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»Dvajset let samo�tojno�ti Republike Slovenije«
Namesto uvodnika DRAMILO Valentina Vodnika:
Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Pólje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe rede.
Za uk si prebrisane glave
pa čedne in trdne postave.
Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš, ak
nisi zaspan.
Lej, stvarnica vse ti ponudi,
iz rok ji prejemat ne mudi!
Lenega čaka
strgan rokav,
palca beraška,
prazen bokal.

Prijetno poletje želim
urednica

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. oktober 2011
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko
tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti
morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno
gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff
formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu
ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisana Times New Roman,
velikost črk 12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma
80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo
glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško
tipkane strani (3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). •
Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme
si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo
objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi
naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 1450 izvodov • Uredniški
odbor: Martina Kočevar, Mojca Kovač, Domen Kordiš, Anita Kolmanič, Bernarda Kandare, Milena
Ožbolt in Vera Jasna Lekan • Odgovorna urednica: Andreja Buh • Naslov uredništva: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu • E-naslov: obcina@loskadolina.si •
Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • fotografija na naslovni strani: Jakob Levec »Mezelišče« •
Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Marjetka Troha

6. redna seja občinskega sveta
V četrtek, 23. junija 2011 je potekala šesta redna seja
občinskega sveta občine Loška dolina.
Svetniki so poleg Odlokov o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela SPV in drugih občinskih delovnih teles, sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o predkupni pravici
na nepremičninah. Poleg tega so obravnavali Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega
podjetja Komunala Cerknica d.o.o. ter sprejeli povešanje cen storitev odlaganja komunalnih odpadkov. Seznanili so se z dosedanjo realizacijo pogodbe postopka prodaje zemljišč za
izgradnjo trgovskega centra ter prejeli razlago 78. člena poslovnika občinskega sveta. Predsednica Nadzornega odbora je na seji predstavila poročila njihovega dosedanjega dela ter
občinski upravi podala predloge in priporočila za nadaljnjo delo. Glavna točka seje je bila
kadrovska sestava sveta Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik. Člani občinskega
sveta so izglasovali, da bodo člani v novem mandatu Milena Strle, Tanja Mlakar, Peter Nelec
in Peter Prevec. Potrjeni člani bodo v svetu zavoda delovali štiri leta.
Ob koncu seje sta župan in direktor JP Komunala Cerknica d.o.o. seznanila javnost o zaprtju vodnega vira Obrh ter podala nekaj informacij o problematiki z vodooskrbo v občini Loška dolina.

Danica Zrim

Uspešni osnovnošolci
pri županu

Najbolj uspešne učence v osnovni šoli je sprejel župan in jim podelil priznanja. Skladno s
Odlokom o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina učenci, ki so
vsa leta osnovnošolskega izobraževanja svoje delo opravljali odlično in uspešno, prejmejo
Bronasti grb Občine Loška dolina. Učenci, ki so svoje delo odlično opravili v zadnjem letu
osnovnošolskega izobraževanja pa prejmejo Priznanje Občine Loška dolina.
Bronasti grb občine Loška dolina v letošnjem letu so prejeli:
Maruša Hribar, Primož Vampelj, Martin Troha, Matej Kraševec, Miha Bajc,
Lara Truden in Veronika Špeh.
Priznanje Občine Loška dolina pa so prejeli:
Ana Kandare, Tina Mlakar, Jana Vesel in Maruša Koren.
Vsem prejemnikom Bronastega grba in Priznanja iskreno čestitamo in jim želimo uspešno
nadaljnjo pot šolanja.

POPOTNICA IN …
V sončno jutro
smo se zbudili,
na Rihtarjevi domačiji
se dobili.
Tretji pohod
je pred nami,
pohodniki iz različnih krajev
danes smo zbrani.
Alenka je spet
tečaj za vodnika naredila,
še bolj strokovno
nas bo vodila.
Po poti izkušnje
si bomo izmenjevali,
po vaseh pa peli
in se sladkali.
… zaključek
Tretji pohod
uspešno smo izpeljali,
nevihto na poti
nič za hudo jemali.
Po vaseh
so lepo nas pogostili,
z nami zapeli
in se veselili.
Domen, Magda in Luka
za vzdušje so skrbeli,
kar naprej
harmonike v rokah imeli.
Damjana na citre
lepo je igrala,
posebno vzdušje
v cerkvah dajala.

»Ugotovil sem, da v življenju ni tako pomembno, kje SMO, ampak kam smo namenjeni.
Da bi pripluli do pristana, moramo pluti, včasih z vetrom, včasih proti njemu - toda
pluti moramo - ne smemo se ustaviti na naplavini ali se zasidrati pred ciljem.«
Oliver Wendell Holmes

Hvala vsem,
ki ste stali nam ob strani
in lep dan
preživeli z nami.
Anita Bajec
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Delo z ljudmi in za ljudi je težko in odgovorno,
a ničesar drugega ne bi opravljala s takim veseljem
Lidija Jurkovič je doma iz majhne slovenske istrske vasi Zazid, ki leži tik ob kraškem robu. Domačini tam
pravijo: »Mi nismo Čiči, ne Brkini, mi smo jušto na konfini« (točno na meji). Že trideset let pa živi in dela v
Loški dolini, kjer se počuti zelo dobro - rada ima ljudi, pokrajino in svoje delo. Lidija Jurkovič je namreč
policistka in že 18 let vodja policijskega okoliša Loška dolina in Bloke.

■ Gospa Lidija Jurkovič, pred 30-imi
leti vas je življenje pripeljalo k nam, v
Loško dolino. Kako se spomnite takratnih
začetkov?
Prvič sem v dolino prišla za prvomajske praznike. Tu je šele dišalo po pomladi, medtem
ko je bilo na Primorskem že vse v razcvetu.
Prva stvar, ki sem jo opazila, je bilo dejstvo,
da tu ni kamna. Pri nas doma ga je seveda
veliko in tu sem ga pogrešala. Morda ga
imam zato precej okoli hiše, saj mi je vsak
kamen lep.
Drugi spomin na moj prvi obisk pa je začudenje nad ravnino. Ko sem se iz Gornjega
Jezera pripeljala proti Danam, sem zagledala
čudovito ravnino, ki ne omejuje pogleda. Takoj mi je bila všeč in optimistično sem zrla
svojemu bodočemu domovanju naproti.
Kot sem že rekla, je bil moj prvi obisk v času
prvomajskega praznovanja in zvečer sva se z
mojim možem (ki je to postal malo kasneje)
udeležila vaškega kresovanja na Markovem
hribu (pri Markovcu). Tam sem spoznala
moževe prijatelje in se z njimi takoj »ujela«.
Ker sem po naravi komunikativna in se rada
pogovarjam z ljudmi, mi ni bilo težko navezati nova poznanstva. Morda je moja prednost primorsko poreklo, saj smo Primorci
že po naravi sproščeni in dobrovoljni ljudje.
Notranjci ste malo bolj zaprte narave, težje
medse sprejmete novega človeka, a, ko ga, je
povsem »vaš«, saj ste krasni ljudje.
V dolino sem že prišla kot policistka. Pripravništvo sem pred tem opravila na takra-

tni postaji milice Koper, na šolanju v Ljubljani spoznala svojega moža Milana in že
oktobra leta 1981 začela delati na policijski
postaji v Cerknici. Takrat je bila postaja še
na Partizanski cesti, kasneje smo se preselili
v novo stavbo, ki smo jo tudi že obnovili in
imamo danes lepo, sodobno in funkcionalno
postajo. A sem sama malo v njej, saj je moje
delo predvsem terensko.
Vaše delovno področje je zelo široko, saj
pravzaprav delate na vseh področjih, kadar
je potrebno (ste tako imenovana policistka
splošnjak), večji del pa seveda pokriva vodenje policijskih okolišev Loška dolina in Bloke, kar počnete že polnih 18 let.
Da, z veseljem opravljam to zahtevno in
predvsem odgovorno delo. Morda je od
daleč videti enostavno – občani me vidijo
z otroci na cesti, kjer jih učim pravilnega
obnašanja v prometu. Pa je odgovornost izredno velika, delo zahteva stalen nadzor in
maksimalno skoncentriranost.
■ Ko ste že omenila otroke, z njimi
izredno veliko delate.
Res je, preventivna dejavnost in vzgoja se
začneta že v vrtcu. Otroke pripravljamo na
prve samostojne korake v prometu, čeprav
so v prometu pravzaprav že od rojstva in se
učijo od svojih staršev. Ker pa ne moremo
vedeti, česa jih starši naučijo, gremo policisti
z njimi skozi celotno uvajanje. Najmlajši so
čudoviti. Zelo poslušni in obnašanje v prometu, katerega jih učimo, sprejemajo zelo
dobro. Upam si trditi, da so tudi rezultati teh
preventivnih akcij že vidni. Ni jih moč zapisati, ampak upam, da bodo nekoč ti otroci
tudi dobri vozniki in da bodo doprinesli k
večji prometni varnosti.
Kot sem rekla, začnemo z najmlajšimi in
osnovami v cestnem prometu – varno prečkanje vozišča, hoja ob vozišču, učimo jih, da
morajo biti vidni in vsi poznajo kresničke.
Na nižji stopnji osnovne šole nadaljujemo z
učenjem pravilnega ravnanja v cestnem prometu, skupaj s starši jih seznanjamo z varno
vožnjo v avtomobilu (poudarek na varnostnem pasu), o varnem vstopanju in izstopanju iz avtomobila in seveda tudi iz avtobusa,
kar je predvsem pomembno na šolskih izletih oziroma ekskurzijah.

O varnosti v cestnem prometu pravzaprav seznanjamo otroke skozi celotno osnovno šolo.
S svojimi programi, pa tudi s sodelovanjem,
kadar nas pokličejo učitelji, ko želijo naše sodelovanje pri svojem delu in programih.
V petem razredu izvajamo projekt »Policist
Leon svetuje«, v katerem je zajeto veliko
področij: prometna varnost, varnost doma
in zunaj doma (tudi kopališča, smučišča…)
kazniva dejanja, nasilje nad otroci in mladostniki ter vrstniško nasilje.
Otroci dobijo delovne zvezke in skozi predavanja in pogovore pridobijo veliko znanja. Predavanja rada popestrim s primeri iz svojega dela,
pomagam pa si tudi s sodobno tehniko, tudi s
filmi. Prav ob gledanju krajšega filma o nasilju
med vrstniki sem močno poudarjala (in upam,
da se otroci tega zavedajo), da je občutek varnosti otrokova osnovna pravica.
Tu so še kolesarski izpiti, izvedli pa smo tudi
projekt izpitov za pešce, ki sta ga pripravila moja kolega Bogdan Paternost in Robert
Poje. Trenutno tega projekta ne izvajamo
več, ampak, če se pokaže potreba, da morajo
otroci osvojiti teoretično znanje, potem to
naredimo. Praktično pa otroci izpit naredijo vsakokrat, ko prečkajo cesto oziroma so
udeleženi v prometu.
Kolesarske izpite opravljajo učenci petih
razredov. Narediti morajo teoretičen del in
preizkus na poligonu. Naučijo se uporabljati
zaščitno opremo (predvsem čelade) in poznajo pravilno opremljeno in varno kolo.
Pravilno opremljeni in oboroženi z znanjem
smejo v cestni promet.
Sestavni del programa v osnovnih šolah so
tudi predavanja na temo odvisnosti. Opravljamo jih v osmem ali devetem razredu in
mladim predstavljamo predvsem posledice
uživanja prepovedanih drog. Podučim jih
seveda tudi o vrstah drog, da, ko zapustijo
osnovno šolo in se morda srečajo z njimi, ne
morejo reči, da niso vedeli, za kaj gre in kakšne posledice uživanje prepovedanih drog
prinaša. Seveda pa je od posameznika potem
odvisno, kako reagira. Otroci so dojemljivi,
predvsem za nove, neznane stvari. In, ko se
morda srečajo s prepovedano drogo, je njihov odziv odvisen od mnogih dejavnikov.
Od informacij, ki so jih pridobili (tudi z našo
pomočjo) in veliko od družinskega okolja.
Če otrok v svoji družini čuti varnost in je
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deležen pravih stvari, potem jih ne bo iskal
drugje. Svoje otroke moramo imeti radi in se
maksimalno potruditi, da jim nudimo pravo
zavetje in prave vrednote.
Predavanja na temo odvisnosti (na žalost)
lahko obogatim prav z izkušnjami odvisnikov, saj se veliko pogovarjam z njimi – tudi
pri nas jih ni malo. Radi bi se rešili odvisnosti,
a je težko, saj droga zasvoji telo, duha in psiho.
In »izkopati« se ne morejo sami, zato staršem
odvisnikov vedno ponavljam, naj jim pomagajo, saj brez njihove pomoči ne bo šlo.
Sodelujem tudi s starejšimi občani, kjer izvajam preventivni projekt » ne pozabite na
varnost«.
■ Pa se vrniva k prijetnejšim temam.
Že vrsto let sodelujete z občinskim
svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, kjer poleg ostalih aktivnosti,
vsako leto pripravite tudi zelo zanimivo
zaključno prireditev.
Naše sodelovanje je res že dolgoletno in zelo
plodno. Prav pred kratkim smo obnovili
stopinje varnih poti v šolo, obnovili poznavanje varne vožnje s kolesom in si ogledali
poučne filme s področja prometa. S članoma
SPV Andrejo Ravšelj in Marjanom Vampelj
se srečujemo pogosto, tudi izven uradnih
sestankov, kadar se pač pokaže potreba. V
svoje delo skozi vse leto z veseljem vložimo
veliko svojih prostih ur. Tako je tudi s pripravo zaključne prireditve, s katero otroke
pospremimo varno na počitnice. S pomočjo
glasbenih izvajalcev, ki jih izberejo učenci
(letos so bili to Atomicharmonic), se otroci za dobra dva meseca poslovijo od šolskih
klopi v želji, da preživijo prijetne in predvsem varne počitnice.
Sem tudi član SPV Občine Bloke in sodelujem v štabu civilne zaščite Občine Loška dolina in Občine Bloke.
■ Gospa Lidija Jurkovič, povejte nam še o
vaših drugih delovnih področjih – če smo
že pri varnosti, kakšna je splošna varnost
v Loški dolini in na Blokah?
Do tega trenutka lahko govorim o ugodni
prometni varnosti, saj ne beležimo hujših
zadev. Je pa v prometu tako, da lahko pride do nesreče, v kateri je udeleženo več oseb
(npr. avtobus) in statistika je takoj slaba in
uničeno delo in garanje za nekaj let.
Ker pa smo v poletnem času, bi opozorila
predvsem motoriste (ter voznike motornih
koles in koles z motorjem), da je njihova hitrost, predvsem v naseljih, še vedno prevelika. Še vedno je tudi veliko preveč vinjenih
voznikov na cestah in tako se jih na žalost
veliko trezni na policijski postaji.

LJUDJE IZ SOSESKE

■ Kadar vozniki naredijo prekršek,
predvsem prekoračitev dovoljene
hitrosti, se največkrat jezijo na policiste,
ki so jih ustavili. Pa so krivi le vozniki
sami in sami odgovarjajo za svoja dejanja
ter plačujejo globe, ki so z
novim zakonom še višje in hujše.
Reakcija kaznovanih prekrškarjev pa ni prava. V tujini (že v sosednji Avstriji, npr.) nihče ne vozi prehitro, tudi Slovenci ne, kadar
se peljemo po njihovih cestah. Sodelavec mi
je povedal za lep primer iz Kanade, ko sta s
kolegom peljala po avtocesti, pa mu je kolega – Slovenec dejal, naj pelje hitreje, saj ni
nobenega policista na cesti. Taka je naša miselnost, mislimo na možnost, da nas pri prekršku ujamejo, ne pa na posledice, ki lahko
pripeljejo tudi do prometne nesreče. Na to,
da lahko izgubimo vozniško dovoljenje, da
lahko povzročimo poškodbe ali celo smrt,
tudi na to ne pomislimo, da v določenih primerih zavarovanje ne krije stroškov. (V tujini npr. je zavarovanje za »kritične« voznike
bistveno dražje.)
■ Osebno menim, da policisti morate
biti veliko na cesti, dokler voznikom
upoštevanje prometnih predpisov in varna
vožnja ne pride povsem v podzavest.
Tako je in ravno zato toliko delamo na področju preventive z mladimi, da jim že dovolj zgodaj previdna in varna vožnja prideta
v podzavest. Res je, da so nekatere naše ceste
v slabšem stanju, ampak to ni in ne more
biti izgovor – če je cesta slaba, je potrebno
vožnjo pač temu prilagoditi. Varnosti si namreč ne moreš kupiti z denarjem, ampak si
jo lahko zagotoviš le s pametjo.
■ Kaj pa druga področja varnosti?
Tudi področje kaznivih dejanj je dokaj ugodno. Beležimo nekaj tatvin, nekaj poškodovanja tuje stvari (lastnine )- ob tem naj navedem, da bomo grafite na fasadi v Pudobu
najverjetneje raziskali.
Opozarjam pa ljudi na samozaščitno obnašanje – naj skrbijo za svoje stvari, se primerno organizirajo, predvsem, ko odidejo
na dopust. V dolini se sicer ljudje med seboj
poznamo in – lahko bi temu rekli tako – pazimo eden na drugega, ampak tudi k nam
prihajajo tuji ljudje, ki morda niso slabi,
ampak – kot pravijo – »prilika naredi tatu«.
Zato – lepo prosim, ne puščajte na vhodnih
vratih listka »Nas ni doma, pridemo čez 14
dni« - to kar vabi nepridiprave.
Odlična varovalo pred vlomi so tudi domači
psi (ki pa ne smejo biti privezani na prekratki
verigi!), za katere pa moramo seveda primerno skrbeti. V nasprotnem primeru, sploh pa
v primerih mučenja živali, imamo policisti
potrebna pooblastila za ukrepanja in verjemite, da ukrepamo.
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V Loški dolini je tudi precej tujcev. Gre za
delovne migrante, ki ne ogrožajo varnosti
domačinov. Tudi tem ljudem ni lahko, so
daleč od doma in družin, težko delajo za
malo boljši kruh, kot bi ga dobili doma in
zato domačinom svetujem veliko mero strpnosti. Spomnimo se, da so tudi naši rojaki
po drugi svetovni vojni odhajali v tujino in
gotovo tudi njim ni bilo lahko.
Jaz sama ne delam razlik med ljudmi po njihovi verski, politični, narodnostni in rasni…
pripadnosti. Ločim le poštene in nepoštene,
pa še med nepoštenimi iščem tisto dobro v
njih, kar bi jih preusmerilo na pravo pot.
Moj osnovni moto je: pomagati ljudem in
kot prva naloga varovanje življenja ljudi in
premoženja. To je predvsem opazno v policijski pisarni, ki v Loški dolini obratuje
vsako sredo. V pisarni se namreč oglasijo
občani tudi zaradi povsem »nepolicijskih«
zadev. Včasih le ne vedo, kam naj se obrnejo,
komu naj »potožijo«, včasih so le osamljeni
in želijo pogovor. Vsem rada pomagam in
prav delo v policijski pisarni je potrditev, da
so me domačini sprejeli in mi zaupajo. Vem
pa, da ljudje velikokrat jemljejo stvari preveč osebno in gojijo morda določene zamere zaradi mojega strokovnega in zakonitega
ukrepanja.
■ 30 let že službujete –v tem času ste
prav gotovo naleteli na dogodke, ki so
vas vendarle prizadeli in užalostili - kako
zaščitite sami sebe?
Služba narekuje svoje, moje delo je z ljudmi
in za ljudi in potrebno ga je opravljati kar
najbolje. Obravnavala sem veliko nesreč s
smrtnim izidom, veliko dogodkov, kjer so
ljudje izgubili ali si sami vzeli življenje in
najtežji del posla je obveščanje svojcev.
Tudi policisti smo le ljudje, ki take stvari
nosimo v sebi. Spomnim se vseh žalostnih
dogodkov, ki so zaznamovali moje delo v
policiji in vem, katere lučke gorijo za koga.
Ampak – to je moje delo. Sprejemam ga in
naučila sem se zavarovati sama sebe. In ne
dojemam službenih zadev čustveno, saj potem nebi mogla reagirati razumno. Sproti
dam iz sebe tisto, kar me teži, da se mi ne
zamajejo tla pod nogami.
Nisem pa samo policistka, sem tudi mamica treh otrok in stara mama čudovite vnukinje Nike.
Imam pa tudi svoja mala veselja, ki mi olajšajo vsakdanjik in kjer si »napolnim baterije« - svojo malo kmetijico, živali, rože in
mojo rodno Primorsko, kamor se zelo rada
vračam.
■ Gospa Lidija Jurkovič, hvala vam za
pogovor in prijetne počitnice želim!
Prijetne počitnice tudi vsem vam! Želim vam
varno življenje in sporočam, da vas bom še
spremljala – upokojitev naj še počaka.
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Vnukinja Bojana

60. obletnica poroke: Sabina rojena Asoli in Mirko Troha

Pisal se je sočni poletni dan na jutro
25. junija davnega leta 1951, ko sta mlada,
sedaj že pradedek in prababica, stopila
na skupno življenjsko pot.
Iz vasi Babno Polje je konjska vprega peljala
kočijo imenovano »fijaker«, na kateri sta sedela fant v obleki in dekle v kostimu, s šopkom
belih nageljnov v roki. Namenjena sta bila v
sosednjo občino na matični urad, kjer naj bi
potekala skromna civilna poroka v spremstvu
poročnih prič Mlakar Frančiške in, danes žal
že pokojnega, Mlakar Jožeta. Po obredu sta
sedaj že poročeni par sedla na avtobus, ki je
takrat peljal do Ljubljane. Na kolodvoru sta

mladoporočenca nestrpno čakala sestra Angela Troha poročena Kovačič in Lovro.
V Frančiškanski cerkvi na Tromostovju sta
po opravljeni spovedi izmenjala zaobljubi in
tako postala mož in žena. Še istega večera sta
z vlakom odpotovala na poročno potovanje v
Vojvodino, točneje v tako imenovani Kolut, ki
je danes del Srbije, države bivše Jugoslavije.
Oče je kruh služil s trdim delom cestarja, ko
je na roke krpal prav vsako luknjo, ki so jo
izdolble takratne vremenske razmere in vozovi s konjsko ali volovsko vprego. Mama je
kot hišna gospodinja skrbela za hišo, hlev in
stare starše. Tako so zdevanje ostrnic in številna dela na polju padli na njena bremena.
Pod njenimi žuljavimi rokami še danes uspe
najboljši kruh in domači rogljički. Plod njune
ljubezni in predanosti drug drugemu so trije
otroški glasovi, ki so se z mačkami in psi podili okrog hiše.
Zob zgodovine sega v davno leto 1942, ko so v
vas prihrumeli italijanski vojaki in pobili skoraj vse mladeniče, ki so bili stari okrog 20 let.
Kar jih je ubežalo smrti, pa naložili na tovornjak in odpeljali v koncentracijsko taborišče
Rab, med njimi tudi mojega dedka. Ujetniki
so dan za dnem trdo garali in malo jedli, hodili bosi in brez oblek, bili predmet posmeha in
mučenja. Da mučenju ni bilo konca, priča tudi
zgodba, ko je del ujetnikov prešlo v roke nemške oblasti, ki prav tako ni bila prizanesljiva.
Po nekaj letih trpljenja, večkratnega srečanja
s smrtjo se je končno vrnil domov, težak le 35
kilogramov. Še danes rad pove kakšno anekdoto, ki je kljub boleči zgodovini in trpljenju
polna smeha in velike volje do življenja.

Uroš Bavec, Tajnik PGD Stari trg

Evropsko leto prostovoljstva

Na občinski prireditvi »MED OSTRNICAMI«
pri gradu Snežnik, smo Starotrški gasilci prevzeli gasilsko vozilo – avto cisterno AC 16/60.
Upravni odbor PGD Stari trg je sklenil, da
predlaga svojega člana za državno GASILSKO
ODLIKOVANJE ZA POSEBNE ZASLUGE V
GASILSTVU. Na prireditvi ob prevzemu vozila,
je Vinko Bavec prejel omenjeno odlikovanje, od
predstavnice gasilske zveze Slovenije Marinke
Jelovčan.

napravil tečaj za sodnika gasilsko športnih
disciplin in tečaj na Igu za nevarne snovi.
Opravljal je funkcijo tajnika IGD 19 let. Za
delo je prejel republiško gasilsko odlikovanje
3. 2. in 1. stopnje. Že leta 1998 se je vključil v
delo Prostovoljnega gasilskega društva Stari
trg kot blagajnik. Med gasilci se temu reče
dvojno članstvo. Vseeno se je odločil, da v
letu 2003 prestopi v PGD Stari trg, saj je na
dveh stolih težko sedeti.

Vinko Bavec je član gasilske organizacije od
leta 1973. Svojo gasilsko pot je začel v Industrijskem gasilskem društvu Kovinoplastika
Lož in bil član do leta 2003. V tem času je
opravil naslednja gasilska izobraževanja: za
gasilca, nižjega gasilskega častnika, strojnika
motorne brizgalne, v Starotrškem društvu je

Večji del prostega časa poleg dela v gasilskem društvu, kjer še vedno vodi delo blagajnika, posveti vodenju Šahovskega kluba
kot njegov predsednik. In ravno Starotrški
gasilci omogočajo, da Šahovski klub lahko
deluje, namreč nudijo brezplačno uporabo
sejne sobe.

