčerka se je pomešala med nas, otroke mojih
starišev, in nam se je zdela kot prava sestra.
Par let pozneje, ko je omenjena deklica nekoliko
odrasla, sta ji oče in mati kmalu drug za drugim
umrla in ona je ostala popolnoma sirota. Naposled
jo je vzel v službo nek premožnejši kmet in ji prilično
tudi dobro plačal. Ker je imela izgovorjeno hrano in
obleko, ji denarja ni bilo potreba trošiti in zato si je
v nekaj letih prihranila čedno vsotico. Ko je stopila
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v leta, v katerih se dekleta možijo, si je gotovo mislila, da jo bo nekega dne kakšen fant zasnubil. Toda
baš tisti čas, so se ta dekleta odpravljala v Ameriko,
in je tudi njo vzpodbudilo, da se je odločila odpotovati s skupino ostalih deklet v Ameriko. Torej kakor
sem že omenil, da večina naših ljudi je rojenih pod
nesrečno zvezdo, tako je bila tudi omenjena deklica.
Pot v Ameriko ji ni prinesla sreče, pač pa prezgodnjo
smrt.
Ko sem dospel in vstopil, so se na verandi igrali trije
otroci. Vprašam jih, kje je oče, in odgovorili so mi
vsi hkrati, da je v tovarni in da bo prišel šele zvečer
domov. Nato sem jih vprašal, če je mama doma.
Starejša deklica je brez bojazni stopila bliže in mi
z žalostnim glasom povedala, da je mama močno
bolna in da noče, da bi jo kdo motil. Jaz sem deklici
razodel, da sem od tam doma kot njih mama, da se
dobro poznamo in da bi jo zelo rad videl in z njo spregovoril par besed. Zatem sem ji tudi povedal svoje
ime, in deklica je koj stekla v hišo in materi sporočila,
kdo bi jo rad videl.
Preteklo je par minut. Deklica se vrne ter pravi, da
smem vstopiti in pogledati njeno mater, mojo nekdanjo sovaščanko in znanko iz mladih let.
Ko sem se pojavil na pragu sobe, se je bolestno
nasmehnila in komaj slišno rekla, kako zelo je
presenečena in da si ni nikoli mislila, da bi se še
kdaj videla. Izmenjala sva nekaj besed. Nisem ji
mogel gledati v oči, kot je to navada pri znancih,
ki se po dolgih letih snidejo. Ona je bila le še senca
prejšnjega življenja. Njeno telo je bilo izsušeno, o
cvetoči barvi na licih ni bilo ne duha ne sluha, oči
so ji pa buljile iz dveh kotanj, da se mi je zdelo, kot
bi se pojavil v mrtvašnici in bi se mrtvec prebudil in
uprl oči vame.
Ko sem še izvedel od nje, kje mož dela, kdo ji
pomaga gospodinjiti, sem ji rekel, da moram iti in
da se vrnem zvečer, ko bo njen mož prišel z dela.
Ona je pokimala, nekaj spregovorila, česar pa nisem
razumel, nato je pa omahnila na blazino. Potihoma
sem se odstranil in zopet stopil na verando. Pogledal
sem še po otrocih in jim rekel, da bom zvečer prišel,
ko bo ata doma.
Ko sem stopal dalje po pločniku, sem razmišljal
usodo omenjene ženske, kako strašno se je prevarila,
ko je odšla v Ameriko. Boljšo srečo bi bila našla, pa
da se je obrnila baš v nasprotno stran in da jo je pot
zanesla kdosigavedi kam, se ji slabše ne bi moglo
goditi. V resnici sem imel namen, da se še povrnem
k nji in vzamem slovo od nje in se tudi seznanim z
možem. Toda neka druga ovira mi je to preprečila.
Nikoli več je nisem videl, ker čez dober teden so jo že
pokopali. Meni je pa ostala v spominu kot živ okostnjak, in bi bilo skoro boljše zame, da je nisem videl
in v spominu bi jo bil obdržal kot rdečelično dekle,
kakršna je bila v stari domovini.
Po dolgih letih sem se sestal še z eno izmed omenjenih deklet, ki so v večji skupini odpotovale v
Ameriko. Tudi ona je bila dekle, kakršnih je malo in
kakršnim se ne manjka snubačev. Ko je dospela v
Ameriko, ji je bilo lahko snubce zavračati, dokler ni
prišel pravi.
Ko se je poročila, ji je mož vedno šepetal, naj se
preselita na farmo, da njega veseli kmetijsko delo,
ker je bil vzgojen na kmetih in je vsa taka dela opravljal, dokler ni tudi njega pot zanesla v Ameriko. Po
dolgem razmišljanju je možu potrdila, da je njegova
misel dobra in da bo res najbolje, da se oprimeta
farme.
On je bil že pet let v Ameriki, ko je ona dospela in
ko sta se vzela. Imel je precej prihranjenega denarja
in zato jima je bila dobra bodočnost zagotovljena.
Na farmi jima je šlo dobro, obdelovala sta zemljo,
prodajala pridelke in si urejevala, kakor jima je bolje
kazalo. Rodili so se jima otroci in v sedmih letih sta
imela že štiri. Z veseljem sta gledala v bodočnost,
toda nekega dne se je pojavil teman oblak nad hišo
in jo odel z žalostjo. Dva otroka sta šla iz šole, naenkrat je pridrvel nepreviden vozač avtomobila ter
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oba do smrti povozil. Kmalu za tem je pa nesreča
zadela moža, zastrupila se mu je kri, ko se je vrezal
z zarjavelim železom. Zdravniki so upali, da ga bodo
ohranili pri življenju, toda uspelo jim ni. Obrnilo se
mu je bilo na boljše, toda po nekaj tednih se mu je
kar naenkrat obrnilo na slabše in v par dneh ga je že
ugrabila smrt.
Po vsem tem neprestanem strahu in trpljenju je
začela ona hirati in je tudi umrla. Farma je ostala
osamljena in osamljena sta ostala dva otroka. Tudi
ta moja znanka bi bila stokrat na boljšem, da ni nikoli
zapustila stare in rodne domovine.
Že neštetokrat se je izkazalo, da Amerika ni dežela
sreče za vse, toda kljub temu je tako privlačna, da
kar vse sili vanjo. Kakor smo šli na slepo srečo v
Ameriko pred davnimi leti, ko nismo nič pomislili, kaj
nas bo doletelo, kakšno bo življenje in kakšna sreča
nas bo zadela, tako bi se danes nadaljni milijoni podali preko širnega morja, samo da so jim še vrata
Amerike odprta.
Po naših slovenskih pokrajinah, katere smo zapustili
in za vedno šli v tuji svet, se še vedno preživlja slovenski rod. Otroci se rodijo, kakor so se rodili nekdaj,
mladino pa požira tujina, in dandanes smo razkropljeni po vseh delih sveta, in morda ga ni kraja, kjer se
ne bi Slovenca našlo.
Kar nas je odšlo v razne tuje kraje, se spominjamo
svoje rojstne grude in smelo bi se trditi, da ga ni
dneva, ko se ne bi spomnili svoje mladosti, ki smo
jo preživeli, daleč, daleč vstran. Toda vse drugače je
z onimi, ki so ostali doma, v rojstnem kraju in na
domačih tleh. Oni mnogo lažje pogrešajo tiste, ki so
odšli v tujino in ki jih ne bo več nazaj. Svojec se svojca spominja delj časa, zlasti pa še zato, če se oni v
tujini spomnijo svojcev in jih presenetijo z denarno
pošiljatvijo. Zato se razume samo po sebi, da obdrži
delj časa takšna vez, ki se jo denarno podpre.
Kljub temu, da je Amerika neštetim povzročila mnogo gorja, ga je tudi neštetim olajšala.
Marsikak begunec je našel zaščito v deželi prostosti.
Tukaj je precejšnje število raznih hudodelcev, ki so
pred postavo in zasledovanjem pobegnili v Ameriko.
Precejšnje število je že tistih, ki sem sam od njih
slišal, kako spretno so se izognili kazni.
V tistih davnih letih, ko se ni nič oziralo na potne
liste, je bila Amerika pravo zatočišče tistim, ki niso
marali odslužiti večletne vojaške službe. Znano je,
da je na ta način pokojni avstrijski cesar Franc Jožef
izgubil precej vojakov.
Danes se lahko štejejo med srečne vsi tisti, ki so še
pri življenju, ker so nekdaj cesarju pokazali »fige«,
ker bi jih sicer gotovo že krila črna zemlja, in njih
kosti bi bile raztresene po raznih bojiščih.
Kakor sem že omenil, ko je naenkrat odpotovala
večja skupina brhkih deklet in se odpeljala čez morje
v Ameriko, je postalo dolgočasno v vasi, in fantje so
na tihem žalovali, ker so izgubili svoje ljubice. Toda
razmere so prekrižale načrte upajočim mladeničem.
V še več slučajih so žalovala dekleta za svojimi fanti,
ki so odpotovali v daljno deželo. Nekateri zaljubljenci
so se zopet našli v Ameriki, ali žalibože, neštetim so
pa razne zapreke to preprečile, in ljubeča srca so se
odtujila in ločila za vedno. Polagoma je spomin na
ljubezen obledel, čas je izbrisal rane, in bilo je pozabljeno vse.
Večkrat se je zgodila sitnost tudi premožnejšim kmetom, ki niso bili zato, da bi njih sinovi in hčere odpotovali v tujino. Zanje je bilo dovolj prostora doma in
lahko se jim je bilo omožiti in oženiti. Ker pa ljubezen
ne pozna meja, sta pogosto zaljubljenca pobegnila
v Ameriko.
Premožen fant se je zaljubil v siromašno dekle, kar
ni bilo pa po volji njegovim starišem in zato je bil
najlažji izhod, da sta pobegnila v Ameriko. Včasih se
je siromašen fant zaljubil v premožno dekle. Stariši
dekleta so začeli robantiti, zaljubljenca sta pa smuknila v Ameriko.
V tem oziru so bili kmečki stariši po naših krajih vse
preveč strogi.

Ko pa pomislimo na tista pretekla leta, ko je Amerika
dnevno prejemala tisočere priseljence, se ne moremo prav nič čuditi, če si danes nešteti žele časov, ko
se je lahko brez potnih listov pobegnilo preko meje.
V novi državi niso več vprašali za kakšne posebne listine. Imeti je bilo treba določeno vsoto denarja, naslov
kakšne osebe, h kateri se potuje in pa trdno zdravje.
Splošno je razširjena govorica, da številka 13 prinaša
nesrečo, toda leto 1913, v čigar številu sta zadnji
številki 1 in 3, je meni prineslo srečo s tem, da sem
odpotoval v Ameriko in se izognil strašnega vojnega
meteža. Niti malo nisem mislil, da se bo kaj takega
zgodilo. Prišlo je zgolj naključje, zato je bilo pa slovo
tem težje. Naslednjega leta sem se že potolažil, ko
je počil glas, da se je začelo pravo človeško klanje.
Baš v tistem letu pred vojno je iz naših krajev odšlo v
Ameriko toliko moških, da še nikoli toliko.
Dvomim, da bi bili na Dunaju že vedeli, da se bo že
čez osem mesecev začela vojna, ki je potem zrušila
avstrijsko cesarstvo, kajti če bi bili vedeli, bi nas
gotovo ne bi pustili v Ameriko. Spominjam se koliko
nas je bilo v Logatcu, ko smo šli po potne liste. Med
nami so bili fantje po osemnajst in devetnajst let
stari, dalje taki, ki so baš odslužili vojaščino, in nato
še drugi, starejši. Sploh smo bili vsi dobri za orožje,
še bolj pa za takozavni »kanonfuter«.
Baš v tistih tednih in mesecih so pa drugi prihajali
iz Amerike s prisluženimi dolarji, da si doma lepo
urede in popravijo domačije.
Ti so bili torej rojeni pod drugo zvezdo, ki je bila še
nesrečnejša od naše. Siromaki so po dolgem trpljenju
pustili delo v Ameriki in so v nadi, da si omogočijo
lepše življenje v domovini, zašli v plamene strašnega
klanja.
Ko sem se še mudil v rojstnem kraju v svojih mladih
letih, sem opazoval lastovice in druge ptice selivke.
Jeseni so se zbirale v večje jate in nekega dne so
odletele proti jugu. Po dolgi prestani zimi so se zopet
pojavile, toda ne vse. Nešteto jih je poletelo v smrti
in jih ni bilo več nazaj.
V tistih letih sem lastovicam primerjal tudi ljudi, ki so
odhajali v tuje kraje.
Mnogi so se vračali in zopet odhajali, toda vedno je
kakšnega zmanjkalo. Sreča mu ni bila mila, doletela
ga je smrt. Nekateri so se ponesrečili, nekateri so si
nakopali bolezen in ji podlegli.
Nekega dne se je v vasi pojavil star, sključen možiček.
Poznal ga ni nihče, ko je pa povedal, kdo da je in da
je po dolgih letih prišel na obisk iz Brazilije, so se ga
starejši spomnili in ga spoznali. Starček se mi je zdel
kot izgubljena lastovica, ki je končno zopet našla svoj
pravi dom.
Če bi bil možak v pismenih stikih s sovaščani, in če bi
bil tu pa tam poslal kaj denarja ter bi kje v krčmi pili
za njegov denar na njegovo zdravje, bi jim bil ostal za
vedno v spominu. Ker pa ni pošiljal denarja in tudi ne
pisal, so ga po dolgih letih pozabili in ga prav lahko
pogrešali.
Spominjam se tudi dne, ko se je vračal v Brazilijo.
Solznih oči se je poslavljal. Šel je na pokopališče
in jemal od mrtvih slovo. Dalje je šel v cerkev in se
poslovil od svetih podob in nato se je poslovil še od
starejših vaščanov in sorodnikov. Ko pa je že sedel
na vozu, je še zaklical: »Adijo, Kranjska dežela, nikoli
več te ne bom videl!« In res je ni, kajti umrl je kmalu,
ko je dospel na svoj dom v Južni Ameriki.
Starčka sem le zato omenil, da se bo videlo, kako
vkoreninjen je čut do rojstnega kraja, ker končno še
takega prižene, da obišče domovino, ki je že popolnoma pozabil nanjo.
Ob koncu te razprave rečem še to, da bi se zelo, zelo
rad vrnil in vstal iz groba čez sto let, da bi videl, kako
bo tedaj na zemlji, kako se bo Slovencem godilo in če
bo še kaj sledu o slovenskem jeziku v Ameriki.
Jezik pričujoče Trohove pripovedi je ostal zvest prvi
objavi. (Op. A. V.)
Prvič objavljeno v: Slovensko-Amerikanski koledar,
1937, str. 21–30.
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Spet prihaja jesen, šolske počitnice so se
končale in začelo se je novo šolsko leto za
otroke v vrtcu in učence v šoli.
Število vpisanih otrok v tem šolskem letu v
vrtec se je povečalo, zato smo med počitnicami
v Iga vasi prenovili prostore vrtca za nov oddelek otrok I. starostnega obdobja. V Starem
trgu imamo šest oddelkov vrtca, skupaj 122
otrok. Za šolsko stavbo v Iga vasi je na novo
urejeno tudi parkirišče in zunanje površine.

