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Glasilo občine Loška dolina

V ledenem Obrhu je racam občasno delala družbo tudi muca.
foto: Branko Troha

Amatersko gledališče DPD Svoboda Loška dolina je januarju
gostovalo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, kjer
so rekvizite kar s kombijem pripeljali na oder.
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o vabi tudi legenda
Na smučanje na Ulak Bojan Križaj.
ja
slovenskega smučan
foto: Emil Mlakar

Na Ulaki so bili od najmlajših, srednje generacije do veteranov skupaj z legendo slovenskega smučanja Bojanom Križajem.
foto: Mario Žnidaršič

IZ OBČINSKE HIŠE
Na kratko iz občinskega sveta ..................................... 4
Srečanje na meji ........................................................ 4
Dan odprtih vrat na Občini Loška dolina ..................... 5
LJUDJE IZ SOSESKE
Biatlonka Tina Mlakar ................................................ 6
GOSPODARSTVO
Novoletna donacija podjetja Kovica ............................ 8
KOLUMNA
Življenje je (lahko) karneval ........................................ 8
KULTURA
Več kot dvesto obiskovalcev na prvem dnevu
odprtih vrat na Rihtarjevi domačiji .............................. 9
Kr'snice ..................................................................... 9
Nova knjiga Janeza Kebeta:
Cerkniško jezero in ljudje ob njem ............................. 10
Prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku ........... 12
TURIZEM
Sejem Alpe-Adria, Turizem in prosti čas ..................... 12
ŠPORT IN REKREACIJA
5. Dobrodelni novoletni tek in hoja ........................... 13
Velikonočni dobrodelni pohod .................................. 14
ŠRD SNEŽNIK – KOZARIŠČE organiziralo še
dve občinski prvenstvi .............................................. 14
VRTEC & ŠOLA
Čajanka pri Muci Copatarici ..................................... 15
Druženje zelenih ....................................................... 15
Kulturne drobtinice .................................................. 16
Mednarodni projekt
tradicija - kultura - znanje brez meja ......................... 19
Bralni dogodek - noč branja ..................................... 20
Povodni mož ............................................................ 20
Praznični nastop petošolcev
za rdeče polhke ........................................................ 21
8. februar, vrtec ....................................................... 21
Veseli december v vrtcu Iga vas ............................... 22
Projekt Pula Spoznajmo se ... Brodovi prijateljstva ....................... 23
DRUŠTVA
Ali res potrebujete slepe spojke? .............................. 27
Gasilke smo bile igralke ............................................ 27
Luč miru iz Betlehema .............................................. 28
Po gozdnih učnih in drugih poteh Notranjske
v Križno jamo ter na Makalu ...................................... 28
Praznični koncert pihalnega orkestra ........................ 30
Delovanje društva upokojencev Loška dolina
v letu 2011 .............................................................. 30
Skavtska iznajdljivost: Travno-snežne sani ................ 31
Šrangabul ................................................................ 32
ŽUPNIJSKA STRAN
Postni čas - 40 dnevna priprava na največji
krščanski praznik jezusovo vstajenje (velika noč) ...... 33
OBUJAMO SPOMINE IN OHRANJAMO TRADICIJO
Spominska slovesnost pri Sveti Ani nad Ložem.......... 34
Srečanje pri Sveti Ani ................................................ 36
Stare slike ali kako se svet spreminja ........................ 37
Tretja delavnica o oblačilni tradiciji v
Loški dolini in Babnem Polju ..................................... 39
ZANIMIVOSTI
Vas črnih rut ............................................................. 41
Zimovanje in prvi koraki na snegu ............................. 42
AKTUALNO
Rdeč križ - meritve .................................................... 43
Rdeč križ - vabilo na krvodajalsko akcijo ................... 43
Vabilo Edi Šelhaus ................................................... 43
URADNI DEL
Razpis mladina ....................................................... 44
Razpis sociala .......................................................... 45
Razpis turizem .......................................................... 46

UVODNIK
Spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Je zima, je mraz, je sneg. Tako, kot mora biti, da si odpočijemo –
ljudje in narava. Morda komu sneg ni ravno po volji, predvsem,
ko ga je preveč na cestah in na dvoriščih, nemalo kateri pa ga je
vesel. Mednje zagotovo sodijo najmlajši in tudi starejši ljubitelji
smučanja, saj smučišče na Ulaki »dela na polno paro«. Tehnična sekcija Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož je tudi letošnjo sezono zelo aktivna, poleg vsakodnevne smuke so pripravili
tudi tekmo z velikim številom tekmovalcev in posebnim gostom
– Bojanom Križajem. Nekaj »vzdušja« lahko vidite na fotografijah na prejšnji strani, ob
zaključku sezone (smučarske, seveda) pa morda napišemo kaj več.
Nad snegom pa so bili navdušeni tudi osnovnošolci iz Pule, ki so nekaj dni v začetku februarja preživeli pri svojih vrstnikih v Loški dolini. Domača osnovna šola namreč izvaja
skupen projekt z osnovno šolo Stoja iz Pule, v sklopu katerega so šolarji iz Pule pet dni preživeli na našem snegu in mrazu, maja pa bodo starotrški šolarji enak čas preživeli pri njih,
ob morju. Kaj so počeli, kaj vse videli in predvsem – kako so se počutili gostitelji in gostje,
lahko preberete v delu glasila, ki ima status priloge (dasiravno je v sklopu glasila). Priloga
zato, ker so v njej objavljeni tudi originalni prispevki hrvaških otrok, napisani v hrvaškem
jeziku in nelektorirani. Otroci iz Pule so v času bivanja v Loški dolini sicer osvojili veliko
slovenskih besed, a bo potrebno še mnogo skupnega sodelovanja, da bodo slovenščino
lahko uporabljali v vsakdanjem življenju. Enako pa seveda velja tudi za naše otroke, ki
so prav tako osvojili delček jezika sosednje države in bodo to znanje lahko nadgrajevali.
Mnogo zanimivega še najdete v današnjem Obrhu, ne spreglejte tudi kar nekaj zanimivih
vabil, med katerimi najdete tudi kaj za vas.
Če pa morda menite, da bi bilo dobro pisati še o čem, kar smo spregledali – lepo vabljeni!
Napišite, fotografirajte … in pošljite na uredniški odbor. Z veseljem bomo objavili.
Lepo se imejte!
urednica

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 20. april 2012
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 (pisava 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: Mario Žnidaršič - Drsanje pri
Gradu Snežnik • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta
Od zadnje izdaje glasila Obrh se je občinski
svet občine Loška dolina sestal dvakrat, in
sicer na 8. in 9. redni seji.
Osma redna seja je potekala 15. decembra
2011. Na njej so svetniki sprejeli Odlok o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d. o. o. Potekala je tudi prva obravnava
predloga Odloka o proračunu občine Loška
dolina za leto 2012. Nekateri svetniki so podali svoja mnenja in predloge, sicer pa je bil
sprejet sklep, da je predlog proračuna primeren za nadaljnjo obravnavo.
Zakon o spodbujanju razvoja turizma ureja
različne načine turističnega vodenja, ki ga
na določenem turističnem območju lahko
uredi oziroma organizira občina, zato so na
seji svetniki razpravljali o predlogu Odloka
o lokalni turistični vodniški službi v občini Loška dolina. Z odlokom se bo določilo
pogoje za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, kriterije za pridobitev statusa
lokalnega turističnega vodnika in ostale dejavnosti v zvezi z izvajanjem lokalne turistične vodniške službe. Občinski svet je sprejel
sklep, da je predlog odloka primeren za nadaljnjo obravnavo.

Martino Kočevar, v svet Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti pa so imenovali Jasno
Vero Lekan. Na tej seji so bili imenovani tudi
člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, in sicer Andreja Ravšelj, Lidija Jurkovič, Zdravko Avsec, Ivan Turk, Ludvik
Martinčič, Vinko Avsec, Divna Klanfar in
Marjan Vampelj.
Deveta redna seja je potekala 26. januarja
2012. Svetniki so sprejeli Odlok o proračunu
občine Loška dolina za leto 2012. Proračun
občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz
vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna
po posameznih programih, podprogramih
in projektih. V proračunu za leto 2012 so
predvideni prihodki v višini 4.311.000 EUR
ter odhodki v višini 4.821.490 EUR. Proračunski primanjkljaj v višini 510.490 EUR se
pokriva s prenosom sredstev iz leta 2011.

Sprejet je bil tudi odlok o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem
Postojna, ki so ga leta 2002 ustanovile občine
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in
Bloke. Ker zavod ni izpolnil pričakovanj ustanoviteljic, ga le te želijo ukiniti.

Zaradi premajhnega števila vpisanih otrok
je bila s 1. septembrom 2010 ukinjena dejavnost vzgojno-izobraževalnega programa
v Podružnični šoli v Babnem Polju. Zaradi tega je bil na tekoči seji po skrajšanem
postopku sprejet Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu.

Svetniki so podali soglasje k cenam socialnovarstvenih storitev – pomoč na domu. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,
zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati sami, njihovi
svojci pa take oskrbe ne zmorejo.

Pod naslednjo točko je bil sprejet Pravilnik
o upravljanju in uporabi javnih športnih
objektov in športnih površin v občini Loška
dolina. Pravilnik določa upravljavce športnih objektov in površin, športne objekte in
površine, ki so predmet pravilnika, prednostno uporabo in pogoje uporabe le teh ter
višino in način določanja najemnine.

Sprejet je bil Lokalni energetski koncept občine Loška dolina. LEK je strateško izvedbeni dokument, ki celovito analizira stanje na
področju energetske oskrbe in porabe energije na področju lokalne skupnosti ter predlaga možnosti nadaljnjega razvoja.

Občinski svet je sprejel Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti občine Loška
dolina za leto 2012, za kar je v proračunu
občine za leto 2012 namenjenih 26.500,00
EUR. Sprejet je bil tudi Letni program športa občine Loška dolina za leto 2012, za kar
je namenjenih 31.500,00 EUR sredstev, od
tega je 600,00 EUR namenjenih za prireditev
»Veter v laseh«.

Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o
predčasnem prenehanju mandata člana nadzornega odbora občine Loška dolina in imenoval g. Antona Nahtigala za nadomestnega
člana v nadzorni odbor. Kot predstavnike
ustanovitelja v svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu so svetniki
imenovali Aleša Svenška, Petro Ožbolt in

V nadaljevanju seje je bil sprejet sklep o likvidaciji Notranjsko-kraškega regionalnega
zavoda za turizem Postojna, svetnikom pa
sta bili predstavljeni poročili nadzornega
odbora občine Loška dolina, in sicer Po-

ročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti
izvedbe razpisa za sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina v letu
2010 in poročila o opravljenem nadzoru na
postavki 06005 – Materialni stroški občinske
uprave v letu 2010 ter Poročilo nadzornega
odbora o opravljenem nadzoru programa
1605 – spodbujanje stanovanjske gradnje v
letu 2010 in v letu 2011 do dneva nadzora.
Pod točko »Kadrovske zadeve« so svetnice
in svetniki za pooblaščenca občine Loška
dolina v skupščino JP Komunala Cerknica
d. o. o. imenovali g. Borisa Hribarja.