Skupaj sta prehodila že dolgo življenjsko pot,
ki je bila posuta tako s cvetovi vrtnic, kot z njihovimi trni, danes 25. 06. 2011 pa obeležujeta
60. obletnico poroke. Ob tej priložnosti dovolite, dragi bralci in bralke, da se jima ponovno
zahvalimo za ves trud, ki sta ga vložila v to, da
bi njihovi otroci imeli kruh in zrasli v poštene in dobre ljudi. Iskrenim čestitkam ob tako
visokem jubileju skupnega življenja se pridružujejo trije vnuki, dve vnukinji, trije pravnuki
in tri pravnukinje.
Bog jima nakloni še mnogo zdravja, da bi v
njun topel domek lahko vsakdo prišel na dobro kavo in ogromno, tako žalostnih kot nasmejanih, zgodb.
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Stane Korenjak

Čas in prostor se vedno le širita
Srečanje z invalidom Petrom Zalarjem

Živeti-umreti je usoda naša
a cilj nam je visoko posajen,
glej drevo za usodo nič ne vpraša
in večno se bori za svoj namen.
Oton Zupančič

V Cerknici deluje medobčinsko društvo
invalidov in pokriva občino Bloke, Cerknica
in Loška dolina. Jožica Škrlj je dolgoletna
sodelavka in aktivistka tega društva. Že
večkrat me je nagovarjala naj napišemo
nekaj o mladem invalidu Petru Zalarju, ki je
doma v Hruškarjih. Ker pa je postal invalid
v nesrečnem srečanju z medvedom ga pa
tako poznamo vsi. Tokrat pa sva se vendarle
odpravila k njemu na obisk v Staro Goro
pri Novi Gorici kjer v Varstveno delovnem
zavodu sedaj živi.
Peter je doma v Hruškarjih tam pri Sv.
Vidu. Življenje v idilični vasici ga je gotovo zaznamovalo. Gozd in čista narava, ki jo je imel
na pretek ga je napolnjevala. S prijatelji so se
podili po gozdu, plezali po drevju, iskali gozdne sadeže in uživali. Z domačimi živalmi si je
bil prijatelj. Čeprav niso imeli kmetije si je kot
desetletni fantič umislil in kupil svojo kozo.
Posebej blizu so mu bili konji. Ko si je bilo potrebno izbrati poklic se je odločil za kuharja.
Toda življenje je zelo nepredvidljivo. Spoznal
je, da mu je načelo: »Človek je zato, da živi in
ne živi zato, da je« zelo pomembno. Čeprav je
kuhar zelo lep poklic se mu je v nekem trenutku zazdel neustvarjalen. Življenje ga je gnalo
naprej. Odločil se je za prekvalifikacijo in si
kruh služil kot varnostnik.
Ko je bil Peter star dve leti ga je menda
dedek posadil na konjski hrbet ne vedoč, da
bodo konji kasneje njegova velika ljubezen.
Občudoval je te lepe in bistre živali. Pri štirinajstih letih se je privadil jahati ter se pričel
aktivno ukvarjati s konji. Predvsem pa je pomembno, da se je navadil konja pravilno voditi, saj mora biti konj- jezdec tandem. Posebna
dogodivščina se mu je zgodila. Ko ga prijatelj
Franc Okorn iz Drage povabil, da bi šel snemat film na Tajsko. Seveda mu to ni bilo potrebno dvakrat reč. Tja sta nato odpotovala z
Angelom Todorovim, ki je sicer Bolgar in v
Sloveniji deluje kot trener jahanja. Naslednjih
pet mesecev sta se zelo spoprijateljila in sodelovala z ogromno armado filmarjev pri nastajanju velikega spektakla o nacionalni Tajski
zgodovini. Na Tajskem konji niso običajni in
domačini se ne spoznajo nanje. Imela sta status direktorja konjev. Tako sta igrala Portugalce, ki so sodelovali pri njihovi nacionalni osamosvojitvi. Snemala sta prizore kot dvojnika

glavnih igralcev. Poleg tega sta učila statiste in
igralce jahati. Ker si konj in slon nista prijazna
drug do drugega jih je bilo potrebno navaditi,
da so nekako prenašali. Pa tudi kot kaskaderja
na konjih sta se poskusila. Tudi skrb za vzdrževanje je bila njuna. Torej, vse kar se je dogajalo s konji je bila njuna naloga. Nepozabni
so spomini na snemanje prizorov ko tesno
skupaj v akciji sodeluje po 1500 vojakov 200
konjev 40 slonov 20 parov vprežnih bivolov
brez števila koz, kokoši, otrok, starcev, ranjencev bojevnikov. Seveda so pa takšno množico
ljudi in živali nato elektronsko namnožili na
sto tisoč glavo vojsko. To so spomini, ki jih
Peter ne bo pozabil.
V življenju pa se človeku zgodi tudi kaj nepredvidljivega. Na primer. Peter se je iznenada srečal z medvedom. Kratek spopad. Koma.
Zdravniki v belih haljah. Invalidski voziček. Da
invalidski voziček kot večni življenjski sopotnik.
Ob srečanju si mi je zdelo smiselno, da ga
vprašam o počutju človeka, ki se zaradi nesreče kar čez noč znajde na invalidskem vozičku.
»Kakšno si občutil, ko se ti je nenadnem zožil
časa in prostor?« ga povprašam. Sledi odgovor, ki je presenetljiv. »Pa saj to ni res. Meni
se je čas in prostor povečal« pravi. Nato vso
stvar podrobneje pojasni. V življenju so stvari,
ki se nikoli ne zmanjšajo. Tako gre čas naprej
se tudi doživljanje širi. Vselej prihajajo novi
ljudje nova spoznanja in novi dogodki. Le
videti jih je treba. Sreča ni le zbir dogodkov
vezanih na to kar poješ popiješ, akumuliraš
ali kako drugače »požreš«. Bolj je pomembna
kaj od tega v tebi ostane in kaj znaš uporabiti
kot novo kakovost. V običajnem življenju se je
potrebno nenehno boriti s časom delom denarjem, da na koncu ne vemo zakaj sploh tako
hitimo. Kot primer navede internet ali pa kakšen drugi informacijski vir. Teh informacij je
vsak dan več in bolj ko hlepimo po njih manj
jih lahko dojamemo in razumemo, ker jih je
mnogo preveč. On na primer biva v domu,
kjer so večina nekoliko duševno prizadeti ljudje. Toda odlično se razumejo. Kakšni nesporazumi so v trenutku pozabljeni in vzdušje je
vselej prijetno. Pomembno je le kako zna človek uskladiti svoje potrebe in možnosti. Če je
to usklajeno je škatlica, ki je menda tam nekje
blizu srca v katero spravljamo srečo, polna.
In kaj je usoda?
»Usoda je jalova tolažba za ljudi, ki ne vedo
kako deluje univerzum. Ljudje smo sami
ustvarjalci svoje realnosti. Vendar lažje kot
prevzeti odgovornost za svoje življenje v svoje
roke je odgovornost naložiti usodi. Mnogi ljudje tega ne razumejo še več je pa takih, ki se s
tem ne strinjajo in nekaj takih, ki se s tem ne
ukvarjajo. Nobena usoda ne kontrolira našega
življenja, ker ,če bi imeli usodo napisano ob

Čas gre naprej ...

rojstvu ali celo prej ne bi imelo smisla živet.
Naše akcije in trud ne bi imeli vpliva na potek dogodkov. To pa seveda ni res. Sicer sem
močno prepričan, da ima človek ima človek
prihodnost zapisano na podlagi lastnih prepričanj in emocij vendar ni vklesana v kamen.
Scenarij se da zbrisat in spremenit. Enostavno
povedano dogaja se nam tisto čemur posvečamo pozornost. Naša svobodna izbira je čemu
jo bomo namenili« pravi Peter.
Tako Peter doživlja svet. Ne išče vzrokov
pri drugih. Ne jezi se na državo, ki premalo
skrbi za prizadete. Boli ga le, če nekateri vselej
obsojajo druge ter v svoji nečimernosti celo
privoščijo nesrečo drugemu. Te stvari bolijo
in so njemu tuje. Ceni in spoštuje dobre ljudi,
ki z razumevanje sprejemajo tudi drugačnost
drugih ter z njimi so doživljajo nov dan.
Sedaj Peter živi v Varstveno delovnem zavodu v Stari gori. Zadovoljstvom ugotavlja,
da je tukaj vse poskrbljeno zanj saj potrebuje
pač dnevno pomoč za življenje. Dom je lepo
urejen in osebje je zelo prijazno. Tudi okolica
je naravna in lepo urejena. Kaj pa Notranjska?
Ali kaj pogreša? Kar dolg premislek in nato:
»Gozd.« Gozd in življenje v njem je pač svet,
ki ga je zaznamoval. Čeprav ni aktiven lovec
in mu lov nikoli ni bila prioriteta je še vedno
član lovske družine. Fantje zelene bratovščine
so nekaj posebnega. Nikoli jih ne bo pozabil.
Ne more povedati kako so ga razumeli po nesreči in koliko so mu pomagali. Tem prijateljem se ima res zahvaliti za marsikaj.
Seveda pa se z veseljem spominja še drugih,
ki so mu oziroma mu še pomagajo ali pa mu
namenijo prijazno besedo.
V juniju Peter praznuje rojstni dan. Namesto
voščila misel, ki sem jo dojel in veje iz njegovega duha. Življenje je lepo in tako naj ostane.
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Jera Razdrih

Kuhanje v dvoje
Kuhanje je disciplina, ki je nikoli nisem preveč marala. Predvsem zato, ker sem bila prepričana, da tega ne znam in ne bom nikoli
znala. Pa tudi zato, ker moja mama kuha najbolje na svetu. V najstniških letih pa sem bila
tako ali tako prepričana, da se bom poročila
s kuharjem, ki me bo odrešil vsakodnevnih
kuharskih muk za štedilnikom.
Potem pa sem se osamosvojila in se odselila
od doma, dišečega po vseh možnih kuharskih mojstrovinah, kuhar v belem predpasniku pa tudi ni prijahal mimo na iskrem
vrancu, da bi ga spotaknila in poročila. Tako
sem se bila primorana soočiti s strah vzbujajočimi kuharskimi pripomočki in živili, ki so
me grozeče gledala s svojimi mrtvimi očmi
in preteče potresavala s svojimi listi in plodovi. Sprva sem se omejila na pripravljanje
tistih nekaj jedi, ki sem jih vendarle poznala že od prej. Nato se je začelo previdno in
sramežljivo eksperimentiranje s kombiniranjem, dodajanjem, začinjanjem in podobno.
Moj bivši fant (in zdajšnji mož) je znan po
svoji sočutnosti in prijaznosti, zato mu njegovo dobro srce ni dalo, da bi me pustil samo
v nesreči. Večkrat se mi je pridružil pri kuhi
in mi s tem pomagal premagati strahove in
nezaupanje do poskušanja novih in novih
jedi. Nato sem začela listati po kuharskih
knjigah in kuharska samozavest se mi je dvignila za kar nekaj stopenj. Določena količina
ene sestavine, malo druge, zmešaš, skuhaš,
poješ. Ha! Kos torte! (Piece of cake!) Za malo
malco! Pritegnile so me tudi fotografije ob
receptih, ki so bile tako vabljive, da bi si najraje kar te postregla na krožniku. Na žalost
pa moji izdelki nikoli niso bili niti »s« od slabe kopije teh slik v knjigah. Padec na realna
tla je bil boleč...Zato sem za nekaj časa kuhanje prepustila možu, ki je medtem začel uživati v kuhi. Tako mi je vsaj zagotavljal. Bilo
ga je tudi nadvse zabavno opazovati, kadar je
oponašal Jaimeja Oliverja v načinu priprave
jedi, kar je podkrepil in začinil še z njegovim
pobalinsko-angleškim naglasom. Kasneje ga
je zamenjal »Luka Novak« in njegov »personal touch«. Če pa se mu je slučajno kaj ponesrečilo, se je v trenutku spremenil v Gordona Ramseya in najina kuhinja je postala…
HELL'S KITCHEN.

Ampak ker ni važno, kolikokrat padeš, ampak kako se pobereš, malo pa tudi zato, ker
sem prepričana, da ženska vendarle spada
za štedilnik, nisem popolnoma obupala.
Vzpodbudil me je tudi grenko-sladek spomin na mojo dekliščino, ko sem morala za
predporočno nalogo speči kruh. Če ne bi
imela tako dobrih in popustljivih prijateljic,
bi verjetno še danes za kazen s partnerjem
živela na koruzi ... Mož je iz samega sočutja
omejil oglede prenosov nogometnih tekem
in katerega od njih nadomestil s kakšno od
mnogih kuharskih oddaj. Od začetka sva jih
samo z zanimanjem gledala in se zabavala ob
tem, ko sva si predstavljala, kako bi kakšna
jed izgledala, če bi se priprave lotila midva.
Ob neki še posebej vabljivi jedi sem si začela recepte iz oddaje zapisovati. To pa sploh
ni tako enostavno, kot bi si kdo lahko mislil.
Sploh če si zapisuješ sproti. Preden sem našla
svinčnik in primeren kos papirja, je kuhar/kuharica/kuharski par v oddaji že s polnimi usti
hvalil pravkar pripravljeno jed. Zato je bil moj
naslednji korak zapisovanje ključnih besed.
Tudi to se ni vedno najbolje obneslo, saj nemalokrat pri kasnejšem branju svojih zapiskov
nisem več vedela, ali gredo jajca v testo ali v
nadev, ter kaj naj bi bila »mala račja lučka*«,
kdo je Peter Šilj ali kaj počne med sestavinami
za pripravo zelenjavne juhe »kamenček*«.…
Pa me tudi to ni odvrnilo od namena, da postanem kolikor toliko spodobna kuharica.
Na moževo pobudo sva si vedno večkrat popestrila dneve s peko raznih zavitkov, sladic
in ostalih jedi in si jih sčasoma že celo upala
postreči tudi sorodnikom in prijateljem. In
vsi so preživeli brez večjih prebavnih motenj.
Med kuharskim ustvarjanjem sva se vedno
bolj dopolnjevala in zabavala in kmalu mi je
kuhanje postalo prej užitek kot nujno zlo. In
če bi mi kdo še pred enim letom napovedal,
da bom kdaj uživala v kuhanju, bi ga najprej
poslala na pregled k nevrologu in nato, za
vsak slučaj še k psihologu in psihiatru…
Če pa bosta tole slučajno kdaj brala gospa Valentina in gospod Luka Novak, jima sporočam,
da sva ju zdaj z možem pri kuhanju z veseljem
pripravljena kadarkoli začasno zamenjati. Ali
pa postati za začetek vsaj njuna asistenta.
_______________
* malo večja bučka,
korenček, op.a.

POTOČNI RAK
Bitko so bili ti raki in ljudje,
a jo izgubili za čiste vode.
Je človek opazil, da rakov več ni,
je rekel poguba nam zdaj res preti.
A raki so skrili se nam pred nočjo,
ki jih je čakala z našo roko.
Sedaj pa se vode ponovno selijo,
saj raki hitijo, da dom uredijo.
Nataša Almajer

OSTRNICE
Ošiljeni koli pred hišo stojijo
in čakajo pridno, da se zavihtijo.
Rokavi prav kratki, v kraj jim visijo
in koli pokonci iz zemlje štrlijo.
Še slamo gor vržem,
da rečem ji naša,
da pridna je danes,
ker delo prenaša.
Nataša Almajer

POLH
Kosmat sem kot medved,
uren kot ris.
Lačen kot volk sem,
a velik kot miš.
Nataša Almajer

LIPA
So v senco se dali pod lipo mogočno,
ji peli v vsej hvali naglas in razločno:
Oj lupca predraga kako šelestiš,
a včasih res važna le mirno stojiš.
So pesem odpeli in slišali glas,
ki hitel je čez hribe tja daleč v vas.
Nataša Almajer
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Milena Ožbolt

Milena Ožbolt

Dialekta – festival slovenske
narečne književnosti v
Murski Soboti

Knjiga, ki jo je
treba poznati

Če v državi, ki jo prevoziš v treh urah, eni ne razumejo drugih, ne bomo dolgo trajali.
(J.Vidmar)

Založba Franc-Franc iz Murske Sobote je letos konec maja že drugič
pripravila festival slovenske narečne književnosti z imenom Dialekta.
Lansko leto je bil poudarek na narečni poeziji, letos na prozi, za
naslednje leto pa načrtujejo dramatiko, čeprav razmejitve vsaj letos
niso bile preveč stroge.
Na festival so bili poleg vrhunskih slovenskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z narečji,
povabljeni tudi vseh vrst narečni ustvarjalci
iz vse Slovenije in Benečije - pisatelji, pesniki, kantavtorji, zbiralci slovstvenega izročila,
pripovedovalci in pravljičarji. Zastopana je
bila tudi Loška dolina z nekaj zanjo značilnimi pripovednimi prispevki in nastopi na Gimnaziji v Ljutomeru in v spominskem domu
Števana Küzmiča v Puconcih.
Program tridnevnega festivala je bil izredno bogat. Prvi dan so se udeleženci po
slavnostnem začetku v Murski Soboti razkropili Pomurju in tam na javnih nastopih
predstavljali svoje narečno delo – ljudske in
avtorske zgodbe, pesmi in glasbo, po kosilu
pa je sledil posvet z naslovom »Ljudsko pripovedno izročilo za današnjo rabo«, ki ga
je vodila odlična strokovnjakinja in sijajna
pravljičarka Anja Štefan iz Cerknice. V odmorih je bila hkrati na ogled tudi razstava
slovenskih narečnih knjig. Proti koncu dneva je potekala celo priložnostna ekološka delavnica in seveda nazadnje družabni večer,
da so se udeleženci lahko bolje spoznali.
Naslednje dopoldne je bilo težišče dogajanja v Gornji Radgoni, kjer so v obnovljenem
starem mestnem jedru ob vrhunskem programu svečano odkrili skulpturo posvečeno zeliščarici Apoloniji, zadnji ženski, ki je na tem
področju doživela - in tudi preživela - čarovniški proces. V starodavnem »špitalu« je potem potekal simpozij z naslovom »(Brez)mejnost narečne literarne besede«, na katerem so
predavali strokovnjaki mariborske univerze
in drugi. Med drugim sta bila predstavljena
dva geografsko in jezikovno na Maribor vezana mladinska romana in sicer Janje Vidmar
Pink in Andreja Predina Na zeleno vejo.
Pozno popoldne so udeleženci festivala v
manjših skupinah ponovno odšli v Gornjo
Radgono, Beltince, Križevce in Puconce,
kjer so se odvijali bralno-glasbeni večeri, na
katerih so prispevali svoje zgodbe in pesmi
ter se družili z domačini.

Sobota je bila namenjena ekskurziji v slovensko Porabje, točneje v Dolnji Senik, Monošter (Szentgotthard), Andlovce in druge
slovenske vasi. Dopoldne je v hotelu Lipa v
Monoštru najprej potekal posvet »Narečna
književnost na spletu«, kjer nas je dr. Miran
Hladnik navdušil za uporabo in sodelovanje
pri Wikipediji in kar tam prispeval vanjo
svoj članek o slovenski narečni književnosti
– tako je bilo tiste dni pod tem geslom mogoče poleg Nemcev najti le še Slovence – in
nikogar drugega!
Popotovanje po Porabju je bilo zelo lepo,
bogato z vtisi in izkušnjami, a nekoliko tesnobno, saj je na vsakem koraku mogoče videti, da življenje tu do Slovencev že dolgo ni
bilo prijazno. Le redko kdo še zna slovensko,
vasi se praznijo … V Andlovcih smo med
drugim obiskali »spomenik živim« – črno
marmorno obeležje, na katerem so vklesana imena prebivalcev, ki so tu živeli leta
2000 – danes mnogih med njimi ni več …
Lončarska in etnografska zbirka v Monoštru
govori o starodavni ustvarjalnosti tukajšnjih
prebivalcev, Muzej varovanja meje v nekdanji obmejni karavli pa o časih, ko si ni bilo
mogoče niti zamisliti svobodnega prehajanja
meje med Madžarsko in Jugoslavijo.
Tu in tam je morda vendarle mogoče slutiti boljše čase za Porabske Slovence, ki se
obetajo ob kapljanju denarja in vzpodbud
iz matične dežele in EU. Na svojem kratkem
popotovanju smo srečali tudi nekaj drugih
slovenskih skupin, kar priča o tem, da Porabje v zavesti Slovencev vendarle ni več nekakšna v temo potopljena in zato popolnoma
nedostopna pokrajina, ki jo je zaradi tega
najbolje kar izbrisati iz zavedanja.
Tokratni Festival narečne književnosti v
Murski Soboti je s svojo razvejano dejavnostjo nedvomno prispeval pomemben
delež k ozaveščanju in povezovanju Slovencev ter ohranjanju njihove identitete.
Želimo mu še dolgo, zdravo življenje!!

Francek Mukič:
ČRNOŠOLEC
/GARABONCIJAŠ
(porabska legenda)
Porabski Slovenec, pisatelj ter direktor
in urednik slovenskega radia Monošter
Francek Mukič je leta 2005 pri založbi
Franc-Franc v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem izdal v porabskem govoru napisani roman Garabocijaš
(Knjižna zbirka Med Rabo in Muro), ki je
leta 2007 izšel tudi v knjižni slovenščini
pod naslovom Črnošolec. Prvo knjigo sta
podprla Ministrstvo RS za Kulturo in Javni sklad za narodne in etnične manjšine
na Madžarskem, drugo pa Urad vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Na zavihku knjige Črnošolec
med drugim beremo:
»Strašljiv uboj mladeniča Marcija Lončarja, ki se zgodi blizu njegove rodne domačije v Gornjem Seniku v Slovenskem
Porabju, le streljaj od takrat hermetično
zaprte državne meje med Rákoszyevo
Madžarsko in takratno Titovo Jugoslavijo,
je uvodni impulz in hkrati rdeča nit zgodbe, ki jo pisatelj hote pušča odprto. Zakaj?
Preprosto zato, ker gre za razne uradne in
neuradne (re)konstrukcije tega primera,
okoli katerega se je napredla prava legenda, ki še danes ni povsem ugasnila. (…)
Zločin, ki je takrat vznemiril in razklal
vso porabsko krajino, (…) ostaja še vedno luna, ki se nam smejé kaže v mlakuži.
Seveda se Francek Mukič ni mogel, niti
smel izogniti takratnemu burnemu povojnemu času, v katerega nas popelje s svojo
novinarsko-reportažno žilico (…).«
Bralcu, ki mu je bilo poprej Porabje skoraj
povsem neznana dežela, se ta skozi roman
Črnošolec in njegovo zgodbo razkrije v
vsej trpki preizkušanosti in nemoči posameznika ob mračnih dogajanjih v družbi
ter strahu in zlu, ki prežita povsod in iz
dobrih in poštenih ljudi dela strašljive
prikazni. Osebno mi je roman ob srhljivi
zgodbi dal vsaj malo vpogleda v življenje
Porabskih Slovencev tistega sivega časa
po 2. svetovni vojni, to pa je nekaj, česar
nikakor ne bi želela spregledati, saj je tudi
Porabje del slovenskega narodnega telesa, razbolel, a vseeno nekako od vseh ne
samo pozabljen ampak dolgo tudi namenoma prezrt in celo zatiran.
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ALENIKA ŽNIDARŠIČ

»Pojo naj ljudje! 2011«

»Uporabi darove, ki jih imaš: gozdovi bi bili
zelo tihi, če bi v njih prepevale samo tiste
ptice, ki najlepše žvrgolijo.« Tako se je z mislijo Henrya Van Dyka nedeljskega 15. maja
v dvorani osnovne šole začela Območna revija odraslih pevskih zborov, ki jo pod vodstvom Jožice Mlinar organizira Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Cerknica v sodelovanju z Javnim zavodom za
kulturo in turizem grad Snežnik in Osnovno
šolo heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Nastopilo je 9 pevskih zborov, ki delujejo na
območju Občin Cerknica, Bloke in Loška dolina, skupno kar 200 pevcev, ki jih je skupaj z
obiskovalci pozdravil in nagovoril tudi župan
Občine Loška dolina, Janez Komidar.
Revija se je že tradicionalno začela z nastopom Dragonskega pevskega zbora generala
Maistra, ki deluje pod umetniškim vodstvom
Jožeta Oblaka, združuje pa jih predvsem veselje do ohranjanja vojaških pesmi iz časa 1.
svetovne vojne.
Druge so pod vodstvom Jasne Lekan nastopile domačinke - Ženski pevski zbor Jasna,
v katerem so združene aktivne upokojenke,
ki jih Dolina dobro pozna, saj nastopajo na
številnih prireditvah.
V nadaljevanju so nastopili kar trije pevski
zbori z Blok in sicer Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke, ki ga vodi Franc Gornik,
letos se je prvič na reviji predstavil Učiteljski
pevski zbor Rosa pod vodstvom Irene Cundrič Iskra in Mešani pevski zbor Bloke, ki

ga vodi Jože Rajk, in letos praznuje svojo 40.
obletnico delovanja.
Šesti po vrsti je pod vodstvom Danice Štefančič nastopil Mešani pevski zbor Kulturnega društva Rak Rakek, ki se je z eno od
pesmi poklonil lani preminulemu Mirku
Rebolju, ki je bil dolgih 28 let ravnatelj Glasbene šola Frana Gerbiča in ima svojo enoto
tudi v Starem trgu pri Ložu. Mirko in prav
tako lani preminula soproga Renata Rebolj
sta poleg dolgoletnega pedagoškega dela kot
nesebična kulturna delavca delovala na širšem Notranjskem in leta 2005 prejela nagrado Frana Gerbiča za življenjsko delo.
Sedmi po vrsti je pod vodstvom Janeza Gostiše zapel Moški pevski zbor Tabor, predzadnji je nastopil Komorni zbor Fran Gerbič,
ki ga vodi Jože Rajk, in se s prvo pesmijo
poklonil lani umrlemu skladatelju Alojzu
Srebotnjaku iz Postojne, revijo pa je z navdušujočim nastopom zaključil Mešani pevski
zbor Cluster Kulturnega društva Rak Rakek
pod vodstvom Blaža Rojka.
Po koncu nastopov so se zborovodkinje in
zborovodje udeležili razgovora s strokovno
spremljevalko revije Andrejo Martinjak,
ki je diplomirala na Akademiji za glasbo v
Ljubljani (smer glasbena pedagogika), sicer
pa je priznana predavateljica, dirigentka,
korepetitorka in dobitnica številnih nagrad.
Podala je strokovno oceno o vseh nastopih,
predlagala izboljšave in rešitve ter pohvalila napredek v kvaliteti. Na regijsko raven je
tako predlagala kar tri pevske zbore: Moški

pevski zbor Tabor, Komorni zbor Fran Gerbič in Mešani pevski zbor Cluster.
Za pogostitev pevcev so tudi letos poskrbele
članice Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina, ki so pripravile izjemno bogat, domiseln in kvaliteten izbor jedi
ter tako za svoje delo prejele številne pohvale.
Tudi vodja OI Cerknica, Jožica Mlinar, je
bila zadovoljna s prireditvijo in je mnenje
povzela z izjavo: »Revija se je že nekoliko
udomačila v osnovnošolskih prostorih tudi
po zaslugi dobrega sodelovanja z domačo
osnovno šolo, s prepoznavno pogostitvijo
Ostrnic, v bodoče upam, da tudi večjo udeležbo domačih poslušalcev.
Kljub kvalitetnim zborom, ki so razporejeni po
celotni izpostavi vseh treh občin, pa smo vseeno pogrešali domači zbor - Mešani pevski zbor
Sveti Jurij. Upam, da bo naslednje leto ponovno z nami in da bo tudi v bodoče ohranil svojo
kvalitetno zastopanje zborovske glasbe.«
Skozi celotno revijo se je prepletala misel o
povezovalni vlogi glasbe, v tokratnem primeru predvsem zborovskega petja, ki združuje v svoje vrste ljudi ne glede na enake ali
povsem različne starostne skupine, hobije,
zaposlitvene ali druge statuse - vsem je skupna ljubezen do petja. Tako lahko vedno bolj
in vedno bolje razumemo, kaj nam je želel
povedati pokojni notranjski zborovodja in
skladatelj Janez Kranjec z naslovom svoje
pesmi, ki je zadnja leta tudi glavni slogan
Območne revije odraslih pevskih zborov:
»Pojo naj ljudje!«
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Janja Urbiha

»Strašnega zmaja smo pregnali iz
Postojnske jame«

Urša Vidmar in Matevž Česna, člana Društva
baletnih umetnikov Slovenija.