foto: Borut Kraševec

Šolsko leto 2010/2011

Vseh učencev na šoli letos je 355, od tega 308
v Starem trgu in 47 v Iga vasi.
Šolski prag je letos prvič prestopilo 21
prvošolcev v Starem trgu in 6 v Iga vasi.
Žal, zaradi premajhnega števila vpisanih
učencev s 1. septembrom do nadaljnjega ne
izvajamo več pouka v prostorih podružnične
šole v Babnem Polju.
Vsi pa se bomo trudili, da bomo sledili naši
viziji vrtca in šole:
Vrtec in šolo radi obiskujemo. Tukaj se dobro
in varno počutimo, saj znanje in igro s smehom združujemo. Starše zraven vključujemo,
tako skupaj bolje delujemo.
Sonja Jozelj, ravnateljica

foto: Mario Žnidaršič

foto: Borut Kraševec

Prvi razred v Starem trgu

Ob poplavi so gasilci s čolnom prevažali otroke
iz Šmarate v šolo in domov
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Prvi razred v Iga vasi
oktober, 2010

župnijska stran
Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

»Nosite bremena drug drugemu« (Gal 6,2)
»Jezus je rekel: ‘Kar ste storili kateremu izmed
teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.’
Zato ne dvomim. Kajti nikjer ni zapisano, da
je Gospod pri tem izvzel pijance, vlačuge, nekdanje roparje, morilce in razuzdance ... Ali pa
morda vem jaz ali veste vi, zakaj so se ti ubogi
ljudje pogreznili v tako umazanijo? Ali smem
vprašati po tem? Ali morda nimam dolžnosti
dvigati nje, ki leže na prahu, in jih nesti v
svoje gostišče, kakor nam je pokazal usmiljeni
Samarijan? Tako upam, da bom tudi te svoje
uboge brate spet pripeljal k Božji ljubezni.«
Cerkev je bila pobudnica prvih dobrodelnih
ustanov že v prvih stoletjih krščanske dobe
kakor tudi pozneje z dejavnostjo svetega Vincencija Pavelskega in svetega Janeza od Boga,
ki je skrbel za bolne. Cerkev še vedno opravlja
to dejavnost v službi človeštva.
Pri tem se mi pojavlja vprašanje: KDO JE
PRAVZAPRAV CERKEV? Cerkev ni papež
v Vatikanu ali škof na škofiji ali duhovnik na
župniji. Cerkev pisano z veliko začetnico smo
mi vsi, ki smo z zakramentom svetega krsta vključeni v Božje ljudstvo. Vendar naloga
vsakega človeka, ne samo kristjana, je v tem,
da ustvarimo mreže povezovanja in solidarnosti, da pospešujemo različne oblike podpore in pomoči, da bi vsak človek lahko našel
svoje mesto v družbi in se čutil odgovornega
za bližnjega.
Do spremembe lahko pridemo počasi, z majhnimi, trdnimi koraki. Dolžnost tistega, ki se je
odločil hoditi za Kristusom; dolžnost tistega,
ki želi boljši svet, je v tem, da prinaša veselo
novico ubogim, vsem ubogim, brez izjeme.
Naše delo nas torej kliče, da vidimo Jezusa v
vsakem človeku. Jezus nam je povedal, da je
On tisti lačni človek. On je nag. On je žejen. On
nima doma. On trpi.
Vsi vemo, da je prositi zelo težko, še posebno
ljudem, ki so bili navajeni svoje težave reševati
sami. Ob dogodkih, ki jih v življenju ne morefoto: Borut Kraševec

V slovenskem prostoru smo začeli pastoralno leto DOBRODELNOSTI, leto ubogih in
nemočnih. Glavni cilj v tem letu ni samo razprava o medsebojni pomoči in solidarnosti.
Geslo, ki je napisano v naslovu, nas vabi k
vsebinam, ki naj bi oblikovale našo duhovno
podobo in pomagale h kakovosti osebnega in
družbenega življenja. S tem pa se dotikamo
tudi občutljivega vprašanja krščanske verodostojnosti.
V evangeliju je skrb za bolne in uboge temeljna
naloga vsakega kristjana. To vsekakor lahko
prepoznamo v priliki o usmiljenem Samarijanu
(Sveto pismo, Lukov evangelij, 10 poglavje,
vrstice od 25 do 37).
Na nas je, ali bomo pomagali, da se spremeni
negativna podobo posameznika in družbe. Na
nas je, da prinašamo veselo novico družbi. Na
nas je, da prepoznamo uboge, ki so med nami
in jim ponudimo roko. Ali bomo v primeru, ko
srečamo nekoga, ki potrebuje našo pomoč,
odigrali vzvišeno vlogo in bomo šli po drugi
strani ceste mimo njega? Ali pa bomo odigrali
vlogo usmiljenega Samarijana in se sklonili
k ubogemu? Na vseh nas je, kaj nam bo Jezus rekel ob poslednji sodbi. Ali bo to stavek:
»Karkoli ste storili enemu teh mojih najmlajših
bratov, ste meni storili.« (Matejev evangelij 25
poglavje, vrstica 40b). Ali bo to stavek: »Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših,
tudi meni niste storili?« (Matejev evangelij,
poglavje 25, vrstica 45b). Ali znam resnično
videti uboge, ki jih imam vedno ob sebi in jim
ponuditi svojo pomoč?
Zamislimo se torej ob današnjem razmišljanju,
kdo je moj bližnji, ki sem mu dolžan pomagati? Zamislimo se, kdo je tisti ubogi, ki potrebuje mojo pomoč, ki potrebuje moje dobro
delo. Odgovor na to vprašanje lahko preberemo v knjigi Berač iz Granade, avtorja Wilhelma Hunermanna, ki jo je leta 1971 izdalo
Ognjišče.
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mo načrtovati (izguba službe, smrt, bolezen,
naravna nesreča …), pa se lahko znajdemo vsi
v strašni stiski. Zaman je razlagati in govoriti,
da so drugi še v večjih težavah, da je naša
težava malenkostna. Za vsakega je njegova
stiska najtežja.
Ljudje se na stiske in krize odzovemo različno.
Nekateri se umaknejo in se počutijo nemočne.
Drugi se odzovejo z jezo in so nasilni do družine
in okolice … Nekateri jokajo. Spet drugi želijo
pobegniti od svojih občutij in težav. Nekateri
gredo celo tako daleč, da se vdajo alkoholu in
drugim opojnim sredstvom. S tem pa se njihove stiske ne rešijo, ampak se še povečajo.
Vsi se moramo zavedati, da je v težkih trenutkih težko biti sam. Takrat je dobro ob sebi
imeti nekoga, ki mu lahko potožimo. Nekoga,
ki je pripravljen biti z nami, nam prisluhniti
in pomagati. Tolažba ne rešuje težave, ne prekine žalosti, ne spreminja položaja. Izraža pa
naklonjenost in bližino, hrabri in omogoča
izpoved, daje vedeti, da v stiski nismo sami.
Jezus ni prišel na svet, da bi se mu streglo,
ampak, da bi On stregel. Bodimo torej vsi delavci, ki skrbimo za dobrodelnost med nami in
lajšajmo stiske drug drugemu. Naj nas vse leto
spremlja misel: Nič ni majhno, kar je narejeno iz ljubezni!
Leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti
z geslom »Nosite breme na drug drugemu«
(Gal 6,2) je za nas velik izziv. Ni potrebno, da
gremo iskat ljudi, ki nimajo najpotrebnejšega
za življenje in zato ne morejo do stojno živeti,
v misijonske dežele, dovolj je, da se ozremo
okrog sebe in srečali jih bomo na vsakem koraku. Zaradi svetovne gospodarske in vseh
vrst drugih kriz se je število teh ljudi v Sloveniji v zadnjem času še povečalo.
V ta svet vedno večje teme smo poklicani, da
prinašamo luč, veselo oznanilo. To veselo oznanilo ni namenjeno le tistim, ki živijo lagodno
in v miru jedo svoj kruh, namenjeno je vsem,
še pose bej tistim, ki se vsak dan borijo za
ohranitev svojega dostojanstva.
Kristus nam kaže pot. Pred nas stopa On
kot veliki oznanjevalec Bese de življenja,
molivec, ki cele noči prečuje v molitvi, in
tisti, ki je poln soču tja do vsakega, ki je
potreben njegove pomoči.
Kristjani smo s prerojenjem za Boga – svetim
krstom in z drugimi zakramenti sprejeli poslanstvo, da z brati in sestrami v občestvu
Cerkve stopamo za Kristusom, da oznanjamo
veselo Kristusovo oznanilo, da mo limo in
nosimo bremena drug drugemu. To poslanstvo
pa je še dodatno naloženo vsem izbranim in
poslanim v duhovniški službi ter vsem pasto
ralnim delavcem. Hkrati pa je poslanstvo
nošenje bremena drug drugemu naloženo
vsem ljudem.
Revščina in uboštvo po svetu in tudi pri nas
imata veliko obrazov. Pa pež Benedikt XVI.
poudarja, da je revščina največja sramota
sodobnega sveta.
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Državno tekmovanje v gasilski orientaciji »2010«
13. tekmovanje mlajših in starejših pionirjev ter 10. tekmovanje mladincev je bilo v soboto, 11. septembra 2010 ob 9. uri v okolici Gradu
Snežnik. Tekmovanje je potekalo v organizaciji GZS – Mladinskega sveta
in Gasilske zveze Loška dolina. Nastopili so: mlajše pionirke in pionirji
od 7 do11 let, starejše pionirke in pionirji od 12 do 15 let ter mladinke
in mladinci mešano od 16 do17 let. Pravico nastopa na državni gasilski
orientaciji so imele ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto v vsaki
kategoriji na regijskem tekmovanju v letu 2010. Ekipo so sestavljali
3 člani/-ce, pri mlajših pionirjih in pionirkah pa tudi mentor. Ekipa na
startu prejme kontrolni list in karto terena. S seboj mora imeti kompas.

MLAJŠI/-E PIONIRJI/-KE: Proga za mlajše pionirje in pionirke je dolga
cca 2000 m in ima 4 aktivne kontrolne točke.
STAREJŠI/-E PIONIRJI/-KE: Proga za starejše pionirje in pionirke je
dolga cca 3000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk.

Pozdrav predsednika GZ Slovenije – Tone Koren

Hitro zvijanje cevi – mladinke, (kontrolna točka 2 – Luisin kamen)

Proga starejših pionirjev in pionirk

Proga mladincev in mladink
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1. KONTROLNA TOČKA: zbijanje tarče; izvajajo mlajši/-e in starejši/-e
pionirji/-ke.
Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Izvede se vaja z vedrovko.
2. KONTROLNA TOČKA: prva pomoč – teorija; izvajajo mlajši/-e in
starejši/-e pionirji/-ke.
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4.

5.

6.

Ekipa pisno reši tri vprašanja na poli iz prve pomoči. Pri vsakem
vprašanju obkroži en odgovor.
KONTROLNA TOČKA: prenos vode; izvajajo mlajši/-e in starejši/-e
pionirji/-ke.
Namen naloge je, čim prej napolniti 1,5 litrsko steklenico (plastenka
Fruc) z vodo, ki je na podstavku. Vodo prenašajo s 3 dcl PVC kozarcem v štafetnem načinu (ekipa prejme le en kozarec).
KONTROLNA TOČKA: vezanje vozlov; izvajajo mlajši in starejši pionirji. Pri mlajših pionirjih, vsak izmed treh članov ekipe si izbere po en
vozel (en član ekipe dela jamborski vozel, drugi član ekipe tkalski
vozel, tretji član ekipe pa tesarski vozel). Vsak član dela drug vozel,
brez žreba. Pri starejših pionirjih vrsto vozla tekmovalci izžrebajo tik
pred pričetkom.
KONTROLNA TOČKA: štafetno spajanje cevi na trojak; izvajajo
starejši/-e pionirji/-ke.
Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Za tekmovanje potrebujemo 1 B cev,
2 C cevi in trojak.
KONTROLNA TOČKA: hitro zvijanje cevi; izvajajo starejši/-e pionirji/-ke. Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Namen naloge je, da se čim
prej zvije 1 C cev. Naloga je končana, ko je cev dvojno zvita in speta
s cevnim nosilcem ter postavljena pokonci.

REZULTATI:
– mlajše pionirke. Nastopilo je 31 ekip. Dve ekipi nista končali tekmovanja. Vrstni red 1. m PGD Ivanje selo, 2. m PGD Ledine, 3. m PGD
Semič …
– mlajši pionirji. Nastopilo je 32 ekip. Ena ekipa je bila diskvalificirana,
dve ekipi nista končali tekmovanja. Vrstni red 1. m PGD Ljubljana
Rudnik, 2. m PGD Pristava pri Mestinju, 3. m PGD Pameče – Troblje
…
– starejše pionirke. Nastopilo je 31 ekip. Šest ekip ni končalo tekmovanja. Vrstni red 1. m PGD Račeva, 2. m PGD Cankova, 3. m PGD
Mestinje …
– starejši pionirji. Nastopilo je 32 ekip, tri ekipe niso končale tekmovanja. Vrstni red 1. m PGD Pristava pri Mestinju, 2. m PGD Blatna Brezovica, 3. m PGD Koprivnik 1 …

Postroj pred začetkom razglasitve rezultatov

4. KONTROLNA TOČKA: vezanje vozlov; izvajajo mladinci/-ke. Vrsto
vozla izžrebajo tik pred začetkom vaje.
5. KONTROLNA TOČKA: test iz prve pomoči; izvajajo mladinci/-ke. Ekipa pisno reši tri vprašanja na poli, ki jo dobi na kontrolni točki. Pri
vsakem vprašanju obkroži en odgovor.
REZULTATI:
– mladinke. Nastopilo je 18 ekip. Vrstni red 1. m PGD Velika Pirešica,
2. m PGD Kostanjevica, 3. m PGD Sora …
– mladinci. Nastopilo je 29 ekip. Vrstni red 1. m PGD Hrušica, 2. m PGD
Rova, 3. m PGD Koračice …
Skupno je nastopilo 141 tričlanskih ekip z mentorji ter ostalimi spremljevalci. Tekmovalnemu odboru je predsedoval Boris Koren, vodja
tekmovanja je bil Tomaž Bajt in tehnični vodja je bil Franjo Bukovec.
V pripravo in izvedbo tekmovanja so bila vključena vsa štiri gasilska
društva v GZ Loška dolina, Turistično društvo Loška dolina, Godba Kovinoplastike Lož, Zavod Snežnik in Družba Pooblaščenka.