A. B.

Srečanje na meji

Že vrsto let se župana občine Loška dolina in grada Čabra iz Hrvaške, skupaj s
sodelavci in predstavniki policije, carine,
gasilcev in lovskih družin konec decembra
srečujeta na slovensko-hrvaški meji med
Babnim Poljem in Prezidom.
Preteklo leto sta tradiciji ostala zvesta gospod Janez Komidar, župan občine Loška
dolina in gospod Željko Erent, gradonačelnik grada Čabar.
Srečanje za vse sodelujoče pomeni potrditev dobrega sosedskega sodelovanja. Sosednji občini vrsto let uspešno sodelujeta
na gospodarskem, kulturnem, športnem
področju pa tudi na področju zaščite in reševanja in še kje.
V letošnjem letu občina Loška dolina načrtuje obnovo prostorov osnovne šole v
Babnem Polju, ki bo namenjena delovanju
društev, krajanov … in tudi čezmejnim
projektom. Projektom, ki jih bo v času, ko
Hrvaška vstopa v Evropsko unijo, zagotovo
veliko, kot je veliko tudi skupnih interesov
prebivalcev z obeh strani meje.
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A. B.

Dan odprtih vrat na Občini Loška dolina
V počastitev 20-letnice delovanja Skupnosti občin Slovenije se je tudi Občina Loška dolina pridružila akciji ODPRTA VRATA,
ki je potekala 14. februarja. Zainteresiranim so pripravili celotno predstavitev reševanja problematike vodooskrbe v občini.
Dan pa je bil namenjen tudi seznanitvi občanov z delom občinske uprave, predstavitvi programa dela v tekočem letu in tudi
odgovorom na vprašanja. Občanom (ki jih sicer ni bilo veliko), sem se pridružila tudi urednica in nastal je pričujoči zapis.
Župan gospod Janez Komidar in
sodelavec gospod Emil Mlakar sta najprej
predstavila težave z vodooskrbo in
aktivnosti za reševanje le-teh.
Težave so se začele junija 2011, ko je prišlo
do vdora fekalnih vod v vodni vir Obrh. V
hipu se je pojavilo pomanjkanje tako količine kot kvalitete vode. Sama težava zagotavljanja pitne vode pravzaprav ni bila tako
velika, večjo težavo je predstavljajo zagotavljanje drugih vod – tehnološke, požarne,
saj je poraba pitne vode bistveno manjša.
Na pomoč je priskočila Slovenska vojska in
čistila vodo, občina pa je takoj začela iskati druge rešitve. Aktivnosti smo usmerili v
nove vrtine na področju Kozarišč, kjer so
zaledne vode snežniškega pogorja.
Že oktobra smo priključili novo (K-4) vrtino v Kozariščah in sama preskrba z vodo
ni bila več vprašljiva. Ker pa ima vrtina K-4
pretoka le štiri do pet litrov vode na sekundo, smo dela nadaljevali in v kratkem (ko
bodo vremenske razmere to dovoljevale)
bomo aktivirali tudi peto vrtino (K-5).
Trenutna oskrba občine je od 11 do 11,5
litra vode na sekundo, skupaj s peto vrtino pa bi kapaciteta znašala med 17 in 18
litrov tudi v sušnem obdobju, kar zadostuje
potrebam občine. Dosedanje raziskave torej kažejo, da je zalednih voda snežniškega
pogorja dovolj in upamo le še na večje zaloge, ko se bo začel topiti sneg. Voda je kvalitetna in primerna za pitje. Tudi kloriranja
danes voda ne potrebuje, klor se dodaja
zgolj zaradi omrežnega sistema. Trenutno
pa še vedno ostaja v rezervi tudi vir Obrh,
in sicer predvsem zaradi požarne vode. V
občini imamo veliko industrije, tudi lesne,
in v primeru požara je količina vode izrednega pomena.
Na področju Notranjsko-kraške regije se
je problem onesnažene vode začel prav pri
nas, zdaj pa se širi po celotnem krasu. Ali
gre za povezano zgodbo?
Na to vprašanje ni mogoče natančno odgovoriti, tudi strokovnjaki ne bi mogli. Kras
ima svoje zakonitosti in to je dejstvo. So pa
zadnje analize vodnega vira Obrh pokazale,
da se le-ta čisti in iz tega lahko zaključimo,
da ni šlo za točkovni izliv in ne za konstantno onesnaženost. Seveda pa je pripomoglo

tudi dejstvo, da je bila v lanskem letu izredna in dolgotrajna suša. Običajno so namreč
spomladanske in jesenske plohe povečala
vodostaj in očistile vodne poti. Naj dodamo,
da je področje vrtin v Kozariščah področje
dolomita, ki pa ima mnogo boljšo funkcijo
čiščenja oz. filtriranja vode kot apnenec.
Zaradi te, lahko rečemo »naravne
nesreče«, je bilo potrebno nameniti velik
del proračuna reševanju vodooskrbe.
Kako ste to rešili in kakšne so možnosti
za pridobitev sredstev iz drugih virov
(državni proračun, npr.)?
Občina je Službo vlade za regionalni razvoj
zaprosila za intervencijska sredstva. A smo
po šestih mesecih (od avgusta 2011 do januarja 2012!) dobili negativen odgovor. Kljub
racionalizaciji menimo, da bi občina morala
dobiti del sredstev iz državnega proračuna,
saj gre res za naravno nesrečo in v takih primerih bi vlada morala imeti posluh.
Vsa sredstva smo tako zagotovili iz občinskega proračuna s preusmerjanjem sredstev,
kjer smo lahko, in ob tem smo poskrbeli, da
zaradi tega nismo okrnili drugih aktivnosti
oziroma dejavnosti. Za zaključek razprave o
vodi pa še to: težave z vodooskrbo imajo tudi
v občini Cerknica. Lansko leto, ko je bil izredno nizek vodostaj, so šli člani Društva ljubiteljev Križne jame v podzemlje cerkniškega jezera do globine 1100 metrov. Našli so
sotočje treh dotokov - eden prihaja z Bloške
planote, drugi s področja Loške doline, za
tretjega pa niso mogli točno določiti, od kod
prihaja, predvidevajo pa, da s snežniškega
področja. Prav ta tretji dotok pa je izredno
močan, saj je imel v sušnem času kar preko
100 litrov pretoka na sekundo.
S cerkniškim županom se dogovarjamo, da
bi naredili poskusno vrtino na tem področju, saj lokacija ustreza obema občinama in
smiselno bi bilo razmisliti o umestitvi enega
črpališča na to področje.
V zvezi z vodo je bilo v preteklega pol
leta res narejenih veliko aktivnosti, ob
tem pa občina vendarle izvaja tudi druge
investicije. Katere so v letošnjem letu
pravzaprav najpomembnejše?
Nadaljujemo z izgradnjo kanalizacijskega
omrežja. Trenutno potekajo dela na obmo-

čju Podcerkev – Nadlesk, naslednja faza pa
bo Pudob, kjer bodo zajete tudi vasi Kozarišče, Šmarata, Viševek in – če bo možno, še
Podgora in Vrh.
V letošnjem letu je predvidena tudi obnova
ceste Markovec – Viševek ter pridobitev dokumentacije za obnovo ceste Pudob – Nadlesk.
Potekajo tudi priprave na obnovo osnovne
šole v Babnem Polju. Na objektu je nujno
zamenjati streho in odločili smo se za obnovo celotnega objekta. Ne bo pa ta več
namenjen izobraževanju, temveč potrebam
vaščanov Babnega Polja, tamkajšnjim – in
seveda tudi drugim iz Loške doline – društvom, pa tudi medsoseskim projektom
(med Slovenijo in Hrvaško).
Tudi prostorski načrt se bliža koncu. Čakamo le še na soglasje Agencije RS za okolje in
»kronsko« soglasje Ministrstva za okolje, ki
je zadnji soglasodajalec.
Lahko torej pričakujemo sprejem načrta
do jeseni?
Mora biti prej, vse skupaj res traja že predolgo
in s strani občine zelo intenzivno »sitnarimo«.
Pa čisto konkretno vprašanje v zvezi s
prostorom – kdaj bo prehod za pešce v
Ložu?
Občina je za prehod pridobila tehnično dokumentacijo, pripeljala projektanta in tudi
umestitev v prostor ni sporna. Odkrito rečeno, ne vemo, kje se je zadeva ustavila. Na
državnem nivoju?!
Če malce zlobno rečem – ob vsem
»pompu« okoli zmanjševanja in ukinjanja
nekaterih ministrstev, se lahko vprašamo,
ali ministrstva sploh potrebujemo. Kajti,
ko občina naredi svoj del (ali še več), se
vedno najde kakšno ministrstvo ali služba
vlade, ki aktivnost »zablokira«. Za primer
lahko vzamemo tudi lokal v grajskem
kompleksu Snežnik, kjer Ministrstvo za
kulturo že eno leto »ne migne s prstom«,
kljub temu da so podpisali pogodbo z
zainteresiranim najemnikom. Kaj lahko
občina naredi?
Občina lahko samo prosi, apelira, lahko
tudi kriči, premakne pa se nič. Tudi združene občine ne moremo pritisniti na državne
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službe, saj imamo dve različni organizaciji
(združenje občin in skupnost občin) in si že
tu nismo enotni.
Je pa na ministrstvih potrebno urediti celotno
hierarhijo. Res je, da odgovarja minister, a
ostali delajo, kakor se jim zahoče. In postopki
tečejo počasi zaradi sekretarjev, podsekretarjev, referentov … ti ne naredijo svojega dela.
Enkrat bi morali tem ljudem glasno reči, naj
hodijo delat, ne samo v službo.
Gospod župan, dobro leto je minilo od
začetka mandata. Kakšno je bilo?
Vsak začetek je težak in začetki županovanja
so prinesli pričakovane težave. Veliko je bilo
spoznavanja, učenja, usklajevanja. Uvodoma

IZ OBČINSKE HIŠE

sem svojo pozornost posvetil predvsem domačim ljudem, se z njimi veliko pogovarjal,
usklajeval in izmenjaval mnenja in predloge.
Pridobil sem veliko informacij in kljub temu
da so moja vrata za občane še vedno odprta,
zdaj več časa lahko namenim zunanjim sodelovanjem (z vladnimi službami, agencijami, drugimi občinami …)
Lahko rečem, da prvo leto ni bilo »pompozno«, z velikimi projekti, ki smo si jih sicer želeli in jih tudi nakazali, a smiselno je zastaviti
prave aktivnosti in jih maksimalno realizirati.
Pa se za zaključek ustavimo še pri
aktualnem gospodarskem položaju. Ali ima
občina oz. naši občani alternativo, če bi tudi
Loško dolino zajela izredno močna kriza?

marec, 2012

Občina Loška dolina ima izredno nerazvit
zasebni sektor (servisne, storitvene … dejavnosti). A so naši prebivalci polni različnih znanj in spretnosti in če bi bilo potrebno, bi se znali hitro in dobro organizirati.
Morda tudi s pomočjo regijskega razvojnega centra, s katerim se trenutno pogovarjamo o perspektivi našega področja.
Pogovor smo, skupaj z ostalimi občani,
ki so se odzvali vabilu, nadaljevali še kar
nekaj časa in se dotaknili še mnogih zanimivih tem. A o tem morda kdaj drugič.
Lahko pa se, spoštovani občani, če vas kaj
zanima, sami oglasite na sedežu Občine
Loška dolina – tam imajo »Dan odprtih
vrat« vsak dan.