»Strašnega zmaja smo pregnali iz Postojnske jame«, s tem vzklikom se je končal
nevsakdanji nastop v temi kraškega podzemlja Postojnske jame, in se s tem zaključila
peta sezona uspešnega delovanja Baletnega
društva Postojna.
Dosedanji nastopi so bili vedno v dvoranah enega od kulturnih domov v kraju,
od koder prihajajo plesalke. Tokrat pa se je
vodstvo društva odločilo za povsem drugačen oder. Tema, hlad in prečudoviti kapniki
našega čarobnega Krasa so dali povod za enkratno baletno zgodbo, ki jo je koreografinja
Jelena Milanović, doma iz Pivke sestavila po
navdihu pravljice Zmaj v Postojnski jami, ki
jo že nekaj časa poznamo v knjižni obliki.
Nenavadno odločitev je takoj podprl
tudi direktor Postojnske jame Marjan Batagelj, je povedala predsednica društva
Mateja Kocman. Zgodbo je s posrečenimi
kostumi nadgradila ena od mam, Alenka

Požar, ki je po lastnih zamislih sešila vseh
120 kostumov.
Zgodbo je pripovedoval in nastope povezoval v postojni rojeni igralec Renato Jenček
in gre nekako takole: Pred davnimi časi, ko
je bil naš svet še brez življenja, so se zbudile
sile Narave in začele ustvarjati svoje kraljestvo. Nastali so čudoviti kraji. Sile Narave
so prosile Vodno kraljico in druga različna
bajeslovna bitja, naj skupaj ustvarijo popoln
svet. Tu so s svojim zanimivim plesom pomagale ustvarjati podzemno kraljestvo tudi
Hana, Klavdija, Tinkara in Dominika v vlogi
ognjenih ptic.
V to temo se je naselil tudi strašni zmaj,
ki sta ga s svojim izpiljenim nastopom
uspešno uspavala gosta večera Urša Vidmar
in Matevža Česna, člana Društva baletnih
umetnikov Slovenija.
Manca, Lara in Maja pa so s soplesalkami
v vlogi zelenih škratkov Švigljev prisrčno in
nagajivo ponagajale Postojnčanom, ko ti še
niso izpolnili vseh zahtev Vodne kraljice.

Škratki v vlogi zelenih Švigljev

Škratki v vlogi zelenih Švigljev

Metulčice med plesom ognjenih ptic
imenovanih Škopniki

Za konec smo nekoliko prezebli gledalci,
ki nas je bilo v veliki kristalni dvorani okrog
700, izvedeli še razlago, zakaj Postojnčanom zafrkljivo pravimo torbarji (»hvaležni
Postojnci so iz zmajeve kože izdelali torbo
najprej pastirju Jakobu, potem pa še sebi in
vsem, ki so tiste dni prišli naokoli.«) in kje
tiči vzrok, da na postojnskem pravijo domači slivovki zmajeve solze (»nazdravili so si s
šilcem močnega, s pravo domačo slivovko,
ki ji od tedaj reko zmajeve solze.«).
Predstava med lepimi kapniki, pod mavričnimi lučmi, v jamski tišini je poplačala
ves trud. Saj je bilo do te pravljice potrebno
prehoditi precej ne-pravljičnih korakov. Prevozi na številne vaje, ki za naša dekleta potekajo v Cerknici dvakrat tedensko. Pred generalko pa premagati obilica logističnih težav
in zagat, od tega, kam pripeljati otroke, kdaj,
kako vseh 120 otrok spraviti v jamo, kaj in
koliko jih obleči za v jamo, kakšni kostumi
so primerni za nastop v jamskem hladu in
vlagi, da jim bo toplo, kdo jih bo peljal lulat,
da se kakšno dekletce v temi ne izgubi, kako
obuti nežne baletne copatke v jamski temi.
In še in še. A z dobro voljo, trudom in veliko
mere potrpežljivosti, se tudi to da.
Taka organizacija tudi nekaj stane, zato se
Baletno društvo postojna zahvaljuje vsem, ki
ste finančno ali na kak drug način društvu pomagali izpeljati ta zaključni nastop. Zahvala za
podporo pri tem projektu: OBČINI POSTOJNA, kot generalnemu pokrovitelju, občini LOŠKA DOLINA in občini CERKNICA ter tudi
sindikatu podjetja KOVINOPLASTILA LOŽ .
In za konec še povabilo. Smo tik pred tem,
da se z vodstvom Baletnega društva in našo
OŠ dogovorimo, da bodo v naslednjem šolskem letu baletne vaje tudi v Iga vasi. Če z
dogovori uspemo, ste vabljeni k vpisu vsi, ki
vam je ta zvrst plesa blizu.
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Jasna Lekan

Ženski pevski zbor »JASNA«

NA BIATLONSKEM DNEVU - prireditvi ob
uradnem zaključku sezone, ki je potekala zadnjo
majsko soboto na Pokljuki je Smučarski klub
Kovinoplastika Lož tudi uradno postal
najboljše biatlonsko društvo v Sloveniji za
sezono 2010/2011, Simon Kočevar pa
najboljši slovenski mladi biatlonec
v sezoni 2010/2011.
Spoštovani tekmovalci, strokovni tim, funkcionarji, starši, člani, sponzorji,
donatorji in ostali podporniki kluba – HVALA vam za vaš prispevek pri
uresničitvi zadanega cilja. Skupaj smo namreč najboljši, zato gremo tudi v
bodoče lahko ponosno novim zmagam naproti!

Domen Kordiš
predsednik UO sekcije za biatlon in sm. tek

julij, 2011
Uspešno smo zaključile peto sezono našega
delovanja. Sodelovale smo na prireditvah v
okviru našega kraja, imele dva koncerta, novoletno- božičnega s folklorno skupino RAK
z Rakeka in pomladnega z mešanim zborom
BAZOVICA iz Reke.
Obakrat smo se potrudile, da so bili zadovoljni naši gostje, pa tudi tisti, ki radi hodijo
poslušat naše petje. Udeležile smo se Območne revije odraslih pevskih zborov, ki je
bila v Starem trgu in nazadnje smo sodelovale na tekmovanju upokojenskih pevskih
zborov na Igu. Tam nam je bilo še posebno
všeč, saj smo bile enake med enakimi in smo
dosegle kar dober rezultat- po mnenju gospoda Mitje Gobca, ki je zbore ocenjeval.
Sezono smo zaključile z izletom na avstrijsko Koroško, kjer smo se imele zelo
lepo, kjer smo si ogledale veliko zanimivosti in ob Matijevi harmoniki zapele
nekaj naših ljudskih in drugih pesmi.
Zaslužile smo si počitnice. Septembra se
bomo znova zbrale polne novih moči in
vesele, da se bomo lahko družile v šesti
sezoni.
Lepo nam je skupaj.

Tina Mlakar
in ostali tekmovalci
SK Kovinoplastika Lož

Biatlonci
na morju

Tekmovalci Smučarskega kluba Kovinoplastika
Lož smo si pred tekmovalno sezono 2010/2011
zaželeli priprav na morju, zato smo začeli »težit« predsedniku sekcije za biatlon in smučarski tek Domnu Kordiš za take priprave, on pa
nam je postavil pogoj: »Edino če zmagamo v
skupnem seštevku pokala Slovenije v biatlonu«. Rečeno – storjeno!
Zato smo se v četrtek 16. 6. 2011 odpravili na zaslužene priprave v Dugo Uvalo. Starejši tekmovalci smo del poti (od Opatije do Duge Uvale) proti
morju premagali s kolesi, ostali mlajši tekmovalci
pa so zadnjih 9 km pred ciljem pretekli. Tudi naslednje dni smo redno dvakrat dnevno trenirali, zaradi vročine smo že zjutraj rolkali kar v kopalkah.
Po treningu pa smo šli na plažo, kjer smo plavali,
veslali, skakali s pomola, se tunkali in predvsem
zabavali. Za nas starejše tekmovalce je poskrbel
Nejc, za mlajše tekmovalce pa Darko. Da nismo
bili lačni, sta zares odlično za nas poskrbeli kuharici Petra in Renata. Bivali smo v štirih apartmajih, ki
nam jih je odstopila Kovinoplastika Lož.
V soboto nas je obiskal tudi naš predsednik Domen, ki pa smo ga dobro »stunkali«, zato nas je v
nedeljo za kosilo peljal na pico. Tudi v nedeljo smo
starejši tekmovalci del poti proti domu prekolesarili, saj smo se s Knežaka povzpeli na Mašun.
Tekmovalci se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli
pripomogli, da smo lahko preživeli čudovite štiri
dni priprav na morju. Upam, da smo bili dovolj
»znosni«, da se to še kdaj ponovi.
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iz šahovskega kluba Loška dolina

Šahovske novice
V klubu se ob šahu srečujemo vse generacije, mladi, ki delajo prve šahovske korake in se razvijajo ter starejši šahisti, ki uživajo v šahovski
igri. Zadovoljni smo, da se nam redno pridružijo na naših turnirjih
poleg domačih šahistov tudi tekmovalci iz osrednje Slovenije. Program dela za leto 2011 smo sprejeli na občnem zboru. Letos se nam
je pridružil tudi župan Janez Komidar, bilo nam je v veselje, manjša
pa je bila udeležba članov kluba.

Z zanimanjem smo opazovali igro Simone

• Februarja je bilo v Rogaški Slatini mladinsko državno prvenstvo
v turnirskem šahu. Uvrstitvi sta naslednji: Simona je osvojila 8. mesto
med 17-timi tekmovalkami v starostni skupini do 12 let, Milan pa 15.
mesto med 30-timi igralci v starostni skupini do 14 let.
Občni zbor 2011

Program dela sprejet na občnem zboru, je Izvršni odbor kluba časovno razporedil skozi celo leto.

• Marca smo začeli z Odprtim prvenstvom občine Loška dolina v turnirskem šahu,
kjer je igralo 6 tekmovalcev
dvokrožno. Turnir se je zaključil meseca junija. Zmagovalec je Sharku Hysen, ki
trenutno stanuje v Ložu.
• Aprila je tradicionalno
Ekipa starega trga
tekmovanje v Bobr baru na
Velikonočni ponedeljek. Med
vaško ekipno tekmovanje se imenuje POKAL LOŽA. Letos je nastopilo
7 tričlanskih ekip. Zmagala je ekipa Starega trga.

Najmlajši član šahovskega kluba je Rok

• Januarja so bile v Postojni kvalifikacije za mladinsko državno
prvenstvo v starostnih skupinah. Iz našega kluba sta se uvrstila na
državno prvenstvo Simona in Milan Drobnič. Oba mlada šahista
sta proti koncu meseca januarja nastopila v Novi Gorici na 16. HIT
turnirju, kjer je Milan osvojil 1. mesto Simona pa 20. mesto. Na
turnirju v turnirskem šahu je nastopilo 22 tekmovalcev v starostni
skupini do 15 let.

Milan na kvalifikacijah v Postojni

• V začetku maja, ob koncu praznikov, smo organizirali hitropotezni turnir. Na turnirju je nastopilo 19 tekmovalcev. Zmagal je Volf
Žiga iz Kočevja. Podeljene so bile lepe praktične nagrade.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem donatorjem za pomoč.
Dobro so obiskani mesečni hitropotezni turnirji, kateri se igrajo zadnjo nedeljo v mesecu. Po 5-ih turnirjih vodi Sharku Hysen.

Ekipa Viševka
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Naše aktivnosti se odvijajo v gasilskem domu Stari trg ob nedeljah
od 9. do 12. ure. Objave za posamezne prireditve si lahko ogledate na
CATV, spletni strani Šahovska zveze Slovenije in www.loska-dolina.net

In še dva šahovska problema:

Koledar 2 polletje 2011

mat v dveh potezah

mat v dveh potezah

Lidija Bavec

Pohod po najjužnejši Slovenski pešpoti
Leto je naokoli, ko smo se zopet 8. maja podali na pohod po najjužnejši slovenski pešpoti Sp. Radenci – Damelj, po Kolpski dolini.
Letos je že 16. tradicionalni mednarodni pohod po najjužnejši Slovenski pešpoti, ob čudoviti čisti reki Kolpi. Vsako leto je večje zanimanje za ta pohod, tudi v naših krajih, saj sta
letos odpeljala dva avtobusa iz Babnega Polja
in Starega trga. Pot ni težka, čeprav je dolga
okrog 12 km, ni kakih večjih vzponov in večinoma poteka ob reki Kolpi po gozdni stezi.
Pohod po najjužnejšiSlovenski pešpoti lahko začnete v Sp. Radencih ali Damlju. Naše
zbirno mesto je v Sp. Radencih, a mi smo z
avtobusi pot nadaljevali kar do Damelj, ker
smo se med potjo ustavili in se povzpeli na
ostenje Velike stene, od koder je lep razgled
na mogočen kanjon z reko Kolpo.
V Damljah nas je organizator pogostil z Belokranjsko pogačo – tradicionalno jed, zaščiteno na ravni Evropske Unije. Žal je bilo pogače premalo, tako, da jo niso bili deležni vsi.
No in kolona pohodnikov je krenila iz Damelj po približno dveh kilometrih asfaltne
ceste v vas Kot, kjer je najjužnejši del Slovenije. Potem pa pot vodi po gozdni stezici,
kjer se med potjo lahko ustavite pri ''franscoskem'' kamnu, malo višje je najdaljša (360 m)
kraška belokranjska jama Kobiljača. V vasici
Breg vas povabi stari mlinar na ogled mlina
na vodni pogon.
Med potjo je pripravljenih kar nekaj postankov, počivališče, da se lahko okrepčate iz lastnega nahrbtnika in tudi prijazni domačini
vam ponudijo kavo, čaj, domače vino. Meditirate in uživate ob šumenju reke Kolpe, žvrgolenju ptic in oglašanju čričkov. Na izviru

»Tropotec«, se lahko odžejate in osvežite, saj
to je izvir večne mladosti.
In že smo na cilju v Sp. Radencih, kjer smo se
okrepčali in kjer je potekal kulturni program.
Pozdravni nagovor je imela Županja občine
Črnomelj in direktor javnega zavoda Krajinski park Kolpa. V kulturnem programu pa so
nastopili: Viniški tamburaši, humorist Vinko
Fugina – Šlajsar, se je na šaljiv način dotaknil
naše politike in političarjev, pesnik in pisatelj
Vasilij Vasko – Polič, domači harmonikaš, za
zabavo pa je skrbel ansambelj »Ti«. Nagovorila pa nas je tudi Alenka Veber in povabila vse
udeležence na pohod po poti Franka Trohe –
Rihtarjevega iz Babnega Polja do Goričic.
Dan je bil lep, sončen, Kolpa pa ne topla, saj
je imela približno 15°C, ali med nami je bila
gospa, ki je zaplavala v mrzlo reko. Kaj zaplavala, več kot 10 minut se je kopala v njej.
Pohodniki iz drugih krajev so govorili: »Vidi
se, da je iz Babnega Polja«, pa še malo ni res.
(dokaz slika )

Ne smem pa pozabiti na našo najstarejšo
pohodnico Tončko. Mislim, da je bila izmed
vseh okrog 700 pohodnikov najstarejša med
vsemi, ne samo med nami.
Našima organizatorjema in pobudnikoma
Branku in Alenki hvala za prečudovit pohod in
izlet, s prošnjo, da se drugo leto zopet vidimo.
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V deželi ostrnic
Zadnji majski vikend je že sedmo leto zapored v okolici gradu Snežnik potekala etnološko turistična prireditev V deželi ostrnic.
Namenjena je promociji Loške doline in
njeni večji prepoznavnosti v slovenskem
prostoru. Po tradiciji se prireditev deli na
dva programska sklopa: etnološko obarvano sobotno dogajanje na Zagradnih njivah
in nedeljski srednjeveški dan. Spremlja ju
razstava v gradu Snežnik; letos so bili razstavljeni likovni in tehniški izdelki učencev
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu.
Število obiskovalcev celotnega dogajanja je
preseglo število dva tisoč. Še posebej obiskan
in odmeven je bi tokratni Srednjeveški dan.
Srednjeveške vraže in čarovništvo, ki so jih
predstavili učenci OŠ heroja Janeza Hribarja,
je dopolnjevalo pestro dogajanje na sejmu
izdelkov domače in umetnostne obrti ter
coprniških delavnicah. Prava paša za oči so
bili viteški boji in lokostrelski turnir, številne
poslušalce pa je pritegnil koncert Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož z gosti.

LOKALNE TURISTIČNE
VODNICE
S podelitvijo potrdil za uspešno opravljen tečaj usposabljanja in preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika po Zelenem krasu
se je v Rakovem Škocjanu 14. junija 2011 zaključilo izobraževanje turističnih delavcev in
turističnih vodnikov regije. Obsegalo je skoraj 60 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja, svoje znanje pa so udeleženci morali
dokazati z izdelavo predloga izleta organizirane skupine in praktičnim vodenjem skupine na območju Zelenega krasa, v katerega so
poleg občine Loška dolina uvrščene še občine Bloke, Cerknica, Postojna, Logatec, Pivka
in Ilirska Bistrica.
Izobraževanje je skupaj s partnerji organizirala
RRA Notranjsko-kraške regije z namenom povečati poznavanja turistične destinacije Zeleni
kras in spodbuditi bolj celovito in privlačnejšopredstavitev območja domačinom in predvsem obiskovalcem. Projekt je sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na sobotni Zabavi med ostrnicami je žal
bolj dišalo po mokroti kot po senu in sveže
pokošeni travi, temu primeren pa je bil tudi
obisk. Toda le kdo drug naj bi kljuboval mokroti, če ne gasilci, ki so na ta dan prevzeli
novo vozilo za PGD Stari trg.

Skupaj je usposabljanje za 'lokalne turistične
vodnike na območju Zelenega krasa' uspešno opravilo 48 udeležencev, od tega pet
iz občine Loška dolina: Lili Kandare, Špela
Kandare, Irena Kovač, Romana Nared in
Alenka Veber. Čestitamo.

Organizator prireditve Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik izreka pohvale
vsem posameznikom, društvom in organizacijam, ki ste sodelovali na letošnji prireditvi, še posebej pa se zahvaljuje vsem tistim,
ki z entuziazmom in prostovoljnim delom
dajete prireditvi nepogrešljive vsebine.

Po sprejetju občinskih odlokov o lokalnem
turističnem vodenju, h kateremu so se zavezale vse občine Zelenega krasa, bodo po
omenjenem območju organizirane skupine
lahko poleg vodnikov z državno licenco vodili le vodniki z veljavno licenco lokalnega
turističnega vodnika.

Harmonikarji na prireditvi V deželi ostrnic

TIC LOŽ
Turistični informacijski center v Ložu ali
krajše TIC Lož, je z letošnjim majem odprl
svoja vrata. Poleg obiskovalcev iz drugih
krajev Slovenije in tujine so zelo dobrodošli
tudi občani Loške doline. Na voljo so različne turistične storitve in usluge, naprodaj pa
so tudi unikatni spominki Loške doline, ki
so lahko lepo in izvirno darilo za različne
priložnosti.
TIC LOŽ
Cesta 19. oktobra 49
(poleg upravne stavbe Kovinoplastike Lož)
ODPIRALNI ČAS
Vsak dan od 10.00 do 18.00 ure.
•
•
•
•
•
•
•

Turistične informacije
Unikatni spominki Loške doline
Majice DEŽELA OSTRNIC
Lokalno turistično vodenje
Organizacija ogledov, izletov in ekskurzij
na območju Loške doline in Notranjske
Predstavitve kulturne in naravne
dediščine Loške doline
Brezplačen dostop do interneta, ...

Lepo Vas vabimo, da nas obiščete!

Novi turistični vodniki
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KOLEKTIVNA
BLAGOVNA ZNAMKA
»DEŽELA OSTRNIC«
Za podelitev pravice do uporabe blagovne
znamke »DEŽELA OSTRNIC« je od objave
javnega povabila v mesecu oktobru 2010 zaprosilo deset pravnih oseb. Vsem prošnjam
je komisija ugodila. Do uporabe kolektivne
blagovne znamke so upravičeni: Čebelarsko
društvo Loška dolina, Društvo žena in deklet na podeželju »Ostrnice« Loška dolina,
Društvo En-Trn, Društvo Sveti Jurij – Mešani pevski zbor, Gasilska zveza Loška dolina,
Konjerejsko društvo Martin Krpan, Športno
društvo Nadlesk, Športno društvo Planjava
Babno Polje, Srečko Vidmar s.p. in Športno
rekreativno društvo Snežnik – Kozarišče.
Vse zainteresirane pravne in fizične osebe s
sedežem na območju občine Loška dolina
vabimo, da si pridobijo pravico do uporabe
znamke »DEŽELA OSTRNIC«. Potrebni
obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine http://www.loskadolina.si ali v TIC Lož.

PRIREDITVE
Vabimo
Likovna razstava:
Klavdij Tutta: MEDITERANSKI POMOLI
– slike in objekti
Grad Snežnik, do 17. julija 2011,
vsak dan od 10. do 18. ure.
Napovedujemo
Julij:
Izbor za najbolj urejeno vas
-naselje v občini Loška dolina 2011
Ocenjevanje bo potekalo
v soboto, 9. julija 2011.
September:
Odprtje avtorske likovne razstave
Marina Beroviča
Fotografska delavnica
z Andrejo Peklaj
Oktober:
Odprtje skupinske razstave domačih
avtorjev Dagmar M. Mlakar in
DavidaAlmajerja
Pevski koncert
v poročni dvorani gradu Snežnik
Organiziran pohod
po Poti dediščine Loške doline
November:
Literarni večer
z Andrejem Rozmanom - Rozo
December:
Instrumentalni koncert
v poročni dvorani gradu Snežnik
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NIKA IN LARA, 7. b

Naravoslovni dan »Po poti Malega Obrha«
V petek, 20. 5. 2011, smo imeli
učenci šestih razredov
naravoslovni dan.
Ob 7.45 smo se zbrali pred
šolo. Dobili smo malico
in navodila. Nato smo se z
avtobusom odpravili proti
gradu Snežnik. Odšli smo
do ničelnega kamna, kjer se
je začelo naše spoznavanje
znamenitosti ob poti Malega Obrha. Izvedeli smo, da
kamen predstavlja »ničelno
točko«, saj je izhodišče za vse
poti, in da so na vsakih 200
m ob vseh gozdnih cestah
na posestvu bili postavljeni
kamni z vklesano dolžino v
kilometrih in hektometrih.
Ničelni kamen so postavili zadnji lastniki
gradu leta 1910, zdaj tu stoji kopija, original
pa je shranjen v gradu.
Na nogometnem igrišču so nam učiteljice
razdelile delovne liste, kamor smo vpisovali zanimivosti, ki smo jih spoznali med
potjo. Izvedeli smo, da je park v okolici
gradu urejen v angleškem slogu. Pred oblikovanjem so bile tukaj površine porasle s
plevelom, brinjem in osatom, ker je živina
popasla vso kvalitetno travo. Vse pašnike
je princ Jurij odkupil in oblikoval park.
Pred gradom je majhno jezerce, kjer se
pozimi drsamo. Tukaj so graščaki v zimskem času sekali led, ki so ga uporabljali
za shranjevanje hrane. Prodajali so ga tudi
mesarjem in gostilničarjem, vozili so ga
celo do Trsta.
Pot smo po štiri vrstnem lipovem, kostanjevem in hrastovem drevoredu nadaljevali do Šrange. Tam je bila včasih mitnica.
V bližini stoji gozdarska hiša, danes pa je v
razpadajočem stanju.
Nato smo šli do izvira Malega Obrha, kjer
smo pomalicali. Vrnili smo se na Šrango in
pot nadaljevali do »Punfenturna«, kjer smo
izvedeli, da so tam shranjevali razstrelivo.
Nato smo se povzpeli do »Luizenštajna«,
kjer smo se okrepčali z dobrotami iz nahrbtnika in se malo odpočili. Na Luizenštajnu
se je v času Schönburgov končal lov na zajca, ki so ga začeli v Danah na godovni dan
sv. Štefana. Ko smo šli nazaj do gradu, smo
se sprehodili po Aninih poteh. To so položno speljane sprehajalne poti od gradu do
Luizinega kamna.

lj
Foto: Andreja Ravše

Ko smo prišli do gradu, smo
šli mimo Ledenice (kleti), ki je vklesana v
živo skalo, ter je služila shranjevanju ledu
in uplenjene divjadi. Po nekaj metrih smo
prišli do Brezna, drugega, manjšega in bolj
znanega izvira Malega Obrha, kjer je bilo
zajetje za grajski vodovod, ki je z vodo oskrboval tudi del Kozarišč. Takoj zatem smo se
odpravili čez, pred kratkim prenovljen, most
do Zagradnih njiv, ki pa so se imenovale
tudi Gospodske njive. V bližini stoji kip Diane, rimske boginje lova. Princ Herman je ta
kip kupil na umetniški razstavi v Salzburgu.
Postavljen je bil med 24. in 31. majem 1913.
Tudi ta kip ni original. Ko smo se odpočili
na Zagradnjih njivah in dopolnili delovne
liste, smo se odpravili v Šmarato mimo paviljona, s katerega je lep razgled na Šmarato in
del Kozarišč. Če greste od gradu po gozdni
poti v Šmarato, je prva stavba, ki jo zagledate
cerkev sv. Marjete. Po sv. Marjeti je vas dobila ime. Koliko je stara, ni znano, obnovljena
in dozidana je bila leta 1686, kot pove letnica
na portalu. Nadaljevali smo pot do Šmarate.
Pod vasjo se vije potok Mali Obrh, ki velikokrat poplavlja. Takrat je Šmarata po kopnem
popolnoma odrezana od sveta.
Zahodno od vasi Pudob se združita Mali in
Veliki Obrh. Do sotočja nismo odšli, ker se
je pripravljalo k nevihti. Bliskalo se je, zato
smo odhiteli do vasi Pudob, ki je dobila ime
po hrastu dobu, ki ga je strela presekala na
pol. Naravoslovni dan smo končali v zavetju,
pri učiteljici Andreji Ravšelj.
Tilen Pucelj, 6.a

V tem zapisu so uporabljeni podatki iz slovenskega prevoda Scholmayerjevega dnevnika:
SCHOLLMAYER-Lihtenberg, Heinrich von. 1988. Snežnik in schönburški vladarji:
zgodovina gospostva Snežnik na Krajnskem(prevedel Jože Sterle). Postojna: Gozdno gospodarstvo
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Dominik Baraga, 8.a

Tehniški dan

»Varna šolska pot«
trgu in jih fotografirala. Nato smo odšli v šolo, kjer smo naredili
plakate z opisi nevarnih mest in fotografijami. Pri tem sta nam pomagali učiteljici Tatjana Lekan in Lara Vereš. Potem sta nam policistka in učiteljica Andreja Ravšelj pokazali spote o prometnih nesrečah,
ki se dogajajo zaradi vinjenih voznikov in stvari, ki ne spadajo med
vožnjo. Nato smo odšli na igrišče, postavili poligon in prizkušali svojo spretnost pri vožnji s kolesi. Učiteljica Andreja Ravšelj nam jih je
pregledala. Kdor je imel izpravno kolo, je dobil nalepko in odsevnik.
Na tem tehniškem dnevu smo obnovili in dopolnili svoje znanje o
cestno-prometnih predpisih in varnosti v prometu.