MLADINCI/-KE:
Proga za mladince in mladinke je dolga cca 5000 m in ima 5 aktivnih
kontrolnih točk.
1. KONTROLNA TOČKA: teorija, požari v naravi; izvajajo mladinci/-ke.
Ekipa pisno reši tri vprašanja na poli, ki jo dobi na kontrolni točki.
Pri vsakem vprašanju obkroži en odgovor.
2. KONTROLNA TOČKA: hitro zvijanje cevi; izvajajo mladinci/-ke. Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Namen naloge je, da se čim prej zvije
1 C cev. Naloga je končana, ko je cev dvojno zvita in speta s cevnim
nosilcem ter postavljena pokonci.
3. KONTROLNA TOČKA: štafetno spajanje cevi na trojak; izvajajo mladinci/-ke. Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Za tekmovanje potrebujemo 1 B cev, 2 C cevi in trojak.

Sodniški zbor
oktober, 2010

Vodstvo tekmovanja Bukovec, Bajt, Gomboc
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Območno združenje Cerknica – Loška dolina
– Bloke
Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica,
e-mail:cerknica.OZRK@rks.si
Tel.: 01 7050 510

V soboto, 19. 6. 2010 je potekalo regijsko
preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči. Samo tekmovanje in delovne
točke smo pripravili po ulicah Cerknice.
Bilo je 5 delovnih točk, kjer so morale ekipe
pokazati svoje znanje pri reševanju, oskrbovanju in transportu poškodovancev. Na
prvi delovni točki je bil prikaz prometne
nesreče, druga točka je bila utopitev, tretja potres, četrta pretep na prireditvi z nevarnimi sredstvi in peta delovna nesreča.
Tekmovanja se je udeležilo 16 regijskih
ekip in 2 ekipi iz sosednje Hrvaške. Med
njimi tudi ekipa prve pomoči Območnega
združenja rdečega križa Cerknica – Loška
dolina – Bloke, ki je na koncu zasedla
1. mesto in se uvrstila na državno prvenstvo.
Ob tej priložnosti pa bi se rad zahvalil
Kmetijski zadrugi Cerknica, Notranjskemu regijskemu parku, vsem prostovoljcem gasilnih društev, Rdečega križa
Cerknica – Loška dolina – Bloke, skavtom,
tabornikom, občini Cerknica in vsem, ki
so kakor koli pripomogli k izvedbi te prireditve. Hvala še enkrat!

Arhiv: OZRK

pomoči
v Cerknici

Arhiv: OZRK

Regijsko
preverjanje
usposobljenosti
ekip prve

Ekipa Ozrk Cerknica: Blaž Kranjc, Klemen
Drole, Boštjan Strmšek, Urban Jakopin,
Klemen Meden, Matej Intihar, trener Denis
Gorjup, koordinator Gregor Pokleka
Samostojni strokovni sodelavec:
Gregor Pokleka

Ekipa OZRK Cerknica: Blaž Kranjc, Klemen Drole, Boštjan Strmšek, Urban Jakopin, Klemen Meden,
Matej Intihar, trener Denis Gorjup, koordinator Gregor Pokleka
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Obmejno – brezmejno
V soboto, 29. 5. 2010 je bila na Babnem Polju prireditev Obmejno
– brezmejno.
Zavod Krog je zasebna, neprofitna organizacija, ki je izvedla otroške
delavnice pod vodstvom Emine Zejnić Hadžić.
Vsako leto sodelavci Zavoda Krog organizirajo rehabilitacijo socialno
ogroženih otrok iz ruralnih področjih Bosne in Hercegovine ter Kosova na slovenski obali. Emina Zejnić Hadžić že od leta 2000 deluje
na področju nevladnega sektorja. Izmed obsežnega nabora njenih
»nevladnih aktivnosti« lahko izpostavimo predstavljanje kulture ostalih etničnih skupin v Sloveniji, vodenje radijske oddaje »Podalpski
selam« na Radiu Študent, delo z mladimi in otroci, marginaliziranimi
skupinami in delo na področju človekovih pravic. Je soustanoviteljica Društva bosansko hercegovskih študentov Slovenije – BH4.
Njeni projekti so do sedaj prejeli že veliko priznanj, kot so: posebno
državno priznanje »Naj humanitarni projekt 2007« s strani ministrice za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije ter laskavi naziv Sončkova osebnost leta
2008 …
Direktorica Zavoda Krog Emina Zejnić Hadžić je prejela v letu 2009
naziv »Naj prostovoljka 2008« s strani predsednika države dr. Danila
Türka in Mladinskega sveta Slovenije.
Med časom, ko so se otroci pod Eminim vodstvom zabavali na delavnicah, smo lahko prisluhnili mešanemu pevskemu zboru Babno
Polje. Pevski zbor je začel z rednimi vajami pred dvema letoma
in se rad odzove povabilu na koncerte tako v Sloveniji kot tudi na
Hrvaškem. Predstavili so se nam tudi ljudski godci in pevci, ki nam
vedno radi kakšno zaigrajo in zapojejo.
V naše kraje so prvič prišli člani društva Pella, ki pojejo makedonske ljudske pesmi (acapella štiriglasje), igrajo na najstarejše
neandertalčevo glasbilo iz Divjih bab, ob spremljavi tapana pa
plešejo enostavne korake makedonskega ora in pojejo pesmi, kot
je na primer makedonsko devojče. Pevce skupine Pella sta povezala
ljubezen do skupnih makedonskih korenin in radost petja. Prepletli
so se v zbor, ki izjemno tenkočutno podaja stare, stare makedonske,
slovenske ... ljudske pesmi – etno glasba par ekcellence.
Duško Aleksovski: »… Prekrasno. So tolku čista ljubov kon Makedonija i lugjeto vo Makedonija nikoj dosega ne pišuval. Se gleda deka
imaš golemo srce, golema ljubov za se: za predmetite, za popjavite,
za lugjeto, što vo denešno vreme e vistinska retkost …«
Gostili smo prijatelje iz Sodražice – sodraške tamburaše. V Sodražici
ima tamburaška tradicija globoke korenine, saj so že pred drugo
svetovno vojno tam delovale kar tri tamburaške skupine. Tamburaši
so se nam predstavili z igranjem narodne, narodnozabavne, starogradske glasbe in z dalmatinskimi pesmimi.
Čeprav nam je ponagajalo vreme, smo se na koncu skupaj zabavali
do jutranjih ur.
Prireditev Obmejno – brezmejno so omogočili: Berta Janež s. p.,
Roman Žagar s.p.

Vesna Žagar, Anita Kolmanič
KUD -39, Babno Polje
oktober, 2010
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Počitniške delavnice za otroke
ČUDOVITO!!!
NAŠLI STE ZAKLAD.
PRIDNO STE REŠEVALI NALOGE IN SE DRŽALI
NAVODIL. POMAGALI STE DRUG DRUGEMU
IN SAMO TAKO STE LAHKO PRIŠLI DO ZAKLADA.
VESELI ME, DA BO TA ZAKLAD PRIPADAL
MOJIM MLADIM PRIJATELJEM.
AMPAK ČAKA VAS ŠE ZADNJA NALOGA.
V ZAKLADU JE RUMENO PRESENEČENJE, KI
GA MORATE Z USTREZNIMI BARVAMI LEPO
OKRASITI, KAJTI TO BO VAŠ SPOMIN NA TOPLE POLETNE DNI.
LEPE POČITNICE ŠE NAPREJ!
BODITE PRIDNI DOMA, V NOVEM ŠOLSKEM
LETU PA VAM ŽELIM SREČNO V ŠOLSKIH
KLOPEH!
VAŠ ZAKLADKO
V mesecu juliju so bile v podružnični šoli
Babno Polje počitniške delavnice in varstvo za
otroke. Otroci so uživali v izdelovanju različnih
izdelkov: ustvarili so si majice, plakate, podali
so se na iskanje skritega zaklada …
Pot do skritega zaklada se je vila čez babnopoljsko planoto, ki so jo prehodili po navodilih
iz pisem, ki so jih prejeli zjutraj ob prihodu. V
pismu je bilo sporočilo o skritem zakladu, načrt

poti do le tega in nekaj kontrolnih točk, kjer so
se otroci morali ustaviti in reševati različne
naloge: nabirati različno cvetje, kamenčke, robide … Med potjo so našli tudi malico, robide,
jagode, šentjanževke … in srečno prišli do
zaklada. Z velikim zanimanjem so preučevali
razvijanje dinozavrov iz jajc, ki so jih med drugim našli v zakladu. Veseli so bili tudi majčk, ki
so si jih kasneje ob prihodu v POŠ Babno Polje
sami tudi poslikali. Uživali so v sprehajanju po
Babnem Polju, igrali so se različne družabne
igre (najbolj zabavna je bila igra z vodnimi
baloni), spoznavali so Ameriko, spoznavali
angleški jezik in brali knjige v angleškem jeziku, ki jih je podarila Ameriška ambasada v
Sloveniji.
Nabrali smo šentjanževke in izdelali šentjanževo olje, se igrali z vodnimi »šprickoti«, ki
so jih dobili v zakladu, pohajali po Farjevici ter
si tam naredili čisto pravo plažo, kot se za poletno vročino spodobi.
Odpravili smo se tudi na izlet v Stari trg na
šolsko igrišče, kjer so se lahko igrali na mivki,
potem smo se peš odpravili na Križno goro,
obiskali domačijo Kandare v Danah ter šli pogledat Cerkniško jezero.
Vesna Žagar, Anita Kolmanič
KUD - 39, Babno Polje

Počitniški čas je za otroke najlepši čas. Letos
je moja hčerka Tina Rigler obiskala vaše organizirano druženje na Babnem Polju in moram
priznati, da se vam iz srca zahvaljujem za
tako pripravljeno in prijetno vzdušje, ki ste ga
pripravili za naše pikapolonice. Otroci so bili
fascinirani, zadovoljstvo je izžarevalo iz njihovih pripovedovanj, ko so se vrnili v domače
okolje. Vse je potekalo v sproščenem vzdušju
in prisotna je bila tudi poučnost.
V upanju,da boste taka druženja pripravljali tudi
v bodoče, se v imenu hčerke toplo priporočam
in veselim novih počitniških druženj.
Lep pozdrav,
mami Maja in Tina Rigler

Poletno šolo v Babnem Polju je obiskoval tudi
Žan Kontelj iz Prestranka. Kljub temu da to ni
bila njegova sredina in ni poznal nikogar se je
zelo hitro vključil in z veseljem hodil v šolo. S
požrtvovalnostjo in trudom vzgojiteljic je bilo
vedno veselo, seznanjen pa je bil tudi z zanimivim programom. Ostala pa je želja, da se
dobimo tudi prihodnje leto.
Družina Troha, Babno Polje

Rada bi povedala, da me Ajda vsaj enkrat na teden spomni na Babno
Polje in na najbolj prijazno Anito na svetu.
Rada bi se zahvalila vsem, ki ste omogočili tako fantastično popestritev
poletnih počitnic.
Seveda sva se tudi midva kot starša maksimalno angažirala, da bi
bilo Ajdino zadnje predšolsko poletje kar se da lepo. Vendar je poletna
delavnica v Babnem Polju, tako kreativna in zabavna, pustila daleč
najlepše spomine. In kako tudi ne bi – toliko novih stvari, toliko prelepih
izdelkov, ki jih skrbno hraniva doma.
Glede na tempo življenja, ki ga živimo, in ljudi, ki jih spoznavam – pa naj
si bo poslovno ali zasebno, sem res vesela, da se še na tem svetu najde
kakšna Anita, ki brezpogojno predaja svoje znanje, veselje in pozitiven
odnos do življenja otrokom, ki jim v današnjih inštitucijah želijo vcepiti
le borbenost, tekmovalnost in še ostale inštrumente, ki prevzemajo
prevlado nad ostalimi, nam bolj znanimi vrednotami.
Vsem, ki ste to delavnico omogočili, predvsem pa Aniti, želim veliko
uspeha in VIDIMO SE NASLEDNJE LETO !!!!
Judita Rigler Kovač
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Bralni krožek Fran Milčinski

Literatura in hortikultura
V septembru je dobil Bralni krožek Fran Milčinski
vabilo na srečanje v vrt ene od članic, g. Milke
Poderžaj iz Vrhnike in sploh nam ni bilo treba
dvakrat reči, kajti vedele smo že, da je vrt pisan
čudež na bregu Obrha, gostiteljica pa kajpak sorodna bralska duša.
Naše ohanje, ahanje in vseh vrst občudujoče
vzklikanje se je začelo že pri vhodu na nekdanjo zaraščajočo se loko in ni ponehalo vse do
slovesa. Kraj je resnično čudežen, predvsem pa
izžareva toliko ljubezni do vrtnarjenja in smisla
za lepo, da se ti za vedno zasidra v srce. Vabi
k občudovanju in posnemanju, pa tudi k zamaknjenemu premišljevanju in umirjenosti.
Seveda se tudi tokrat nismo izneverile svojim
bralskim pogovorom, vtise o prebranem smo
– resda bolj na kratko, saj so knjige tokrat morale deliti naše zanimanje s cvetjem, drevesi,
zelišči, zelenjavo in še čim – izmenjavale ob
mizi, skriti globoko pod povešenimi vejami starega maklena.
Naj fotografije povedo več, gospe Milki in njenemu soprogu pa iskrena hvala za povabilo.
M. O.

oktober, 2010

27

dru{tva

Vstop Turkom prepovedan
cerkev, da smo lahko imeli skupno sveto
mašo. Sami smo pripravljali kosila in bili
smo vsaj toliko uspešni kot županova hči, ki
je vrela mleko. Imeli smo tudi čas za zabavo,
z veseljem smo se hladili v bližnjem potoku,
ob večerih pa prepevali ob skavtskem ognju.
Največ težav smo imeli z iskanjem pameti,
kljub našim naporom je nismo našli, dokler
se nismo vrnili domov. Saj veste, Butalci so
imeli vse, samo pameti ne.
Simona Levec – Pozitivna mravljica

Najatraktivnejša gugalnica na taboru

foto: Andreja Gerbec

tehničnega osebja smo se preizkušali v
skavtskih veščinah, izdelali smo most čez
potok, jambor, klopi in mize. Tako kot pravi
Butalci smo se odpravili peš po sol k Novi
Štifti, seveda smo jo potem tudi posejali,
pa kako je pekla! Za kondicijo smo skrbeli
z redno telovadbo, pravimi butalskimi olimpijskimi igrami in svetovnim prvenstvom
v nogometu med Butalci in Tepanjčani.
Pripravili smo dan odprtih vrat, kamor smo
povabili naše starše, prijatelje in sorodnike,
prišlo jih je toliko, da smo morali razširiti
foto: Andreja Gerbec