Martina Kočevar

Biatlonka Tina Mlakar
Šestnajstletna Tina, samozavestno in ambiciozno dekle, je dijakinja športne gimnazije v Ljubljani in državna reprezentantka.
Že zgodaj si je pripela tekaške smuči ter si pritekla in pristreljala že kar nekaj lepih uvrstitev.

■ Kaj te je navdušilo za ta šport?
Čeprav oči že dalj časa teče na smučeh, mislim, da je bila mami tista, ki me je »potisnila« v to vrsto športa. Udeleževala sem se
tekem za notranjski tekaški pokal. Tam me
je opazil trener Vido Kočevar. In začelo se je
resnejše treniranje.
■ Od koga vse si deležna vzpodbude?
Vsekakor so starši na prvem mestu, sledita
trenerja: Nejc Kordiš je klubski trener, od
lanskega poletja pa še Boštjan Lekan, ki je
reprezentančni trener in sestavlja tudi plane
treningov.

■ Od kdaj treniraš?
Od 5. razreda, se pravi že 5. sezono. Prvo
leto sem se na vsak način hotela izogniti
treniranju. Umikala sem se v svet televizije in telenovel. Mami pa me je odganjala
od televizije in me usmerjala na treninge.
Stalno sem iskala izgovore, samo da ne bi
šla na trening.
V sedmem razredu pa sem se že pošteno
borila, da stopim na stopničke, a se nikakor nisem zmogla povzpeti do njih. Pridobila sem zagnanost za treniranje in se
motivirala, kar se je kmalu poznalo na
rezultatih.

■ Imaš kakšen poseben spomin iz tega
obdobja?
Na začetku sem bila pred tekmami zelo živčna. Vsakič sem zaradi treme bruhala. Na
prvi tekaški tekmi na smučeh, kjer so zame
navijali oči, mami in sestra Maja, sem bila
zelo vesela, ker nisem bila zadnja.
Kmalu zatem sem imela še dve biatlonski
tekmi, na katerih sem dosegla 6. in 16. mesto. Bolje sem streljala, kot tekla, ker takrat
nisem imela dobre tehnike teka. Spotikala
sem se, nisem se dovolj odrivala in vozila po
robu smučk. Z leti sem tehniko s pomočjo
trenerjev izboljšala.
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■ Imaš tudi sama te lastnosti?
Imam, ampak pot pred mano je še dolga in
naporna.
■ Kateri so tvoji dotedanji najboljši uspehi?
2. mesto in 5. mesto na alpskem pokalu decembra 2011 na Pokljuki. Državna prvakinja
januarja 2011 ter 2. mesto januarja 2012.
■ Kakšne cilje imaš?
Bližnji cilj je čim višja uvrstitev na mladinskem svetovnem prvenstvu ter eyofu, kasnejši pa so stopničke na članskem svetovnem prvenstvu, spogledovala pa bi se tudi z
zimskimi olimpijskimi igrami.
■ Si kdaj razočarana?

■ Kako pa je zdaj?
V teku sem močno pridobila v zadnji sezoni.
Pri streljanju sem bolj uspešna leže kot stoje. Takrat, ko sem bila 2., sem samo en strel
zgrešila leže, stoje pa sem zadela vseh pet tarč.
Do devetega razreda sem streljala z zračno
puško, ki je težja, in je nisem nosila s sabo. Na
nastrelitvi pred tekmo sem si kar na strelišču
izbrala puško, s katero bom kasneje na tekmovanju streljala. Večkrat se je zgodilo, da so
»mojo« puško uporabili poznejši tekmovalci,
ki so ponesreči premaknili korekcijo.
Zdaj imam malokalibrsko puško, ki jo nosim
med tekmami s seboj na ramenih.
■ Kdaj imaš treninge? Kdaj so tekme?
Treniram dvakrat na dan na pripravah, ki
jih imam približno 13 dni na mesec, v razmahih. Ostale dni izvajam po en trening na
dan, včasih sem tudi prosta. Treningi trajajo
eno do dve uri pozimi, poleti pa so daljši.
Tekme so po navadi vsak drug vikend v mesecu in 4-krat v sezoni je alpski pokal: decembra na Pokljuki, januarja v Martellu v
Italiji, v začetku marca v Obertillachu v Avstriji in konec marca ponovno na Pokljuki.
■ Ali si se kdaj poškodovala?
Ja. Na treningu sem padla s kolesom. Poškodovala sem si koleno. Žalostna sem bila, ker
nisem smela trenirati en mesec. Zelo sem
bila jezna, ker je bila naslednji dan tekaška
tekma na Hrvaškem v Mrkopalju.
■ Ali imaš svojo vzornico, vzornika?
Imam. Magdaleno Neuer, petindvajsetletno
biatlonko iz Nemčije, ki trenutno vodi v seštevku svetovnega pokala.

Ja. En teden sem bila jezna in se sekirala,
ker nam je bilo obljubljeno, da bo šla tista,
ki bo najboljša v letošnji sezoni na svetovno mladinsko prvenstvo na Finsko. Bila sem
najboljša, a nisem odšla tja, saj sta se trenerja
ustrašila, da ne bi zmogla. Tolažila sta me,
da imam še veliko časa in da se ga udeležim
enkrat pozneje.
■ Ali se razvije prijateljstvo med
tekmovalkami?
Ja. Z reprezentančnimi sotekmovalkami se
dobro razumem. Med seboj se spodbujamo
in navijamo ena za drugo. Z ostalimi tekmovalkami se ne poznam.
Veliko prijateljic pa sem spoznala med šolanjem v Ljubljani. Vse smo športnice, se veliko družimo, saj smo skupaj v šoli in ostali
del dneva v dijaškem domu.
■ Opiši nam način tekmovanja, progo!
V disciplini šprint se tekmuje z dvema postankoma na strelišču (leže, stoje). Po tej
disciplini se najboljših 60 tekmovalcev po
času uvrsti v zasledovalno preizkušnjo s štirimi postanki na strelišču (leže, leže, stoje,
stoje). Individualna preizkušnja šteje 4 streljanja (leže, stoje, leže, stoje). Zanimivost te
discipline je, da se ne teče kazenskih krogov
v dolžini 150 metrov kot pri ostalih disciplinah, ampak se za zgrešeni strel dobi minuta
pribitka na času. Najboljših 30 uvrščenih
tekmovalcev po posameznih disciplinah in
po večjem številu nastopih na le-teh se uvrsti
v disciplino skupinski start s štirimi streljanji
(leže, leže, stoje, stoje).
Pri ekipni tekmi štafet mora vsak od štirih
tekmovalcev streljati dvakrat (leže, stoje),
pri vsakem postanku na strelišču pa ima
možnost treh nabojev poprave za morebiten
zgrešen strel, kar pomeni, da ima za posamezen strelski nastop na voljo 8 nabojev.
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Poznamo tudi mešane štafete, kjer nastopata dve tekmovalki in dva tekmovalca. Potek
tekme je popolnoma enak štafetnim preizkušnjam.
■ Si naletela na kakšno težavo med
tekmovanjem?
Na enem tekmovanju je bila smučina ozka.
Želela sem prehiteti tekmovalko pred sabo.
Pri tekačih velja, da z besedo hop opozorimo, če nameravamo prehitevati. Po pravilu
se mora tekmovalec odmakniti in omogočiti
prehitevanje.
Ozka smučina mi ni omogočala drugačnega
prehitevanja. Kljub večkratni ponovitvi hop
hop hop, se tekmovalka ni umaknila.
■ Imaš kakšen hobi?
Kaj počneš med prostim časom?
Kateri film ti je všeč? Bereš? Glasba?
Edini mesec, ki je prost, je april. Med poletjem grem na morje s starši in prijateljico.
Dvakrat smo šli na klubske priprave na morje, kar mi je zelo všeč.
Uživam v akcijskih filmih ali romantičnih
komedijah, če mi le čas dopušča.
Veliko sem brala v osnovni šoli, ker sem se
želela udeležiti nagradnega izleta za Zlate
bralce v Gardaland. Zdaj pa berem samo
nujno čtivo.
Na glasbenem področju prisluhnem angleški pevki Rihanni.
■ Govoriš kakšen tuj jezik?
Angleški. Zelo rada bi se v tem jeziku izpopolnila na kakšnem jezikovnem popotovanju.
Po nemško pa znam povedati osnovne stvari.
■ Dotakniva se še šole.
Kako si uspešna tam?
Obiskujem 1. letnik športne gimnazije v
Šiški. Ocene se gibljejo med štiricami in
peticami. Kadar sem odsotna od pouka, si
organiziram večerno učenje na Pokljuki. Ker
zelo veliko manjkam v šoli, se udeležujem
individualnih ur z učitelji.
■ Kaj je tvoja najljubša hrana?
Palačinke z evrokremom in rižev narastek
od mame Marije iz Vrhnike. Jem različne
vrste sadja in zelenjave. Ne maram fižola,
kuhanega graha, krvavic, klobas in hrenovk.
Tina, ki je po horoskopu vodnarka in vanj
verjame, ni edina v družini, ki ji je biatlon
blizu. Prepričana sem, da bom čez nekaj časa
ponovno obiskala njihovo hišo in se pogovarjala s Tinino sestro Majo. Do takrat pa naj se
Tini uresničijo zastavljeni cilji.
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A. B.

Novoletna
donacija
podjetja
Kovica

Podjetje Kovica iz Loške doline, v lasti družine Škulj iz Starega trga je tudi
letos namesto novoletnih daril kupilo
aparate za domači zdravstveni dom.
Gospod Lojze Škulj razmišlja razsodno in humano. »Denar, ki ga nameniš za običajna novoletna darila, nima
prave vrednosti in ga je pravzaprav
škoda,« pravi in zato se je po posvetovanju z zdravnikom, dr. Dušanom
Barago odločil za nakup prenosnega
aspiratorja, ki služi čiščenju dihalnih
poti, in manjše, lažje kisikove bombe.
Kot pravi dr. Dušan Baraga, so taki
aparati namenjeni prav dislociranim
zdravstvenim postajam, kot je Stari
trg, zato, da pri reševanju življenja
premostijo čas do prihoda urgentnega reševalnega vozila.
Dr. Sašo Kavčič, direktor Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica, pa poudarja, da so donacije v
obliki aparatur izredno dobrodošle,
saj so denarna sredstva, namenjena
zdravstvu, vedno skopo odmerjena.
Aparat sta predstavnika firme Kovica
predala konec decembra na skromni
slovesnosti v prostorih Zdravstvenega doma v Starem trgu, kjer se jim
je pridružil tudi župan občine Loška
dolina, gospod Janez Komidar in izrazil zahvalo v imenu vseh prebivalcev domače občine.