Foto: Andreja Ravšelj

V četrtek 19. 5. 2011, smo se učenci osmih razredov ob 7.45 zbrali v
učilnici likovne vzgoje. Policistka Lidija Jurkovič nam je predstavila
delo policije, razdelila zgibanke o vožnji z motorjem in nam razložila, kako se moramo obnašati pri vožnji s kolesom. Nato smo se razdelili po skupinah. Ena skupina je z rdečo barvo obnovila stopinje, ki
označujejo nevarna mesta na šolski poti. Vodil jih je predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Marjan Vampelj. Naša
skupina si je ogledala nevarna mesta za prečkanje ceste v Starem

Foto: Andreja Ravšelj

Leonida Zalar, knjižničarka OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

BRALNA ZNAČKA 2010/2011 – 50 let generacijskega branja
Ministrstvo za šolstvo in šport je letošnje šolsko leto razglasilo za Šolsko leto knjige, še zlasti, ker je 22.
maja BRALNA ZNAČKA praznovala 50. letnico delovanja – 50 let generacijskega branja. V teh letih so se
menjali bralni programi, na knjižnih
policah se je zvrstilo raznoliko bralno gradivo, med učenci in mentoricami so se izmenjali različni pogledi
na prebrano vsebino, bralci različnih
generacij so za bralne dosežke prejemali raznovrstno motivacijsko gradivo (na začetku bralne značke, nato
mape, nalepke in zgibanke, zadnji
dve leti bralne mape s priznanji).
Vse skupaj pa združujeta knjiga in
branje. Vsaka knjiga nam odstre svet
malce drugače. Vsaka nam ponuja
na svojstven način vonj, radost, bolečino … Nekatere izmed njih so nam
ljube in druge malo manj. Najljubše
pa nosimo skozi življenje.

VRTEC & ŠOLA
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Na naši šoli beremo za bralno značko Frana
Milčinskega. Bralna sezona se začne s 17.
septembrom (dan zlatih knjig) in se zaključi
z 2. aprilom (Mednarodni dan knjig za otroke in rojstni dan Hansa Christiana Andersena). Zasluge za dolgoletno bralno tradicijo
naše šole imajo številne mentorice – nekdanje učiteljice razredne stopnje, učiteljice
slavistke, še zlasti pa nekdanja mentorica,
gospa Fani Ambrož.

Zlati bralci pred odhodom iz Gardalanda.

Zadnja leta poteka bralna aktivnost na razredni stopnji v okviru bralne torbice, na predmetni stopnji pa vodita pogovore o prebranih vsebinah učiteljica Tatjana Lekan (6. r.)
in knjižničarka Leonida Zalar (7., 8. in 9. r.).
Letošnjo bralno sezono smo strnili s prireditvijo, na kateri smo gostili gospoda Toneta
Partljiča.

Naziv zlati bralec prejmejo učenci, ki so vsa
leta vztrajno brali za bralno značko. Zveza
Bralnih značk Slovenije jih je nagradila
z nagrajeno knjigo Bine Štampe Žmavc
Cesar in roža, Društvo prijateljev mladine
Notranjska pa jih je razveselilo z enodnevnim brezplačnim izletom v Gardaland.
Vsem bralcem bralne značke
(nekdanjim in zdajšnjim), ravno tako tudi
mentoricam, iskrene čestitke ob prazniku branja.

Odprtje razstave likovnih in
tehniških izdelkov učencev
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
v Gradu Snežnik
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R A Z S TAVA

Podelili smo 317 bralnih priznanj. Na razredni stopnji so prejeli priznanja vsi učenci
(197), na predmetni pa je bilo 120 vztrajnih
bralcev. Tudi letos je bila posebna pozornost
namenjena prvošolcem in učencem 9. razreda. Med devetošolci je bilo v tem šolskem
letu kar 31 zlatih bralcev.

Spet leto se v krošnji pomladni nasmiha,
ščebetu modrine paleto nastavlja,
v pramenih pastelov v mrak se preliva
v zarji večerni grajska dobrava.
Neslišno drsijo peruti nemira
na čopič sanjavi, v suito večera.
Na platno jih slika sla koprneča,
na ribnik zrcali ptica ljubeča.
Sredi dvorišča čez prod mozaika
stopajo v smehu pogledi zvedavi,
a radovednost, skrita v očesu,
se na maketah modelov ustavi.
Vse je vpeto v šopek dehteči,
leto in mesec, dotiki, spomini,
vse je zavito v skrivnostnost čakanja,
da se v šepetu s prižigom luči
razstavi odprejo vrata.
Leonida Zalar
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Tekmovanje v gasilski orientaciji
Komisija za delo z mladino in športne dejavnosti pri Gasilski zvezi Loška dolina je
organizirala regijsko tekmovanje v gasilski
orientaciji za mlajše in starejše pionirje in
pionirke ter mladince in mladinke. Tekmovanje je bilo 18. 6. 2011 v športnem parku
Nadlesk in v naravi okrog šmaraškega hriba. Pravico nastopa sta imeli prvo in drugo
uvrščeni ekipi iz občinskega tekmovanja iz
naslednjih gasilskih zvez: Cerknica, Logatec,
Loška dolina in Vrhnika. Skupaj je nastopilo
33 tričlanskih ekip.

Začetek tekmovanja

Mlajši pionirji-ke opravijo poleg teka še 5
vaj, starejši pionirji-ke in mladinci-ke pa 6
vaj. Na orientaciji je sodilo 26 gasilski sodnikov z licenco. Progo in ostale rekvizite je pripravila tehnična komisija. Za vse sodelujoče
so pripravili tudi malice.

Pred začetkom tekmovanja ekipa s številko 1
po časovnici dvigne tekmovalno zastavo.

Z vsako ekipo je bil tudi mentor oziroma
mentorica. Obvezna prisotnost z ekipo je
pri mlajših pionirjih in pionirkah. Starejši
pionirji in pionirke ter mladinci in mladinke
nastopijo samostojno.

Vaja z brentačo

Papirno dokumentacijo, topografsko karto
in ocenjevalni list tekmovalci nosijo s seboj.
Na progi so postavljene kontrolne točke, na
katerih opravijo tekmovalci razne vaje. Po
opravljenem teku komisija obdela podatke
iz ocenjevalnih listov. Regijsko tekmovanje
so kvalifikacije za državno tekmovanje, katero bo v Cerknem, se uvrstita prvi dve ekipi.
Uvrstitve:
• mlajši pionirji: nastopilo je 8 ekip
1. mesto PGD Rakek,
2. mesto PGD Nova vas;
• mlajše pionirke: nastopilo je 5 ekip
1. mesto PGD Sinja Gorica,
2. mesto PGD Stari trg 1;
• starejši pionirji: nastopilo je 7 ekip
1. mesto PGD Blatna Brezovica,
2. mesto PGD Nova vas;
• starejše pionirke: nastopilo je 6 ekip
1. mesto PGD Rakek,
2. mesto PGD Cerknica;
• mladinke: nastopila je 1 ekipa
1. mesto Brezovica pri Borovnici;
• mladinci: nastopilo je 6 ekip
1. mesto PGD Borovnica,
2. mesto PGD Medvedje Brdo;

Razglasitev, skrajno desno sodniški zbor.
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Janez Kuhar in Alenka Veber

Citre in več

Po uspešnem in odmevnem tretjem pohodu
Iz Babnega Polja do Goričic, na katerem so
sodelovali številni prostovoljci iz vasi občine
Loška dolina in Goričic (občina Cerknica),
skozi katere se vije pot, je ŠD Planjava Babno
Polje prizadevne in naklonjene občane povabilo v Cerklje na Gorenjskem. V župnijski cerkvi Marije Vnebovzete je v petek, 27.
maja 2011, Damjana Praprotnik, pohodnike
je že drugo leto spremljala na citrah, organizirala letni koncert Citre in več. Izvedle so
ga študentke in študentje Koroškega deželnega konservatorija Celovec (Kärntner Landeskonservatorium Klagenfurt) iz razreda
prof. Ilse Bauer Zwonar z gosti.

Foto: Janez Kuhar

S povabilom na koncert se je Društvo želelo
vsaj deloma zahvaliti številnim občanom, ki
so ogromno prispevali, da pohod še vedno
odmeva v srcih 260 pohodnikov.
Prihoda kar petdesetih Notranjcev pa se je
še posebej razveselila Damjana Praprotnik.
Tako njo, kot njene študentske kolege, smo
še posebej nagradili z dolgimi aplavzi.
Foto: Janez Kuhar

Razred Ilse Bauer Zwonar,
v prvi vrsti v sredini Damjana Praprotnik

Iz veznega besedila smo izvedeli, da so citre
ljudsko strunsko glasbilo iz družine brenkal,
razširjeno predvsem v alpskih deželah. Strune so napete preko resonančne škatle in jih
delimo v dve skupini: 5-melodijskih in od
27-37 prostih strun. Proste strune dalje delimo na akordične, basovske in kontrabasovske. Na desnem palcu ima citrar naprstnik,
s katerim brenka po melodijskih strunah, s
prsti leve roke pa na melodijske strune pritiska. Preostali prsti desne roke brenkajo
spremljavo.
Damjana Praprotnik, v naši občini se je s
citrami predstavila že štirikrat, prihaja iz
Dvorij pri Cerkljah. Je študentka rednega
študija petega semestra citer pri prof. Ilsi
Bauer Zwonar. Med številnimi dosežki Damjane Praprotnik velja poudariti srebrno
priznanje, ki ga je osvojila na tekmovanju

Delovna ekipa tretjega pohoda z nastopajočimi glasbeniki

citre-solo pred štirimi leti. Ponosna je tudi
na ansambel, ki ga v letošnjem letu vodi pri
otroški folklorni skupini Domžale. Igra tudi
v različnih zasedbah kot so Citrarski orkester Draustadt Villach, ansambel Multicord
ter z njimi nastopa po Avstriji, Nemčiji in
Italiji.
Poleg Damjane so na koncertu v Cerkljah
nastopili še izvajalci na mandolini, čembalu,
violončelu, klavirju in opreklju – glasbilu s
strunami, po katerih tolčemo s kladivci in
jih opreklar drži med kazalcem in sredincem obeh rok. Poleg Damjane Praprotnik na
citrah so nastopile še Silvia Igerc na citrah,
Anna Lindermuth na opreklju, Attila Salbrechter na klavirju in čembalu, Manuel Schager na violončelu, Marianne Schoenthaler
na citrah in Anna-Lena Stabentheiner na
opreklju.
Koroški deželni konservatorij je bil ustanovljen 1934 leta, zasnovan pa že 1828 leta kot
koroško glasbeno društvo, ki je tudi poučevalo razne instrumente. Sedaj poučuje na
konservatoriji več kot 80 profesorjev. Vse
več Slovencev se odloča za študij glasbe v
Celovcu. Koncert v Cerkljah je domiselno
povezovala Ana Jagodic. Ob koncu koncerta
se je zahvalila vsem, ki so pomagali ustvariti
čudovit glasbeni večer.
Poslušalci, med njimi tudi petdeset iz občine
Loška dolina, so bili navdušeni nad izvajanjem skladb, v katerem so študentke in študentje nadvse kvalitetno predstavili različne

zvrsti glasbe, za kar so bili nagrajeni z dolgim
aplavzom. Kot dodatek pa so nastopajoči z
gosti navdušili občinstvo s skladbo Cerkljanska fara, v priredbi mag. Franza Fellnerja.

HUDI ČASI
Danes živeti je težko,
denarnica mi dela shujševalno kuro,
tanka je, v njej ni nič,
ko pogledam vanjo, solzne imam oči.
Le kje so tisti časi,
kov njej bili zlati so kovanci,
za njimi denarnica žaluje
vse huje in huje.
Vsak dan me tarejo skrbi,
v denarnici pa kovancev ni,
enim v banke potuje na tuje,
a meni je vse huje in huje.
Če hočem živeti fino,
moram vzeti posojilo,
kako ga vrnil bom, ne vem,
niti misliti ne smem.
Tiha noč, miren sen, želja je nas vseh.
Vinko Kraševec
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Radojka Kočevar

»Ni tako lahko, kot je videti ... «
»Ko zasliši zvok siren,
šine kakor spodboden.
Že v gasilski voz zdrvi,
v sedmih trenih odbrzi.
Ker Samo gasi,
vsak požar in se voz mu blešči,
dan na dan, to pač skrito ni
Samo vse pogasi…«

… tako se glasi znana pesmica iz otroške
risanke GASILEC SAMO, ki nosi globoko sporočilno vrednost. Opominja nas na
spoštljiv odnos do gasilcev in ne nazadnje
na vrednotenje njihovega dela za skupnost.
Vesela sem, da sem lahko član te ekipe, ki se
druži v duhu gasilstva, ki predstavlja eno izmed največjih organizacij v Sloveniji.
Gasilci se zavedamo, da se je potrebno za naziv prostovoljni (ali poklicni) gasilec stalno
izobraževati. Ljudem je v bistvu vseeno, kdo
jim gasi hišo ali jih rešuje, prostovoljec ali
poklicna oseba. Vsi pa pričakujemo strokoven in profesionalen pristop in dobro opravljeno delo.
Tako smo februarja letos začeli z gasilskim
tečajem za »izprašanega« gasilca oz. za pridobitev čina GASILEC.
Čeprav nekateri od zbrane skupine že sodelujejo pri intervencijah in pridobivajo praktične izkušnje, malo dodatne teorijene škodi.
No, pa začnimo lepo po vrsti ...
Tečaj se je začel 12. 02. 2011 v prostorih Občine Loška dolina, ki so ob enem tudi prostori

Gasilske zveze Loška dolina. Vodja tečaja je
bila Tadeja Antončič, ki nas je ves čas tečaja
spodbuja in motivirala, posebej članice.
Prvo predavanje je bilo na temo Požar in nevarne snovi (Kemija v gasilstvu) in naša prva
predavateljica je bila Boža Troha, ki se že vrsto
let odzove prošnji gasilcev za pomoč pri organizaciji predavanja. Ekipa, ki se je po dolgem
času (nekateri malo manj) ponovno usedla za
šolske klopi, je štela 13 članov. Vsi smo resno
pristopili k delu, seboj prinesli potrebne zvezke, pisala, flumastre in podobne pripomočke.
Ni bil »mačji kašelj« ta kemija ... veliko novega in uporabnega smo izvedeli.
Sledilo je predavanje na temo Organizacija gasilstva in pravne osnove ter Vozila in oprema
vozil, katerega predavatelj je bil Marko Gorše.
Seznanili smo se tudi z zaščitno opremo gasilcev (zaščita za telesa in dihala). Opremo
nam je teoretično in praktično predstavil
Janez Koren. Predavanja so bila zanimivo predstavljena. Strokovnjak na področju
gradbeništva, Janez Sterle, nam je predstavil
pomembnost te veje pri požarni zaščiti. V

okvirju njegovih učnih ur smo se udeležili
tudi ekskurzije po vodohramih oz. vodnih
zajetjih v Loški dolini, Babnem polju in Babni polici, kar je bilo za nas tečajnike zelo zanimivo in poučno. Vodja te ekskurzije je bil
g. Roman Hribar, zaposlen na Komunali v
Cerknici. (Toplo priporočam takšno ekskurzijo vsakemu, še posebej učencem naše šole, ko
se učijo o domači pokrajini).
Tadeja Antončič, vodja našega tečaja, nam je
tudi predavala in sicer o Požarni preventivi,
tj. o dejavnostih, ki se odvijajo do nastanka
požara. Spoznali smo tudi: Osnove elektrotehnike, katere nam je predstavil Marjan
Ravšelj, Tehnično reševanje pod taktirko Janeza Antončič in tudi Prvo pomoč pod vodstvom Ljubice Bavec. Pri temu predavanju
smo tečajniki imeli tudi vajo oživljanja.
Prvi sklop usposabljanja je bil končan. Sledil
je še praktičen del (vaje) in predavanje Ga-

silska taktika, pod budnim očesom Borisa
Korena, s sodelavci in mentorji. Pred tem pa
je sledilo še nekaj: IZPITI. Pripravljali smo
se različno: pred TV, na sedežni, v kuhinji
pa tudi na urgenci ... skratka vsepovsod, kjer
smo imeli pet minut časa. Ekipa je delovala
... vprašanja so obkrožila vse udeležence in
kmalu so se pojavili tudi odgovori. Delovali
smo tako kot deluje prava »napadalna« skupina - enotno. Tudi sami rezultati so bili temu
primerni. Uspešno nas je konec aprila tečaj
končalo vseh 13 udeležencev: Sara, Kristjan,
Luka K., Erik, Luka M., Jan, David, Marcel,
Marija, Krištof, Petra, Romana in Radojka.
Vse pridobljeno znanje s predavanj, smo
prenesli tudi »na teren« … od korakanja, postroja, držanja cevi, »špricanja«, gibanja v zadimljenem prostoru, iskanja ponesrečenca ...
Ob namišljeni intervenciji, ki smo jo izvedli
na objektu v Pudobu, smo končno dočakali,
da nam je adrenalin »narastel«. Samo izvajanje nalog na mestu intervencije poteka po
pravilih gasilske taktike. Ob začetku intervencije je vodja intervencije Marjan Gomboc razdelil naloge in pričeli smo z delom.
Uporabili smo opremo iz vozila, maske in
jeklenke s kisikom. Brez večjih težav smo izpeljali vajo in na koncu smo bili mokri in to
ne zaradi dežja ampak zaradi napora ... verjemite ... ni enostavno nositi 10 kg jeklenko,
vleči cev s seboj, držati sekiro v roki, masko
na glavi in gibati se po zadimljenem prostoru. S tem tečajem smo si razširili obzorje. Bili
smo navdušeni nad znanjem gasilcev, nad
njihovo požrtvovalnostjo in zagnanostjo. Že
sam naslov, ki je citat enega prostovoljnega
gasilca, pove vse.
Veliko truda je bilo vloženega v to, da smo
pridobili čin GASILEC, našega in tudi s strani
mentorjev in predavateljev. Ob tej priložnosti
bi se v imenu vseh udeležencev tečaja zahvalila celotni ekipi Gasilske zveze in njihovim zunanjim sodelavcem za nepozabno doživetje.
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!
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Vinko Bavec

Prevzem avtocisterne
»Po 35 letih nam je odpovedala avtocisterna
za prevoz vode (slika 1), eno pomembnejših
gasilskih vozil v Loški dolini. Pri gašenju je
ključno vozilo, saj je zagotavljalo zadostno
količino požarne vode v začetku gašenja
požara. V Loški dolini so naselja, ki nimajo
vodovodnega omrežja in so še posebno občutljiva za oskrbo s požarno vodo in pri zagotavljanju požarne varnosti. Ta naselja so:
Sveta Ana, Klance, Gornje in Dolenje Poljane, Leskova Dolina in še nekaj posameznih
objektov v naseljih Podcerkev in Stari trg.
Avtocisterna je nujna tudi zaradi zagotavljanja z oskrbo občanov s pitno vodo v sušnem
obdobju in v izrednih razmerah. To se je v
preteklosti dogajalo«.

Tako oblikovano prošnjo smo ob koncu leta
2009 poslali na občinski svet občine Loška
dolina in 47 prošenj naslovili na podjetja
oziroma firme v naši okolici. Na prošnjo je
odgovorilo 21 prejemnikov naše pošte, donacijo pa je prispevalo 20 donatorjev. Občinski svet, župan Janez Strle v mandatnem
obdobju 2006-10 in občinska uprava so odgovorno pristopili k realizaciji zahtevnega
projekta, katerega vrednost je bila ocenjena
na cca 120.000 €. Tudi novoizvoljeni občinski svet in župan Janez Komidar so prevzeli
odgovornost predhodnikov. V nakup je bila
vključena tudi Gasilska zveza Loška dolina,
ki je koordinirala finančna sredstva med gasilskimi društvi v Loški dolini.
Upravni odbor PGD Stari trg je v začetku
leta 2010 imenoval delovno skupino, katera
je pripravila vse potrebno dokumentacijo za
nakup podvozja in nadgradnjo v tipizirano
gasilsko vozilo AC 16/50, za katerega je dala
soglasje Tehnična komisija pri Gasilski zvezi
Slovenije. Člani komisije so bili zelo delavni,
tako da je prišlo v letu 2010 do nakupa podvozja MAN TG 360 A letnik 2005 in je stalo
37.000 €. Izdelavo nadgradnje smo zaupali
firmi EVRO GV iz Ilirske Bistrice. Pogodbeno se je zavezala izdelati nadgradnjo do
konca leta 2010. Zataknilo se je pri dobavi
visokotlačne črpalke, tako da je bila izdelava
končana v začetku leta 2011. Nadgradnja je
stala 80.000 €. Skupaj je 117.000 €. Avtocisterna je v celoti poplačana. Tehnični podatki AC 16/50 ( sliki 2 in 3 ) so naslednji:

Gostje

• podvozje MAN TGA 360 A - letnik 2005;
• nadgradnja 16/60 – letnik 2010
• visokotlačna črpalka pritisk do 40 barov
in 1600 litrov pretoka;
• rezervoar 6000 litrov;
• oprema za klasični napad z
nizkotlačnimi cevmi;
• raztegljive tri delne lestve 14 m in
nizke lestve zložljive do 5,6 m;
• oprema za označevanje na cestnih
površinah utripalke;
• stožci;
• oprema za odpiranje cestnih pokrovov.

godba Kovinoplastike Lož

Na slovesnosti je bilo kljub slabemu vremenu 80 uniformiranih gasilcev. Ključe vozila
je od podpoveljnika PGD Stari trg prevzel
šofer Jože Truden. Še odlomek iz nagovora
predsednika PGD Stari trg: » Pri tem projektu seveda ni šlo vse gladko, bilo je potrebno veliko pogovarjanja, dogovarjanja, pa če

Postroj

Upravni odbor PGD Stari trg se je odločil,
da se izvede prevzem na občinski prireditvi
»MED OSTRNICAMI«, v soboto, 28. maja
2011 ob 16. uri na jasi pri gradu Snežnik.
Scenarij prireditve je bil naslednji:
- ob 15.30 prihod uniformiranih
gasilcev na jaso;
- ob 15.50 prihod vabljenih gostov
na tribuno iz: GZ Loška dolina, GZ Cerknica, DVD Višnjica, DVD Prezid, GZ Slovenije, VZ grada Čabar;
- ob 15.55 postroj enot;
- ob 16.00 začetek svečanosti:
• pozdravni nagovor predsednika PGD
Stari trg - Franja Bukovec;
• pozdravni nagovor predsednika GZ
Loška dolina - Borisa Koren;
• župan preda ključe vozila podpoveljniku
PGD Marku Gorše;
• blagoslov vozila;

Predaja ključa

hočete tudi lobiranja, da se ta zadeva pripelje čim ceneje do konca. Ob tej priložnosti
se iskreno zahvaljujem tovarišu poveljniku
Borisu Koren, kateri mi je veliko pomagal,
zahvala gre vsem gasilcem, kateri so mi stali
ob strani in mi pomagali, da se je ta projekt
uspešno zaključil. Iskrena hvala prejšnjemu
županu, ki je ta projekt začel in sedanjemu
županu, da je ta projekt pripeljal do konca.
Zahvala gre tudi vsem donatorjem, kateri ste
nam pomagali, da se je uresničil naš cilj«.