Ne, ne gre za kakšno rasistično dejanje, ampak za naslov letošnjega tabora Snežniške
čete. Skavti smo se podali v Vinice pri
Sodražici, ki so bile letošnji drugi dom v
času tabora, kjer smo spoznavali življenje
Butalcev Frana Milčinskega.
Vreme nam je bilo naklonjeno vse dni tabora, tako da nismo potrebovali znamenitih butalskih klobukov, ki varujejo pred
dežjem. Še tisti dan, ko je deževalo, jih rajši
nismo nosili, da se nam ne bi zmočili. Dvajset članov čete, trije voditelji in pet članov

Prvi dvig zastave se je zgodil 9. julija 2010 že pozno zvečer

Nogometno Babno Polje
Poletje se počasi, a nezadržno izteka ter z
njim tudi poletne prireditve v ŠD Planjava
Babno Polje. Ena obširnejših prireditev
Športnega društva na Babnem Polju je bila
– kakor tudi v ostalih krajih našega planeta – svetovno prvenstvo v nogometu.
Predvajanje tega dogodka se je vršilo skoraj na vsakem vogalu in temu se nismo izognili niti na Babnem Polju. Na igrišču pred
osnovno šolo smo postavili vojaški šotor,
namestili LCD projektor in platno in že smo
začeli z ogledi prenosov tekem in navijati
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za svoje favorite. Dogodek je bil zaznamovan v druženju vaščanov vseh generacij in
skupnem navijanju. LCD projektor je last
Športnega društva, namenjen pa je predvajanju raznih športnih dogodkov, predstavitev in ostalih prireditev.
Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji prireditev ter vsem podjetjem in
posameznikom za prejete denarne prispevke
se iskreno zahvaljujemo.

pomagali so:
Svet delavcev – Kovinoplastika Lož d. d.,
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
– podružnična šola Babno Polje, Telekom
Slovenije, KGZ Cerknica, Armobil trgovina, Branka Mlakar s. p., Plastika MOZAIK, Tone Jozelj s. p., Dejan Poje s. p.,
Janež Berta s. p., Avtoprevozništvo Janez
Petrovčič s. p.

vodstvo ŠD Planjava Babno Polje

oktober, 2010

dru{tva
Alenka Veber

Kdor se v nekoliko toplejših mesecih kdaj pa kdaj zapelje po regionalni
cesti Bloška Polica – Babno Polje, bo lahko kaj hitro opazil, da ta cesta postaja vse bolj priljubljena kolesarska prometnica. Bolje telesno
pripravljeni kolesarjenje nadaljujejo na drugo stran državne meje.
Ne manjka pa tudi tistih, ki jim branje zemljevidov v merilu 1 : 25 000
ne dela težav in odkolesarijo, kljub možnosti srečanja z medvedom, še
dalj proti Snežniškim gozdovom.
Za vsaj del kolesarskega razvedrila je na dan slovenske državnosti,
25. junija 2010, poskrbelo Športno društvo Planjava Babno Polje, ki je
organiziralo 6. mali kolesarski maraton. Tudi letošnji mali kolesarski
maraton s startom in ciljem pri trgovini KGZ v Bukovici je potekal že
po ustaljeni progi Babno Polje – Županov laz – Babno Polje v skupni
dolžini 17 km. Vsi udeleženci, ki so progo prevozili, so na cilju prejeli
spominsko medaljo, osvežilno pijačo in sadje. Za izkušene kolesarje
proga ni bila zahtevna, malo manj izkušeni pa so se morali nekoliko
bolj potruditi.
Maraton ni potekal v tekmovalnem duhu, temveč predvsem v duhu
medsebojnega druženja in odkrivanja novih kolesarskih poti v okolici
Babnega Polja.

foto: Alenka Veber

Vzpodbudno nadaljevanje kolesarskih maratonov

Na Županovem lazu

Hkrati pa bi lahko maraton izzvenel tudi kot spodbuda za nadaljnja
razmišljanja o razvoju kolesarske mreže v Občini Loška dolina.

Lidija Bavec

Letovanje v Rabcu
Poletje je čas dopustov počitnic in oddiha. Nekateri si želijo dopust
preživeti s svojimi domačimi, drugi pa imamo radi družbo ali pa so
vdove ali vdovci. Zato se nas je peščica krajanov upokojencev Loške
doline in dva iz Martinjaka organizirano preko znane agencije Relax
odpravilo na skupno letovanje v Rabac od 28. 8. 2010 do 4. 9. 2010.
Rabac leži v jugovzhodnem delu Istre med Reko in Pulo. V 19. stoletju je bil Rabac majhna in slikovita vasica usmerjena v ribolov kot
glavno gospodarsko dejavnost. Zaradi bližine morja in dolge tradicije
ribarjenja so bili ljudje ribiči, mornarji, lastniki ladij in odlični kuharji.
Priseljenci so začeli obiskovati in tudi bivati v Rabcu, kjer so si nato
zgradili lastne vile. Vas je začela počasi rasti v naselje. Prvo vilo v
Rabcu je zgradila družina iz Reke. Z zidavo prvega hotela 1889 se je
mesto še bolj povzdignilo. Danes se je Rabac razvil v lepo turistično
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mesto, obdano s plažami, gozdiči in zalivi. Mediteransko nebo daje
mestu drugačen šarm in je biser kvarnerskega zaliva. Kljub temu
da nima gledališča, kina, galerij, pa ima osupljiv poletni program,
ki vključuje različne festivale. Promenada vzdolž morske obale seže
skozi Rabac. Zabavno je središče, kjer se nahajajo restavracije,
picerije, kavarne in bari.
Mi smo bili nastanjeni v cvetnem kompleksu treh hotelov Narcis,
Hedera in Mimoza, to je v zalivu Maslinica 500 m od centra Rabca.
Hoteli so preurejeni, obnovljeni, lastnik je Italijan. Kar je hotelov v
Rabcu, so jih odkupili Italijani in Španci. V hotelih Narcis, Hedera in
Mimoza so sobe klimatizirane. Čeprav smo imeli rezervirane sobe
brez balkona, smo na veliko presenečenje vsi dobili sobo z balkonom.
V hotelih se nahaja restavracija, aperitiv bar, kava bar, prodajalna
spominkov, supermarket, kozmetični ter frizerski salon, fitnes, savne
in masažni saloni. Notranja bazena z morsko in sladko vodo na žalost
nista bila odprta, ker je bilo še lepo vreme. Predzadnji dan našega
odhoda so odprli notranji bazen z morsko vodo, a ni bil še ogrevan,
ker ga ogrevajo po 19. 9. Zunaj se nahaja nov kompleks zunanjih
bazenov. Prodnata in kamnita plaža se nahaja približno 50 m od hotelov. Vreme smo imeli lepo. En dan, ko je padal dež, smo izkoristili
za savne, solarije fitnes in seveda za naše družabne igre. V skupnem
prostoru hotela Mimoza je vsak večer igrala živa glasba z animatorji,
igrami, skeči in šaljivimi programi, na katerih smo aktivno sodelovali
tudi mi
Ponujajo pa tudi številne oglede in izlete. Nekaj se nas je odpeljalo z
barko na panoramski izlet okoli Rabca in njegovega arhipelaga.
Nasproti hotela, kjer smo bili nastanjeni, pa se nahaja velik kamp
Oliva, kjer stoji mnogo počitniških hišic in seveda šotorov ter kampprikolic.
Ko so nas ljudje spraševali, kam gremo letos na dopust, smo rekli
da v Rabac. Vsi so govorili, da je to lep kraj. Na lastne oči smo se
prepričali, da je res, saj je posajenih mnogo vrtnic in je zelo čisto,
domačini pa so zelo prijazni, pa še dokaj blizu je.
Zahvalila bi se vsem udeležencem za zaupanje, drugo leto pa se
mogoče zopet vidimo,če ne v Rabcu, pa kje drugje.

29

LEKANČKOV BUTIK
IŠLERJI
Testo
150 g bele moke
150 g masla
75 g sladkorja v prahu
75 g mletih orehov
1 rumenjak
limonina lupina

foto: Jasna Lekan

dobro je vedeti

Sestavine zgnetemo v testo in ga pustimo
počivati pol ure. Testo razvaljamo in izrežemo
okrogle piškote, ki jih spečemo v pečici na
180 °C približno 8 minut.
Krema
2 majhni jajci
75 g sladkorja
125 g masla 50 g čokolade
50 g sladkorja v prahu
Jajci in sladkor nad soparo penasto umešamo,
ohladimo, dodamo maslo s sladkorjem v prahu
in stopljeno čokolado.
Po dva piškotka stisnemo skupaj s kremo. Polijemo jih s čokoladnim prelivom in jih okrasimo.
Jasna Lekan

GLINA. Je dež,
je prah, je zemlja,
je kamen …
Oblikujejo jo roke, vendar njeno temeljno moč
doda šele ogenj. Oblikovanje in žganje gline
predstavlja celoten krog življenja, združuje tri
elemente, ki zaznamujejo tradicionalne kulture:
zemljo, ogenj in vodo. Veliki miti o stvarjenju
sveta govorijo o bogu, ki je iz gline ustvaril
človeka, tako v epu o Gilgamešu kot v Bibliji.
Ko je v davnini človek vzel v roke kepo gline in
jo preprosto spremenil v oblike, se mu je odprla pot kreacije. Ko jo je zažgal na ognju, ji je
dal trdnost in trajnost. Takrat je človek postal
stvarnik, kreator svojega univerzuma.
Pusti zimski večeri leta 2009 so v Davidu Almajerju, Evi Berce in Špeli Kandare sprožili neizmerno željo po novem, neodkritem ustvarjanju.
Na pot jim je prišla tista kepa gline …
Ob pristnih občutkih, ki so jih doživljali ob gnetenju in oblikovanju gline, se je začela izražati
ljubezen do naravnega materiala, ki ponuja
neizmerne možnosti novih kreativnih vzgibov
in idej. Izražanje skozi glino je postalo način
sproščanja njihove umetniške zavesti, ki jih
žene k iskanju novega, nenavadnega, estetsko
dovršenega izdelka. Verjamejo v poseben energijski čar ročno oblikovanih glinenih izdelkov, saj
je vsak kos skrbno načrtovan, odraz zahtevnega
procesa, za katerega je potrebna velika mera
potrpljenja, vztrajnosti in znanja. Izdelovanje
30
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dobro je vedeti
glinenih izdelkov namreč ne zahteva le
oblikovnih spretnosti in idej, ampak tudi
veliko znanja s področja žganja gline,
kemije in glaziranja.
Njihovi izdelki so primerni za osebna ali
poslovna darila, ustvarjeni so za uporabo
kot npr. skodelice za čaj in kavo, čajniki,
vrčki za vino ali sok, vaze itd., nekateri
pa služijo kot spominki ali izvirna dekoracija za vaš dom. Poseben pečat dajejo
izdelkom zanimivi efekti barvnih kombinacij, ki jih ustvarjajo glazure, ročne
poslikave ali izrezljani simboli. S tem
dosegajo nivo, v katerem se prepleta
staro z novim ter njihova predstava o
obliki in barvi, ki močno presega preprostost industrijske masovne izdelave.
Ročno oblikovani keramični izdelki izpod
rok Davida, Špele in Eve v sebi nosijo
dušo, vsak zase edinstveno.
Za več informacij pokličite 041699733
– Eva.
Izdelki se poleg svoje unikatnosti in ročne izdelave ponašajo s kvalitetnimi materiali, saj so se osredotočili predvsem na
kamenino, ki je neporozna keramika z barvnim črepom, navadno glazirana s solno glazuro. Zanjo je za razliko od drugih
keramičnih zvrsti značilno, da je površina sintrana, torej zataljena pri zelo visoki temperaturi, saj pri žganju zahteva kar
1200 do 1300 °C, zaradi česar je kameninska keramika trdnejša, enakovredna porcelanu.

Navodilo za ravnanje z odpadno embalažo
KAJ JE EMBALAŽA?
Embalaža so materiali, s katerim varujemo
blago pred zunanjimi vplivi in poškodbami pri
prevozu in skladiščenju. Poznamo papirno,
kartonsko, plastično, kovinsko, stekleno, leseno in tekstilno embalažo. Primeri embalaže
so: vrečka od moke, vrečka od kave, steklenice, jogurtovi lončki, pločevinke, plastenke
od pijač, tetra-pak od mleka in sokov …
KAJ POMENI SISTEM ZBIRANJA
EMBALAŽE OD VRAT DO VRAT?
Med vsemi odpadki najhitreje narašča količina
odpadne embalaže. Večina odpadne embalaže
je uporabne za izdelavo novih izdelkov, kar je
možno le, če je pravilno zbrana.
Rumena vreča ali zabojnik z rumenim
pokrovom je namenjena ločenemu zbiranju
odpadne embalaže, ki nastane v gospodinjstvu. V rumeno vrečo ali zabojnik z rumenim pokrovom zbiramo odpadno embalažo
iz naslednjih materialov: plastika, kovina
in dvoslojna embalaža (tetra-pak).
KAJ BOMO ZBIRALI V RUMENI
VREČI OZ. ZABOJNIKU Z RUMENIM
POKROVOM?
• plastična embalaža (PET plastenke skupaj z
etiketo in zamaškom, jogurtovi lončki, PVC
oktober, 2010

vrečke in folije, embalažna plastika živil in
čistil, plastične posodice od npr. margarine, plastična embalaža od šamponov, mil,
mehčalcev …)
• kovinska embalaža (pločevinke od alkoholnih in brezalkoholnih pijač, konzerve iz
prehrambne industrije, kovinski pokrovi in
druga kovinska embalaža)
• dvoslojna embalaža (embalaža mleka, sokov, napitkov, omak, t. i. tetra pak)
KAJ NE SODI V RUMENO VREČO OZ.
ZABOJNIK Z RUMENIM POKROVOM?
• embalaža iz stekla
• papirna embalaža (vrečke od moke, kartonske škatlice …)
• časopisni papir, pisarniški papir, revije, knjige, zvezki, reklame, letaki, katalogi, pisemske ovojnice
• kovinske doze s potisnim plinom
• onesnažena in neizpraznjena embalaža
živil
KAM Z OSTALIMI LOČENO ZBRANIMI
ODPADKI?
Časopisni papir, papirno embalažo in stekleno embalažo bomo še vedno zbirali ločeno
ter jo tako kot do sedaj vozili na ekološki otok
ali zbirni center v Cerknici ali v Loški dolini.