KOLUMNA
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Jera Razdrih

Življenje je (lahko) karneval
Moji prvi pustni spomini segajo daleč nazaj
v moja otroška leta in niso vsi pregovorno
veseli, kakor bi se spodobilo za ta praznik. V
vrtčevskih časih smo si želele biti vse punčke
princeske, kraljične, vile, palčice ali pa vsaj
Pike Nogavičke.
Slednja je sicer še vedno moja najljubša literarna junakinja iz otroštva in včasih pri sebi
opazim kako podobnost z njo. Med drugim
imam še vedno namen nekoč posvojiti gospoda Ficka. Če bolje premislim, pa včasih
dobim občutek, da sem se z njim poročila.
Prepričana sem tudi, da sem nekoč, najverjetneje po pomoti, pojedla eno ali dve kroglici
pregelk, tako me vsaj opominja moja otroška duša. V Vilo Čira-čara z malo domišljije
na hitro spremenim svoje stanovanje. Edino
konj še ne prenašam naokrog in policajev ne
mečem skozi okna … na veliko žalost mojega moža – je pripisal.
V tistem obdobju otroštva pa sem z žalostjo
in zavistjo gledala svoje »sovrtičnice«, ki so
za pusta blestele v svojih dolgih, belih oblekicah, z bleščečimi kronicami na glavah. Mala
pastirička, žalostni klovn, sonček s čepico
čez pol obraza in velikimi usti, slikarček,
popackan z barvami, ali metulj z doma narejenimi in pobarvanimi krili iz navadnega
papirja se vendar niso mogli kosati v lepoti
z njimi. Čez čas so me starši prepričali, da
je veliko bolje biti nekaj posebnega, kot pa
ena izmed stotih, skoraj identičnih, lepotičk.
Takrat sem jim še verjela …
Obiska svojega prvega pustnega karnevala
se ne spomnim najbolje. Verjetno sem bila
preveč prestrašena zaradi krikov čarovnic,
hudičev, puhanja zmaja, ščuke velikanke, ki
lahko plava kar po suhem, grozovitega glasu
povodnega moža Jezerka, in grozečega zavijanja svetlečih oči pramatere Uršule. Ko pa
sem bila stara 10 let in po svojem takratnem
prepričanju že čisto odrasla, sem bila pripravljena, da prvič sodelujem v cerkniškem
pustnem karnevalu, ki me je kljub vsemu vedno privlačil. Bila sem zelo ponosna, da sem
bila končno sprejeta med sestre čarovnice. S
pomočjo pustnih organizatorjev in pomočnikov mi je zrasel čisto pravi čarovniški nos,
dobila sem obleko, čarovniško ogrinjalo ter
pravo čarovniško metlo in že sem tekala v
povorki in pometala traso za prihod vrhovne čarovnice – pramatere Uršule, za katero
sem do takrat že spoznala, da je sicer velika,
a dobrohotna kot vse mame. Bila je lepa izkušnja in od takrat naprej sem se karnevala
redno udeleževala. Sicer ne več v povorkah,

ker sem imela občutek, da si to zaslužijo
samo odličnjaki, sem pa prišla na ogled karnevala vedno zamaskirana. Počutila sem se
kot neke vrste statist v predstavi.
Zdelo se mi je imenitno, ker so bili za pusta
ljudje vedno veseli, nasmejani, pozabili so
vse svoje težave in bili z vsem srcem pri zabavi. Kamor koli si se obrnil, si lahko videl le
nasmejane obraze in povsod sta se razlegala
pesem in smeh. Kasneje sem začela ceniti
tudi dejstvo, da so pustne prireditve tradicionalne in so jih prirejali že ljudje pred mojim časom in pred časom mojih prednikov.
Pa tudi trud, odrekanja in delo organizatorjev, ki ga je potrebno vložiti v to, da se ljudje
na prireditvah zabavajo. In čeprav sem prepričana, da vsako mnenje nekaj velja in da
absolutne resnice ni, gledano s svojega stališča, nikakor ne morem razumeti mišljenja
nekaterih, da so te prireditve samoumevne
in da je mogoče celotedenski program pustnih prireditev na hitro spackati v nekaj
urah ter da je za to škoda vsakega eura. Časi
so pač taki, da je postalo najtežje delo prav
zabavati ljudi. In zanimivo, vsako leto med
maskami še vedno prevladujejo klovni in pajaci, dvorni norčki in podobni dobrovoljčki.
Iz česar se da razbrati, da so ljudje željni zabave in komaj čakajo, da lahko za nekaj časa
pozabijo na vsakdanje skrbi in se prepustijo
norčavosti.
Vsaj za pusta se lahko za nekaj dni spremenimo v tisto, kar si potihem želimo biti. In v
tistih dneh, če smo pametni, izživimo katere od svojih sanj. Časa imamo tako ali tako
samo teden dni. Ko se pustne slovesnosti,
prireditve in zabave končajo, se moramo vrniti vsak k svojemu ustaljenemu vsakdanjiku, ki ni vedno zabaven in prijeten. Vsaj do
naslednjega leta. Lepo bi bilo, če bi bil vsak
dan pust in če bi bilo življenje karneval. Ker
pa to žal ni mogoče, bi lahko vsaj za nekaj
dni postali vsi ljudje prijatelji, stopili z leve
in desne ter z vrha in od spodaj na sredino,
se nasmejani prijeli za roke in zaplesali ter
zapeli v čast prihajajoči pomladi in vsemu
lepemu, kar nas v življenju še čaka.
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Zavod Rihtarjeva domačija - www.rihtarjeva-domacija.si

Več kot dvesto obiskovalcev na prvem dnevu
odprtih vrat na Rihtarjevi domačiji
Sredi oktobra preteklega leta je
Babnopoljka Alenka Veber sad
dolgoletnega raziskovalnega in
drugega dela nagradila še z ustanovitvijo zasebnega, nevladnega,
nestrankarskega in neprofitnega
zavoda ter ga poimenovala po
domačem hišnem imenu: Zavod
Rihtarjeva domačija. V ustanovitvenem aktu je ustanoviteljica zapisala, da se bo Zavod od
ustanovitve naprej tudi formalno
ukvarjal z izobraževanjem, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko
dejavnostjo ter turizmom.

cerkvijo sv. Nikolaja ter podeželskimi jaslicami, topla krušna
peč v Rihtarjevi hiši z jaslicami
v kotu sobe, božične pesmi v
zvenu citer Damjane Praprotnik in nepogrešljiva diatonična
harmonika na ramenih Domna
Šraja so pospremili pripoved
Trohove pranečakinje o nekdaj
trdni in mogočni kmetiji. Spomini so to nedeljo ponovno zaživeli: vse od jutranje svete maše
do večernega mraka so lahko
obiskovalci podoživljali, kako
so nekdaj obhajali božične praAlenka Veber in Domen Šraj v Rihtarjevi hiši (foto: Borut Kraševec)
znike na Slovenskem ter hkrati
»Izročilo preteklosti, izziv sedaspoznavali božično razpoloženjosti za upanje prihodnosti« je glavni moto objavljenih že več kot 80 prispevkov, več kot nje slovenskih izseljencev do druženja z dozavoda. Iz njega črpamo znanje in moč za iz- 500 fotografij in 15 zvočnih datotek.
mačini ob toplem čaju.
zive vsakdana. Predvsem pa smo uprti v pri- Ob sodelovanju številnih ljudi dobre volje je
hodnost in to ne kamor koli, temveč v razvoj zavod 8. januarja pripravil dan odprtih vrat Trohovi božični spomini, v knjižni obliki naj
Notranjsko-kraške regije.
na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju in ga bi izšli v letošnjem adventu, ne odkrivajo le
poimenoval Božični spomini Franka Troha pisateljeve nadarjenosti temveč pomenijo
Zavod si je na poti v prihodnost začrtal šte- Rihtarjevega. Trohovo izseljensko in pisa- bogat doprinos k do sedaj zbranim delom z
vilne cilje in nekatere že začel uresničevati. teljsko pot ste bralci občinskega glasila Obrh božično tematiko na Slovenskem.
Za božično-novoletni čas je izdal dve raz- lahko spoznavali v preteklih letnikih.
glednici z zimskim motivom Babnega Polja
Presenetljivo število obiskovalcev dneva odin mislijo iz božičnih spominov izseljenca Doslej domala nepoznanega slovenskega iz- prtih vrat na Rihtarjevi domačiji govori o
Franka Trohe Rihtarjevega. V zadnjih de- seljenskega pisatelja je tako spoznalo več kot tem, da le nismo tako brezbrižni do zgodocembrskih dneh je zaživela spletna stran dvesto obiskovalcev Rihtarjeve domačije. vine slovenskega podeželja in ustvarjalnega
zavoda www.rihtarjeva-domacija.si, kjer je Babnopoljska zimska pokrajina z župnijsko doprinosa preprostega slovenskega človeka.

Tatjana Leskovec

Kr'snice

Pesem in ljubezen do petja sta bili tisti, ki sta
pomladi 2011 povezali petja željne dekleta in
žene iz Loške doline in jih združili v ženski
pevski zbor Kr'snice.
Naši začetki so bili plašni, negotovi. Težave
ob ustanavljanju so se zdele nepremagljive.
Pevke so prihajale in odhajale. Nekaj nas
je stalnih, nekatere se ustavijo le za kratek
čas. Vendar sta bila trdna volja in ljubezen
do petja tisti, ki sta premagali vse težave in
probleme.
In zdaj smo tu …
Vsak zbor pa seveda potrebuje tudi roko, ki
ga vodi, uskladi in zlije v celoto. To delo je z
vso odgovornostjo prevzela mlada Anemarija Štefančič.
Naši skromni začetki so dali rezultate in
pevke smo se prvič predstavile poslušalcem

na prireditvi ob kulturnem dnevu. Malce nas
je izdala trema, vendar so nam topli odzivi
poslušalcev vlili pogum, da vztrajamo.
Program pesmi je posledica trenutne sposobnosti in rasti zbora ter glasbenega okusa pevk in dirigentke.
Delamo na tem, da
bo program pester, ki
bo obsegal tako domačo kot tujo ljudsko
pesem, kot pesmi slovenskih in tujih skladateljev.
Ker je naša zasedba
skromna, bomo vesele, če se nam pridružite in s svojim glasom
in idejami popestrite
naš program.

Kr'snice se bomo še vnaprej na naših rednih vajah srečevale ob sobotah, ob 18. uri
v osnovni šoli Stari trg. Za vse informacije in
dobrodošle prijave se brez zadržkov obrnite
na našo predsednico Jano Žnidaršič.
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M. Ožbolt

Nova knjiga Janeza Kebeta:
Cerkniško jezero in ljudje ob njem
ribolova v raznih okoliščinah in na različnih
področjih, pa tudi rabo in shranjevanje ribjega ulova, spet v marsičem posebnega za Cerkniško jezero.

Po vsem, kar je bilo o novi knjigi Janeza Kebeta Cerkniško jezero in ljudje ob njem, ki je
bila javnosti prvič predstavljena lani na državni praznik 26. 12. v Cerknici, že povedano in napisano, je morda težko, a najbrž ne
nemogoče dodati še kaj. Poskusimo, kajti ta
pomembna in bogata knjiga je mogočno in
vsega spoštovanja vredno delo, ki je nastajalo sedem let, obsega 760 strani, v katerih
je osem poglavij, ki se tičejo Cerkniškega
jezera ter ljudi in krajev ob njem, in je zato
še zlasti vsem, ki se čutimo s koreninami
ali kako drugače povezani s tem čudežnim
koščkom slovenske domovine, ponudila
skorajda neizčrpen vir podatkov, podob,
zgodb in razmislekov.
Že naslovi poglavij nakazujejo nadvse zanimivo vsebino:
PrvO ima naslov Cerkniško jezero je eno
največjih naravnih čudes (Valvazor). V tem
poglavju najdemo povzetke in prevode skorajda vsega znanega, kar je bilo od nekdaj o
Cerkniškem jezeru napisanega daleč naokoli.
DrugO poglavje govori o naravi in posegih
v Cerkniško jezero od najstarejših časov do
danes z imeni požiralnikov in izvirov vred,
posebej pa se posveča zaskrbljujočemu spreminjanju jezera danes, naseljevanju novih
vrst rib itd.
TreTje poglavje predstavi ribolovne pravice na Cerkniškem jezeru od leta 1040 do
danes, torej za skoraj tisoč let. Kdor se s to
snovjo doslej ni posebej ukvarjal, ga bo gotovo pritegnila. Tudi s podatki, ki pričajo, da
so pravico do lova na določenem področju
v jezeru vedno imeli tudi loški gospodje …
ČeTrTO poglavje Ribolov na Cerkniškem
jezeru vsebuje opise najstarejših načinov ribolova v jezeru pa tudi novejša pisna pričevanaja. Opisuje presenetljivo veliko načinov

PeTO poglavje nas seznani z bogastvom
rastlin, ptic, metuljev in kačjih pastirjev na
Cerkniškem jezeru, med vsem drugim bogato predstavljenim tudi na množici barvnih
fotografij.