24

DRUŠTVA

julij, 2011

Mag. Mateja Mahnič, Ljubljana

Pohod gostoljubnih ljudi
Kaj naj napišem o tretjem spominskem pohodu Babno polje–Goričice? Da ga je preveval
duh babnopoljskega izseljenca Franka Trohe
Rihtarjevega, ki nas je spremljal vse od začetka, ko so njegovo življenjsko pot predstavili
slavnostni govorniki, do čisto pred slovesom,
ko nam je v avtobusu njegova pranečakinja
Alenka razdelila kartonke s fotografijami prihoda Trohe in drugih slovenskih izseljencev
v Ameriko, čakanja na zdravstveni pregled
emigrantov in z meni najljubšo fotografijo, ki
ga kaže obkroženega z izrezljanimi miniaturnimi orodji babnopoljske kmečke kulture. Za
njih je uporabil les dreves, mimo katerih smo
hodili to 18 km dolgo pot.
Za Troho je bila pot do Amerike veliko daljša kot naša; sicer pa njegova pot še ni končana, saj se njegov duh še vedno zliva z domačim nebom, soncem, oblaki, naravo … tudi z
vzorno postriženimi traticami in domačimi
vrtički. Vzdolž poti je bilo tako čisto, pometeno in brez različnih embalažnih ostankov
potrošništva, da smo nekateri dobili vtis, da
smo v Avstriji.
Lahko rečem, da ljudje v vaseh, mimo katerih smo hodili, dajejo nase, na svoje okolje,
na svoj dom in na pokrajino, v kateri živijo.
Kako se to opazi? V vrtičkih, ki jih vse po
vrsti naseljuje slovenske domorodne cvetice:
iris, potonke, vrtnice in marjetke. Ponosni
so na svoje vasi, na vseh devet, ki smo jih
obiskali na poti. In ta ponos se je udejanjil
v številnih stojnicah, ki so se šibile pod obiljem doma spečenih dobrot, različnimi domačimi žganji, likerji, smrekovimi vršički,
pa tudi šabeso, kavo in čajem, domačimi so-

Foto: Alenka Veber

kovi in še in še. Gostoljubje se je prelilo tudi
v glasbo: vso pot so nas spremljali trije vražji
in neutrudni harmonikarji!

Foto: Alenka Veber

Vse, kar smo doživeli, je bilo izjemno. Izjemno vodenje, izjemna pokrajina, izjemni
ljudje. Da ne pozabim še dveh izjemnosti:
prva se nam je predstavila v obliki ljubkih
domačih živali: radovednih krav s telički in
plašnih kobil z žrebički, ki so nas opazovali,
nam sledili in se od nas plašili bolj ali manj
celotno pot; drugo pa predstavlja izjemna
kulturna dediščine vseh osmih cerkva, ki
smo jih obiskali. Vsaj meni so v spominu
ostali angelčki iz cerkvice na Babni Polici
in izrezljan in poslikan leseni kor v cerkvici
v Nadlesku. Lahko se primerjajo z najlepšo
evropsko gotiko, pa je nisem videla malo …
Foto: Alenka Veber

Komentar:
Spoštovani člani ŠD Planjava,
najlepše se vam zahvaljujem za
brezhibno organizacijo pohoda.
Velika zahvala gre tudi vsem
domačinom, ki so nas tako gostoljubno
sprejeli in pogostili.
Vaše lepo sodelovanje z ostalimi kraji iz
občine Loška dolina se odraža tudi iz
takih pohodov in druženj.
Lahko ste marsikomu za vzor.
Vsekakor, če Bog da, se vidimo
prihodnje leto, če ne že prej.
Hvala za posredovane slike in
lepe spomine.
Lep pozdrav s Krasa.
Ermida Grgič, Sežana
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Poročilo za medije

Babno Polje, 21. maj 2011

prof. dr. Robert Brus
Spoštovane pohodnice in spoštovani
pohodniki, spoštovani ljubitelji narave,
dragi babnopoljci!
Povabila k podobnim kratkim nagovorom,
pogovorom za različne medije in pripravi
člankov o gozdu se nam vsem kolegom z
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, pa tudi drugim gozdarjem v
zadnjih mesecih vrstijo precej bolj pogosto,
kot smo tega vajeni sicer. Razloga za takšno
povečano zanimanje za gozd sta po mojem
mnenju vsaj dva: generalna skupščina OZN
je leto 2011 razglasila za mednarodno leto
gozdov, poleg tega pa se v ponedeljek v Sloveniji začenja tradicionalni teden gozdov. V
tem tednu se bo zvrstilo več prireditev, posvečenih gozdu. Čeprav morda kdo meni, da
podobne akcije nimajo kakšnega posebnega
učinka, me povabila, kakršno je današnje, in
za katerega se organizatorjem prav lepo zahvaljujem, prepričujejo v nasprotno.

Na tretjem spominskem pohodu
Iz Babnega Polja do Goričic – Po poteh
izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega 260
pohodnikov. Pohodnike nagovoril župan
občine Loška dolina Janez Komidar in
slavnostni govornik prof. dr. Robert
Brus. V znamenju prostovoljstva in
mednarodnega leta gozdov. Na 18 km
dolgi poti so pohodnike pogostili številni
občani Loške doline in občine Cerknica.
Glavni pokrovitelj pohoda REPUBLIKA
SLOVENIJA, Urad vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu. Medijska
pokrovitelja Radio 94 in Radio Ognjišče.
Športno društvo Planjava Babno Polje je v
soboto, 21. maja 2011, organiziralo že tretji
spominski pohod po poteh babnopoljskega
izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega.
Skrajno neprijazno vreme na drugem pohodu maja 2010 Društvu ni vzelo volje in poguma. Člani Društva in številni prostovoljci
so letos še nagradili, že tako izjemno organiziran pohod.
Osrednja nit letošnjega pohoda je bila obuditev Trohovega daljšega dokumentarnopripovednega besedila Življenje v širnem
gozdu v okolici Snežnika (Slovensko-Amerikanski koledar, 1932). Letošnji poudarek
pešpoti Iz Babnega Polja do Goričic je predstavljal pomemben prispevek krajev pod
Snežnikom ob Mednarodnem letu gozdov.
Zato so organizatorji medse povabila tudi
prof. dr. Roberta Brusa, z Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Program se je pričel z sveto mašo, ki jo je daroval duhovnik Aleš Tomašević, nakar je sledil
bogat kulturni program. Oblikovali so ga trije
domači harmonikaši: Domen Šraj iz Kozarišč,

julij, 2011

Foto: Alenka Veber

Magda Mlakar iz Babne Police ter Luka Žnidaršič iz Podcerkve. Kot gostja pa se je predstavila tudi Damjana Praprotnik na citrah.
Pohodniki so na poti spoznavali tako pokrajino kot prijazno gostoljubje domačinov v
kar osmih vaseh.
Pohod, ki nima športno tekmovalnega duha,
temveč je bliže kulturno-etnološki prireditvi, je privabil v Babno Polje pohodnike
širom Slovenije. Sprehodili so se od najhladnejšega naseljenega kraja v Slovenije do
slikovite vasice ob Cerkniškem jezeru ter
tako odkrivali eno izmed številnih zgodb
slovenskih izseljencev, ki so konec 19. in v
začetku 20. stoletja zapuščali domovino in
šli v Severno Ameriko, misleč, da jim bo tam
laže. In prav Troha je bil tisti izseljenec, ki je
v svoji literarni zapuščini zapustil neprecenljivo pričevanje o življenju ljudi takrat, tako
v domovini kot na oni strani Oceana.

Več fotografij na:
https://picasaweb.google.com/107285601825796749399/
TretjiPohodIzBabnegaPoljaDoGoricicPoPotehIzseljencaFrankaTroheRihtarjevega?feat=email#

Komentar:
Pozdravljeni!
To je bil moj prvi pohod in sploh prvi obisk teh prečudovitih krajev, v objemu neokrnjene
narave in prijaznih ljudi.
Rada bi vam čestitala za skrbno pripravljeno organizacijo,ki smo jo bili deležni pohodniki.
Ves čas pohoda smo se odlično počutili, ker ste tako lepo poskrbeli za nas. S tem mislim
na kulturno - umetniški glasbeni program,vodenje po podružničnih cerkvicah, ki so sicer
težko dostopne za oglede, za harmonikarsko zabavno spremljavo, ki je prav tako popestrila
dogajanje in je bila z ravno pravšnjo mero umeščena na naših postojankah. Seveda, pa
ne smem pozabiti prijaznih gospodinj, ki so se izkazale, kot prave slaščičarske mojstrice in
zaslužijo vso možno pohvalo.
Branka Jager Lončar, Ljubljana

Osrednja rdeča nit tokratnega že tretjega pohoda po poteh vašega rojaka Franka Trohe iz
Babnega polja do Goričic bo obuditev Trohovega daljšega besedila Življenje v širnem
gozdu v okolici Snežnika. Napisal ga jeleta
1932 v Ameriki. Ne samo v tem, ampak tudi
v drugih svojih delih je Troha podrobno
opisoval pokrajino, naravo, gozdove in delo
v njih po eni strani, po drugi strani pa je v
svoje pripovedi vedno znal vtkati zgodbe o
življenju in usodah ljudi ter o njihovi povezanosti z naravo in gozdom. Pri tem se mi
zdi izjemno zanimivo, da je Troha še desetletja po odhodu v tujino s takšno ljubeznijo in
zanosom, pa tudi natančnostjo pisal o krajih
in ljudeh, ki se jih je spomnil samo iz svoje rane mladosti. To nedvomno kaže na to,
kako močno ga je zaznamovala ta pokrajina
in to okolje, v veliki meri seveda tudi gozd.
Gozdovi s širšega območja Snežnika, katerih se spominja Troha in skozi katere vas
bo vodil lep del današnje poti, so med najmogočnejšimi in najlepšimi v Sloveniji. Od
tu izvira velik del naše bogate gozdarske
tradicije in tu sta delovala vsaj dva izredno
pomembna gozdarska strokovnjaka. Prvi je
bil Leopold Hufnagel, ki je konec 19. stoletja
razvil poseben, na nek način avtohtoni sistem prebiralnega gospodarjenja z gozdovi,
drugi pa Heinrich Schollmayer, kije pod njegovim vplivom vpeljal tudi izvirno zamisel
kontrolne metode. Ta se je kmalu razširila še
na ostala gozdna območja Notranjske.
Slovenija je dežela, ki nima prav veliko naravnih bogastev, gozd pa je med njimi brez
dvoma eden najpomembnejših. Gozd je v
Sloveniji pred poselitvijo pokrival vsaj 95%
celotne površine, tu je preživel ledene dobe
in prenekatera drevesna vrsta se je ob po-
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novni otoplitvi prav z ozemlja današnje Slovenije ponovno naselila v Evropo. Naše biotsko zelo raznovrstne, dobro ohranjene in lepo
negovane gozdove pogosto obiskujejo kolegi
gozdarji iz vse Evrope, kar je vsekakor pomembno priznanje tudi za gozdarsko stroko.
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Matej Petelin – Požrtvovalni ris

Skavtske obljube
tudi letos na Križni gori

Gozd v Sloveniji danes posredno predstavlja
2,4 % BDP. Sem je všteta celotna vrednostna
veriga lesa, ki obsega gospodarjenje z gozdovi, predelavo, oblikovanje in prodajo lesa ter
izrabo lesnih ostankov. To se na prvi pogled
morda zdi malo, vendar se podatekpokaže
v precej drugačni luči, če pri vrednotenju
pomena gozdov pomislimo še na vse druge
funkcije gozda poleg lesne, torej funkcije, ki
jih finančno ni mogoče ovrednotiti.
Vendar mi ob tem dovolite, da opozorim
tudi na dejstvo, da tega velikega naravnega
bogastva še zdaleč ne izkoriščamo dovolj. Letni posek lesa znaša komaj dobrih 40% prirastka oziroma 2/3 možnega poseka, veliko
lesa izvozimo nepredelanega in brez dodane
vrednosti, ki bi jo ob predelavi lahko dosegli
doma, najboljši lesni sortimenti so pogosto
prodani pod ceno. Pomemben dolgoročni
problem, povezan z našimi gozdovi, pa je tudi
dejstvo,da mnogi lastniki kažejo zelo malo
interesa za nego gozdov. Žal pa je prav nega
gozdov v mladosti tista, ki omogoča razvoj
kakovostnih gozdov z visoko vrednimi sortimenti. Prelepi gozdovi, ki jih občudujemo in
izkoriščamo danes, izhajajo iz obdobja, ko se
je negi posvečalo več pozornosti kot danes. V
današnjem hitrem času in ob na videz boljših
možnostih, ki se ponujajo, je na žalost marsikaterega lastnika gozda težko prepričati, da bi
svoj denar, trud in čas vlagal v nekaj, kar bodo
želi šele njegovi vnuki.
Eden od osnovnih namenov tedna gozdov,
ki se začenja čez dva dni, je opozoriti na te
neizkoriščene možnosti in ljudi spodbuditi k
še večji vsakovrstni rabi gozda. Nenazadnje
nas prav k temu spodbuja slogan letošnjega
tedna gozdov – Gozdovi za ljudi.
Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost
in vam želim prijeten dan med notranjskimi
gozdovi.
Komentar:
Spoštovani,
najlepše se vam zahvaljujem za poslane
fotografije tretjega pohoda iz Babnega
Polja do Goričic – Po poteh izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega. Obenem pa
se vam tudi zahvaljujem za zelo dobro
organiziran pohod, pogostitev, ogled
znamenitosti ter skrb vodnikov med
potjo, tako, da bomo imeli DEŽELO
MRAZA IN TOPLIH LJUDI v lepem
spominu. Lep pozdrav!
Alojzija Jan iz Ljubljane

V petek 20. 5. 2011 smo se skavti iz stega
Jamskega medveda ponovno zbrali na Sveti
Ani, da bi se udeležili tradicionalnega taborjenja in obljub, ki vsako leto potekajo na
Križni Gori. Čeprav smo vedeli, da nam vreme ne bo najbolj naklonjeno, smo se skupaj
z nahrbtniki na plečih pogumno zagnali v
hrib, veliki pustolovščini naproti.
Na vrh smo prispeli sicer zadihani, a polni
energije, ki smo jo porabili za pripravo tabornega prostora in postavljanje šotorov. Po

zasluženi večerji smo spustili zastave in se
posedli ob ognju, kjer smo se po napornem
dnevu pozabavali in sprostili. Ko je bil čas
za počitek in smo zaslišali pisk za tišino, se
nihče ni branil spanca, le nočne straže so še
kakšno urico bdele nad spečimi skavti.
V soboto nas je v nov dan prebudila harmonika. Vsi so počasi lezli iz svojih šotorov, da
bi videli, kdo jim z mehom krati spanec. Ker
je bil to Primož, eden izmed voditeljev, mu
harmonike nismo upali zapleniti. Saj jo je
potem kar sam odložil in nas odpeljal na naporno telovadbo, kjer smo dihali in sopihali,
hujšali in se pritoževali, na koncu pa se vseeno celi in s kakšnim gramom manj vrnili
na taborni prostor, kjer smo izgubljene kalorije ob zajtrku takoj dobili nazaj. Urejeni in
v krojih smo še dvignili zastave ob Skavtski
pesmi in Zdravljici, nato pa smo pripravili
prošnje in zahvale za prihajajočo sveto mašo.
Skupaj smo uredili mašni prostor, kjer smo
še pred kosilom pričakali starše.
Tako kot vsako leto, so novinci iz vej volčičev
in volkuljic, izvidnikov in vodnic ter popotnikov in popotnic svečano obljubili Bogu
in domovini, da bodo vestno izpolnjevali
skavtske zakone in služili svojemu bližnjemu. Tako so bili po slabem letu napornih
priprav za vedno sprejeti v veliko skavtsko
družino. Vsi so prejeli skavtske rutice, ki
so najpomembnejši simbol skavtstva in jih
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bodo spremljale skozi vse življenje. To je bil
pomemben trenutek za vse, ki so se odločili
za skavtski način življenja.
Po maši in kosilu s starši smo za pridno
delo pri akciji zbiranja papirja drug drugega še malo nagradili. Pripravili smo srečelov
in vsak je dobil majhen spomin na letošnje
obljube. Preostanek dneva smo porabili za
zanimive delavnice in igre, ki so nas dodobra
pripravile na spanje.
V nedeljo smo se zjutraj lotili podiranja šotorov, saj je bil čas, da se od Križne Gore za
eno leto poslovimo. Še enkrat smo pregledali taborni prostor za smeti in odpadke. In,
ker bi bil navaden spust v dolino za skavte
preveč enostaven, smo se razdelili v skupine
in se s kompasi podali na lov za azimuti in
kontraazimuti. Po končani orientaciji smo se
vsi skupaj zbrali na Sveti Ani in se v koloni
podali v Stari trg. Pot je bila za večino s tako
težkimi nahrbtniki precej naporna, a smo se
nanjo vsi podali brez pritoževanja. V Stari
trg smo prispeli sicer utrujeni, a zadovoljni,
ter se za konec še udeležili maše, ki jo je imel
gospod kaplan posebej za nas. Tako smo
zaključili letošnje obljube in se nasmejanih
obrazov vrnili domov k mamicam in atijem.

Jaka Matičič – Pojoči jelen

Skavti v slami
Mogoče je nepozoren bralec, ki je na hitro
prebral to besedilo, prebral, da smo skavti v
salami. A naj vas pomirim, da takih salam na
žalost še ne delajo. Je pa slama tista, ki se jo da
živini, da ima kaj jesti. Za sušenje slame obstaja veliko metod, ena izmed najboljših – če
smo lokal patrioti – pa je postavljanje ostrnic.
In v čast in slavo temu loškemu čudu, ki mu
pravimo ostrnic imamo v naši občini tudi prireditev, ki se ji reče »V deželi ostrnic«.
V Loški dolini, ki naj bi bila ta dežela, delujemo tudi skavti, ki smo se – ob bok drugim
društvom – predstavili lokalni skupnosti na
tem dogodku, da bi le-ta spoznala, da smo

skavti zelo resna mladinska organizacija, ki
pa, ob vsem ostalem delu z mladimi, poskrbimo tudi za to, da se zabavamo tako mi, kot
tudi vsi, ki obiščejo tovrstne dogodke.
Tako smo kljub oblačnemu vremenu vabili mlade in malo manj mlade obiskovalce,
da so se nam pridružili pri dirki z bojnimi
vozovi na smučeh, metanju kopja v podivjane bivole, ter spretnostni igri ali v ročnih
spretnostih. Najboljši v vseh disciplinah so
dobili prav posebne ročno izdelane simbolične nagrade izpod spretnih prstov skavtov,
ter naziv zmagovalca, ki se jih bo držal do
prireditve v naslednjem letu.

Tisti, ki pa jim slava in blišč zmage nista blizu, so se lahko sprehodili skozi manjši tabor,
kjer so dobili približen občutek, kako zgleda
na našem taborjenju.
Na koncu smo skavti pokazali še svojo spretnost in hitrost v postavljanju ostrnic in štafeti,
kjer smo zasedli kar dobro mesto. Če vas zanima, katero mesto je to bilo, vas moramo na žalost razočarati, da prvi ravno nismo bili, bomo
pa prav gotovo, če se nam v deželi ostrnic pridružite tudi drugo leto in nas ob tem obiščete
tudi v našem malem taboru, ki bo stal tam. Mi
vas bomo kljub dežju (saj skavt ne pozna slabega vremena) pričakali z nasmeškom na ustih
ter odprtih rok. Vas lahko pričakujemo?
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Aleš Tomašević, kaplan v Starem trgu pri Ložu

Premišljevanje molitve Zdrava Marija drugič
Drugi del molitve Zdrava Marija predstavlja
prošnjo. V prvem delu molitve Zdrava Marija
je molitev postavila v središče Marijino veličino in njeno vlogo v odnosu do Boga. Drugi
del pa se obrača k ljudem.
Molitev zanimajo naše revščine, da bi napolnila našo praznino in nas okrepila na poti k
Bogu. Ona, ki je bila pozorna na Besedo, ne
more ostati gluha pred klici mnogih sinov, ki
so v težavah. Marija je namreč vedno tista, ki
posluša. Marijo imenujemo sveta. Vemo, da je
samo Bog svet, Marija pa je sveta v povezavi z
Bogom. Njene svetost je edinstvena, ker v njej
prebiva Sveti Duh na edinstveni način. Duh
dela iz Marije to izjemno umetnino svetosti.
Prav tako tudi Kristus, ki je v njej zaživel.
Z Marijino svetostjo je povezan tudi izraz
Mati Božja, ki se je v Cerkvi široko razširil po
Efeškem koncilu leta 431. Marija je mati Jezusa kot učlovečenega Božjega Sina, zato je
v posebnem odnosu s Sveto trojico, izredna
sodelavka z Očetom in Svetim Duhom.
Vse se je začelo z njenim 'ZGODI SE'. Bila je
izbrana, da bi pripeljala Božjega Sina na svet
in ga spremljala v življenju. Zato ga ni samo
rodila, ampak je tudi njegova mati, kolikor
ga je vzgajala in mu sledila pri njegovem poslanstvu. V tem je tudi mati Cerkve in mati
vsakega izmed nas. Zato nam nosi Jezusa in
vsa Cerkev raste z Marijinim sodelovanjem v
moči Svetega Duha, ki jo pri tem navdihuje.
Naša naloga je občudovati velike reči, ki jih
je Bog storil po Mariji. Da čutimo njeno ljubezen do Sina in do vsakega izmed nas. Bog
jo je izbral za mater, da bi v Jezusu mogel
ljubiti vse ljudi in da bi bil po njej Jezus naš
brat, Bog z nami.
V tem drugem delu prihaja na vrsto prosilna
molitev. Marija je prva molivka sveta, tesno
povezana z Bogom in njenim sinom Jezusom.
Prav tako je prisotna sredi prve Cerkvi v molitvi za prihod Svetega Duha. Zelo kmalu v
zgodovini človeštva, se je odkrila še ena podoba Marije, ki jo prvič srečamo v katakombah svete Priscile, kjer je napis iz 2. stoletja:
SANCTA MARIA ADIUBA NOS, ORA PRO
NOBIS: Sveta Marija prosi za nas. Marijo tako
vidimo molivci v nebesih in ji kličemo: PROSI
ZA NAS. Mariji predstavljamo svoje želje in
jo prosimo, da posreduje pri njenem Sinu za
nas. Tako se v tej molitvi pokaže posebno zaupanje Mariji. Zdi se nam, da je njen odnos z
Jezusom bolj domač in da je tudi nam ona bolj
domača, zato jo prosimo, da bi prosila Jezusa
v našem imenu. Njene molitve so Jezusu všeč
in bodo gotovo uslišane.
Med temi, ki se obračamo v svojih molitvah
k Bogu po Mariji smo zelo različni ljudje,
skupna točka vseh molivcev pa je to, da smo
krhki, in zaznamovani z grehom, zato potre-

bujemo Božjega usmiljenja in njegove milosti.
Če rečemo oziroma priznamo, da smo grešniki, priznamo s tem svojo majhnost, ranjenost,
slabost in potrebo po rešitvi. In Bog nas pri
tem prav nič ne podcenjuje, še bolj nam želi
pomagati. Vsi vemo, da ima greh veliko imen
in vidikov. Ko prosimo za odpuščanje naših
grehov, prosimo tudi za druge, da bi jim bili
odpuščeni njihovi grehi. Seveda je pri tem
pomembna tudi iskrenost, če se zares želimo
spreobrniti in spremeniti naše stanje. Grešiti pomeni zgrešiti življenje, voziti v napačno
smer. Prav tako se upiramo usmiljeni ljubezni
njegove Matere, ki je pod križem z njim sotrpela in postala za vse srednica milosti.
V zaključnem delu molitve Zdrava Marija
prosimo, da bi Marija stopila v vse ravni našega življenja, v veselje, pa tudi v bolečine in
celo v samo smrt.
Marijo prosimo, da bi stopila v trenutke, ki jih
živimo, da bi z njeno pomočjo začeli odkrivati obdarjenost v življenju in se znali zanjo
zahvaljevati, slaviti, častiti, poveličevati, se
čuditi. Življenje je namreč neprestani čudež,
presenečenje, vedno nov dogodek. Zato se
ne smemo nanj 'navaditi', ostati mora odprto
za nova darovanja in srečanja. Marija je našla
svojo popolno uresničenje, ko se je odpovedala svojim načrtom in se povsem odprla za
Božji dar. Njen 'da' je tako dal polni smisel
vsem njenim trenutkom, dogodkom in srečanjem. Vendar pa ni dovolj, da gledamo na
življenje kot dar, ampak ga moramo podariti naprej in si pri tem nič egoistično prilastiti zase. Kdor želi rešiti svoje življenje, ga bo
izgubil, pravi Jezus. V tem smislu je zahtevna
beseda 'ZDAJ', saj kaže na našo vsakdanjost,
na našo krhkost, da bi iz nje naredili nekaj
dragocenega. Kdor se ne nauči polno živeti
sedaj, sploh ne zna živeti..
Prošnja k Mariji gre še naprej, ona nam nudi
zavetje in bližino tudi ob najtežjem sedaj, ob
naši smrtni uri. Grob je človekova usoda. To
je kraj, ki se ga človek najbolj boji. Nihče ne
želi v grob. To je kraj, ob katerem ljudje največ
jočejo. Vendar to je usoda nas Jezusovih bratov in Marijinih sinov. Čaka nas grob – a to
ni naš konec. Jezus, Marijin sin, pravi Bog in
pravi človek, je premagal svojo in našo smrt.
Slutiti moramo svetlobo Jezusovega vstajenja.
Molitev Zdrava Marija nam torej podaja gotovost, da bomo ob našem smrtnem prehodu
podprti z Marijino molitvijo in našli v njej
najboljšo pomočnico. Kljub temu je najboljši
odgovor na vprašanje smrti, DEJAVNO ŽIVLJENJE V LJUBEZNI, ki bo vstopnica pri
tem prehodu. Tu se naše upanje nasloni na
Kristusovo vstajenje, ki odkriva poklicanost
kristjana kot odločitev za življenje. Bistvo

smrti je v tem, da ne umrjemo več. Pri tem
pa imamo gotovost, da bo Marija molila z
nami v uri našega umiranja. Mati bo ob nas
in nas bo spremljala.
In še zadnja beseda. Beseda, ki spremlja vse
naše molitve. To je beseda AMEN: ki pomeni
gotovost in potrditev. Potrditev, ki ji je mogoče zaupati, skala, na katero se lahko obesi naše
upanje. Končni amen nam pomaga, da se zavemo, da so naše prošnje prišle na varen kraj,
k varnemu naslovniku. V to ne smemo dvomiti. Prava mati ne more nikoli razočarati.
Marija je Mati, ki vedno posreduje za nas.
V besedi amen je tudi naš mir in zavest, da
smo v varnih rokah, pa če pridejo še tako
hude nevihte. Vedno se moremo zanesti nanjo, ki je Mati ljubezni, ki je šla do konca.
Zato amen ni zaključek, ampak je povabilo k
novemu začetku. Amen, Zdrava Marija. Tako
ponovno začenjamo in smo gotovi, da se ne
bomo utrudili in tudi ona se ne bo nikoli utrudila pri poslušanju naših prošenj.
Zdrava Marija se ne konča z besedo amen,
ampak se po njej nadaljuje dialog med Bogom
in Marijo, ki smo jo prosili, da moli za nas in
mu posreduje naše prošnje ter zahvale. Zato
se tudi nadaljuje in poglablja naša povezanost
z Marijo. To pomeni, da je vsaka resnična molitev usmerjena v življenje. Marija nas posluša,
da bi mogla narediti vse naše življenje kot molitev. Tako kot strežnikom v Kani Galilejski,
Marija tudi nas vabi, da naredimo to, kar nam
bo naročil Jezus (prim. Jn 2). VEDNO ZNOVA ODKRIVAJMO TOREJ KAJ JE BOŽJA
VOLJA ZA NAŠE ŽIVLJENJE.
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OO NSi Loška dolina, Pavla Lavrič