V zbirnem centru lahko brezplačno oddamo
tudi nevarne in kosovne odpadke.
Zbirni center v Cerknici je odprt vsak dan
od torka do petka od 12.00 do 18.00 ter v
soboto od 8.00 do 12.00.
Zbirni center v Starem trgu je odprt vsak
četrtek od 12.00 do 17.00 ter vsako prvo in
tretjo soboto od 8.00 do 12.00.
KAKO BOMO ODLAGALI V RUMENO
VREČO OZ. ZABOJNIK Z RUMENIM
POKROVOM?
Rumeno vrečo ali zabojnik z rumenim
pokrovom bomo lahko bolj napolnili, če
bomo embalažo sploščili (tetra-pak), stisnili (plastenke in pločevinke) ali zložili enega
v drugega (jogurtovi lončki). Ostanki živil
na embalaži razpadajo in povzročajo neprijetne vonjave, zato izpraznjeno embalažo
splaknemo z vodo.
Napolnjene rumene vreče pripravimo na
prevzemno mesto mešanih odpadkov na dan
pobiranja embalaže do 6.00 ure zjutraj.
Polne rumene vreče se bodo zbirale na
Zbirnem centru v Cerknici, od koder bodo
predane pooblaščenim predelovalcem v
reciklažo.
JP KOMUNALA CERKNICA d. o. o.
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dobro je vedeti

Sprememba urnika odvoza odpadkov
JP Komunala Cerknica d. o. o. obvešča uporabnike storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, da se bo urnik odvozov
odpadkov spremenil s ponedeljkom, 6. 9.
2010.
JP Komunala Cerknica d. o. o. uvaja odvoz odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat.
Gospodinjstva so v ta namen prejela zavoj rumenih vreč oz. zabojnik z rumenim pokrovom
za zbiranje odpadne plastične in kovinske
embalaže.
Zbiranje odpadkov bo potekalo izmenično
14-dnevno, in sicer:
– prvi teden ostanek odpadkov, tj. mešani
komunalni odpadki (M) – zeleni zabojnik,
– naslednji teden embalaža (E) – rumena
vreča oz. zabojnik z rumenim pokrovom
po naslednjem razporedu:
PODROČJE POBIRANJA
1

Cerknica

2

Dolenje Jezero, Zelše, Podskrajnik

3

Stari trg pri Ložu, Lož, Podlož

4

Klance, Škrilje, Dane, Podcerkev,
Nadlesk, Pudob, Podgora, Vrh, Babna
Polica, Markovec, Iga vas, Knežja Njiva,
Kozarišče, Šmarata, Viševek, Vrhnika
pri Ložu, Babno Polje, Dolenje Poljane

5

Rakek

6

Unec, Slivice, Ivanje selo, Rakov
Škocjan, Martinjak, Bločice, Bloška
polica, Sv. Ana, Lipsenj, Gornje Jezero,
Laze, Otok, Žerovnica, Grahovo

7

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, Dolenja vas

8

Velike Bloke, Nova vas, Fara

9

Begunje, Bezuljak, Selšček, Dobec,
Kožljek, Stražišče, Dolenje Otave,
Zgornje Otave, Župeno, Beč, Kržišče,
Pikovnik, Topol, Brezje

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, Sv. Duh, Škrabče, Zakraj,
Godičevo, Strmca, Mramorovo pri
Lužarjih, Radlek, Veliki Vrh, Runarsko,
Benete, Studenec, Ravne, Topol, Metulje, Glina, Studeno
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PRAZNIKI
oktober, 2010

v politiki
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne 20. 9. 2010
z žrebom sestavila naslednji

SEZNAM
potrjenih kandidatov za župana:
1. JANEZ STERLE
roj. 10. 7. 1962, Stari trg – Gradišče 2, Inženir gradbeništva, Župan Občine Loška dolina;
predlagatelj:
OBČINSKI ODBOR SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE LOŠKA DOLINA
2. SLAVICA ČUK
roj. 21. 6. 1955, Lož – Smelijevo naselje 31, univ. dipl. iur. spec., Pravna svetovalka;
predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI, OBČINSKA ORGANIZACIJA LOŠKA DOLINA
3. JANEZ KOMIDAR
roj. 22. 11. 1962, Nadlesk 34, Inženir kmetijstva, Sodelavec za komunalne zadeve;
predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
številka: 041-11/2010-27
datum: 21. 9. 2010

Predsednica:
Sabina Palčič, univ. dipl. iur.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne 20. 9. 2010 z žrebom
sestavila naslednji

SEZNAM
potrjenih list kandidatov za občinski svet:
1. Ime liste: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Predlagatelj: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Branko Troha

21.02.1950

Markovec 20a

PROFESOR ZGODOVINE
IN SOCIOLOGIJE

PREDSEDNIK UPRAVE DELNIŠKE
DRUŽBE

2

Martina Šumrada

04.04.1968

Nadlesk 22

DIPL. ORGANIZATORKA –
MANAGERKA

VODJA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA

3

Andreja Buh

21.04.1960

Lož, Cesta 19. oktobra 46

POSLOVNA SEKRETARKA

POSLOVNI ADMINISTRATIVNI
REFERENT

4

Peter Nelec

16.06.1970

Podgora pri Ložu 4

UNIV. DIPLOMIRANI INFORMATIK

DIREKTOR D.O.O.

5

Anton Žnidaršič

02.12.1948

Podlož 12

PROFESOR ZGODOVINE
IN SOCIOLOGIJE

/

6

Marta Jozelj

05.02.1957

Babno Polje 77

STROJNI TEHNIK

PRODAJALKA

7

Matevž Žnidaršič

08.03.1981

Pudob 60

GOZDARSKI TEHNIK

PODJETNIK

8

Branko Vampelj

07.09.1972

Pudob 55

INŽENIR STROJNIŠTVA

KONSTRUKTOR ORODIJ IN NAPRAV

9

Srečko Troha

16.05.1954

Babno Polje 8a

VOZNIK

KLJUČAVNIČAR

10

Andreja Sterle Podobnik

29.11.1976

Lož, Smelijevo naselje 50

DIPLOMIRANA EKONOMISTKA

PODJETNICA

11

Igor Nelec

28.05.1973

Pudob 2

DIPL. INŽENIR STROJNIŠTVA

VODJA TEHNIČNE SLUŽBE

12

Iztok Mihelčič

05.03.1977

Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 43

STROJNI TEHNIK

KOORDINATOR DELA HIŠNE
KOMUNALE

13

Petra Ožbolt

19.04.1976

Markovec 8b

DIPL. INŽENIR GRAFIČNE TEHNIKE

GRAFIČNA OBLIKOVALKA

14

Miloš Kovač

15.01.1954

Lož, Pod zidom 2

UNIV. DIPLOMIRANI EKONOMIST

NAMESTNIK PREDSEDNIKA UPRAVE
DELNIŠKE DRUŽBE
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v politiki
2. Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Marko Gorše

15.05.1975

Nadlesk 31

INŽENIR STROJNIŠTVA

LIVAR

2

Maja Zupančič

11.06.1965

Iga vas 3

DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA

SAMOSTOJNA PODJETNICA

3

Iztok Klančar

28.12.1963

Lož, Smelijevo naselje 57a ZIDAR

DIREKTOR

4

Romana Zakrajšek

01.05.1979

Lož, Smelijevo naselje 54

UNIV. DIPL. EKON.

VODJA STROKOVNIH STORITEV

5

Bernarda Kandare

09.04.1978

Dane 10

KONFEKCIJSKI MODELAR

GOSPODINJA

6

Marko Čuk

08.03.1985

Podgora pri Ložu 23

ŠTUDENT

/

7

Miran Brus

07.08.1962

Vrhnika pri Ložu 49

LIVARSKI MOJSTER

VODJA PROIZVODNJE

8

Jožef Gorše

23.01.1942

Nadlesk 31

STROJNI TEHNIK

UPOKOJENEC

9

Marjana Žagar

19.05.1964

Iga vas 3

PRODAJALKA

PRODAJALKA

10

Tomaž Kvaternik

20.03.1965

Lož, Cesta 19. oktobra 29

STROJNI TEHNIK

VODJA STROJNEGA PARKA

3. Ime liste: DeSUS LOŠKA DOLINA
Predlagatelj: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKONECEV SLOVENIJE – OBČINSKA ORGANIZACIJA
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Boris Hribar

05.04.1964

Stari trg, Ulica Bračičeve
brigade 28

MANAGER

KOMERCIALNI DIREKTOR GPG D.D.
GROSUPLJE

2

Branka Palčič

17.08.1948

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 37

UPOKOJENKA

/

3

Janez Antončič

03.09.1947

Podcerkev 33

UPOKOJENEC

/

4

Bronislava Buh

18.08.1932

Lož, Smelijevo naselje 41

UPOKOJENKA

/

5

Božidar Ožbolt

28.11.1944

Stari trg, Gradišče 10

UPOKOJENEC

/

6

Jelka Truden

12.05.1949

Lož, Smelijevo naselje 65

UPOKOJENKA

/

7

Bernard Turk

14.05.1946

Lož, Smelijevo naselje 48

UPOKOJENEC

/

8

Ivan Ožbolt

04.08.1942

Lož, Smelijevo naselje 13

UPOKOJENEC

/

9

Feliks Lekan

21.05.1933

Babno Polje 33

UPOKOJENEC

/

10

Franc Novak

30.09.1948

Lož, Smelijevo naselje 37

UPOKOJENEC

/

11

Marija Pantar

15.06.1945

Stari trg, Ograde 12

UPOKOJENKA

/

12

Branko Turk

18.01.1935

Nadlesk 40

UPOKOJENEC

/

13

Dragutin Kraljić

28.03.1953

Nadlesk 40a

UPOKOJENEC

/

14

Marija Tekavc

31.05.1952

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 42

UPOKOJENKA

/

4. Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI, VOLILNA KONVENCIJA, OBČINSKA ORGANIZACIJA LOŠKA DOLINA
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Slavica Čuk

21.06.1955

Lož, Smelijevo naselje 31

UNIV. DIPL. IUR. SPEC.

PRAVNA SVETOVALKA

2

Stanislav Pavlič

01.04.1959

Stari trg, Ograde 3

UNIV. DIPL. PRAVNIK

GENERALNI SEKRETAR MINISTRSTVA
ZA PROMET IN V.D. DIRKTORJA
JAVNE AGENCIJE ZA VARSTVO
PROMETA

3

Viktor Prosenc

03.10.1955

Iga vas 31a

EKONOMIST

UPOKOJENEC

4

Armida Bavec

21.08.1967

Markovec 21a

MAGISTRICA ZNANOSTI ZA
PODROČJE DRŽAVNIH IN EVROPSKIH
ŠTUDIJ

VODJA SLUŽBE MINISTRSTVA ZA
NOTRANJE ZADEVE

5

Franjo Bukovec

22.11.1961

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 28

VZDRŽEVALEC TK OMREŽJA

VZDRŽEVALEC TK OMREŽJA

6

Biserka Levačič Nelec

27.04.1971

Podgora pri Ložu 4

UNIV. DIPL. SOCIALNA DELAVKA

SOCIALNA DELAVKA

7

Ivan Plos

03.03.1949

Podgora pri Ložu 33a

PRAVNIK

UPOKOJENEC

8

Jasmina Ule

23.09.1982

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 40

EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK

REFERENT PRODAJE

9

Anton Mohorič

22.07.1944

Babno Polje 17

POLICIST

UPOKOJENEC

10

Branka Turšič

03.09.1962

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 39

FRIZERKA

DELAVKA V PROIZVODNJI

11

Ljubica Bavec

22.03.1973

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 40

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

MEDICINSKA SESTRA
INŠTRUMENTALKA

12

Monika Debeljak

11.08.1977

Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 38

RAČUNOVODJA

REFERENT ZA DELOVNA RAZMERJA

13

Franc Bavec

13.01.1949

Podcerkev 7

ORODJAR

UPOKOJENEC

14

Branko Kovač

17.06.1950

Podcerkev 45

KV CESTNO MOTORNIH VOZIL

UPOKOJENEC
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5. Ime liste: NEODVISNA LISTA – SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
Predlagatelj: Zdenko Truden, Pudob 54, 1386 Stari trg pri Ložu
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Janez Sterle

10.07.1962

Stari trg, Gradišče 2

INŽENIR GRADBENIŠTVA

ŽUPAN OBČINE LOŠKA DOLINA

2

Zdenko Truden

17.12.1965

Pudob 54

INŽENIR LESARSTVA

VODJA OBRATA

3

Vesna Palčič

03.04.1974

Markovec 40

DR. MEDICINE

ZDRAVNICA

4

Adolf Košmrl

15.01.1968

Vrhnika pri Ložu 44

LESAR ŠIROKEGA PROFILA

DIREKTOR-PODJETNIK

5

Alen Frbežar

08.07.1970

Nadlesk 1a

ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ

MONTAŽA IN PRODAJA
REZIDENČNIM UPORABNIKOM

6

Tanja Šumrada

22.07.1974

Stari trg, Ograde 41

POSLOVNI SEKRETAR

POSLOVNI SEKRETAR

7

Blaž Lipovac

12.08.1950

Babno Polje 14

ZIDAR

UPOKOJENEC

8

Mojca Kovač

30.07.1965

Stari trg, Ograde 46

EKONOMIST

VODJA PREVAJALSKE AGENCIJE

9

Bogomir Komidar

02.01.1966

Nadlesk 18A

OSNOVA ŠOLA

DELAVEC V PROIZVODNJI-VILIČARIST

10

Tamara Klepac Sterle

26.09.1972

Stari trg, Ulica Bračičeve
brigade 25

UNIV. DIPL. ING. ARHITEKTURE

VIŠJA SVETOVALKA ZA OKOLJE IN
PROSTOR

11

Domen Kordiš

09.09.1981

Lož, Smelijevo naselje 38

EKONOMSKI TEHNIK

PRODAJALEC

12

Jana Žnidaršič

21.06.1974

Stari trg, Ulica Bračičeve
brigade 29A

DIPL. ING. LABORATORIJSKE
BIOMEDICINE

VODJA LABORATORIJA

13

Miha Mlakar

13.04.1985

Markovec 15a

ORG. DELA V GOSTINSTVU

PODJETNIK

14

Kristina Ravšelj

09.10.1990

Viševek 17

ŠTUDENTKA

ŠTUDENTKA

6. Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – OBČINSKI ODBOR N.Si Loška dolina
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Jakob Levec