In kaj so o knjigi povedali ?

ŠesTO poglavje je najbolj obsežno, saj zajema popise enajstih naselij in zaselkov ob
jezeru in še enega povrh, namreč Viševek pri
Marofu, ki so ga požgali Turki in ga davno
ni več. V vsaki vasi so popisane stare in nove
hišne številke, kmetije in rodbine, dodane pa
fotografije, pisma, hišna znamenja, podatki
o pomembnih krajanih, stari zapisi in druge zanimivosti. Predstavljenih je okoli 700
rodbin, veliko pa zvemo o starih izginulih in
ohranjenih priimkih, a tudi o šolstvu, gasilski dejavnosti, o požarih in drugih nesrečah
in ujmah, pa seveda o cerkvah in njihovem
premoženju.

Dr. France martin Dolinar je podobno kot
v spremni besedi h knjigi med drugim takole povedal: »Malo je del, ki so pisana s tako
ljubeznijo in s takšnim zanosom. Kebetovo
dolgoletno mukotrpno odkrivanje gradiva
po zaprašenih arhivih, potrpežljivo iskanje,
zbiranje in sestavljanje drobnih kamenčkov
podatkov je upodobilo mogočen mozaik,
ki vse, ki živijo na tem koščku slovenskega
raja, navdaja s ponosom. Nas, ki prihajamo
od zunaj, pa posrka v stvarnost prikazanega
do te mere, da se počutimo skoraj tako, kot
bi tudi sami zrasli iz te zemlje in se oblikovali z njo …«

seDmO poglavje nosi naslov Raznoterosti in nam med drugim predstavi zapise in
pričevanja o lovu na polhe, ubitih medvedih, največjih jelenih, redkih in zanimivih
mineralih, pa tudi opis Steinbergove nesreče
na Otoku leta 1735 ter zapise Jožefa Bevka,
kurata na Križni gori in podatke o utopitvah
in nesrečnih smrtih v jezeru in ob njem.

Prof. marija Hribar je bila zelo izčrpna:
»Velik del knjige je namenjen popotnikom,
raziskovalcem Cerkniškega jezera, ki je zaradi fenomena presihanja svetovno čudo, zato
je prišlo na prve zemljevide sveta, hkrati z
njim pa tudi pritoki, požiralniki, hribi, vasi,
cerkve, gradovi ob njem. Prvi do sedaj znani
zemljevid jezera je objavil Gerhard Werner
leta 1551.

OsmO poglavje prinaša nadvse zanimive
avtorjeve spomine na svoje življenje ob jezeru in z jezerom, ki je gotovo po svoje vplivalo
tudi na njegovo nadaljnjo življenjsko pot.
Poleg izvlečka v angleščini vsebuje knjiga še
res obsežen seznam literature ter kazalo priimkov in krajevno kazalo.
Na prvi predstavitvi knjige v Cerknici so
bili prisotni zelo ugledni gostje: nadškof
metropolit dr. Anton stres, predsednik
sAZu prof. dr. jože Trontelj, župan občine
Cerknica g. marko rupar itd. Omizje, ki je
knjigo predstavilo z različnih vidikov, pa so
poleg avtorja g. janeza Kebeta sestavljali še
doktor zgodovinskih znanosti France martin Dolinar, univ. dipl. ekonomist Borut
jerše, predsednik ribiške zveze slovenije,
dalje prof. jakob müller, prof. marija Hribar, direktorica knjižnice j. udoviča v Cerknici in mag. Božo rustja, glavni urednik
založbe Ognjišče, ki je knjigo založila.

V knjigi so predstavljena dela Kircherja,
Browna, Schönlebna, Valvazorja, prvič so v
slovenščino prevedeni odlomki o lovu in ribolovu iz Steinbergove knjige o Cerkniškem
jezeru, ki je izšla leta 1758, tu so dela bratov
Gruber, Hacqueta, pa opisi slovenskih piscev: duhovnikov Jožefa Bevka, Janeza Bilca,
Andreja Likarja …
Z veliko pozornostjo je prikazan popis jezera izpod peresa domačina z Dolenjega Jezera
Gregorja Kebeta. V tem potovanju skozi čas
nas avtor popelje vse do 20. stoletja in velikega poznavalca in borca proti stalni ojezeritvi
Cerkniškega jezera Pavla Kunaverja.
S posebno ljubeznijo gospod Kebe vtke v
delo svoje spomine, ko opisuje domačo zemljo in Cerkniško jezero; od opisa ribolova
– tudi sam je bil ribič – se kar ne more ločiti,
k njemu se vrača vedno znova.
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Več kot polovica knjige je namenjena domačijam in ljudem, ki so kljubovali boleznim,
nesrečam, vojskam. Notranjci so garali
doma, garali v rudnikih in gozdovih po svetu, da bi preživeli. Iz tujine so pošiljali denar,
da so se imeli kam vrniti; da so si opomogli.
Nemalo je primerov, ko so žene rodile po
deset ali več otrok, mnoge so umirale mlade. Zaradi smrti, predvsem žensk, je bilo
več porok. Podatki iz knjige govorijo o hudi
naravni selekciji: npr. iz treh zakonov je bilo
skupaj rojenih osemnajst otrok, od tega jih
je umrlo deset; ali pa: od petih otrok so štirje
umrli za kolero. Smrt in rojstvo si podajata
kljuko. Smrt je bila pravilo, ne izjema. Seveda je v knjigi zapisanih tudi veliko radostnih,
veselih, hudomušnih dogodkov, pri mnogih
se boste nasmejali.
Zelo pomembno je, da so v knjigi, poleg
ostalih virov, upoštevani urbarji zemljiških
gospostev – s tem je dal pisec knjigi posebno
težo. Zapletena posestna struktura gospostev nam je zato bolj razumljiva, razumljivejše postanejo tudi današnje razmere na vasi.
Dokumentiran začetek rodu se je v nekaterih primerih pomaknil globoko v 16. stoletje
ali celo v srednji vek: dlje se skorajda ne da.
Obujena so pozabljena ledinska, hišna, osebna imena, sam zapis pa pogosto odstopa od
današnjega – takratnemu zapisovalcu je bila
bližja nemščina, zato so slovenska imena zapisovali po svoje.
Najstarejše znamenje naše identitete je naš,
slovenski jezik. Jezik je naša domovina.
Mnoge stare besede, ki so nastale tukaj, na
jezeru, izginjajo skupaj s spremenjenim
načinom življenja iz zgodovinskega spomina, pokrajine, besedišča. Valvazor je v Slavi
vojvodine Kranjske zapisal, da popotniki, ki
pridejo na jezero in ne razumejo jezika domačinov, ne morejo razumeti bistva. Dejala bi, da samo človek, ki živi v tej pokrajini,
dela na tej zemlji, ve za pomen besede, ki se
ubesedi prav tu in nikjer drugje. Nekatere
besede v knjigi so obujene iz, kot pravi gospod Kebe, »meglenega spomina«: talina =
tala zemlja, oplàz, mekuza = mehke trave na
Cerkniškem jezeru, polača, več vrst mrež:
perotnica, metalnica, vlak itd.¬
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Omizje na predstavitvi knjige Cerkniško jezero in ljudje ob njem z dne 26. 12. 2011:
mag. Božo Rustja, prof. Marija Hribar, avtor Janez Kebe, dr. France M.Dolinar,
prof. Jakob Mueller in dipl. oec. Borut Jerše (foto: Ivo Žajdela)

Pomembna so tudi zbrana hišna znamenja,
s katerimi so naši predniki vzpostavili poseben sistem sporazumevanja. Vseh zbranih je
okrog tristo. Tista, ki niso črkovna, so zelo
stara, saj kažejo na znakovno, predčrkovno
označevanje lastnine, ki kaže pripadnost določeni hiši, ko še ni bilo priimkov. Verjetno
je, da so nekatera znamenja stara vsaj toliko,
kot so vasi.
Knjiga je zgodba o ljudeh na tem koščku zemlje: v tisoč letih so propadla cesarstva, gospostva, porušili so se debeli grajski zidovi, se
menjali oblastniki, družbeni red. Vasi, hiše,
rodovi pa živijo naprej. Kmetje, ki so vztrajali,
s svojo vero, z upanjem in ljubeznijo, pa so tisti, ki so ohranili to pokrajino, to jezero.

Kebetova enciklopedična monografija tudi
glede uporabljenih metod mnogovrstna, polimetodološka: glavni pristop je povzemanje
ugotovitev predhodnih raziskovalcev, zelo
močno je črpanje podatkov iz primarnih
virov: listin, urbarjev, cerkvenih matičnih
knjig in arhivov vaških skupnosti. Poleg tega
upošteva še leposlovne: literarne ubeseditve
jezera in ljudi pa ustna izročila in pričevanja
ljudi, torej oral history, zato ni čudno, da se
knjiga končuje z izčrpnimi avtorjevimi osebnimi spomini z veliko osebnoizpovedno močjo in družbeno pričevanjsko vrednostjo.«

Gospod Janez Kebe ima svojstven stil pisanja: njegov polihistorski način želi prikazati čim več tega, kar je vredno vedeti. Za to,
da bi nam to predstavil, mu, kot zase pravi
Valvazor, ni odveč noben trud, nobena pot.
Prebrati pa je treba vse: takrat uvidiš celoto
in razumeš sporočilo …«

In kaj žene človeka v tako orjaško delo
kot je knjiga Cerkniško jezero in ljudje ob
njem? mogoče se odgovor vsaj deloma nakazuje v ponižnem stavku iz avtorjevega
predgovora v knjigi: »… Če bo to delo vsaj
malo prispevalo k ohranjanju lepe in čiste
narave v Cerkniškem jezeru, bom zelo vesel …« Po prebranem delu se bralec zlahka
in iskreno – če tega ni storil že davno prej
– pridruži tej želji in tudi prizadevanjem,
da bi se uresničila.