Tabor NSi
Nova Slovenija, krščansko ljudska stranka je
v nedeljo, 12. junija 2011 pri gradu Snežnik v
občini Loška dolina pripravila tradicionalni
tabor. Na njem je predsednica NSi Ljudmila
Novak poudarila, da je »Nova Slovenija nova
priložnost in nova prihodnost za Slovenijo.
Nismo stranka afer in nizkih udarcev, imamo politično kulturo in spoštovanje do vsakega človeka. Tega v Sloveniji danes manjka.
Potrudili se bomo, da bomo ob preizkušenih
politikih ponudili na volitvah tudi nove in
neobremenjene obraze.«
Tabora in praznovanja se je udeležilo okrog
3500 ljudi, članic in članov ter simpatizerjev
Nove Slovenije. Tema tabora je bila trenutna
politična situacija v Sloveniji. Predsednica
NSi Ljudmila Novak je v svojem nagovoru poudarila, da Nova Slovenija hoče takoj
predčasne volitve, NSi pa je na njih pripravljena. Na taboru je bilo govora tudi o 20.
obletnici osamosvojitve Slovenije. Udeleženci so se strinjali, da je tako kot leta 1990 prišel čas, ko potrebujemo veliko odločnosti in
poguma za rešitev Slovenije. Nova Slovenija
ponuja rešitve za Slovenijo.
Tabor NSi je eden izmed večjih letnih dogodkov stranke, ki se ga udeležuje več tisoč
ljudi. Tabor je priložnost, da se članice in
člani NSi iz vseh koncev Slovenije srečajo,
sklepajo nova poznanstva in prijateljstva ter
se poveselijo. Bistvo Tabora NSi je druženje
ter s tem krepitev Nove Slovenije in krščanske demokracije.
Množičen odziv članic in članov NSi ter simpatizerjev potrjuje in njihova udeležba na taboru potrjuje, da je Nova Slovenija na pravi
poti. Predsednica je poudarila, da vsi politiki

niso isti. Obstajajo politiki z vestjo in politiki
brez nje. In Nova Slovenija ponuja politike z
vestjo. To je naša prednost.
V Loški dolini je za popolno in zabavno
binkoštno nedeljo poskrbel tudi ansambel
Roka Žlindre in pevka Tiana. Prav tako so
organizatorji poskrbeli za športni dogodek.
Namreč v popoldanskih urah je potekala nogometna tekma med ekipo NSi in ekipo PAX
(duhovniška nogometna reprezentanca), na
kateri je prepričljivo zmagal PAX.

TA PRAVE
MIŠKE
Sestavine:
400 g biskvitnih ostankov
8 žlic ruma
250 ml svežega pomarančnega soka
120 g masla
60 g sladkorja v prahu
200 g čokolade za kuhanje

Za okras:
150 g čokolade (črne in bele)
100 g masla
70 g marcipana ali
druge oblikovalne mase
žlica sladkorja v prahu
jedilne barve

Postopek:
Biskvit nadrobimo v skledo,
ga zalijemo z rumom in sokom.
Dodamo maslo in sladkor v prahu.
Primešamo stopljeno čokolado in
damo maso za eno uro v hladilnik.
Nato z rokami oblikujemo miške.
Položimo jih na rešetko in jih
oblijemo z rjavo, sivo in belo
čokolado (belo čokolado pobarvamo
z jedilno barvo in ji dodamo kanček
rastlinske masti).
Marcipan umešamo z žlico sladkorja
v prahu, mu dodamo jedilno barvo in
oblikujemo repe, ušesa, oči in nosove.
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Janja Urbiha

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

Kaj naj predstavim v tokratni številki Obrha?
To vprašanje sem si zastavila med vožnjo avtomobila po naši zmahani cesti.
Ob prvem motoristu, ki me je z lahkoto prehitel, sem hitro dobila odgovor.
Motoristi, pravzaprav mopedisti, to bo prava tema za naslednjo številko.

1961 Iga vas – štirje mopedisti
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z
namenom, da bi se ohranili
spomini, ki so vezani na vsebino
posamezne fotografije. Vabimo
vas, da tudi vi prispevate svoje
komentarje. Še posebej bomo
hvaležni, če boste opisali dogodke,
spomine ali celo osebe, ki so na
objavljenih fotografijah.
Matjac Matoužinc Krašče Urbane
Mopedisti so: Urbiha Jože – Matjacou, Truden Janez – Matoužincov,
Strle Vinko - Kraščov, Nelc Jože – Urbanov
Štirje podgurskә fantje so v nedeljo po kosilu oblekli ta hmašnә gvant in se s svojimi dvobrzinci (svetlomodri motorji znamke Tomos) odpravili k Magušarju na kozarček. Pred
gostilno jih je presenetil fotograf. Ponosno, brez sramu so se s svojimi konjički nastavili
fotografu v Iga vasi kar sredi ceste, ki pelje proti Podgori.
Cesta je še makadamska. Na desni se vidi košček Magušarjevega dvorišča, v ozadju pa
njihov skedenj in zložene klaftre. Na levi je Kosmačev plut.
Pri Magušarju sta stregla Vera in uače. Preden so fantje odšli v gostilno so prešteli svoj
denar. Najraje so pili belo vino. To nedeljo so pili “mož po možu” – vsak je dal za liter. Če
se boste danes ustavili pri Magušarju na kozarček, vam bo Vera še vedno postregla in to
z nasmeškom.
Matjac je za svoj motor odštel 165.000 din, če se prav spomni. Kupil si je novega in je bil
še dolgo pri hiši. Z njim se je odpravil tudi na daljše poti, na primer do Broda na Kolpi,
kamor je odšel kupovat vole. Največkrat so s kolegi na mopedih odšli lumpat. Takrat so
se peljali do Delnic, Prezid, pa v Loški potok …
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Letnik: 1958, 1959
Max hitrost/prestave: 50 km/h, ročne-2
Prostornina motorja: 49 cm3
Moč motorja: 1,5 (2)
Masa: 43 kg (z gorivom)

Sem in tja se kakšen najde še danes (Foto: S. Knap)
Slovarček:
ta hmašnә gvant – boljša obleka za k maši
ali za praznik, pogreb ...
plut – plot
uače – stari oče
štejnge – stopnice
vlajklә – vlekli

vir:

Jože Urbiha, st., Podgora

Kraj:

Iga vas

Datum:

1961

Avtor:

neznan

Zbirka:

Jože Urbiha, st., Podgora

Oblika:

fotografija

Skenirano
in obdelano: Miloš Toni, 2. 8. 2010

Spomnil se je tudi anekdote, ko se je Urbane s še tremi kolegi, ki pa niso na sliki, izgubil.
Z mopedi so se odpeljali na Primorsko, menda v Palčje. Domov grede so se nekje na
Mašunu izgubili. Ko so prišli iz gozda, so pričakovali Stari trg, znašli pa so se v Postojni.
Domov so prišli šele naslednje jutro. Med potjo je prvemu še nekako šlo, ostalim se je
pa tako kadilo, da njihov gvant ni bil več za obleči.
Tudi oprema je bila malo drugačna kot danes. Mihle si je za na motor nadel očala. A to
niso bila motoristična, bila so tista, ki so jih uporabljali za razbijanje kamna. Očala niso
imela stekla, so pa imela mrežico. So zadržala vsaj komarje in muhe.
Zvečer so pa mopede čez štejnge vlajklә. Vsak večer so svoje konjičke namreč pospravili
v hišo, na varno.
Za vožnjo je bil že takrat potreben izpit. Imeli so le ustni del, ki so ga opravili v Starem
trgu. Med tistimi bolj resnimi, prometnimi vprašanji so bili tudi taka, bolj praktična.
Eno od teh se je glasilo: Kaj bi storil, če se ti med vožnjo pokvari motor? Kandidat ga je
pa tudi precej praktično pojasnil: “Pa v koruzo bә ga zavlajku”.
Več o različnih modelih dvobrzincev je na voljo na spletni strani Tomos.
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Anton Avsec

Franc Rozman Stane v Loški dolini
Letos obeležujemo 70 letnico ustanovitve
Osvobodilne fronte slovenskega naroda
(OF SN). Šestega aprila 1941 so nacifašistične države napadle našo domovino.
Vsled kapitulantske drže vodstva države je
bila hitro pregažena, razkosana in zasužnjena. Nemški okupator je takoj začel izvajati
načrt genocidnega izničenja štajerskega in
gorenjskega prebivalstva, italijanski okupator pa je to pripravljal v postopni in taktično prividni obliki.
Izhod iz tega morečega položaja je narodu
preostala edina pot tj. odločna in nepomirljiva oborožena borba za obstoj. Na pobudo KPS, ki je bila tedaj edina nerazpuščena politična stranka z dolgoletno ilegalno
izkušnjo, je ob razsulu izvajala intenzivno
akcijo za skrivanje orožja razpadle jugoslovanske vojske, je bila 26. aprila 1941 ustanovljena OF slovenskega naroda. Iz njenega jedra se je razvila partizanska vojska. Ta
prelomni in epohalni zgodovinski dogodek
obeležujemo s številnimi spominskimi proslavami in srečanji. Zelo odmevna je bila
obeležitev 100-letnice rojstva legendarnega
komandanta slovenske partizanske vojske,
generallajtnanta, narodnega heroja Franca
Rozmana Staneta. Z njegovim likom na dvo
evrskem kovancu in spominsko znamko
je simbolično predstavljen naš upor proti
okupatorjem v taboru antihitlerjevske koalicije in je bil doprinos pri ustvarjanju naše
državne skupnosti.
Komandant Stane je bil večkrat tudi v Loški
dolini. 24. septembra 1943 je na Mašunu
obiskal borce Rabske brigade in jim s tem
pripravil veliko presenečenje in še večje zadoščenje in veselje. Anton Vratuša v knjigi
»Rabska brigada - Iz verig v svobodo« na
strani 253 o tem piše: »Prejšnjega dne je bil
prispel na Mašun na vojno in politično posvetovanje o nalogah v zvezi s pričakovano
nemško ofenzivo na osvobojeno ozemlje …
O srečanju je komandant Potočnik kasneje
takole zapisal:
»Pripovedoval in razlagal je na osnovi karte
taktiko in strategijo partizanskega bojevanja, predvsem pa se je do najmanjših podrobnosti želel seznaniti z vsem, kar je bilo
v zvezi z bivanjem naših ljudi v taborišču
na Rabu ter s formiranjem, premiki, razpoloženjem in zdravstvenem stanju brigade.«
Tedaj je Rabska brigada svečano zaprisegla.
Zaprisego je opravil verski referent 14. di-

vizije, župnik Jože Lampret. Kulturni program pa so izvedli člani kulturniške skupine 14. divizije.
Komandant Stane je drugič prišel v Loško
dolino takoj po nemški ofenzivi. Od 17. novembra 1943 je bil v Vrhniki v žagi štab 14.
divizije s kulturniško skupino. Tedaj je pesnik Karel Destovnik Kajuh spesnil pesem
Požgane slovenske vasi. Komandant Stane
je tu obiskal štab divizije. O tem piše naš
domačin Franci Strle v knjigi »Tomšičeva
brigada 1943« (Ljubljana, 1989, str. 519520), da je sklical posvet komandantov in
političnih komisarjev, kjer so ocenjevali
bojno sposobnost obeh brigad (Tomšičeve
in Šercerjeve, op.AA). Šibkejša po številu
je bila Tomšičeva brigada, toda Stanko Semič Daki je z navdušenjem govoril o svojih
borcih, ki so navzlic prestanim tegobam še
vedno polni bojnega duha. Odličen vtis na
komandanta Staneta je naredil zlasti namestnik brigadnega komandanta Jože Lepin
– Ris, ki je poudaril, da bosta ohranjeni 2.
in 4. bataljon Tomšičeve izpolnila tudi najtežavnejše bojne naloge. V dokaz je opisal
celo vrsto junaštev med boji 2. bataljona pri
Goljaku in 4. bataljona pri Leskovi dolini.
Po tem posvetu in Stanetovih navodilih je
14. divizija prešla v ofenzivo proti Nemcem
in po Nemcih ustanovljene SlowenischeLandwehr – tkzv. slovenskim domobrancem.
20. avgusta 1944 je 31. divizija IX. korpusa s
prenosom več sto težkih ranjencev iz partizanskih bolnišnic Franje, Pavle idr. v Loško
dolino izvedla eno izmed najtežjih in največjih humanitarnih akcij v NOB. Ranjenci
so bili s partizanskih letališč na Nadleškem
polju in Bele Krajine evakuirani v anglo
ameriško bazo v Bari. Brigade so se namestile: v Starem trgu Gradnikova brigada, v
Podcerkvi Vojkova brigada in v Kozariščah
Prešernova brigada.
Na loki pred gradom Snežnik sta postrojeno brigado pregledala komandant in namestnik glavnega štaba NOV in POS generala
Franc Rozman-Stane in Jaka Avšič. Po uradnem pregledu je sledil sproščen tovariški
pogovor in stisk borcem, še zlasti tistim iz
medvoške občine in bratu Martinu. Borci
so mu s ponosom govorili o množični organiziranosti krajanov v OF, pa tudi o bojnih
uspehih in o visoki morali ter borbenosti
med borci v brigadi. Stanetov obisk, obisk
legendarnega heroja in poveljnika, njegove

čestitke k uspešno izpeljani akciji prenosa
ranjencev ter njegov tovariški, ljudski odnos do borcev, je vse navdal s ponosom in
dal spodbudo k še večjim borbenim naporom za izgon in uničenje okupatorja ter njegovih sodelavcev in osvoboditve domovine.
Iz tistega časa obstaja skupinska fotografija komandanta Staneta s člani poveljstva
31. divizije in politkomisarjem IX. korpusa
NOVJ, domačinom Janezom Hribarjem,
posneta v križišču v Starem trgu. Septembra 1944 je bil Janez Hribar imenovan za
politkomisarja VII. korpusa NOVJ. V tej
funkciji je bil član širšega glavnega štaba
NOV in POS in je neposredno sodeloval s
komandantom Stanetom.

MOJA DRAGA
VAS DOMAČA
O, moja draga vas domača,
ki vrata svoja si mi zaprla in
me pustila zunaj v tujini.
O, draga vas domača,
ki si me hranila,
mojo poezijo vso na list papirja prelila.
O, draga vas domača,
ki si me navdihovala,
da Snežnik sem v poeziji
svoji opeval in tvojo lepoto
hvalil, častil.
O, draga vas domača,
zakaj si me zapustila,
zakaj moje srce ranila,
ki ljubilo te je iz dneva v dan
iz jutra v jutro in iz noči v noč.
O, draga vas domača,
čeprav si večkrat me zavrnila
te ljubim še naprej in v poeziji
svoji opeval vselej, dokler bom živ.
Dragan Ignjić
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Tone Premk

Štiri bolnišnice so označene
O partizanskih bolnišnicah pod Snežnikom ni bilo veliko napisanega. Bile so v senci znanih in znamenitih bolnišnic Franje in Pavle. Pa
vendar. V gozdovih pod Snežnikom je bilo 15 bolnišnic in apoteka.
Lesene barake je premagal čas. Ni jih več. Tudi lesenih znamenj na
krajih, kjer so bolnišnice bile, skoraj ni več. Partizani, ki so bolnišnice
postavili in tisti, ki vedo, kje so bolnišnice bile, umirajo. Da pa ne bi
pozabili krajev in dogodkov, ki so z njimi povezani, je Dimitrij Mitja
Jerič napisal knjižico, poimenoval jo je »Vodič po poteh slovenskih
partizanskih bolnišnic pod Snežnikom«. Posvetil jo je vsem, ki so se
zdravili v teh bolnišnicah, osebju, ki so bolnišnice zgradili, zdravnikom, ki so ranjene zdravili in prebivalcem okoliških krajev, ki so
bolnišnice varovali in oskrbovali.
Za Mitjo Jeriča pa to ni bilo dovolj. Priskrbel je še kovinska obeležja
za bolnišnice. Za enkrat za štiri. Za bolnišnice: Na požarju, Pri mrliču, Pri Soškovih lokvicah in za bolnišnico Ute. Pred mesecem smo
obeležja postavili tam, kjer so bolnišnice bile. Sčasoma bi radi postavili obeležja še za druge bolnišnice in za apoteko Planjava. Naša želja
je, da bi pot po poteh partizanskih bolnišnic pod Snežnikom postala
spominska, turistična pot.

Miran Sattler in France Stele

Lipa s kamnitim srcem
V redni knjižni zbirki Mohorjeve družbe v Celju je za leto 1973
izšla knjiga Mirana Sattlerja in Franceta Steleta Stare slovenske
lipe. Avtorja sta v knjigo združila kramljanja z ljudmi o življenju,
ki je stoletja teklo pod vejami lip in ostalo zapisano v spomin.
Knjiga je živahno, v sočnem jeziku napisano delo, prijetno
povezano s slovenskim zgodovinskim in ljudskim izročilom, s
folkloro in anekdotami. V družbi več kot petdesetih imenitnih lip
vidno mesto v knjigi zavzema tudi pudobska lipa.
Ob letošnjem tretjem pohodu Iz Babnega Polja do Goričic je prav
lipa združila Pudobce in Pudobke. Pohodnikom so pripravili
topel sprejem, sama pa sem željnim vedenja o življenju nekoč
predstavila lipo s kamnitim, a toplim srcem.
V skromno zahvalo krajanom Pudoba in v želji oteti pozabi zapis
o pudobski lipi ter z željo vzpodbuditi domačine za prihodnja
kramljanja pod lipo, sem pri Mohorjevi družbi v Celju pridobila
dovoljenje za objavo celotne pripovedi.
(Alenka Veber)
Kot mogočni zeleni kažipoti se košatijo lipe ob cesti, ki vodi z Rakeka
proti Cerknici in naprej v Loško dolino. Kot kažipoti, ki so še mladi,
hočejo pokazati na svoje starejše prednike in vrstnike. Denimo, na
lipo pri cerkvici sv. Jakoba v Pudobu.
»Loška dolina je značilna kraška pokrajina s ponikalnico Obrhom,
ob katerem leži moja rojstna vas Pudob …« Tako se je začelo pismo
Stane Sluga iz Pudoba št. 17. Dekle, ki je z odliko končalo vseh osem
razredov osemletke in kmalu pojde na ljubljansko šolo za oblikova-

nje, je prisluhnilo besedam starejših ljudi v svoji vasi in našemu vabilu ter naju opozorilo na staro lipo.
»Na griču, ki se vzdiguje na začetku naše vasi, stoji bela vaška cerkvica, okoli nje in okoli griča pa se dviga obzidje, ki je bilo nekdaj še
višje. Lipa je sedaj že prerasla zvonik in sega v višino okoli 30 metrov.
Obseg njenega debla je 5,80 metra, njena krošnja pa se začenja precéj
visoko. Vsak mimoidoči se lahko razveseli prijetne sence in lepega
razgleda na vas in na potok Obrh, ki teče kakih petnajst metrov ob
zidu okoli cerkve …«
Danes lipa seveda ni več tisto, kar je bila nekdaj. Še vedno pa je zdrava, košata in mogočna. Toda sence ne daje več tolikim utrujenim popotnikom, saj mimo nje vedno bolj pogosto brzijo le mopedi, motorji
in avtomobili. Pod njo se nič več ne zbirajo vaški možaki, da bi se
pogovorili o svojih težavah, o letini, pa razsodili o tej ali oni za vaško
srenjo pomembni stvari. Le še ob prazniku sv. Jakoba zaživi prostor
pod lipo kot nekdaj.
»Tedaj je ljudi za dve takšni cerkvici!« nama je zagotovil pudobski cerkovnik, kmet in čevljar Stanko Grbec.
Tako bo letos spet 25. julija, ko je god cerkvenega patrona. Potem bo
lipa leto dni spet bolj ali manj samevala, le otroci se bodo zbirali pod
njo in strmeli v njeno široko krošnjo, vso posuto s cvetjem in čebelami.
Stana pravi:
»Predebela je in prve veje so previsoko, da bi splezali gor. Niti dečkom se
ne posreči. Do polovice še pridejo, potem pa morajo popustiti … Tako le
sedimo pod njo in ugibamo, koliko je stara tale naša lipa, lipica!«
Tudi midva ugibava. Težko je uganiti.
»Le kdo bi vedel!« nama je dejal Janez Pirc iz Pudoba št. 23.
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Pa je Pirčev oče korenina, skoraj taka, kot so korenine pudobske lipe.
Devetdeset let ima že naloženih, pa še zajaha konja in ga žene na
pojilo.
»Hja, zdajle pa ga ne morem zajahati,« se je zahahljal. »Veste, ko smo
spravljali seno in so pod skednjem stali polni vozovi sladke, sveže
mrve, ni bilo težko. Konj je hrustal bilke z voza, jaz pa hop nanj. Sedaj
pa me noče počakati, mrha konjska. Moram vzeti lestev in splezati
nanj. Ko pa sem enkrat na njem se nikogar več ne bojim.«
Koliko je stara?
Janez Pirc ima rada šalo. Menda je njegova najbolj priljubljena ta-le:
– Kaj pa kaj delate, oče?
»I, kaj bom delal: Čakam!«
– Kaj pa čakate, kaj?
»Na smrt, ha-ha!«
Pa se ni smrti nikoli posebno bal, se nama zdi. Pa tudi čaka nanjo že
dobro dolgo, ko je vendar tako trdoživ. Le noge mu včasih nagajajo, se
jim pozna štiriletna fronta nekje v italijanskih hribih med prvo vojno.
»Ko sem hodil v šolo v Stari trg, sem poznal to lipo takšno, kakršna
je danes,« pravi, ko ga vprašava, koliko je pudobska lipa po njegovem
stara. »Saj ni nobenega tako starega v vasi, da bi to vedel. Jaz sem najstarejši. No, sosed je res še starejši, čez sto let jih ima, vendar je zadnje
čase slab. Pred dvema mesecema pa sem ga še videl, kako je voz peljal
po vasi. Sam, čisto sam!«
Pri Čenčarju ni dolgčas. Okoli starega Pirca se zbirajo vnuki. Mali
Toni ne gre izpod nog dedku.
»Ja, ko sem bil jaz takole majhen,« pravi oče Pirc, »so bile v vasi
same lesene hiše. Samo cerkev je bila zidana, pa tistale hiša, ki ima
stopnice, tamle … Pa vam povem, da bo spet tako. Kaj kmalu! Kje
sem to pobral? Nič pobral! Sam cesarjev minister nam je tako sporočiti dal. Veste, leta 1914, ko smo šli na fronto, mu je cesar naročil:

Fotografiji Janeza Pirca in Ivanke Mulec sta iz knjige Stare slovenske lipe,
str. 170, Celje 1973.