10.12.1979

Pudob 52

UNIV.DIPL.INŽ. GOZDARSTVA

NAMESTNIK VODJA G.O. SNEŽNIK

2

Janja Mlakar

04.05.1974

Viševek 40

INŽENIR KRAJINARSTVA

POSLOVODJA

3

Stanislav Sterle

18.11.1980

Vrhnika pri Ložu 13

UNIV. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE

SAMOSTOJNI PODJETNIK

4

Janja Sterle

21.01.1970

Podgora pri Ložu 32

PRODAJALKA

GOSPODINJA

5

Janez Komidar

22.11.1962

Nadlesk 34

INŽENIR KMETIJSTVA

SODELAVEC ZA KOMUNALNE
ZADEVE

6

Frančišek Komidar

14.10.1954

Klance 4

STROJNI TEHNIK

NA ČAKANJU

7

Katja Virant

01.10.1986

Kozarišče 3

ŠTUDENTKA

ŠTUDENTKA

8

Rudolf Šebenik

04.05.1974

Viševek 15

GRADBENI DELOVODJA

TESAR

9

Petra Kočevar Baraga

31.07.1980

Lož, Cesta 19. oktobra 49

UNIV. DIPL. EKONOMIST

V RAČUNOVODSTVU

10

Boris Žagar

19.04.1947

Dane 12

FIZIOTERAPEVT

UPOKOJENEC

11

Pavla Lavrič

31.10.1941

Lož, Smelijevo naselje 27

UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA

UPOKOJENKA

12

Janez Štefan Truden

24.12.1939

Podgora pri Ložu 24

/

UPOKOJENEC

13

Stanislava Šraj

16.02.1951

Viševek 8

/

UPOKOJENKA

14

Jože Bavec

02.01.1951

Šmarata 9

/

NA ČAKANJU

7. ime liste: ZARES - NOVA POLITIKA
Predlagatelj: ZARES – NOVA POLITIKA
zap.
št.

ime in priimek

roj. datum

naslov

poklic

delo, ki ga opravlja

1

Anita Kolmanič

21.04.1974

Babno Polje 64

VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH
OTROK

PROJEKTNO DELO

2

Frenk Nova

17.02.1968

Podcerkev 21

STROJNI TEHNIK

GLASBENI USTVARJALEC

3

Boštjan Funda

12.10.1975

Iga vas 27a

MEHANIK

ŠOFER

4

Valerija Zupančič

08.03.1964

Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 41

NATAKARICA

NATAKARICA

5

Vojko Mlakar

03.12.1980

Pudob 43

GOSTINSKI TEHNIK, POLICIST

POLICIST

6

Damjan Forjanič

08.02.1981

Podcerkev 9

KOVINAR

SKLADIŠČNIK

7

Vesna Žagar

28.12.1986

Babno Polje 12

ADMINISTRATIVNA

PROJEKTNO DELO

8

Renate Avsec

14.07.1972

Stari trg, Rožnik 6

FRIZERKA

FRIZERKA

9

Gorazd Peček

06.11.1971

Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 40

OSNOVNA ŠOLA

DELAVEC V PROIZVODNJI

10

Erika Funda Ule

10.01.1978

Iga vas 27a

CVETLIČARKA

GOSPODINJA

11

Boris Kolmanič

24.09.1973

Babno Polje 64

KUHAR

KUHAR

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
številka: 041-11/2010-28
datum: 21.09.2010
oktober, 2010

Predsednica
Sabina Palčič, univ. dipl. iur.
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Spoštovane občanke in občani Občine Loška dolina!
Ponovno se Vam predstavljam kot kandidat za župana občine Lošla dolina. V dosedanjem obdobju Vašega
zaupanja sem si kot župan nabral dragocene izkušnje, ki mi bodo služile kot neprecenljiva podlaga za uspešno
delo tudi v naslednjih štirih letih.
Kot župan se bom še naprej zavzemal za kakovost življenja v Loški dolini in za nadaljni razvoj
občine kot celote, vključno z vsemi naselji na območju občine. Nadaljeval in dopolnil bom že
zastavljene projekte. Nadaljeval bom z vključevanjem v razvojna prizadevanja ter učinkovito
črpanje in rabo evropskih in državnih proračunskih sredstev za povečanje blaginje naše občine.
Nadaljeval bom z že zastavljenimi projekti na komunalno-cestnem področju, s poudarkom na izgradnji kanalizacijskega sistema in obnovi vodovodnega omrežja. Še naprej se bom zavzemal za izvedbo projektov
na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa, mladinskih programov ter varstva
starejših občanov s poudarkom na izgradnji večnamenske športne dvorane in pridobitvi koncesije za
dislocirano enoto doma starejših občanov v Loški dolini ter izgradnji nove cestne povezave Stari
trg–Markovec, ki bo poleg prometne razbremenitve omogočila nove razvojne možnosti športnega centra ter
druge infrastrukture.
Zavzemal se bom za dokončno sprejetje občinskih prostorskih načrtov, kar bo omogočalo nova stavbna
zemljišča za stanovanjsko in drugo gradnjo. Nadaljeval bom z gradnjo neprofitnih stanovanj, skrbel za zdravo in urejeno okolje, za
izboljšanje požarne varnosti ter zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Trudil se bom za večjo prepoznavnost naše občine, podporo turizmu in razširitvi turistične ponudbe, za podporo delovanju in razvoju
društev, podporo kmetijstvu in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah ter za podporo gospodarstvu, predvsem na področju storitvenih dejavnosti.
Prepričan sem, da mi bo uspelo. Zaupam v svojo vizijo, v svoje znanje in izkušnje, zaupam v krog sodelavcev in somišljenikov, ki
mi nudijo podporo. Vodi me želja, da v naslednjih štirih letih uspešno zaključim že zastavljene projekte.
Spoštovane volilke in volilci Občine Loška dolina!
Udeležite se volitev, izberite svojega kandidata za župana. Če boste Vaš glas zaupali meni, se Vam že v naprej zahvaljujem za zaupanje in podporo.
Zagotavljam Vam, da bom zagovarjal in uresničeval tisto, kar je dobro za Vas, naše občane in za našo občino.
VSI SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO.

Vaš Janez Sterle

Spoštovane občanke in občani Loške doline!
Ker mi Loška dolina pomeni nekaj, v kar sem pripravljen vložiti svoj čas in svoje delo in čemur želim
izkazati svojo ljubezen, bom kot župan svoje delo usmeril v dobro vseh prebivalk in prebivalcev naše
občine. Skrb za ljudi je tisto, kar me žene naprej in kar daje pečat mojemu dosedanjemu delu. Vaše
potrebe so mi vedno na prvem mestu, vaše zadovoljstvo pa mi je največje možno plačilo za vse narejeno.
Ne mislim obljubljati nemogočega. Obljubim le svojo pošteno besedo vsem tistim, ki vam je do tega, da
se kot župan dokažem s trdim ter poštenim delom, kar bo temelj napredka in razvoja našega kraja. Da
sem dostopen in pripravljen poslušati vsakogar ter da znam pravilno svetovati, sem že dokazal skozi
leta mojega dela v kmetijstvu in v zavarovalništvu ter v vodenju turističnega društva naše občine. Mojo
nesebično pomoč pri reševanju problemov vam obljubljam tudi v prihodnje in vam zagotavljam, da bom
vsakomur pomagal po svojih najboljših močeh. Seveda bom kot župan upošteval tudi veljavno zakonodajo, katere pa za doseganje zastavljenih ciljev pri svojem delu ne nameravam kršiti.

BREZ VELIKIH BESED
... LE DEJANJA!
MOJA VODILA
Skrb za ljudi in kakovost življenja
v občini
Vlaganje v človeške in razvojne
potenciale
Celostna gospodarska in
prostorska strategija razvoja
Infrastrukturne rešitve
za enakopraven položaj naselij
in zdravo okolje

Moje delo bo v celoti usmerjeno v izpolnitev enega samega cilja – v dvig kakovosti bivanja v naši občini.
Vem, da mi bo uspelo. Temelji, na katerih nameravam graditi, so zaznavanje potreb in želja občanov
doline ter pravilna razporeditev finančnih sredstev. Zavedam se dejstva, da bo vse, kar mi bo uspelo
narediti v Loški dolini, predano vsem naslednjim generacijam, ki bodo lahko nadaljevale začrtano smer
ter k že narejenemu dodale svoj doprinos.
Občanke in občani Loške doline, vaš glas se mora slišati, kajti le skupaj lahko stopimo na pot ustvarjalnega napredka in razvoja.
Neomajno verjamem v ljudi, saj smo gonilo vsega in edini, ki lahko spreminjamo svet. Del tega sveta je
tudi naša dolina. Zato vas vabim, da se udeležite volitev in skupaj z mano oblikujte spremembe na tem
majhnem, a prečudovitem koščku sveta.
Janez Komidar

Vzpostavitev sodelovanja na
državnem in mednarodnem nivoju
Odgovorno in preudarno vodenje
v javno korist in skupno dobro
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Spoštovane občanke in spoštovani občani Loške doline!
Vesela sem, da se vam lahko predstavim kot kandidatka za županjo z izhodišči, na katerih bo
utemeljeno moje delo kot tudi delo občinskega sveta in občinske uprave. Razvoj občine bomo
pospešili z usklajeno izgradnjo infrastrukture, od zagotavljanja čiste pitne vode v vseh gospodinjstvih, kanalizacije, cest, z nadaljevanjem projektov in skladnimi novimi, ki bodo zasledovali sleherno možnost za pridobitev državnih in evropskih sredstev. Spodbujali bomo podjetniški pogum,
razvoj obrti in drobnega gospodarstva, turizma, vseh dejavnosti, ki lahko prispevajo nova, kvalitetna delovna mesta v občini. Od podjetij bomo pričakovali večjo družbeno odgovornost, hkrati
pa z razvojem infrastrukture, spodbujanjem izobraževanja, socialno povezanostjo in promocijo
prispevali k njihovim razvojnim ciljem.
Socialna povezanost in gospodarski razvoj sta neločljiva. Zagotovili bomo ekonomsko najbolj
utemeljeno možnost bivanja starejših blizu doma, povezali naselja s centrom z javnim prevozom,
v socialno mrežo, ki naj zagotavlja pomoč in socialno varnost vsakomur vključevali podjetja, javne
zavode, prostovoljce, humanitarne organizacije, vaške odbore in društva. Spodbujali bomo razvoj izobraževanja, tudi s programi
za odrasle in otroško varstvo ter približali zdravstvene storitve občanom z več dejavnostmi v Zdravstveni postaji v Starem trgu
ob hkratnem prizadevanju za ohranitev javnega zdravstva. Vztrajali bomo, da bodo tudi občanom Loške doline na voljo trgovski center, športno-kulturna dvorana, ustrezno vzdrževana neprofitna stanovanja. Terjali bomo odgovorno delo vseh inštitucij, ki
morajo skrbeti za varnost občanov in okolja – delo na črno, delavci brez urejenega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja,
nenadzorovane imisije v okolje niso v čast ne podjetjem in ne občini. Sodelovali bomo skupaj z vsemi, ki znajo in zmorejo delati v
resnično korist skupnosti – kot sposobna, delovna in v prihodnost usmerjena ekipa. Zaupanje, ki ga boste izkazali meni in Socialnim
demokratom, bo naša največja odgovornost. Lepo pozdravljeni!
Slavica Čuk
Kdo je vaša kandidatka?
Univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, celo delovno dobo zaposlena v Kovinoplastiki Lož,
najdlje kot sindikalistka, sedaj pravna svetovalka, funkcionarka Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije, štiri leta članica
komisije za podjetništvo pri Evropski zvezi kovinarjev, obvlada italijanski in angleški jezik, udeleženka številnih izobraževanj in
usposabljanj v Sloveniji in Evropi, dvakrat izvoljena občinska svetnica, poročena, štirje otroci, ljubiteljica umetnosti, narave, gobarjenja, planinarjenja. Izrazit socialni čut jo je povezal na delu in v prostem času z mnogimi »malimi« ljudmi in njihovimi stiskami.
Verjame v delo in dobro v ljudeh.
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Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)
Avtor fotografije: Borut Kraševec

Spoštovane občanke in občani Loške doline!
Tudi Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka, začenja novo pot. Pot, ki je za nami, je že skoraj prehojena in zavedamo se, da se podajamo novim obzorjem naproti.
Toda še preden se podamo na novo pot, obudimo spomine na vse lepe in tudi manj lepe stvari in dogodke, ki jih
puščamo za seboj. Vredno se je iskreno vprašati, ali je bilo vse to res potrebno, ali je bilo vse to res vredno in ali je bil
cilj pravilno zastavljen. Da, gotovo; za vse to, kar smo si zadali, se je bilo vredno truditi. Nabrali smo si veliko dragocenih
izkušenj, prišli do novih spoznanj in ves ta čas zoreli. Danes je naša želja zato še močnejša, naša volja še bolj odločna
in trdna, smer naše poti pa jasno začrtana in gotova. Gremo naprej! Vendar ne želimo ustvarjati sveta le zase – na novo
pot bi se radi podali skupaj z vami, saj vemo, da le skupaj zmoremo premostiti vse ovire, ki bi nam lahko preprečile
dosego zastavljenega cilja.
Nazaj se ne nameravamo ozirati, saj preteklosti ne moremo spreminjati, lahko pa se iz nje učimo in spremenimo
ravnanje v prihodnosti. Prav zato želimo hoditi z vami, saj se skupaj odpravljamo prihodnosti naproti. Vsa naša skupna
prizadevanja je nujno potrebno posvetiti spremembam za prihodnost, ker le tako lahko nam vsem in naši mladi generaciji zagotovimo lepšo bodočnost ter ji začrtamo pot, po kateri bo lahko samostojno in ponosno zakorakala ter risala
svojo lastno.
Pred nami je začetek nove politične poti v občinskem svetu občine Loška dolina. Dosedanje aktivnosti in opravljeno
delo sedanje garniture svetnic in svetnikov ter občinske uprave nam niso vtisnile posebnega pečata zadovoljstva, saj je
perečih vprašanj v občini ostalo še ogromno. Prav iz teh nerešenih vprašanj črpamo navdih in energijo. Pripravljeni smo
žrtvovati svoj čas in naše delo usmeriti v prizadevanje, da se čimprej odpravi razvojna podhranjenost naše občine. Cilj,
ki smo si ga zastavili, je en sam: da vam s svojim delom omogočimo enake možnosti in boljše pogoje življenja; takšne,
kot si jih v resnici tudi zaslužite. Čeprav se radi ozremo po sosednjih občinah ter se primerjamo z njimi, nismo ljudje
v Loški dolini nič manj vredni, nič manj sposobni in predani, pa tudi nič manj delavni, da ne bi zmogli doseči vsakega
cilja, ki si ga zadamo. In glede na vsa ta našteta dejstva vemo, da nam bo le skupaj uspelo premakniti razvoj občine v
pravo smer. Prav zato podpiramo županskega kandidata Janeza Komidarja in njegov program, ki je razvojno usmerjen,
pravičen in odprt za vse občane enako.
Kandidati N.Si Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
za svetnike v občinskem svetu občine Loška dolina
Jakob Levec, Pudob
Janja Mlakar, Viševek
Stanislav Sterle, Vrhnika
Janja Sterle, Podgora
Janez Komidar, Nadlesk
Franc Komidar, Klance
Katja Virant, Kozarišče
Rudi Šebenik, Viševek
Petra Baraga Kočevar, Lož
Boris Žagar, Dane
Pavla Lavrič, Lož
Janez Štefan Truden, Podgora
Stanislava Šraj, Viševek
Jože Bavec, Šmarata
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Za koga? Za Loško dolino! Za Slovenijo!
V Slovenski demokratski stranki smo tudi letos sestavili listo svetnikov, ki se bo potegovala na lokalnih volitvah za izvolitev
v občinski svet. Kot največja opozicijska stranka v državi se zavedamo realnih možnosti Slovenije za nadaljnji napredek
in blaginjo za vse ljudi. Prav tako nismo zadovoljni s sedanjim vodenjem države. Veliko je bilo zamujenih priložnosti
in napačnih odločitev. Kljub temu vemo, da ne bo vedno tako in smo ponovno pripravljeni prevzeti odgovornost, da
popeljemo Slovenijo in njene prebivalce v lepše čase.
Tudi v naši občini je podobna situacija. Zdi se, kot da je zamrl zagon ob ustanovitvi občine pred šestnajstimi leti. Vse bolj
se vrtimo na istem mestu. Druge občine nas prehitevajo po levi in desni. Pogrešamo inovativne pristope pri reševanju
problemov občanov ter dostopnost župana in občinske uprave za vse ljudi še posebej pa za vaške odbore.
Svetniki SDS smo bili v preteklem mandatu med najbolj aktivnimi. Predlagali smo številne spremembe in podajali pobude.
Pri nekaterih smo uspeli, še večkrat pa smo bili preglasovani. Želimo si, da bi bilo v bodočem mandatu drugače in da
županovi svetniki ne bi bili samo dvigovalci rok, ampak da bi se aktivno vključili v delo in razvoj občine. Za začetek je
potrebno iti na volitve in oddati svoj glas. Za listo SDS!