Prof. Jakob Müller pa je med drugim rekel:
»… V uvodu sem omenil, da je vsebinski
obseg knjige polihostorski, mnogozgodovinski, zato naj ob zaključku poudarim, da je

In še podatek za tiste, ki ne marajo »težkih« knjig: knjiga Cerkniško jezero in ljudje ob njem tehta samo 3,5 kg … Toliko pa
zlahka zmorete, ali ne?!
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Matjaž Žnidaršič

Prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku

Slovenski kulturni praznik smo ponovno obeležili s prireditvijo, ki jo
je v sodelovanju z Občino Loška dolina, Osnovno šolo heroja Janeza
Hribarja in sodelujočimi društvi pripravil Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik.
Organizatorji smo poskušali na odru združiti kulturne ustvarjalce
Loške doline in tako pripraviti pester in zanimiv program. Glede na
izredno dober odziv občinstva, nam je to tudi uspelo. Na prireditvi
so tako sodelovali kar trije pevski zbori, to so Pevski zbor Jasna pod
vodstvom Jasne Lekan, Mladinski pevski zbor Osnovne šole heroja Janeza Hribarja pod vodstvom Vide Truden in novoustanovljeni
ženski pevski sestav Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič. Slednji se je javnosti predstavil prvič in bil med občinstvom lepo sprejet.

Med pevskimi točkami so poezijo Franceta Prešerna recitirali člani
amaterskega gledališča DPD Svoboda. Prireditev je vodila gospa Nevenka Dražetič.
Z razgibanim programom prireditve smo poskušali občinstvu pokazati, da je kulturno življenje v Loški dolini bogato in da je veliko
takšnih, ki si poskušamo življenje popestriti z udejstvovanjem na področju kulture. Seveda na odru kulturnega doma, zaradi prostorskih
in drugih omejitev, nismo mogli pokazati vsega, kar premore Loška
dolina, pa vendar se je na odru zvrstilo prek 70 nastopajočih.
Ustvarjalci ljubiteljske kulture se trudimo, da bi pripravili še veliko prijetnih dogodkov za našo dušo in za vaša srca. Naj naš trud doseže tudi vas.

Matjaž Žnidaršič

Sejem Alpe - Adria, Turizem in prosti čas
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik že več let zaporedoma organizira predstavitev turistične ponudbe občine Loška
dolina na sejmu Turizem in prosti čas. Ta se
odvija vsako leto januarja na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani.
Razstavni prostor smo, tako kot v preteklih
letih, tudi tokrat pridobili v delu razstavišča,
ki ga je zasedala Turistična zveza BrkiniKras - Notranjska. Tako smo se predstavljali
skupaj in ob boku z občinami Notranjskokraške regije in Brkinov.
Sejem je letos potekal od 26. do 29. januarja. Vsak dan se je predstavilo pet ponudnikov z območja občine Loška dolina. Poleg
Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad
Snežnik so na sejmu sodelovali še Društvo
ljubiteljev Križne jame, Zavod Rihtarjeva
domačija, Turizem Jure, akademska slikarka Karmen Bajec, Flamma Art Studio,

Čebelarstvo Amalija Kandare, Čebelarstvo
Mohar in Društvo žena in deklet Ostrnice Loška dolina. Na pomoč smo povabili
tudi Butalce. Tako so si trije člani Pustnega
društva Cerknica za en dan nadeli maske
in predstavljali občino Loška dolina, njihov rojstni kraj.
S propagandnim materialom, dva dneva pa
tudi z informatorjem, smo za seznanjanje
obiskovalcev z našo ponudbo poskrbeli tudi
na razstavnem prostoru Zelenega Krasa.
Predstavitev je bila torej pestra in slikovita. Verjamemo, da bodo ta in podobne
aktivnosti pripomogle k prepoznavanju
Notranjske in Loške doline kot zanimive izletniške pa tudi turistične destinacije. V stiku z obiskovalci sejma in z drugimi razstavljavci ugotavljamo, da se je prepoznavnost
naše občine, ki je bila prej že pregovorno
nizka, v zadnjih nekaj letih izboljšala.
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Vodja prireditve, Tatjana Farkaš

5. Dobrodelni novoletni tek in hoja
Na Štefanovo, 26. decembra 2011, pa je vendarle kazalo, da nam bo letos tudi vreme naklonjeno. Na začetku prireditve nas je prav
spodbudno pozdravilo sonce. Tako je tudi
lepo vreme privabilo mnoge udeležence, ki
so se kmalu po deveti uri začeli zbirati na
prijavnem mestu v Kovinoplastiki Lož. Prihajali so otroci, odrasli, cele družine. Med
njimi je bilo veliko neznanih obrazov. Vsi
so kljub dokaj hladnemu vremenu bili dobre
volje in nasmejani.

SPONZORJI DOBRODELNEGA
TEKA 2011:
Novoletno vzdušje na cilju je pričaral Dedek
Mraz z bomboni in srečkami presenečenja.
Skoraj vsaka je prinesla praktično nagrado ali pa vsaj tolažilno. Topel čaj kuharic iz
osnovne šole in sladke dobrote Društva žena
in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina
pa so bili prvo okrepčilo na cilju.
Točno ob 10.30 uri je na 10- ali 5-kilometrski pohod krenilo več kot 250 pohodnikov. S
starta jih je pospremilo bobnanje bobnarja
Matica. Medtem pa so se na prijavnem mestu že zbirali tekači na 5 in 10 kilometrov,
teh je bilo okrog 60. V lov za pohodniki so
se na znak župana Janeza Komidarja podali
ob 11. uri. Na poti skozi vasi v Loški dolini
so pohodnike in tekače usmerjali in varovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev. Da
so se udeleženci med potjo lahko okrepčali,
so poskrbeli organizatorji na dveh okrepčevalnicah. Kot vsako leto pa so tudi prijazni
domačini postavili svoje okrepčevalnice za
udeležence.

Na obrazih vseh udeležencev je bil nasmeh zadovoljstva, da so naredili nekaj dobrega zase in
hkrati prispevali startnino v dober namen.

S cilja so se udeleženci preselili v jedilnico
Kovinoplastike Lož, kjer jih je pričakala zaslužena malica. Po malici so še malo posedeli in uživali ob zvokih dua Srčev as in mladih
muzikantov iz šolskega ansambla ter prijetno pokramljali o različnih stvareh. Tako
je pohod in tek prešel v prijetno druženje z
dobrodelno noto, saj se je v blagajno, namenjeno za projektno dejavnost osnovnošolcev,
zbralo kar nekaj denarja, hkrati pa je veliko
ljudi preživelo dopoldne aktivno in v prijetni
veseli družbi. Vsi so odšli s prireditve s pozdravom: »Vidimo se naslednje leto.«
Za uspelo prireditev se moramo zahvaliti tudi vsem 43 donatorjem, ki so finančno
podprli prireditev ali pa darovali praktične
nagrade. Vsem iskrena hvala.

1. Kovinoplastika d. d.
2. SAZAS
3. Društvo žena in deklet na podeželju
Ostrnice Stari trg
4. Zdravstveni dom Cerknica
5. Sanmix d. o. o.
6. TV Notranjska ORON
7. Pooblaščenka
8. Gasilska zveza Loška dolina
9. Občina Loška dolina
10. Zavarovalnica Triglav
11. Berta Janeš s. p
12. Kontim d. o. o.
13. Abakos d. o. o.
14. Čebelarstvo Mohar
15. Avrigo d. d.
16. Gozdno gospodarstvo Postojna d. o. o.
(GGP)
17. Integral Notranjska d. o. o.
18. Ožbolt d. o. o.
19. Frizerski salon Nada Turk s. p.
20. JP Komunala Cerknica d. o. o.
21. Tur servis d. o. o. Cerknica
22. Gostilna Herblan Gorenje Jezero
23. Alpod – talne obloge
24. Kmečki turizem Pri kovačiji Babno Polje
25. Plastika Mozaik d. o. o.
26. Duo Srčev As
27. Trgovina Martin Krpan Cerknica
28. Bar in gostilna En krajcar Cerknica
29. Okrepčevalnica Valvasorjev hram
Cerknica
30. Foto Žnidaršič Cerknica
31. Grifon d. o. o.
32. Dekleva šport
33. Gostilna in picerija Škriban
34. Srečko Vidmar s. p. (OMV Servis)
35. Toni bar
36. Trgovina Truden Nadlesk
37. Gostišče in prenočišča Mlakar
38. TCR INPRO, d. o. o. Stari trg
39. Elektro Dekleva
40. Notranjski študentski klub
41. Compshop
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Zavod Rihtarjeva domačija

Velikonočni dobrodelni pohod
IZ BABNEGA POLJA (756 m) NA BABNO POLICO (757 m)
Velikonočni ponedeljek, 9. aprila 2012, ob 11.30
Skozi eno izmed prikupnejših vasic v občini Loška dolina vodi tudi pešpot Iz Babnega Polja do Goričic – Po poteh izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega (IV. pohod bo
19. maja 2012). Ker omenjena pot sodi med
daljše pohodne poti (18 km), se je Zavod
Rihtarjeva domačija odločil, da v letošnjem
letu pripravi še velikonočni dobrodelni
pohod Iz Babnega Polja na Babno Polico.
Pot nas bo vodila po kolovozni poti, ki je
nekdaj veljala za glavno prometno žilo do
hrvaške meje.

Popravilo ceste skozi vas pred 2. svetovno vojno
(foto: Arhiv Iztok Mihelčič)

Jesen na Babni Polici (foto: Alenka Veber)

Ob tej priložnost je Zavod Rihtarjeva domačija izdal in založil zgibanko Babna Polica.
Besedilo zanjo je ob pomoči Poličanov prispevala Marjetka Troha, objavljene fotografije pa so iz arhivov Iztoka Mihelčiča, Vinka
Mihelčiča in Alenke Veber.
Babna Polica nedvomno sodi med pohodniško zanimive cilje v občini Loška dolina in v
širši Notranjsko-kraški regiji.
Vasica z vsega skupaj 20 prebivalci se lahko
pohvali s pestro in bogato zgodovino, ki pa
s krajem ni bila vedno prijazna. Del nekdanjega in današnjega utripa bomo spoznali na
velikonočni ponedeljek.

PrOgrAm:
▶ 10.00 sveta maša v ž. c. sv. Nikolaja
v Babnem Polju za vse notranjske
izseljence
▶ 11.00 do 11.30 prijave pohodnikov
▶ 11.30 odhod na Babno Polico
▶ 12.30 prihod na Babno Polico
(ogled cerkve sv. Antona
Puščavnika, druženje z domačini)
▶ 13.30 vračanje v Babno Polje
▶ po 14.30 prihod v Babno Polje
Organizator si pridržuje pravico do
spremembe programa.