'Le povejte vsem tistim, ki na fronto gredo, saj nazaj jih tako morda
več ne bo!' Pa so nam povedali. Petnajst večerov zapored so nam pripovedovali. Jaz sem bil le nekajkrat zraven. Andrejčkov pa je bil vseh
petnajst večerov tam in si je vse pisal v svoje bukvice. 'Ti kar piši,' mu
je rekel kaprol, 'saj ne veš, kje bosta čez nekaj dni ti in tvoje bukvice!'
Res se je Andrejčkov potem žandarjem dal in ga odtlej nisem več
videl. Pozneje pa smo pošto na fronto dobili, da ga je pobralo. Pa
njegove bukvice so tudi z njim šle … Tedaj, veste, bo spet kot nekoč. Prišla bo velika voda ali pa potres in spet bo samo nekaj hiš, pa
kakšna močnejša zidana cerkev, kot tedaj, ko sem bil majhen, kot je
sedaj tale naš Toni.«
Pirčevega očeta sva vprašala, ali je kaj pridno posedal pod lipo.
»Saj ni bilo časa. Je bilo treba delati, če si hotel obstati. Za senco pa je
pod našo lipo res najlepši 'štant',« se je zasmejal in ganljivo pomežiknil.
Da ima pudobska lipa kamnito srce, vedo povedati skoraj vsi v vasi.
»Kar jaz vem, luknje v lipi ni bilo, se je že morala prej zarasti,« nama
je povedala Mulčeva Ivanka, stara mati Stane Sluge. Prav ona je največ pripomogla, da se nam je s pismom oglasila njena vnukinja.
Ivanka Mulc je bila rojena leta 1892. Med vojno so jo Italijani že imeli
pred mitraljezi, namreč zaradi sina in hčerke, ki sta bila pri partizanih.
»To mi je pripovedoval oče Tone, da je bila nekdaj luknja v deblu.
Tam nekje, kjer so šle prve veje narazen. Za moje pameti se vaščani
niso več zbirali pod lipo. Moja stara mama, ki se je leta 1848 primožila z Gornjega Jezera v Pudob, pa je še vedela povedati o možeh pod
lipo. Med revolucijo so imeli možje in fantje pod lipo tajne sestanke.
To je bilo takrat, preden so napadli snežniško graščino.«
Tudi Tone Ponuda, ki je bil rojen leta 1861, je svoji hčerki, materi
male Stane, pripovedoval o luknji v lipi. Kot fantek se je s svojimi vrstniki kosal, kdo bo bolje zadel odprtino v lipi. Tako so otroci, morda
pa kdaj tudi kak odrasel, metali v luknjo kamenje. To se je menda ponavljalo iz roda v rod in v votlini lipe je bilo vedno več kamenja. Odprtino je bilo čedalje težje zadeti, ker se je počasi zaraščala. Kot kaže,
se je popolnoma zarasla pred kakimi osemdesetimi leti ali še prej.

Pod pudobsko lipo v pričakovanju pohodnikov

Tekmovanje vaške mladeži v lučanju kamenja v duplino stare lipe pa
ni drevesu prav nič škodovalo. Lipa se je tako zarasla, da danes zaman
iščeva vsaj droben znak nekdanje rane. Verjeti morava pričevanju
starih vaščanov, da je lipa s kamnitim srcem bila njihovim pradedom
in prababicam nekakšen naravni koš za košarko s kamenjem.
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Uroš Bavec,
Študent magistrskega študija 2. stopnje na FM Koper

Orodjarstvo v Loški dolini

Orodjarstvo je sestavni del razvoja vseh novih industrijskih proizvodov.
Pomembnosti teh besed se je zavedal tudi pobudnik za ustanovitev
Kovinoplastike Lož narodni heroj Janez Hribar.

Grafiti so napisi, ki nastajajo z namenom prenosa sporočil širši javnosti.
Pojavljajo se po javnih površinah in
zgradbah, ki so na vidnem mestu in
kjer se giblje veliko ljudi; npr. na podhodih, upravnih poslopjih, šolah, hodnikih, vlakih, cerkvah, starih zidovih
itd. Zelo redko na privatnih hišah.
Grafiti so po vsebini politični, religiozni,
nacionalistični, šovinistični, spolni itd.
Grafiti so domena večjih mestih, vendar se sem in tja kašen pojavi tudi na
podeželju. Tako se je pred nekaj meseci
na fasadi zasebne hiše gospoda Premka
iz Pudoba pojavil sledeči grafit;
»Pahor maš/ž čez Kolpo«.
Očitno zlikovcu Pahorjev način vladanja ni všeč, zato naj maže še čez Kolpo,
najbrž Hrvate.
Poleg Pahorja ima mazač težave tudi z
članico iz leve politične opcije. Nadleguje ga tako vztrajno in neznosno, da
sklene o tem seznaniti občane. Ponovno vzame čopič in barvo, tokrat oranžno, in v zavetju noči, k prejšnjemu
grafitu pripiše, kar je ponoči fantaziral,
»Kresalova me jebe«. Bedno, ni kaj.
Pa pustimo šalo ob strani. Delikt ima
tudi resne posledice. Prvič, poškodovana je privatna lastnina, vsebina pa žali
javno moralo in zavest občanov. Oboje
je v zakonu opredeljeno kot prekršek.
Policija sicer išče neznanega storilca,
upajmo, da bo uspešna. Grafit vzbuja
pri ljudeh nelagodje, je nemoralen, saj
sem slišal, da so učiteljice v zadregi, ko
jih otroci sprašujejo kaj pomeni »jebe«.
Smo demokratična odprta družba, s
svobodo govora in mišljenja, vsak lahko svoje probleme in zamere rešuje
preko pristojnih inštitucij, ali jih sporoča javnosti preko medijev.
Za sožitje na splošno, in čim hitrejši izhod iz gospodarske krize je potrebna,
kreativnost, strpnost in sodelovanje.
Poskus vzbujanja nemira, na kar namiguje omenjeni grafit, v Loški dolini
odklanjamo.

Orodjarji v Pudobu (tečaj tehničnega risanja in upravljanja strojev); Vir slike Franc Bavec Podcerkev 7

ZAČETKI ORODJARSTVA

ORODJARNA DANES

Začetki sodobnega orodjarstva v Loški dolini
segajo v leto 1954. Povod za začetek je bilo
vizionarsko videnje tov. Janeza Hribarja, da
se v Loški dolini ustanovi podjetje. Do tedaj
je bilo tukaj po večini kmečko prebivalstvo,
brez ustreznega znanja o kovinsko predelovalni industriji. Ocene strokovnjakov so bile,
da bo trajalo 10 let, preden se bo orodjarna
razvila do te mere, da bi samostojno izdelovala orodja. Tudi besede tov. Nika Žumra
so bile: »Če hočete v Loški dolini delati v
kovinski industriji, morate najprvo ZNATI
DELATI. V Loški dolini pa nimate niti enega
orodjarja«. Tako so se dogovorili, da pošljejo
skupino 8 fantov na 5 mesečno izobraževanje
v podjetje NIKO Železniki.V dopoldanskem
času so se učili orodjarsko tehnologijo, v popoldanskem pa praktično delo. Za delovni
program je bila določena izdelava ladijske
svetilke z kardanskim zglobom. Ta izdelek
so potem odstopili Kovinoplastiki. Izziv pa je
predstavljala t.i. »dušica«, katera je bila najpomembnejši del svetilke. Ponudbe, katere
so prispele za izdelavo tega zahtevnega elementa, so predvidevali cca. 7840 delovnih ur
oz., če prevedemo v današnji 2 izmenski delovnik (op. 80 delovnih ur na teden) to predstavlja 2 leti. Ker je bilo to nesprejemljivo, so
se zahtevne naloge lotili sami, tako sta tov.
Franc Intihar in tov. Vinko Martinčič izdelala orodje v 800-900 delovnih urah. Orodje
je bilo izdelano v rekordno kratkem času, to
pa je dalo nov zagon in omogočilo v 10 letih
zaposliti v podjetju 750 ljudi.

Danes govorimo o sodobni orodjarni z 160
zaposlenimi, katera je nosilec tehnološkega
razvoja v Kovinoplastika Lož d.d. Trg današnje orodjarne je razdeljen na 2 dela. Govorimo o t.i. notranjem trgu, to je podjetje
Kovinoplastika samo in pa zunanji trg. Delež izdelanih orodij za lastne potrebe je 30%,
ostalih 70% pa prodamo večinoma kupcem,
ki prihajajo iz vrst avtomobilske industrije.
Izdelčni splet zajema širok asortiman izdelkov, od orodij za preoblikovanje pločevine,
tako imenovana progresivna orodja in transferna orodja (štancanje, izrez, krivljenje),

Frezalni stroj: Waldrichcoburg
Delovna miza 6 m x 2,5 m
Vir slike: PC Orodjarna
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Milena Ožbolt

Prva proslava
novega
državnega
praznika,
dneva
P. Trubarja

Ročna orodjarna; Vir slike: PC Orodjarna

orodij za globoki vlek (pomivalna korita) in
orodij za tlačni liv Zn litine. Velikost orodij
je 3 m x 1,5 m (omejitev velikost mize testirne preše). Vsako orodje, izdelano v PC
Orodjarna, pred odpremo testiramo na naši
preši, tako dobi kupec izdelek z merskim poročilom. Strojno pa lahko obdelamo orodja
dimenzije 6 m x 2,5 m. V fazi konstruiranja
orodja se poslužujemo FEM analize in računalniško podprto simulacijo, tako že pred
izdelavo orodja poizkušamo odkriti možne
težave in poiščemo ustrezne tehnološko rešitev. Računalniška podpora od konstruiranja do izdelave samega orodja nam omogoča popoln pregled nad izdelavo orodja.
Konkurenčno prednost nam prinaša doma
razvit program t.i. Vodenje proizvodnje, kjer
so popisana vsa orodja in njihovi terminski
plani. Z strojnim parkom tehnološko pokrivamo vsa potrebna področja izdelave orodja.
Vendar pa si ne moremo zamišljati uspešne orodjarne brez vrhunskih »orodjarjev«.
Orodjar je oseba, katera da orodju dušo, tako

sodeluje v procesu od konstrukcije do končnega doteravanja orodja.
Pomemben segment PC Orodjarne je oddelek avtomatizacije. Z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem aktivno sodelujejo pri razvoju
in optimatizaciji montaže izdelka. S pomočjo integracije orodjarskih in strojegradniških kompetenc našim kupcem ponujamo
celovito storitev v obliki projektov na ključ,
ki zajemajo orodja, strego orodij, tehnološko
opremo in kot dodatno možnost tudi sistem
za spremljanje in vizualizacijo proizvodnje.
Predstaviti orodjarstvo javnosti v enem članku ni mogoče, vendar prisotnosti orodjarstva
v družbi močno vpliva na njeno tehnološko
razvitost. V Loški dolini smo lahko upravičeno ponosni na orodjarsko zgodovino. Začeti
iz nič in postati prepoznaven v evropskem
merilu ni enostavno, še težje pa je ta primat
obdržati. Trenuten ugled orodjarske panoge
je v zatonu, zato morajo država in podjetja
nujno ukrepati na tem področju.

Stroj za laserski razrez: Mazak; Vir slike: PC Orodjarna

V sredo, 8. junija ob osmih zvečer je
bila na Rašici, v rojstnem kraju Primoža Trubarja v organizaciji Javnega
zavoda Trubarjevi kraji, KUD Primož
Trubar Velike Lašče in Občine Velike
Lašče prva proslava novega slovenskega državnega praznika.
Slavnosti so se udeležili župan občine Velike Lašče g. Zakrajšek, poslanca Majda Potrata in Samo Bevk,
ki sta bila na pobudo pisatelja Borisa
Pahorja in slovenskega društva PEN
pred letom med pobudniki za novelo
zakona o novem prazniku, predsednik
Slovenskega protestantskega društva
Primož Trubar mag. Viktor Žakelj ter
še številni drugi znani Slovenci. Slavnostni govornik je bil državni sekretar
na Ministrstvu za kulturo dr. Stojan
Pelko, ki je med drugim govoril o Trubarjevi vlogi in njegovem izročilu za
današnji čas.
Slovesnost se je začela z eno od Trubarjevih pesmi, ki jih je izvajal mešani
pevski zbor iz Velikih Lašč, sodeloval
pa je tudi zelo obetavni instrumentalni trio učenk Glasbene šole Velike Lašče. Po izvajanju Ipavčeve Domovine
je sledilo odprtje razstave likovnih in
kiparskih del udeležencev 29. srečanja
likovnih umetnikov »Trubarjevi kraji«, ki je še dodatno obogatilo pomenljivi dogodek.
Z novim praznikom - ki pa ni dela prost
dan - je Slovenija končno dala očetu
slovenskega knjižnega jezika priznanje
tudi v taki obliki. Ime velikega Slovenca in Evropejca Primoža Trubarja, ki
je vse življenje s trdim in neverjetno
ustvarjalnim delom sledil svoji viziji, da
bi s knjigo v slovenskem in drugih jezikih širil božjo besedo, je bilo namreč
na dan 8. junija 1508 zapisano v krstno
knjigo, tako da se ta datum šteje za njegov domnevni rojstni dan.
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Mateja Jerše, univ. dipl. inž. gozd., Pooblaščenka za varstvo okolja pri družbi GGP,
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o.

Slovenski gozdovi in gozdarstvo v
mednarodnem letu gozdov
1. LETO 2011: MEDNARODNO LETO GOZDOV
Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je leto 2011 razglasila
za ''Mednarodno leto gozdov''. Izhodišča za razglasitev mednarodnega
leta gozdov so bili na eni strani mednarodni sporazum o biotski pestrosti, Okvirni mednarodni sporazum Združenih narodov o podnebnih
spremembah in drugi zadevni sporazumi, ki se ukvarjajo z vprašanji,
povezanimi s kompleksnostjo gozdov, na drugi strani pa spoznanja, da
lahko gozdovi in trajnostno gospodarjenje z njim občutno prispevajo
k trajnostnemu razvoju, boju proti revščini in k doseganju mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, vključno s cilji z začetka tega tisočletja,
kakor tudi nujnosti trajnostnega gospodarjenja z vsemi vrstami gozdov, vključno z občutljivimi gozdnimi ekosistemi.
Vse države članice ZN, skupaj 192, so si ob mednarodnem letu gozdov zastavile več ciljev, med katerimi so bili na svetovnem nivoju
izpostavljeni predvsem zaustavitev krčenja gozdov, oblikovanje varovanih območij in mobilizacija finančnih sredstev namenjenih trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.
Skratka skupni cilj, ki so ga Združeni narodi želeli doseči z razglasitvijo leta 2011 za Mednarodno leto gozdov, je povečati zanimanje
javnosti za gozdove ter s tem gozdove približati ljudem. Temu cilju
sledi tudi geslo, pod katerim potekajo aktivnosti in ukrepi ob Mednarodnem letu gozdov, ki se glasi: ''Gozdovi za ljudi''. S tem geslom je
poudarjeno, da je treba z gozdovi gospodariti trajnostno ter jih ohranjati, da se bodo sedanje in prihodnje generacije lahko vanje vedno
znova vračale po dragocene obnovljive vire ter hkrati občudovale njihovo naravno bogastvo in dovršenost gozdnih ekosistemov.
ZN so ob razglasitvi leta 2011 za Mednarodno leto gozdov k sodelovanju
pozvali vlade, pristojne regionalne in mednarodne organizacije, kakor
tudi ostale relevantne skupine, da bi sodelovali pri izvedbi aktivnosti.
Aktivnosti povezane z letom gozdov na mednarodni ravni v sodelovanju s FAO koordinira Forum Združenih narodov za gozdove
(UNFF). Te aktivnosti naj bi dopolnjevale aktivnosti posameznih
držav na nacionalni ravni. V Sloveniji so na nacionalni ravni nosilci
nacionalne kampanje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS), Združenje za gozdarstvo pri GZS, Združenje za lesarstvo pri GZS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(KGZS), Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti. Nacionalni koordinator
je MKGP, ki k sodelovanju poziva tudi druga ministrstva, občine ter
druge potencialno zainteresirane vladne in nevladne organizacije.

2. SLOVENSKI GOZDOVI IN GOZDARSTVO
Slovenija je med državami članicami Evropske Unije (EU) kljub svoji
majhnosti med najbolj gozdnatimi državami, saj je z 58,5 % celotne
površine, ki jo prekriva gozd, na tretjem mestu za Švedsko in Finsko.
V Sloveniji namreč od skupnih 20.273 km2 (2.027.300 ha) površine

države, kar 11.852 km2 (1.185.169 ha) pokriva gozd. V lanskem letu
2010, se je prvič po letu 1875, ko je gozd pokrival le 36% območja
Slovenije, površina gozdov nekoliko zmanjšala, sicer pa je v zadnjih
letih konstantno prisoten trend zmanjševanja površin gozdov v primestnih območjih in območjih intenzivnega kmetijstva, ter povečevanja površin gozdov – zaraščanja na območjih, ki so odmaknjena in
za kmetijstvo manj primerna.
Z gozdovi je v Sloveniji do leta 1993 gospodarilo 14 gozdnogospodarskih podjetij, ki so zaposlovala približno 8.000 ljudi. Po letu 1993,
ko je bil v samostojni Sloveniji sprejet novi Zakon o gozdovih, pa se
je organizacija gozdarstva precej spremenila. Ustanovljena je bila javna gozdarska služba: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki strokovno
načrtuje dela v gozdovih in določa drevje za posek. Operativno je
ZGS prisoten na območju celotne Slovenije, saj ima 14 območnih
enot, katerih sedeži sovpadajo s sedeži gozdnogospodarskih podjetij.
Nekdanja gozdnogospodarska podjetja pa so se po letu 1993 privatizirala in preoblikovala v gospodarske družbe. Hkrati z ustanovitvijo ZGS je bil leta 1993, z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/1993), ustanovljen Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG), ki gospodari s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. Leta 1996
je koncendent, Republika Slovenija oz. v njenem imenu SKZG, 14
koncesionarjem, gozdnogospodarskim podjetjem, podelila 20 – letne koncesije za gospodarjenje z državnimi gozdovi. Zasebni lastniki
pa so že leta 1991, z Zakonom o denacionalizaciji (Ur. l. RS 27/1991),
''v naravi'' dobili nazaj v last gozdove, ki so bili med leti 1945 in 1965
podržavljeni s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi. Danes je tako v zasebni lasti 74 % gozdov,
26 % gozdov pa je v lasti države in občin.
Pretežni del gozdov v Sloveniji je bukovih, jelovo-bukovih in bukovohrastovih (skupaj 70%), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost. Povprečna lesna zaloga slovenskih gozdov je kar 279 m3/ha in se še
vedno povečuje, skupno imamo v Sloveniji kar 330 mio. m3 lesne zaloge, vsako leto pa priraste približno 8 mio. m3 lesa oz. 7 m3/ha. Možni letni posek je glede na prirastek 5,3 mio. m3 lesa, dejansko pa se
je v zadnjih nekaj letih, z dovoljenjem javne gozdarske družbe (ZGS),
letno posekalo le med 3 in 3,7 mio. m3 lesa. Ta podatek kaže na velik neizkoriščen potencial slovenskih gozdov. Glavni vzrok za slabo
izkoriščen potencial slovenskih gozdov je predvsem veliko število
zasebnih lastnikov, ki jih je kar 313.000 (s solastniki celo 461.000),
njihova povprečna posest obsega okoli 2,5 ha in še ta je razdeljena
na več med seboj ločenih parcel, ki se ob dedovanjih še nadalje delijo. Kakovostno in strokovno gospodarjenje pa omogočajo le večje
in strnjene gozdne posesti, ki so trenutno predvsem v državnih gozdovih. Zasebni gozdovi pa zaradi razdrobljenosti za manjše lastnike
niso gospodarsko zanimivi, velika razdrobljenost, število lastnikov
in solastnikov gozdov pa otežuje strokovno delo in optimalno izrabo
lesa v zasebnih gozdovih. Posledično so gozdovi slabše negovani in v
njih drevje ne dosega željene kakovosti.
Realno stanje opremljenosti za delo v gozdarstvu v Sloveniji je zato
precej slabo. Za delo v gozdovih imajo ustrezno opremo le profesionalni gozdni delavci zaposleni v večjih gozdnogospodarskih podje-
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tjih in zasebniki, ki se z gozdarstvom ukvarjajo poklicno, zasebniki,
ki v svojih gozdovih delajo le občasno pa so slabše opremljeni.
Sečnja tako poteka v glavnem ročno s pomočjo motornih žag, nekaj
je tudi strojev za sečnjo (t.i. ''harvesterjev''), ki so v glavnem v lasti večjih gozdnogospodarskih podjetij. Spravilo na bolj zahtevnih terenih
poteka s profesionalnimi gozdarskimi traktorji, na manj zahtevnih s
prilagojenimi kmetijskimi traktorji, nekaj je tudi stojev za spravilo
(t.i. ''forwarderjev''), ki so podobno kot stroji za sečnjo v glavnem v
lasti večjih gozdnogospodarskih podjetij. V zadnjem 10-letnem obdobju se v gozdovih pojavljajo tudi mlini za izdelavo lesnih sekancev (t.i.''hackerji''), ki omogočajo izdelavo lesnih sekancev iz sečnih
ostankov že na kamionskih cestah in odvoz te lesne biomase je bolj
ekonomičen. Prevozi hlodovine iz gozdov pa se s kamionskih cest v
gozdu do skladišč oz. končnih kupcev vršijo z gozdarskimi kamioni.

3. POVEZAVA SLOVENSKEGA GOZDARSTVA
IN LESNOPREDELOVALNE INDUSTRIJE
Za zagotavljanje kakovostne hlodovine, ki jo potrebuje slovenska
lesnopredelovalna industrija, je nujna tesna povezanost med gozdarskim in lesarskim sektorjem. Ker se na delovanju te povezave v
zadnjih letih ni delalo, je povezava praktično zamrla. Posledično sta
razvojno nazadovala tako gozdarski kot lesni sektor, ki sta bila pred
razpadom nekdanje skupne države Jugoslavije ''paradna konja'' slovenskega gospodarstva.
Za reševanje te problematike sta se v začetku leta 2011 povezali obe
resorni ministrstvi, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Ministrstvo za gospodarstvo (MG). Ministra mag.
Dejan Židan in mag. Darja Radić sta februarja 2011 imenovala delovno skupino ''GOZD – LES'', katere vodja je Anica Zavrl Bogataj,
direktorica Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo z MKGP,
njena namestnica pa Natalija Medica iz Direktorata za podjetništvo
in konkurenčnost na MG. Delo v skupini so si razdelili tako, da se
na MKGP ukvarjajo predvsem s področjem gozdarstva do prve predelave lesa, na MG pa se trudijo vzpostavljati podporno okolje za
podjetja, jih vzpodbujati in hkrati reševati težave v zvezi z lesnopredelovalno industrijo. Stanje na področju lesnopredelovalne industrije danes je namreč posledica krize v tej branži, ker so lesnopredelovalna podjetja po razpadu Jugoslavije zaradi krize najprej zapirala
svoje razvojne in tržne oddelke. Sedaj je potrebno ponovno okrepiti
razvojnoraziskovalne oddelke ter večjo pozornost nameniti oblikovanju lesenih izdelkov in njihovemu trženju. Ne smemo pa pozabiti,
da je hkrati s temi ukrepi nujna usklajena akcija ozaveščanja potrošnikov, da naj kupujejo in uporabljajo lesene izdelke narejene iz lesa
iz slovenskih gozdov.
Skupina ''GOZD – LES'' se je do sedaj sestala že na dveh sestankih.
Na drugem sestanku v maju 2011 so bili najprej predstavljeni sledeči
vsebinski sklopi:
■ glavni problemi, ki pestijo gozdarstvo v Sloveniji
■ proizvodnja in trgovske poti industrijskega okroglega lesa in lesa
za kurjavo
■ sistematični pregled lesnopredelovalne panoge kot potenciala slovenskega gospodarstva: Kje in kaj izgubljamo?
■ veriga gozd – les
■ izsledki raziskovalnega projekta z namenom predlaganja nabora
ukrepov, ki bodo pripomogli k boljšemu gospodarjenju z lesno
maso in dvigovanju dodane vrednosti lesu
Predstavitvam je sledila delavnica, katere namen je bil poiskati ključne probleme, ki zmanjšujejo konkurenčnost gozdarsko-lesnega sektorja ter predlagati ukrepe in izvajalce – akterje za njihovo izboljšanje. Kot ključni problemi so bili v proizvodni verigi od gozda do
končnega izdelka izpostavljeni problemi po naslednjih sklopih:
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■ gozdarstvo: razdrobljena posest, veliko število lastnikov gozdov,
nestimulativna davčna politika do gospodarjenja z gozdovi, ločenost ZGS in SKZG RS (organiziranost gozdarskih institucij)
■ proizvodnja žaganega lesa in furnirja: razdrobljenost in nepovezanost žagarskih obratov, zastarela oprema žagarskih obratov, nekonkurenčne cene (delovna sila), pomanjkanje obratnega kapitala
za odkup lesa, ni mehansko certificiranega žaganega lesa, težko
sprejemanje tujih vlagateljev
■ proizvodnja lesnih plošč in mehanske celuloze: majhna dodana
vrednost na proizvod, pomanjkanje razvojnih oddelkov – ni razvoja in vizij, nekonkurenčnost proizvodnje
■ proizvodnja stavbnega pohištva in lesenih stavb: ne-lesene javne
zgradbe (premajhen poudarek lesu v javnih naročilih v gradbeništvu), spodbude za večjo rabo lesenega stavbnega pohištva, velika
navezanost slovenskega trga na klasično gradnjo, premajhno zaupanje v gradnjo z lesom
■ pohištvena industrija: podjetja ostajajo predelovalci lesa, namesto
izdelovalci sodobnih izdelkov, cenovna nekonkurenčnost izdelkov,
premalo oblikovanja (dizajna) in prodaje, ukinitev tradicionalnih
kanalov, (ne) ustrezna struktura pohištva glede na kupno moč, slaba tehnološka osnova in fleksibilnost podjetij
■ proizvodnja energije: kvalitetni les kot biomasa za kurjavo, manj
kurjenja, kurjenje odpadkov, konkurenca z ostalimi rabami, zastareli kotli – slabi izkoristki, dim, prah, …, velika razpršenost lesa/
energentov, nepovezani lastniki gozdov
Kot ukrepi za rešitev problemov pa so bili izpostavljeni ukrepi po
sklopih:
■ gozdarstvo: ukrepi s strani MKGP in Vlade RS – predpisi in davčna zakonodaja
■ proizvodnja žaganega lesa in furnirja: ukrepi s strani MKGP in
MG – podpora investicijam v večje obrate
■ proizvodnja lesnih plošč in mehanske celuloze: ukrepi s strani
MG – spodbujanje investitorjev, vlaganja
■ proizvodnja stavbnega pohištva in lesenih stavb: ukrepi s strani
MF – obvezna Zelena javna naročila
■ pohištvena industrija: ukrepi s strani MG – podpora razvojnim
centrom, odpiranje novih trgov
■ proizvodnja energije: povečanje konkurenčnosti lesnopredelovalne industrije
Skratka, po skoraj dveh desetletjih ''slabih časov'' za slovensko gozdarstvo in lesnopredelovalno industrijo, se nam obeta ponovna oživitev sektorjev, ki sta za trajnostni in sonaravni razvoj Slovenije izjemnega pomena.
VIRI:
Spletna stran MKGP
http://www.mkgp.gov.si/
Uradna spletna stran Mednarodnega leta gozdov
http://www.letogozdov.si/
Oglasna priloga časnika Finance št. 100, z dne 26.05.2011:
Gozd in les
http://www.finance.si/?cat=98&maxdat=2011-05-26
Spletna stran ZGS
http://www.zgs.gov.si
Uradni list Republike Slovenije: Zakon o gozdovih, Zakon o
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o denacionalizaciji:
http://www.uradni-list.si/
Spletna stran SKZG
http://www.s-kzg.gov.si/si/
Spletna stran MG
http://www.mg.gov.si/
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mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor

Invazivke: skromne in hitre
Kaj res, tudi to je invazivka?” je pogost
vzklik na predavanjih o eksotičnih rastlinah
iz Azije ali Amerike, ki so se iz vrtnega
okrasa spremenile v hudo nadlogo. Pred
leti smo še mislili, da niso naš problem.
Poslušali smo o rododendronu, ki dela
težave na Škotskem. Pred 250 leti so ga za
barvno poživitev vrtov prinesli v Anglijo,
nato je ušel v naravo. Zdaj pa so druge vrste
že na našem pragu – delajo težave na vrtu,
silijo iz razpok na asfaltu, kvarijo urejen
videz mestnih zelenic. Strokovnjaki jih
imenujejo invazivne tujerodne vrste rastlin
ali na kratko invazivke. Dr. Nejc Jogan, eden
vodilnih slovenskih strokovnjakov s tega
področja, pravi, da je pri nas zagotovo že
kakšnih 30 vrst rastlin takih, da se v naravi
uničujoče širijo. Dodatnih nekaj deset pa jih
je problematičnih na manjših območjih.