Za župana! Za Janeza Komidarja!
V Slovenski demokratski stranki (SDS) smo se odločili, da za župana podpremo Janeza Komidarja iz Nadleska.
Menimo, da je nujno potrebna sprememba pri vodenju občine in želimo, da tako čutite tudi vi drage volivke in volivci.
Menimo, da je Janez Komidar od vseh treh kandidatov za župana edini sposoben občino potegniti naprej in da je on
edina garancija, da začnemo dohitevati ostale občine. Mi mu bomo stali ob strani in skrbeli, da bo lahko uresničil svoj
program. Zato vas vabimo, da se nam pri podpori pridružite tudi vi in da na volitvah Janeza Komidarja izvolimo za
župana.

Za svetnike SDS!

Na listi SDS bodo kandidirali:
Marko Gorše, Nadlesk
Maja Zupančič, Iga vas
Iztok Klančar, Smelijevo naselje
Romana Zakrajšek, Smelijevo naselje
Bernarda Kandare, Dane
Marko Čuk, Podgora
Miran Brus, Vrhnika
Jože Gorše, Nadlesk
Marjanca Žagar, Iga vas
Tomaž Kvaternik, Lož

Za napredek in blaginjo za vse!
Naš program dela temelji na vsestranskem razvoju Loške doline in Babnega Polja z občutkom za ohranjanje tradicionalnih vrednot, ki so našim prednikom pomagale »stati inu obstati« v tej dolini pod Snežnikom. K programom naših
političnih kolegov težko še kaj dodamo, ker vsi skupaj vemo, s kakšnimi problemi se srečuje naša občina in kakšne bi
bile možne rešitve. Najpomembnejši se nam zdi način, kako se ti programi uresničujejo. V preteklosti smo videli veliko
slabo vodenih investicij, projektov, ki so obležali v predalih, postavljanje osebnega interesa pred skupnim, obračanje
hrbta dejanskim problemom. Temu je potrebno narediti konec in ponovno zagnati projekt »občina Loška dolina«.
Za nas!
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»Dežela ostrnic« - dežela zadovoljnih ljudi!
Da bi prišli do tega, pa ne potrebujemo populistiènih predvolilnih sloganov, temveè
realno oceno trenutnega stanja, realne možnosti in konkretne aktivnosti!
Potrebujemo zagnanost,

veliko angažiranja!

iznajdljivost, veliko komunikacije in predvsem

In to je pravzaprav najveè, kar vam kandidati

ponujamo.

1. Branko Troha
2. Martina Šumrada
3. Andreja Buh
4. Peter Nelec
MI VIDIMO
5. Tone Žnidaršiè
6. Marta Jozelj
od Loža do Babnega Polja
7. Matevž Žnidaršiè
in od Vrhnike do Klanc!
8. Branko Vampelj
9. Sreèko Troha
10. Andreja Sterle Podobnik
11. Igor Nelec
12. Iztok Mihelèiè
13. Petra Ožbolt
14. Miloš Kovaè
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Postanimo sprememba, ki si jo želimo
Sprejmite izziv!
Zares močne vaške odbore – okrepiti je potrebo vlogo vaških odborov ter jim zagotoviti tudi primerne
finančne vire za realizacijo njihovih projektov;
Zares transparentne občinske finance – poraba proračunskih sredstev in delovanje javnih zavodov
morata slediti javnim interesom in ne interesom lokalnih elit;
Zares v dobrih odnosih s sosedi – nujno je izboljšati sodelovanje s sosednjimi občinami in še poglobiti obmejno sodelovanje s hrvaškimi občinami;
Solidarnost naj Zares postane vrednota, še posebej naj se nameni pozornost razvoju socialnega
podjetništva ter skrbi za starejše, socialno šibkejše občane;
Zares zdrava občina Loška dolina – dostopne zdravstvene storitve (fizioterapija in ortodont v Starem
trgu);
Zares povečati samooskrbo s hrano – spodbujati projekte, ki bodo povezali lokalne proizvajalce in
potrošnike;
Zares za nova delovna mesta – na podlagi izdelanih razvojnih prioritet vlagati maksimalna razpoložljiva
sredstva v podporo gospodarstvu in podporno infrastrukturo gospodarstvu;
Zares prijazna občina za mlade družine – urejeni prostorski načrti, otroška igrišča ter pomoč pri
reševanju prvega stanovanjskega problema naj bodo prioriteta našega okolja;
Zares občina s posluhom za potrebe mladih – občina, ki ne zna v svoje delovanje in projekte
vključevati mladih, njihovega zanosa in idej, nima prihodnosti.
Zares za strokovno izdelano razvojno strategijo – Samo z jasno določenimi cilji bomo lahko sprejemali ukrepe, ki bodo presegali 4-letni mandat občinskega sveta in župana. Na podlagi te razvojne
strategije moramo izdelati in identificirati tako javne kot zasebne projekte, ki nam bodo dali razvojni
zagon.
S konkretnimi dejanji, lastno voljo in aktivnostjo bomo spremenili kvaliteto življenja v občini.
Ponujamo voljo, energijo in ideje, srčnost, predanost, svobodo in pogum. Kot skupina smo inovativni,
spoštljivi, drzni in aktivni. Združiti želimo vse, ki se že zdaj trudijo spreminjati in ki želijo kraju dodati
nove vsebine in vrednote.
Poskrbeli bomo, da bo postalo življenje v občini Loška dolina privilegij, ne ovira.
Lista ZARES
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SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
– neodvisna lista s podporo volivcev

Spoštovane občanke in občani, spoštovane volilke in volilci!
Udeležite se prihajajočih lokalnih volitev. Zaupajte svoj glas tistemu, ki
je sposoben izpolniti Vaša pričakovanja. Izberite tistega, ki je sposoben
upravičiti Vaše zaupanje. V kolikor smo to mi, se Vam že vnaprej zahvaljujemo.
Svoje delovanje, svoje znanje in svoje izkušnje bomo usmerili v
uresničevanje vsega tistega, kar bo dobro za Vas, za občane, za našo
lepo Loško dolino.
Zatorej: SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO!

Neodvisna lista Skupaj naprej ZA Loško dolino se v predvolilni boj
podaja v prenovljeni zasedbi. V naših vrstah se nam je pridružilo veliko novih ljudi, ki so uspešni in uživajo zaupanje na svojem področju
delovanja. Prepričani smo, da bodo s svojim elanom, s svojim znanjem
in izkušnjami zagotovilo za to, da predvolilna sporočila ne bodo ostala
le prazne obljube na papirju, temveč se bodo izpolnila kot realizirana
dejanja v naslednjem štiriletnem obdobju.
Povezuje nas slogan »Od ljudi ZA ljudi«, s čimer želimo poudatiti
odprtost za ideje in konstruktivne predloge, s katerimi lahko vsi skupaj
prispevamo k obogatitvi kvalitete življenja v Loški dolini. Še naprej
želimo biti aktiven in konstruktiven nosilec političnega, gospodarskega, družbenega in družabnega življenja v Loški dolini. Predvsem pa si
želimo, da bo občina v službi ljudi, njihovih interesov in potreb, ne pa
prostor privatnih in osebnih interesov posameznikov in medstrankarskih merjenj moči.
Naša vizija v prihajajočem štiriletnem obdobju je:
– KVALITETNO ŽIVLJENJE NAŠIH OBČANOV
– RAZVOJ OBČINE KOT CELOTE IN VSEH NASELIJ NA NJENEM
PODROČJU
– NADALJEVANJE IN DOPOLNITEV ŽE ZASTAVLJENIH PROJEKTOV
– ČRPANJE SREDSTEV IZ SKLADOV EU IN DRŽAVNEGA PRORAČUNA
ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTOV
Naš izziv je uresničitev zastavljenih ciljev:
– nadaljevanje in dopolnitev že zastavljenih projektov na komunalno
cestnem področju, s poudarkom na obnovi vodovodnega omrežja in
gradnji kanalizacijskega sistema,
– izgradnja večnamenske športne dvorane,
– pridobitev koncesije za dislocirano enoto doma starejših občanov v
naši občini,
– obnova kulturnega doma,
– subvencioniranje nekaterih zdravstvenih storitev, ki jih morajo občani
plačevati sami,
– nadaljevanje gradnje manjših neprofitnih stanovanj (po katerih je
največ povpraševanja), s poudarkom na obnovi starejših stanovanjskih objektov,
– dokončno sprejetje občinskih prostorskih načrtov, kar bo omogočilo
nova stavbna zemljišča za stanovanjsko in drugo gradnjo,
– projekt nove cestne povezave Stari trg–Markovec,
– podpora gospodarstvu, predvsem na področju storitvenih dejavnosti,
– spodbujanje razvoja novih, kvalitetnih delovnih mest,
– podpora kmetijstvu in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah,
– nadaljevanje projektov na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, športa, mladinskih in študentskih
programov ter varstva starejših občanov,
– zagotavljanje dobre dostopnosti do osnovnega zdravstvenega varstva,
– podpora razvoju turizma in razširitvi turistične ponudbe,
– podpora delovanju in razvoju društev,
– obogatitev in popestritev družabnega življenja
– skrb za izboljšanje požarne varnosti ter zaščite pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– skrb za urejeno in zdravo okolje.

NEODVISNA LISTA S PODPISI VOLIVCEV:
SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
1. JANEZ STERLE, Gradišče 2
ing. gradbeništva; župan občine
2. ZDENKO TRUDEN, Pudob 54
ing. lesarstva; vodja obrata
3. VESNA PALČIČ, Markovec 40
dr. medicine; zdravnica
4. ADOLF KOŠMRL, Vrhnika 44
lesar; direktor – podjetnik
5. ALEN FRBEŽAR, Nadlesk 1A
elektrotehnik telekomunikacij
6. TANJA ŠUMRADA, Ograde 41
poslovna sekretarka na področju izvršbe
7. BLAŽ LIPOVAC, Babno Polje 14
zidar; upokojenec
8. MOJCA KOVAČ, Ograde 46
ekonomistka; vodja prevajalske agencije
9. MIRKO KOMIDAR, Nadlesk 18a
delavec, viličarist
10. TAMARA KLEPAC STERLE, Ul. Bračičeve br. 25
univ. dipl. ing. arh.; višja svetovalka za okolje in prostor
11. DOMEN KORDIŠ, Smelijevo naselje 38
ekonomski tehnik; prodajalec
12. JANA ŽNIDARŠIČ, Ul. Bračičeve br. 29a
dipl. ing. lab. biomedicine; vodja laboratorija
13. MIHA MLAKAR, Markovec 15a
org. dela v gostinstvu; podjetnik
14. KRISTINA RAVŠELJ, Viševek 17
študentka

Naše ogledalo je naše dosedanje delo, naši ljudje in naše besede,
konkretizirane v dejanjih!
oktober, 2010
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Kaj manjka v Obrhu?
Dragi bralci in bralke občinskega glasila Obrh!
V naši Loški dolini ne manjka tako kulturnih
kakor športnih talentov, ki nas vedno znova in
znova razveseljujejo s svojimi uspešnimi rezultati ali dosežki. Nekateri najdejo svoj prostor
tudi v občinskem glasilu Obrh, ki je tako kot po
navadi pester in zanimiv. V njem najdemo vsa
področja, ki se vežejo na Loško dolino in njeno
dogajanje v njej.
Tudi sam rad s kakšno pesmico pripomorem
k pestrosti občinskega glasila. Prav gotovo pa
se za vrati naših domov skrivajo še zanimive

stvari in talenti, ki bi lahko pripomogli ali pa
na svoj način sodelovali v Obrhu. Zadnje čase
se mi zdi, da v naši dolini in na straneh Obrha
manjkajo mladi, tu predvsem mislim na mladino, ki je ustvarjalna, in bi bilo tudi prav, da bi
košček svoje ustvarjalnosti delili z bralci glasila. Tudi sam osebno nimam nobenih pripomb
na glasilo Obrh in tudi vedno znova rad sežem
po njem in če mi še čas dopušča, preberem
tudi vsebino v njem.
Velike pohvale gredo seveda tudi uredniškemu
odboru, ki se vedno znova trudi, da bi bili

občani na straneh Obrha čim bolj obveščeni
o aktualnih dogodkih. Me pa zelo zanima, kje
je danes tista mladina, ki je bila nekdaj v šoli
zelo uspešna. Tudi študentska cona je s strani
Obrha kar izginila. Ne vem, ali še deluje ali ne,
ampak kakor koli že vsi, ki imate zanimive informacije o dogajanju v Loški dolini pošljite na
uredništvo svoj prispevek ali pa fotografijo in
mogoče ga bo uredniški odbor tudi objavil.
Pa prijetno jesen vam želim!
Dragan Ignjić

Na fasadi moje hiše Pudob 6 je z oljnato rdečo barvo napisano: »Pahor maš čez Kolpo«. Kdo je to napisal in zakaj, ne vem.
Piscem in njihovim pokroviteljem pa sporočam:
Če ste me želeli kot Pahorjevega simpatizerja ali kot člana
njegove stranke SD prizadeti z napisom na moji hiši, ste
udarili mimo. Nisem član nobene politične stranke. Tudi
stranke SD ne. Izstopil sem iz stranke SD ravno zato, ker se
z dejanji gospoda Boruta Pahorja kot predsednika stranke ne
strinjam. Z napisom ste me pa le prizadeli. To dejanje ima
zavarovalnica ovrednoteno kot vandalizem. Za vandalizem pa
hiše nisem zavaroval, misleč, da vandalizma v Loški dolini
ni. Moja zmota! Stroške popravila fasade, če se bom za to
odločil, bom moral zato plačati sam.
Tone Premk

(Ne)urejenost obcestnih počivališč in turizem
Kar nekaj mesecev je minilo od vseslovenske
čistilne akcije, ki je bila po besedah akterjev zelo uspešna. A na našo žalost smeti še
vedno niso odpeljane, so na kupih in ležijo že
mesece.
Vždrževanje glavne ceste od Bloške Police
do Babnega Polja naj bi imelo Cestno podjetje Ljubljana, oddelek – ali kakor se že reče
– Cerknica, a ko vidim raznorazne smeti,
se vprašam, zakaj obstaja to podjetje, a res
samo za zimsko pluženje. Dne 18. 8. 2010 v
popoldanskem času sem se samoiniacitivno
odpravil po tej glavni cesti in se ustavil samo
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na točkah, ki so namenjene počitku. Vseh teh
točk je 7 in na vseh sta dve klopci in pa miza,
nekaj metrov oddaljena pa je posoda, približno
200 litrov prostornine. Do tu vse lepo, a ko
sem si vse to pobliže ogledal, me je bilo osebno sram, ker so bile posode do vrha polne, zaudarjalo je po gnilem, vsebina pa raznolika ...
ohoho. Same klopi in mize so v dobrem stanju,
a so zaraščene z vejami dreves in grmovja,
obdane s peskom in predvsem listjem. Vse to
sem, kolikor sem mogel, počistil, pometel in
pa oklestil vejevje, tako da vsaj na prvi pogled
izgleda pospravljeno.