Poličani so gostoljubni ljudje (foto: Alenka Veber)

Izhodišče in cilj poti: Javno parkirišče pred
ž. c. sv. Nikolaja v Babnem Polju
Oznaka poti: pohod bo voden, pot pelje
po kolovozu
Dolžina poti: 1 ura v eno smer
Zahtevnost poti: Pot je nezahtevna in
primerna za družine z otroki

možnost vodenja izven pohoda:
Zavod Rihtarjeva domačija, Babno Polje 67,
1386 Stari trg pri Ložu, gsm: 041/260-985
Prispevek: 5 €, za otroke do 15. leta 3 €.
Prispevki bodo namenjeni obnovi Rihtarjeve
domačije.
Okus izleta: Turistična kmetija Pri Kovačiji,
Babno Polje 28 c, 1386 Stari trg pri Ložu,
gsm: 041 735 848. Pohod bo ob vsakem
vremenu in na lastno odgovornost.
Priporočamo pohodniško obutev.

spletne strani: http://rihtarjeva-domacija.si/izrocilo-preteklosti/babna-polica/

Dušan Bavec, predsednik

ŠRD SNEŽNIK – KOZARIŠČE organiziralo še dve
občinski prvenstvi
Konec lanskega leta je naše društvo ŠRD
SNEŽNIK – KOZARIŠČE pod sopokroviteljstvom Občine Loška dolina izvedlo dve
občinski prvenstvi za ljubitelje loparjev, v
namiznem tenisu in badmintonu. Skupna
značilnost obeh turnirjev je bila ta, da je bil
zmagovalec obakrat isti ter da so bili dvoboji zelo kvalitetni, preveval pa jih je športni
duh, kar je ob siceršnjem druženju udeležencev tudi bistvo takšnih tekmovanj.
V namiznem tenisu, kjer je bilo 11 udeležencev, smo se razvrstili takole: 1. Ivan
Poje, Stari trg; 2. Dušan Bavec, Kozarišče;
3. Boris Kandare, Lož; 4. Jure Ravšelj, Viševek; 5. Matija Mlakar, Markovec; 6. Primož
Ravšelj, Viševek; 7. Gašper Kvaternik, Šma-

rata; 8. dr. Dušan Baraga, Kozarišče; 9. Erik
Knavs, Stari trg; 10. Darjan Mlakar, Stari
trg; 11. Anže Šumrada, Stari trg.
V badmintonu pa smo zmagovalcu Ivanu
Pojetu sledili Zoran Juvančič (2.), Lož; Edo
Hiti (3.), ŠRD Snežnik – Kozarišče; Borut
Mlakar (4.), Lož; Boštjan Ovsec (5.), Stari
trg; Peter Špehar (6.), Dane; Dušan Bavec
(7.), ŠRD Snežnik – Kozarišče; Bogdan
Avsec (8.), ŠRD Snežnik – Kozarišče
Trije prvouvrščeni so se veselili pokalov,
preostali udeleženci so prejeli pisna dru
društvena priznanja, čestitke organizatorja pa
seveda prav vsi.
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Prvošolci in učiteljici Valerija Škrbec in Nevenka Dražetič

Čajanka pri Muci Copatarici v 1. razredu
Le kdo ne pozna muce Copatarice? Vsak izmed nas jo je srečal v
pravljici Ele Peroci. Muca se je prikradla tudi v naš razred in našo
domišljijo. Svetovala nam je, da skrbno pospravljamo copatke. Prvošolci dobro vemo, da je muca Copatarica tudi prijazna muca, saj zna
šivati zelo lepe copatke. Je tudi skrbna muca, saj strgane in poškodovane copatke tudi lepo popravi.
Prvošolcem je sešila tudi bralne torbice. V njih nas pozdravijo lepe
slikanice, zanimive in šaljive pesmice, revije in poučne knjige. Z zanimanjem jih preberemo in se o njih pogovarjamo.
Poleg muce Copatarice nas večkrat obišče deklica Delfina. Večkrat
nas razveseli s pismom. Prinesla pa nam je tudi velik paket. Le kaj se
je skrivalo v njem? Pokukali smo vanj in zagledali lepe, nove in velike bralne zvezke. Delfina nas res dobro pozna, saj so bili vsi zvezki
lepo podpisani. Vsak je dobil svojega. Na naših licih pa se je razlegel
nasmeh, saj nam je Delfina poslala zelo lepo in uporabno darilo. V
bralni zvezek poustvarjamo knjige, ki jih najdemo v bralni torbici, in
jih preberemo.
Vsak ponedeljek in četrtek nas muca Copatarica povabi na svojo
čajanko. Tam se pogovarjamo o prebranih knjigah. Vsak, ki sodeluje
v pogovoru, si prisluži nalepko deklice Delfine in se posladka s piškotom muce Copatarice.
Veseli smo, ker nas obiščejo knjižni junaki. Lepo nam je z njimi, saj
nas kar vabijo k branju in poskrbijo za marsikatero presenečenja v
razredu. Nas bo še kdo obiskal? Kdo nam bo pisal, kdo nam bo kaj
poslal? Knjižni junaki, čakamo vas.
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Leonida Zalar, knjižničarka

KULTURNE DROBTINICE

šolske knjižnice OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
V šolski knjižnici učenci spoznavajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo, raziskujejo, berejo, poslušajo, razvijajo svojo
informacijsko pismenost in s tem pridobivajo znanja in spretnosti za
vseživljenjsko učenje.
Učenje v knjižnici poteka v okviru knjižničnih informacijskih znanj
(KIZ) v sodelovanju knjižničarke in učiteljev različnih predmetnih
področij. Poleg tega se vključujemo tudi v različne nacionalne projekte in sodelujemo s Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica.

NACIONALNI PROJEKT ''RASTEM S KNJIGO''
Z učenci sedmih razredov smo se že v začetku šolskega leta odzvali na
nacionalni projekt ''Rastem s knjigo''. Obiskali smo Knjižnico Jožeta
Udoviča v Cerknici. Knjižničarka Anita je učencem predstavila zanimivosti splošne knjižnice, njeno delovanje, ureditev in jih povabila k
brezplačnemu vpisu in branju raznolikega knjižničnega gradiva.
Ob koncu obiska je vsak izmed učencev prejel knjigo pisateljice Dese
Muck Blazno resno o šoli.
Knjigo so učenci prebrali za domače branje, pri uri knjižničnih informacijskih znanj pa smo si ogledali še kratek film.

Nekaj vtisov o knjigi in filmu:
■ Zelo dobra knjiga. Je moja najljubša in se mi zdi, da jo je pisateljica
napisala z dušo.
■ Film je zelo dober. Spominja me na mojo teto iz Ljubljane, ki je faca.
Saša Bajc
■ Zanimiva knjiga. Všeč mi je bilo, da pisateljica ni rada hodila v šolo.
Pri osebah je izstopal Žane. Na začetku je bil nadležen, na koncu pa
prijazen. Všeč mi je, da so na koncu knjige tudi nasveti za lažje učenje.
■ Film je zanimiv, smešen in zabaven.
Maruša Poje
■ Knjiga mi je bila zelo všeč, saj govori o najstnikih, težavah s šolo in
kako jih rešiti. Knjiga je napisana v najstniškem jeziku.
■ Tudi film mi je bil zelo všeč, ker je zanimiv in smešen.
Tijana Vidmar

Sedmošolci v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici

Nacionalni projekt ''rastem s knjigo'' poteka v sodelovanju Javne agencije za knjigo RS, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport,
Združenja splošnih knjižnic, Društva šolskih knjižničarjev, Društva slovenskih pisateljev, splošnih knjižnic, osnovnih in srednjih šol.

Cilji nacionalnega projekta ''rastem s knjigo'' so:

■ spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske
leposlovne literature,
■ promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
■ spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic,
■ motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih
piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
in TEDEN OTROKA
mesec oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. In
za nas je bil še posebej prazničen.
… Nekega jutra je zabrbotalo v čudežnem lončku, omamen vonj je
zavel med knjižne police. Odprla so se vrata in vstopili sta nenavadni pojavi: majcena deklica s sijočimi očmi, z zlatim ključkom okrog
vratu in zvitorepka s culico v tački. Čisto po prstih sta sedli med nas

■ Zelo dobra knjiga z zanimivimi ilustracijami. Osebe sem si natanko predstavljal.
■ Zelo dober film, nimam pripomb. Desa je dajala smešne pripombe, da smo se vsi smejali.
Matic Plos
■ Tema je zelo primerna za naša leta, osebe pa zelo zanimive. Vsaka
ima svoj značaj in posebnosti. Zgradba knjige mi je všeč, ker predstavi tudi pisateljico in ilustratorja ter navodila za lažje učenje.
■ Igralci so bili zelo smešni in so zelo dobro odigrali svoje vloge.
Erazem Urbiha
■ Tema in vsebina knjige sta mi zelo všeč. Neža bi lahko imela še
brata ali sestro, ki bi ji pomagal/a. V knjigi je veliko lepih ilustracij.
■ Film je bil zanimiv in smešen. Matej De Cecco in Desa Muck sta se
zelo dobro odrezala. Motilo me je le to, da je bil filmček prekratek.
Maja Veber

Igrajmo se s knjigo (foto: Ivanka Rovan)

in nas po skrivnostnih sledeh popeljali do pletene košarice z zlatimi ključki. Čakalo nas je pet zaprtih vrat. In za zaprtimi vrati svet
knjižnih junakov (Igrajmo se s knjigo, Med sloni, Dežela klobučarija,
Deklica Delfina in lisica Zvitorepka, Popravljalnica igrač).
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Pravljična ustvarjalnica je potekala 12. 10. 2012. Tema popoldneva je
bila ''Pojdiva s knjigo v svet''.
Deklica Delfina in lisica Zvitorepka pa nas še vedno obiščeta med
knjižnimi policami.

PONEDELJKOVE BRALNICE
V mesecu oktobru smo vsak ponedeljek namenili prvih 5 min 1. šolske
ure branju. Brali smo pesmi, kratke sestavke, poslanico v tednu otroka
in se ob tem spomnili naših avtorjev, ki so imeli v tem mesecu svoje
obletnice (Bina Štampe Žmavc, Kajetan Kovič, Kristina Brenkova).
Ena izmed bralnic je bila posvečena pesniku Tonetu Pavčku.
Sedaj pa se že približujemo novi bralnici, saj bo v soboto, 11. 2. 2012,
90-letnica rojstva pisateljice ele Peroci. Se spomnite knjig: Muca copatarica, Hišica iz kock, Stara hiša št. 3 ali mogoče Moj dežnik je lahko balon? Pobrskajte po knjižnih policah in jih za lahko noč preberite
svojim najmlajšim.

OGLED 27. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA
Konec novembra smo si z učenci petih razredov ogledali 27. slovenski knjižni sejem. Sprehodili smo se med stojnicami, spoznavali
knjižne novitete različnih založb, se udeležili pripravljenih aktivnosti, srečevali znane slovenske avtorje in literarne junake, si ogledali
razstavo starih knjig in nakupovali.
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Mali pingvin

Mali pingvin ob ribniku
stoji in ribe lovi.
Ko ribo ujame, hura - zakriči.
Riba se ustraši in hitro zbeži.
Oh, ribica, ribica, ribica ti,
zakaj si zbežala in zakaj te več ni?

Snežak

Manca Mele, 3. r. Iga vas

Juna Drobnič, 3.r. Iga vas

OBISK SPLOŠNE KNJIŽNICE
V počastitev kulturnega praznika smo z učenci 3. razredov v okviru
knjižničnih informacijskih znanj obiskali knjižnico Jožeta Udoviča v
Cerknici. Prijazna knjižničarka Anita nam je nasula kup zanimivih
drobcev iz svoje čudežne skrinjice. Poslušali smo pesmi, pravljice, se
zabavali ob zanimivih knjigah in zgodbah in se sprehodili po prostorih velike knjižnice. Za konec smo ji pripravili majhno presenečenje
– prebrali smo pesmi in uganke, ki smo jih sami napisali.
Preberite jih še vi.
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Knjižničarko Anito smo presenetili s pesmicami in ugankami.

Snežak je vesel,
povrh vsega pa še debel.
Spomladi se stopi,
pozimi pa bledi.