Od kod so se vzele? Vzrok za njihovo širitev
je človek. K nam se niso razširile po naravni
poti, temveč smo jih iz njihove domovine k
nam zanesli ljudje. Večino smo naselili zato,
ker so lepe, torej kot okrasne rastline za vrtove in parke, nekatere smo zanesli pomotoma
in nevede. Ljudje ustvarimo tudi razmere, ki
nato olajšajo širitev invazivk. V naseljih kopljemo ter prevažamo zemljo in pesek sem in
tja, se lotimo gradnje in nato pustimo gradbišče samevati nekaj let. Prav na teh zemljiščih, kjer smo odstranili prvotno rastlinje in
tla razgalili, najdejo invazivne rastline sijajno
mesto za bohotno rast. V tem prekašajo vse
naše rastline: spomladi so bolj zgodnje, hitreje rastejo, bolj uspešno se množijo.
Zgodba se konča z gostimi sestoji invazivnih
vrst, kjer ne raste domala nič drugega. Težav

foto: Nejc Jogan

ne delajo le naši naravi, temveč tudi ljudem.
Povzročajo namreč gospodarsko škodo, nekatere so vzrok zdravstvenih težav. Zaradi
njih so rečni bregovi manj trdni in jih ob visokih vodah deroča voda razdira. Na zelenih
pasovih ob cestah ne zadošča košnja dvakrat
letno, temveč je za urejen videz treba kositi
večkrat. Vzdrževanje javnih tlakovanih površin, zelenic in parkov ter nabrežij rek in
potokov tako postaja vse dražje. Poškodujejo lahko kanalizacijske cevi. Žal se problema
večinoma zavemo šele takrat, ko je za ukrepanje običajno že zelo pozno.
Kaj lahko naredimo? V trgovinah z okrasnimi rastlinami se pozanimajmo, ali izbrana
rastlina sodi med invazivne. Če se je na našem vrtu ali dvorišču katera od invazivnih
vrst že pojavila, se je ne lotimo na vrat na
nos, da ne naredimo več škode kot koristi.
Poučimo se, kako se raznaša – pri nekaterih
se odrezane veje ponovno ukoreninijo, zato
jim moramo sežgati ali zmleti. Če jih kosimo ob napačnem času, se še bolj razraščajo.
Nekatere tvorijo semena, čeprav so že pokošene, zato jih ne odlagajmo na kompost in ne
puščajmo na travniku. Preberimo si tudi, ali
je odstranjevanje rastline zdravju škodljivo.
Informacije so zbrane na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor www.mop.gov.
si/si/delovna_podrocja/narava/invazivne_tujerodne_vrste_rastlin_in_zivali ali na strani
Zavoda Symbiosis www.tujerodne-vrste.info.

AMBROZIJA
– inšpektorji so lani še opozarjali
Prva rastlina, katere odstranjevanje nam v
Sloveniji nalaga predpis, je pelinolistna ambrozija. Je namreč močno alergena in povzroča škodo tudi v kmetijstvu. Zato smo jo
dolžni odstranjevati po vsej Sloveniji. Imetnikom zemljišč, na katerih se pojavi ambrozija, predpis nalaga dve nalogi: ambrozijo
morajo odstraniti – in to na lastne stroške in nato do konca septembra opazovati, ali se
ni rastlina ponovno pojavila.
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano je lani, v prvem letu veljavnosti predpisa, prejel 125 prijav navzočnosti ambrozije. Največ prijav so prejeli zaradi navzočnosti na njivah, zapuščenih gradbenih jamah in
avtocestah, regionalnih in lokalnih cestah.
Regijsko je bilo prijav največ v Prekmurju.
Zlata rozga se vse bolj širi, zlasti ob cestah in železnicah, na opuščenih njivah ter
po gozdnih robovih in bregovih voda.

Fitosanitarni inšpektor je na podlagi prijave
opravil ogled lokacije in zapisniško ugoto-
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vil navzočnost ali nenavzočnost ambrozije.
Ker vsi prijavljeni imetniki zemljišč v letu
2010 še niso bili seznanjeni s predpisom, je
inšpektor imetnika seznanil z zahtevami. Te
zahteve so zbrane v zgibanki, ki jo je pripravila Fitosanitarna uprava RS. Inšpektor je
imetnika tudi naučil prepoznati ambrozijo
in izrekel opozorilo zaradi nepravilnosti
ter določil rok za njihovo odpravo. Imetniki so ambrozijo nato najpogosteje mehansko odstranili: ruvali, kosili in mulčili.
Če imetnik kljub opozorilu v predpisanem
roku ni odstranil ambrozije, mu je predpisane ukrepe inšpektor naložil z odločbo.
Tak primer je bil le eden.
foto: Peter Skoberne
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Gozdovi za ljudi
Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2011
razglasila za »Mednarodno leto gozdov 2011«. Vseh
192 članic si je pri
tem med drugim
za cilj postavilo
zaustavitev krčenja gozdov, oblikovanje varovalnih območij in mobilizacijo
finančnih sredstev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Gozdovi pokrivajo 31 odstotkov celotne kopenske površine. Zaradi
naravnih katastrof in sprememb v druge
rabe, jih vsako leto izgubimo 5,2 milijona
hektarov ali površino dveh in pol Slovenij.
Največje krčitve gozdov potekajo v tropskih
gozdovih Južne Amerike in Afrike.

Kako je pa pri nas?
Ne tako davno nazaj je gozd poraščal tudi
vse dandanes prečudovite travnike, naselja,
ceste. Težak boj za obstoj v času poselitve našega prostora je povzročil silovite posege v
naš prostor. Z večanjem števila prebivalstva
in s tem potreb po hrani so se na račun krčitve gozda vse bolj širile kmetijske površine.
V namen paše so pastirji na mnogih mestih
gozd požgali, kar pričajo tudi sedanja krajevna imena pogorišč: Požarje, Požganina,
Požarišče itd.

Pelinolistna ambrozija ima alergen pelod,
zato je zdravju škodljiva. Najpogosteje jo najdemo
na nasipih ob cestah in železniških tirih.
Otroci naj je ne odstranjujejo

Inšpektorji opozarjajo, da je nadzor posebej
problematičen v gradbenih jamah. Opažajo,
da se ambrozija širi s semenom kmetijskih
rastlin, ptiči, vetrovi, premiki zemlje ter zrnjem in krmo. Ambrozija zaide tudi v mešanice za ptičjo hrano, zato so jo inšpektorji
našli tudi pod ptičjimi krmilnicami.
Premiki zemlje, zlasti ob novih gradnjah in
ob urejanju cest, so pomemben vzrok širjenja mnogih invazivnih vrst. V prihodnji
številki ČaSOSpisa bomo podrobneje predstavili dve, ki sta še posebej trdovratni in
težave delata številnim občinskim komunalnim službam po Sloveniji: japonski dresnik
in veliki pajesen.
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V knjižici Logaško okrajno glavarstvo – Zemljepisni in zgodovinski opis, ki ga je l. 1889
izdalo »Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega«, posamezni učitelji
pišejo tudi o stanju gozdov v svojih šolskih
okoliših. Učitelj Babinopoljske šole B. Schuller piše takole: »Ako potujoč po novej cesti
zapustiš zadnjo vas starotrškega šolskega
okraja, zastre se ti svet, da ne vidiš pred seboj
druzega nego skalovje in pritlično drevje.
Po precej strmej cesti voziš se blizu tričetrt
ure skozi gozd, v kojem ugledaš le semtertja
kako visoko-debelo drevo.« Razmere v šolskem okraju Stari trg pri Ložu pa J. Mandeljc, M. Pokljukar, Fr. Schiffrer in M. Kavčič
opišejo takole: »Lepi in prostrani gozdi so
le okoli Snežnika, sicer so po gričih in tudi
višjih planotah videti goličave. Le sem ter tje
raste v večej skupini bukovje.«
Množično odseljevanje ter politične, gospodarske in socialne razmere so povzročile v
prvi polovici dvajsetega stoletja opuščanje
kmetijske dejavnosti. Dolgotrajen proces kr-

čenja gozda in širjenje kmetijskih površin se
je ustavil. Z naraščanjem porabe in vrednosti lesa je tudi paša v gozdovih dobila drugačen pomen in se je opustila (prepovedala).
Od takrat se je delež gozdov stalno povečeval. Novi lastniki gozdov so začeli s pogozdovanjem goličav. Gozd je začel zopet zavzemati nekoč s trudom pridobljene travnike in
pašnike. Poleg neposredne bližine naselij se
vztrajno širi in išče svoj prostor že na samem
vrhu Snežnika. Drevesa, praprebivalci našega prostora, preraščajo že več kot štiri petine
naše občine. Z gozdom so v bližino naselij
prišli tudi ne vedno najbolj priljubljeni prebivalci gozda.
Gozd omogoča delovanje tudi drugih, za
človeka nujno potrebnih ekosistemov. Njive,
travniki, sadovnjaki in podobni ekosistemi
se lahko v naših razmerah ohranjajo samo s
pomočjo gozda. Vse, kar oblikuje našo krajino v privlačno in za življenje ugodno okolje,
bi se usodno spremenilo, če bi izginil gozd.
Lep dokaz za to so kamenišča na Krasu.
Zaradi naraščajočega števila prebivalstva se
v svetu povečuje tudi potreba po lesu. Velikokrat pozabljamo na les, ki ga imamo Loški
dolini približno 1350 m3 na prebivalca. Vsako
leto nam v gozdu zaradi nezainteresiranosti
za sečnjo ostane okoli 30000 m3 lesa ali skoraj eno tretjino vsega možnega poseka. Les,
oziroma izdelke iz našega lesa, prodajamo v
razne kraje sveta, med drugim tudi v države
Bližnjega vzhoda, od koder uvažamo nafto, ki
velikokrat zamenjuje les v naših pečeh.
Že davno smo spoznali, da brez gozda ne
moremo. V preteklosti nas je grel in hranil, naši domovi so bili narejeni iz lesa,
ogrevali smo jih z lesom, njive pa gnojili
z gnojem, ki ga je v veliki meri sestavljalo
listje, ki smo ga dobili v gozdu s steljarjenjem. V današnjem času pa postaja vse
bolj pomemben tudi kot prostor za oddih
in doživljanje narave. Z množičnimi pohodi izven označenih poti, nepotrebno
vožnjo z motornimi vozili, preglasnim nabiralništvom ter psi, ki niso na povodcu,
pa v nekaterih krajih že povzročamo pretirano vznemirjanje prebivalcev gozda.
Drevo v procesu fotosinteze vase vgradi
ogljik, v zrak pa sprošča velikanske količine
kisika, ki ga potrebujemo za dihanje, zato
gozdu pravimo tudi »zelena pljuča«. Ljudje
potrebujemo gozd za preživetje in ne obratno, kajti gozd brez človeka ostaja gozd.
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JP Komunala Cerknica d.o.o.

Komunala Cerknica praznuje 100 let delovanja
Dandanes si brez komunalnih
dejavnosti ne moremo zamisliti našega vsakdana. Odvoz
odpadkov, odvajanje odpadnih
voda in oskrba s pitno vodo
so storitve, katerih izpad nam
ohromi življenje in bistveno poslabša njegovo
kvaliteto. Za kakovostno in učinkovito izvajanje vseh naštetih dejavnosti je potrebno dobro poznavanje zakonodaje in stroke, dobra
logistika in, kar je najpomembnejše, nenehno
prilagajanje potrebam strank.
Na področju občine Loška dolina izvaja
komunalno dejavnost podjetje JP Komunala Cerknica d.o.o. V letu 2011 praznujemo
100 let našega delovanja, katerega mejnik
predstavlja leto 1911, ko je po vodovodnem
sistemu iz zajetja Podslivnica pritekla prva
voda do prebivalcev Cerknice in Rakeka.

KRATEK POGLED
V ZGODOVINO
Kot že omenjeno, je leta 1911 iz zajetja
Podslivnica po vodovodnem sistemu pritekla prva voda. V arhivskih virih najdemo
zapise o začetkih komunalnih dejavnosti
(izgradnja korit in vodnjakov) na področju
občin Cerknica in Loška dolina že nekaj

obdobij prej, vendar se od leta 1911 ta dejavnost izvaja organizirano in poleg gradnje
vključuje tudi vzdrževanje vodovodnih sistemov.
Razvoj komunalne dejavnosti na ožjem Notranjskem je bil do konca druge svetovne
vojne usmerjen predvsem v vzdrževanje obstoječih vodovodnih sistemov ter izgradnjo
nekaterih vaških vodovodov. Zgradile so se
prve delavnice za organizirano opravljanje
komunalne dejavnosti in uredilo se je nekaj
lokalnih cest.
Večji in opaznejši razvoj je komunalna dejavnost doživela v času po drugi svetovni
vojni. Dejavnosti vzdrževanja vodovoda so
se postopoma priključile še dejavnosti: vzdrževanje lokalnih cest in javne razsvetljave,
izgradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ravnanje z odpadki. Kot najmlajši
v podjetju štejemo tržno ter pokopališko in
pogrebno dejavnost.

KOMUNALA CERKNICA
DANES
JP Komunala Cerknica d.o.o. je izvajalec javnih služb na področju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Podjetje posluje pod tem

imenom in v pravni obliki od leta 2000, ko
sta občini Cerknica in Loška dolina z Odlokom pristopili k njegovi ustanovitvi.
Dejavnost podjetja danes obsega:
 oskrbo s pitno vodo,
 zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov
(tudi za občino Bloke),
 odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih in padavinskih vod,
 urejanje ter vzdrževanje javnih poti in
površin za pešce in zelenih površin,
 urejanje javnih površin,
 upravljanje z javno razsvetljavo,
 izdajanje soglasij za priklop na
vodovodno in kanalizacijsko omrežje za
občini Cerknica in Loška dolina ter za
ravnanje z odpadki za že našteti občini
in občino Bloke,
 pokopališko-pogrebno dejavnost
(samo za občino Cerknica) ter
 izvajanje gradbenih in drugih del za
fizične in pravne osebe.
V upravljanju imamo 214 km vodovodnega
in 45 km kanalizacijskega omrežja. Poleti
vzdržujemo 298 km cest v občinah Cerknica in Loška dolina, pozimi pa 245 km. Delež
ločeno zbranih frakcij v vseh treh občinah
(Cerknica, Loška dolina in Bloke) znaša v
letu 2010 29%. Pri čiščenju odpadne vode
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napredek in največ sprememb je doživela
dejavnost ravnanja z odpadki. Komunala
Cerknica je temu sledila in tako že od leta
2004 uvaja in izvaja sistem ločenega zbiranja
odpadkov. Po začetnih pilotskih projektih
smo v zadnjih treh letih vsa gospodinjstva
opremili z zabojniki ali namenskimi vrečami
za ločeno zbiranje odpadkov. Gospodinjstva
v večjih naseljih smo opremili tudi z zabojniki za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, tista, ki imajo možnost kompostiranja, pa s kompostniki. V letu 2005 sta
bila urejena in odprta Zbirna centra v Cerknici in Starem trgu pri Ložu.

za okolje in prostor, po kateri je prenehalo
z obratovanjem deponije. Že tekom delovanja, intenzivneje pa po zaprtju, smo izvajali
dela na sanaciji deponijskega polja. Kot posledica zaprtja deponije in odvoza odpadkov
na deponijo v Logatec je bila v letu 2010 na
lokaciji Zbirnega centra v Cerknici zgrajena
prekladalna naprava, s katero zbrane odpadke pripravimo na transport.
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se srečujemo s problematiko neustreznosti
čistilne naprave v Dolenji vasi. Slednja je
namreč zastarela in preobremenjena. Med
večjimi investicijami trenutno izvajamo dela
na izgradnji kanalizacijskih sistemov v naseljih Bločice in Markovec.

POMEMBNI DOSEŽKI IN
MEJNIKI RAZVOJA V
ZADNJEM OBDOBJU
V zadnjem desetletju je podjetju uspelo uresničili več strateških nalog za posodobitev in
ohranjanje kakovosti obstoječe komunalne
infrastrukture in povečanje kakovosti storitev, ki jih nudi uporabnikom. Največje izvedene naloge so bile: opremljanje objektov
vodooskrbe z daljinskim nadzorom-telemetrijo, izgradnja in obnova vodovodnih in kanalizacijskih sistemov v občinah Cerknica in
Loška dolina, posodobitev in obnova dveh
vodohranov v Cerknici in na Rakeku, prevzem v upravljanje nove čistilne naprave za
ultrafiltracijo pitne vode v Cerknici.
Največja investicija zadnjih dveh let v podjetju je bila celovita prenova poslovne stavbe ter njene okolice. Z investicijo je podjetje
optimiralo ter racionaliziralo stroške porabe
energije ter uredilo logistiko prevozov in dostopa v podjetje.
V letih 2003-2010 je podjetje v celoti obnovilo in posodobilo strojni park.
Z vstopom v EU in prevzemom smernic in
razvoja politik varovanja okolja je največji

Ključni dejavnik pri gospodarjenju z odpadki predstavlja dokončno prenehanje
delovanja deponije na Rakeku. Po začetni
dovoljeni širitvi deponijskega polja je podjetje v letu 2010 prejelo odločbo Ministrstva

Od začetka do danes je razvoj komunalne
dejavnosti naredil pomemben korak v svetovnem merilu, ki smo mu v podjetju sledili.
Zahteve zakonodaje ter okoljevarstvena načela
smo uspešno vpeljali v svojo dejavnost. Pri tem
smo upoštevali zahteve in smernice, ki smo jih
oblikovali v sodelovanju z ustanovitelji. Danes
je JP Komunala Cerknica prepoznavno podjetje ne le v lokalnem okolju, temveč tudi v širšem prostoru Notranjske in Slovenije.

Jasna Lekan

ZDRAVO, SAMOSTOJNI KRAJANI!
Smo 25. junija se veselili,
plesali in šampanjec pili,
smo vladi hvalo peli,
ker samostojnost smo imeli.

Se zavzel bi on za našo stvar,
bi vedeli, kam se preliva ves denar,
ne bi se šolniki za "fičnike" borili,
ampak otroke čimveč bi naučili.

Smo žalostno krajani zrli,
ko šolo sredi trga so podrli,
a to bila je le obnova,
tam zrasla spet je hiša nova.

A že naslednji dan
je žalosten bil vsak krajan,
možje in fantje pa na normo
oblačili so uniformo.

Zdravniki ne bi javkali
in nič več ne bi stavkali,
dolina bi se razcvetela
in standard kakor Švica imela.

V njej bodo v bodoče zbrani
naši vrli državljani,
pa tudi tisti, ki za tem težijo,
da državljanstvo pridobijo.

Teritorialci so branili nas,
imeli svojo BOROVO so vas
in mimo njih nihče ni smel,
če žganja v žepu ni imel.

A to so zdaj le sanje.
Le kdo verjame vanje?
Tudi, če bomo kdaj priznani,
bo pravičnost na napačni strani.

Vsi bodo nadvse veseli,
ko nas bodo naslednjič šteli, saj dolini se obeta
visoka slovenska nataliteta!

Se samostojnost vsepovsod pozna,
policijskega imamo psa,
policajev pa toliko na cesti
kot, da vsak od nas ima kaj hudega na vesti.

Standard nezadržno pada,
trpi družina, zlasti mlada,
vklučno s tolarsko inflacijo
drvimo v privatizacijo.

Če bi se malo potrudili,
bi svojo občino dobili,
pa tudi sam gospod župan
svojim občanom bil bi vdan.

Zasebne zdaj bodo tovarne
in tajnice in njih pisarne,
upamo,da bodo mladi v podjetju zbrani
enakopravni delavci in državljani.

Letos v Italijo nič nismo šli
in Avstrija kot,da je ni.
Če za odhod v tujino imaš veliko vole,
greš le do prehoda Babno Polje.
Zdaj smo mi obmejni pas,
zdaj bodo drugi obiskali nas,
nekdo še "freeshop" bo odprl in tujce do kosti odrl.
Tako je bilo leta 1991. Kako pa je danes?

43

AKTUALNO

julij, 2011

Nataša Grebenšek, dr. med., Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana

Znate prepoznati melanom?
Melanom je maligni tumor kožnih celic
melanocitov. Je zelo nevarna vrsta kožnega
raka, saj zelo hitro zaseva v druge organe,
vendar je v primeru zgodnjega odkritja ozdravljiv.

je asimetričen (A – asimetry), nepravilnih
robov (B – border), večbarven (C – colour),
večji od 5 mm (D – diameter) in raste (E –
elevation). Včasih lahko srbi. Pri napredovali
obliki se lahko pojavi tudi krvavitev.

Melanociti so kožne celice, ki ležijo v spodnjih plasteh povrhnjice. So enakomerno
razporejeni po koži in tvorijo zaščitni pigment melanin. Melanin je vzrok za obarvanost kože, hkrati pa ščiti kožne celice pred
škodljivimi ultravijoličnimi žarki. Melanocite najdemo tudi na sluznicah.

Ker so melanomi lahko videti zelo različno
in se ne spreminjajo vsi po sistemu ABCDE,
je za zgodnje odkritje melanoma pomemben tudi dermatološki pregled. Dermatologi pri pregledu uporabljamo dermatoskop,
t.j. sistem leč s posebno osvetlitvijo, ki nam
omogoča povečan prikaz kožnih sprememb
in s tem razločevanje struktur v zgornjih

Melanociti se lahko brez posebnega razloga
namnožijo na nekaterih delih kože in se začnejo združevati v skupke, ki so na koži vidni
kot melanocitni nevusi. Laiki jih imenujejo
tudi pigmentna ali materina znamenja.
Melanom se lahko razvije iz kakršnega koli
melanocita na koži ali v sluznicah. Lahko
nastane iz melanocita v nevusu ali iz melanocita na nespremenjeni koži, kar opažamo
pogosteje.
Na koži ves čas nastajajo nova znamenja.
Med njimi je lahko tudi melanom, ki ga je na
začetku težko ločiti od navadnega znamenja.
Znamenja se z leti spreminjajo, rastejo, spreminjajo barvo in obliko ter se dvignejo nad
raven kože. Melanom se prav tako spreminja, navadno hitreje kot znamenje.
Melanom se lahko pojavi pri komur koli,
vendar pa je pri nekaterih ljudeh tveganje za
pojav melanoma večje. Večja nevarnost obstaja pri svetlolasih, svetlookih in svetlopoltih ljudeh, ki so zlasti v mladosti pogosto izpostavljeni sončnim žarkom in ki so večkrat
utrpeli opekline. Večje tveganje je značilno
tudi pri ljudeh, katerih ožji sorodnik je imel
melanom, starejših ljudeh in tistih, ki imajo
veliko znamenj. Prav tako obstaja večje tveganje za pojav novega melanoma pri ljudeh,
ki so že imeli melanom.
Za zgodnje odkritje melanoma je zlasti pomembno dobro samoopazovanje. Pregledati
moramo celotno telo, pri tem pa ne smemo
pozabiti hrbta, podplatov, pazduh in lasišča.
Ko opazujemo spremembe na koži, moramo
biti pozorni na tista znamenja, ki se pojavijo
na novo in se spreminjajo, ter na obstoječa,
ki se spreminjajo. Pomembno je razlikovanje
med benignimi in malignimi spremembami.
Pri samoopazovanju uporabljamo sistem
ABCDE. Benigne, nenevarne spremembe
so navadno manjše, enakomerno obarvane, ostro omejene in simetrične. Melanom

slojih kože. Na podlagi dermatoskopskih
značilnosti prepoznamo melanom, še preden lahko spremembe opazimo s prostim
očesom.
Poleg rednih preventivnih pregledov pri
dermatologu in rednega samoopazovanja
je za preventivo melanoma pomembna tudi
zaščita pred sončnimi žarki. Pomembno je
izogibanje soncu med 11. in 16. uro ter zaščita z oblačili, pokrivali in očali. Po delih
telesa, ki jih ne moremo zakriti z oblačili,
moramo nanesti kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