Iz priloženih slik se vidi, da so sedaj prostori
vsaj malo bolj človeški. Verjetno se bo veliko ljudi smejalo mojemu početju, vem, da je to kaplja
v morje, a so vsi odpadki preveč moteči, da bi
jih samo gledal. Mogoče pa bo pristojne vzpodbudilo k ukrepanju in našemu boljšemu počutju.
Turizem ni samo pobiranje denarja na vsakem
koraku, hkrati pa vsem obiskovalcem naše
prelepe doline ne moremo ponuditi stekleničke
vode, kave, kaj šele mirnega obiska v wc-ju.
Če sem komu stopil na žulj, naj se zamisli nad
samim sabo.
Srečko Vidmar
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Alenka Veber

Po železniških tirih z Rakeka v Babno Polje
Spodaj navedeni odlomek iz Trohovega
obširnega pripovednega dela Iz obmejne
Notranjske, napisal ga je ob vrnitvi iz domovine
v Severno Ameriko leta 1928, me je vzpodbudil k nadaljnjemu raziskovanju glede načrtov
za izgradnjo železniške proge med Rakekom in
Babnim Poljem. Pogovori s sokrajani mi niso
dajali kakšnega posebnega upanja. Skoraj vsi
so bili začudeni nad idejo, da bi bilo Babno
Polje povezano z Rakekom prek železniških
tirov oz. kakršnih koli načrtov niso poznali.
Vse dokler nisem v članku Alenke Kačičnik
Gabrič (2000: 59) našla podatek, da je Henrik
Schollmayer Lichtenberg – upravnik posestva
Snežnik – sodeloval pri pripravi podatkov za
gradnjo železniške proge Rakek–Babno Polje.
Ta podatek navaja tudi Slovenski biografski
leksikon pod geslom Schollmayer - Lichtenberg
Henrik. Od tu dalje je šlo veliko lažje. Prav tako
ga lahko najdemo v prevodu Jožeta Sterleta
(1998) v knjigi Snežnik in schönburški vladarji:
zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem.
»Tisto ozemlje je največ raditega ostalo tako
nepoznano in nerazvito, ker ni nobene železnice
preko njega. Od Rakeka na Notranjskem pa do
Delnic ali Lokev na Hrvatskem je okoli 25 ur
pešpoti po glavni cesti. Med tistima oddaljenima postajama so številna sela in vasi, nadalje
velikanski gozdovi, med katerimi zavzemajo
največ površine grajski, kateri so last graščine
Snežnik in graščine Čabra.
Omenjeni gozdovi se razprostirajo na kilometre daleč, preko širnih strmin in dolin. Gozdovi
nudijo največ zaslužka okoliškim prebivalcem.
Nekako pred 22 leti so vladni inženirji merili
in delali načrte za železnico, katere proga se
bi imela položiti od Rakeka čez Loško dolino
do hrvatske meje od tam pa naprej do prve
postaje na Hrvatskem, Delnic ali Lokev.
Ko pa je enkrat glas izbruhnil, da bodo delali
železnico, jih je bilo večina proti. Kmetje iz

Naslovna stran predračuna za lokalno železnico
Rakek–Babno Polje
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Loške doline so najbolj nasprotovali, češ, da
jim bo železnica odvzela zaslužek. Tistikrat
so dobro zaslužili z vožnjo, ko so les prevažali
iz gozda do žag in od tam naprej na kolodvor
Rakek.
Čul sem pa sam več starih ljudi, ko so prerokovali prokletstvo, kadar bo vse prelezla
‘železna kača’. In tako so tudi pravili, da je bilo
že zdavnaj prerokovano, da bo takrat gorje na
svetu.
Take so bile tiste sanje starih ljudi, kateri so bili
v veliki zmoti. Kjer je prelezla ‘železna kača’,

Če upoštevamo podatek, da so se v Državnem
železniškem svetu na Dunaju začeli Slovenci
uveljavljati šele z letom 1902, takrat je bil odposlanec ljubljanske Trgovske zbornice Ivan Hribar imenovan za člana Železniškega sveta, so
bili načrti za našo progo izdelani dokaj hitro.
Arhiv Republike Slovenije v fondu Graščina
Snežnik (SI 778) hrani naslednje dokumente o
izgradnji železniške proge:
1. Elaborat ing. Emanuela Rindla z Dunaja
za izdelavo železniške proge Rakek–Babno
Polje, februar 1904.

Pregled železniških postaj (Rakek, Cerknica, Grahovo, Bloška Polica, Stari trg - Lož, Poljane, Babno Polje)

so danes cvetoča mesta in vasi, prokletstvo je
pa tam, kjer železnice ni.
Kjer se je železnica razvila, se je tudi druge
vrste industrija, ker so imeli dobro sredstvo
za transportacijo, kjer pa železnice ni, se pa
tudi industrija ne more razviti in je velik križ s
prevoznino v eno in drugo stran.
Vzemimo slučaj, da so tistikrat zgradili
železnico. Ali se ne bi bili tisti kraji povzpeli
do boljše bodočnosti. Pogojev je dovolj.« (Troha
1928)
Po meni znanih virih lahko začetke ideje o izgradnji železniške proge Rakek–Babno Polje
iščemo v Hribarjevem gradbenem programu
(Hribar je bil ljubljanski župan in poslanec
v deželnem zboru). V letu 1893 je skupaj z
dvanajstimi člani deželnega zbora predlagal, naj kranjska dežela pospešuje graditev
železnic. Med drugim je razvil tudi program, v
katerem je razporedil železniške zveze, ki naj
bi jih gradili, v tri razrede. V prvi razred naj bi
spadala tudi proga Rakek–Cerknica–Snežnik.
(Mohorič 1968: 182) Hribar je kasneje izdelal
konkreten gradbeni program, kjer lahko najdemo podatek o železniški progi Rakek–Lož–
Snežnik. Proga naj bi bila dolga 22 km, stala
pa naj bi 528 000 gld. (Mohorič 1968: 184)

2. Tabelo terenskih razmer in meritev za normalnotirno železniško progo Rakek–Babno
Polje, februar 1904.
3. Predprojekt normalnotirne lokalne železniške proge Rakek–Babno Polje, razvid postaj, b.d.
4. Predračun za normalno lokalno železnico
Rakek–Babno Polje, priloga B, gradnja postaj,
oskrba z vodo in postavitev delavnic.
V fondu Okrajno glavarstvo Logatec (SI 134)
pa lahko najdemo dokument Projekt gradnje
lokalne železnice Rakek, Babno polje.
Elaborat ing. Emanuela Rindla – Normalspurige Localbahn RAKEK–BABENFELD
Rindlov elaborat obsega 15 listov na roko
napisanega tehničnega poročila o normalnotirni lokalni železnici RAKEK–BABNO POLJE.
V njem Rindel med drugim piše o: namenu
lokalne železnice, izpeljavi trase ter o postajah in postajališčih. Iz elaborata v nadaljevanju povzemam le nekatere zanimivosti oz.
razmišljanja ing. Rindla.
Nikakor pa s svojim povzemanjem ne opravljam pionirskega dela na tem področju. Na
tem mestu moram omeniti obsežno knjigo
zgodovinopisca Ivana Mohoriča Zgodovina
železnic na Slovenskem 1968. V knjigi na
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Podpis ing. Emanuela Rindla

straneh 284–287 predstavi načrt železnice v
poglavju Načrt železnice Rakek–Lož–Prezid. V
opombi pa pristavi: »Popolni operat z načrti in
rentabilnostnim računom ter anketnim materialom hrani avtor.« Arhiv Republike Slovenije
hrani fond Mohorič Ivan, 1918–1978, SI AS
949. Primerjava med vsemi fondi bi nam verjetno dala celostnejšo podobo.
Med dokumenti iz fonda Graščina Snežnik je
namreč tudi prepis Izkaza prilog zadevajoče
zgradbe lokalne železnice Rakek–Babinopolje,
ki jih je prejelo predsedstvo trgovske in obrtne
zbornice za Kranjsko v Ljubljani, dne 23. decembra 1907. Pod izkazom je podpisan Josip
Lenarčič. Mohorčič se je po 1. svetovni vojni
zaposlil pri Zbornici za trgovino, obrt in industrijo in tako mu verjetno ni bilo težko priti do
dokumentov. Iz izkaza lahko razberemo, da je
dokumentacija obsegala 8 glavnih enot, ki so
bile razdeljene še v priloge označene z rimskimi številkami, od I. do VIII. S tem, da je priloga
IV Projekt – bestehend aus (projekt vsebuje)
vsebovala 11 dokumentov.
Vrnimo se k elaboratu ing. Rindla in predvsem h kratkemu povzetku namena lokalne
železnice. Mohorič (1968: 285) navaja, da
sta gozdno gospodarstvo in lesna industrija
na Notranjskem velikega konkurenta dobila
po dograditvi železniških zvez od Siska do
Sunje in do Slavonskega Broda ter bosenskih
priključnih postaj.
Prevoz s konjsko vprego po izredno slabih cestah do železniške postaje na Rakeku je tako zelo
podražil blago, da je spričo rastoče konkurence
bosenskega lesa postajalo uspešno vnovčevanje
lesnih polizdelkov vedno težavnejše. Položaj je
postajal čedalje težji. V letu 1900 se je položaj
tako zaostril, da je bila misel o zgraditvi
železniške povezave, vsaj iz Rakeka do Babnega Polja, že bližje uresničitvi. Tako so sklenili

zgraditi po Cerkniški in Loški dolini železnico,
ki bi povezovala glavne dovozne centre in lesne
industrije s postajo na Rakeku.
Eden od aktivnejših sogovornikov pri
načrtovanju gradnje železniške proge skozi
Loško dolino je bil takratni upravitelj celotnega gozdnega posestva na gospostvu Snežnik
Henrik Schollmayer Lichtenberg. Tako se je
3. junija 1903 v Trgovski zbornici v Ljubljani
udeležil sestanka skupaj z bodočimi glavnimi
uporabniki železnice od Rakeka do kranjske
meje pri Babnem Polju (Mohorič 1968: 285).
Sestanka so se udeležili tudi Alojz Žnidaršič
(župan iz Loža), Franc Škrbec (načelnik obrtne
zadruge v Ložu), Franjo Žagar (lesni industrialec v Markovcu), Ivan Rus (župan in industrialec v Loškem potoku) in dr. Frey (komercialni
inšpektor južne železnice in predsednik zbornice Josip Lenarčič. (Mohorič 1968: 285)
Schollmayer je po dogovorih s sestanka
pripravil podatke za izdelavo načrtov za izgradnjo železnice. (Kačičnik Gabrič 2000: 59)
Pripravljalne študije za gradnjo 34.427 km
dolge lokalne železnice od Rakeka čez Cerknico, Bloško Polico do Loža, Starega trga in
Babnega Polja so govorile v prid uresničitvi te
zamisli (Mohorič 1968: 285).
Načrt je izdelal ing. Emanuel Rindl z Dunaja
februarja 1904. Načrtoval je normalnotirno
progo, dolgo 34,427 km, s postajami v Rakeku,
Cerknici, Grahovem, Bloški Polici, Starem trgu
in Ložu, Poljanah in v Babnem Polju. Železniško
ministrstvo je potrdilo načrte in izdalo koncesijo. Med tistimi, ki so pridobili koncesijo
za železnico, je bil tudi lastnik veleposestva
Snežnik, knez Herman Schönburg Waldenburg, vendar ideje o izgradnji železniške proge
zaradi nasprotovanja prebivalcev, ki so se bali
za zaslužek od prevozništva, niso uresničili.
(Kačičnik Gabrič 2000: 59)

Postaja BABNO POLJE, vodna postaja; pri km 34,25, kota 752,60, dolga 250m, v katastrski občini Babno polje,
leži ok. 3 km od hrvaškega kraja Prezid
oktober, 2010

Po Rindlovih načrtih naj bi železnica stala
4 521 000 kron ali 131 321 kron na kilometer.
Proga bi imela v glavnem značaj izvozne
železnice za snežniške gozdove, dalje za gozdove čabranskega veleposestva in zahodnega
dela Auerspergovih gozdov, ki so gravitirali na
Bloško planoto. (Mohorič 1968: 286)
Po prvi svetovni vojni se je položaj za ta načrt z
novo državno mejo na Snežniku in neposredno
za Rakekom kot obmejno postajo bistveno spremenil, vendar pa spričo motorizacije cestnega
prometa vprašanja železnice niso več načeli.
Ko je železnica stekla skozi druge slovenske
kraje, je to pomenilo znanilca tehnične revolucije in predvsem razvoja industrije. Hkrati
pa je na široko odprla pot tujemu kapitalu in
tujemu podjetništvu. Spremenila pa je tudi podobo naselij. Iz Mohoričeve knjige lahko razberemo, da so bile železnice osrednja točka
na programih takratnega političnega življenja.
In prav vsaka ima svojo zgodovino. Tako je
železniška proga Rakek–Babno Polje preživela
le na papirjih. O tem, kaj nam bi prinesla in
odnesla, na tem mestu ne bomo razpravljali.
So pa ohranjeni načrti in ideja pomemben
delček naše krajevne zgodovine.
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In Akcija.
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