Uganke nam velikokrat predstavljajo »trd oreh«, saj ob njih
razmišljamo, le kaj bomo spet novega ugotovili. Da pa jih ne bi
samo reševali in prebirali, smo se odločili, da se tudi sami preizkusimo v sestavljanju in pisanju ugank ter jih nato predstavimo
tudi ostalim. Tako je nastala zbirka razrednih ugank, na katero
smo ponosni in jo z veseljem delimo z vami.
Učenci 3. razreda Stari trg pri Ložu

Ko je mra
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….
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raz) Anja
Mlakar

Petošolci na knjižnem sejmu z Murijem

marec, 2012
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Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pritiskali na pike v knjigi z
naslovom Pritisni tukaj, ker je knjiga čarobna.
Neža Ožbolt
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo brali knjigo Pritisni tukaj,
ker moraš pritisniti na piko in se izvede čarovnija.
Rebeka Kvaternik

KNjIŽNICe jOŽeTA uDOvIČA CerKNICA,
dne 1. 2. 2012
Najlepša mi je bila debela knjiga, zato ker je bila debela.
Jure Zbašnik
Meni je bilo vse všeč, ker so se dogajale zanimive stvari.
Janja Ravšelj

Všeč mi je bila soba Jožeta Udoviča in pa tudi zato, ker se
iz te sobe vidi njegovo rojstno hišo.
Jakob Ješelnik
V knjižnici mi je bilo v redu,
ker nam je knjižničarka brala pravljice.
Maja Ristivojević

Všeč mi je bilo, ko je knjižničarka pokazala različne knjige.
Anja Mlakar

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo gledali knjige,
ker mi je bilo zabavno.
Žiga Zabukovec

V knjižnici mi je bilo najbolj všeč,
ko je knjižničarka pokazala knjige.
Zala Mohar

V knjižnici mi je bilo v redu,
ker nam je knjižničarka brala zgodbe.
Maša Antončič

Všeč mi je bilo, ko smo reševali kvize, ker so bila
zanimiva vprašanja.
Bojana Kovač

V knjižnici mi je bilo všeč, ko sva z Zalo brali uganke.
Všeč mi je bilo, ker sem uganke brala s svojo prijateljico.
Maruša Srpan

Meni je bilo všeč, ko smo brali knjige.
Všeč mi je bilo zato, ker so bilo knjige lepe.
Zoja Levec

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo brali knjigo Pritisni tukaj,
ker smo pritiskali na pike.
Neža Mlakar

Najbolj všeč mi je bila knjiga Obisk za medveda, ker je bila hecna.
Ema Bebar

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo v knjigi pritiskali na pike,
ker so se potem pike večale.
Miha Mlakar

Meni je bilo všeč, ker so bile knjige zanimive.
David Pucelj
Meni je bila najbolj všeč knjiga z naslovom Tippi, ker se je
deklica, ki nastopa v tej knjigi, spoprijateljila z živalmi.
Karmen Troha

Meni je bilo vse všeč, ker je bilo zelo zanimivo.
Ajša Dobrin
Bilo mi je vse všeč, ker mi je bilo lepo.
Blaž Turk

Kaj ti je bilo všeč ob obisku knjižnice v Cerknici?
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Všeč mi je bilo, ko smo brali o vitezih. (Boštjan Bartol)
Ko smo brali zanimive knjige. (Jakob Kandare)
Knjiga o Tippi, ker ima rada živali tako kot jaz. (Manca Mele)
Ko smo se igrali s prstki in ko smo gledali knjigo o Tippi.
(Kaja Kraševec)
Všeč mi je bela spominska soba Jožeta Udoviča.
(David Zabukovec)
Bralni kotiček in obisk pri knjižničarki. (Katja Šebenik)
Knjiga o Tippi in branje knjig. (Sandi Urbiha)
Ko smo videli knjižnico. (Jan Sterle)
Ko smo se igrali s prstki in ko smo brali knjige.
(Maruša Mihelčič)
Všeč so mi bile knjige in cela knjižnica. (Naja Mahne)
Všeč mi je bila knjiga Pritisni tukaj in ogled knjižnice.
(Andreja Kočevar)
Všeč mi je bila knjiga Tippi, Pritisni tukaj in soba Jožeta Udoviča.
(Juna Drobnič)

■ Všeč mi je bilo, ko nam je knjižničarka Anita pripovedovala
o Jožetu Udoviču in nam predstavila knjige. (Elizej Sterle)
■ Knjige Pritisni tukaj, Tippi in Vitezi. (Lara Kočevar)
■ Knjiga o vitezih in ko smo hodili po knjižnici. (Lovro Urbiha)
■ Knjiga Obisk za medveda, Tippi in Pritisni tukaj. (Karin Lekan)
■ Všeč mi je bila Udovičeva soba in ko smo brali knjige.
(Doroteja Prevec)
■ Všeč mi je bilo, ker sem si ogledal knjižnico. (Tristjan Pavlič)
■ Všeč mi je bila spominska soba in cela knjižnica. (Kristjan Truden)
■ Všeč mi je bila knjiga o vitezih in spominska soba.
(Martin Debeljak)
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Mednarodni projekt:

Tradicija - kultura - znanje brez meja
s projektom Tradicija – kultura – znanje brez meja smo raziskovali podobnosti in razlike v kulturi, tradiciji in običajih na obeh
straneh meje. Območje, na katerem šoli delujeta, sta od zmeraj
kulturno, zgodovinsko in tradicijsko povezani.
Projekt je bil razdeljen na tri teme. Vzporedno je potekal na OŠ heroja
Janeza Hribarja pri Ložu in OŠ Petar Zrinski Čabar.
Zastavljeni cilji so v celoti uresničeni, načrtovane dejavnosti pa
realizirane.
Otroci v Vrtcu Polhek, učenci 1. triade iz OŠ heroja Janeza Hribarja
pri Ložu in učenci od 1.– 4. razreda OŠ Petar Zrinski Čabar so
raziskovali, spoznavali, izdelovali in se igrali z igrami in igračami
naših babic in dedkov.
Nastop v domu za ostarele (foto: Anita Bajec)

V oddelku Rdečih polhkov so otroke v okviru praznovanj rojstnih
dni obiskali babice in dedki. Igrali so se stare igre (fižolčkanje, igra
s kamni …), iskali so stare izštevanke, zbirali so različne materiale
(gumbe, trakove, blago, volno) za izdelavo igrač iz cunj, izdelovali so
punčke iz cunj in pekli kruh.
Otroke v oddelku Vijoličnih polhkov so obiskali dedki in babice, ki
so jim pripovedovali o življenju nekoč, skupaj s starši, dedki, babicami pa so naredili žoge iz blaga, medvedke, polnjene s slamo, senom
in starimi krpami.
Modri polhki so prav tako izdelovali punčke iz cunj, zbirali so stare
igrače in uredili razstavo. V okviru projekta so Vijolični in Modri
polhki obiskali varovance Doma za starejše občane v Logatcu, kjer so
se igrali stare rajalne igre.
Z anketnim vprašalnikom so učenci 1. triade raziskali, s kakšnimi
igračami in katere igre so se igrali naši dedki in babice. Nato so se
lotili izdelave frač in majhnih punčk iz ličkanja. Izdelali so tudi 4 igre:
Vrtavko, Brnek, Žogo iz pene in Kamenčke. Učenci 3. razreda so se
odločili, da bodo izdelali dve igri, ki so se jih igrali nekoč, in sicer igri
Človek, ne jezi se ter Volkalico.
Učenci na podružnični šoli Iga vas pa so uživali ob izdelovanju račk
in konjičkov iz lesa. Nekateri učenci so izdelali lutke iz blaga.

sega v zgodovino in ponuja veliko možnosti za raziskovanje. Pri tem
delu projekta so učenci 2. triade raziskovali mlinarstvo v Loški dolini
ter spoznavali različne vrste žit.
Ugotovili so, da so v Loški dolini za pogon mlinov in žag izrabili moč
Velikega in Malega Obrha in je bilo postavljenih 11 mlinov. Nobeden
od mlinov ne obratuje več. Učenci obeh petih razredov so si ogledali
obnovljen mlin v »Bajerju«, iskali so podatke in se učili iz različne
literature na temo mlinarstva, slikali oz. risali so mlinarske pripomočke, se naučili zapeti pesem v narečju »Stare malen« ter ljudski
pesmi Lejsarjev malen in Ob bistrem potočku je mlin. Preizkusili so
se v peki kruha, literarno so poustvarjali in zbirali pripomočke ter
slikovni material, ki se navezuje na mlinarstvo.
Ob projektu so učenci četrtih razredov spoznavali žita, ki so jih naše
babice uporabljale pri peki kruha. Izdelali so zbirko žit. Med poukom
so obravnavali zgodbico o Mišmašu in pravljico Kruhek je šel po svetu. Na temo prebranih besedil so literarno in likovno poustvarjali.

Učenci 2. triade iz OŠ heroja Janeza Hribarja pri Ložu oz.
učenci 1.-8. razreda na OŠ Petar Zrinski Čabar so delali
na temo Od zrna do kruha.

Učenci 6. b razreda so prikazali igro vlog, iz katere je bilo razvidno,
kako so nekoč prinašali žito v mlin. Izdelali so makete mlinov iz naravnih materialov.
Učenci 2. triade in učenci iz partnerske šole so 3-krat nastopili v kulturnem programu. Še posebej je bila odmevna prireditev ob zaključku projekta.

Dan zahvalnosti za poljske pridelke že nekaj let obeležujejo šole na
Hrvaškem, pri nas pa dejavnosti v takšni obliki ne poznamo. Običaj

Učenci 3. triade so izpeljali računalniški tečaj za
predstavnike starejše genaracije.
Na krajšem tečaju so mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah
navduševali predstavnike starejše generacije nad uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen projekta je bil omogočiti starejšim
pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in
interneta. S tem so želeli prispevati k višji ravni računalniške pismenosti med starejšimi v Loški dolini. Na tečaju je večina starejših prvič
samostojno sedela za računalnikom.
Po tečaju so opravili analizo ter pripravili načrt dejavnosti za naprej.
Prišli smo do ugotovitve, da v običajih, tradiciji in kulturi ni večjih
razlik.

Srečanje v Prezidu (foto: Anita Bajec)

Uradno je projekt zaključen, z medsebojnim sodelovanjem z OŠ Petar
Zrinski Čabar pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Anita Bajec
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BRALNI DOGODEK - NOČ BRANJA
na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Noč branja je na OŠ heroja Janeza Hribarja
potekala od petka, 2. 12. 2011, do sobote,
3. 12. 2011. Namenjena je bila vsem učencem od 6. do 9. razreda. Prijavilo se je 85
učencev.

Cilji:

• nadgradnja bralnega projekta,
• doživeti branje kot dogodek,
• poudariti pomen branja za
kakovostno preživljanje prostega časa,
• razvijati kreativnosti ob branju,
• razvijati veselje do branja,
• razvijati jezikovne zmožnosti,
• promocija vzgoje in izobraževanja,
• povezovanje učencev, učiteljev,
staršev in okolja,
• doživeti skrivnosti
predprazničnega časa,
• druženje.

Obvezna oprema:

primerna knjiga, baterijska svetilka,
zobna ščetka in copati, spalna vreča ali
odeja ter obilica dobre volje in zvedavosti.

Tema letošnje bralne noči je bil praznični
čas, šege, običaji in vraževerja. Temu primerne so bile tudi aktivnosti v delavnicah.
Po zagnanem delu je sledila večerja, nato pa
plesno presenečenje - nastop plesne skupine
Evora iz Cerknice.
Mladi bukvožeri so se tudi tokrat predstavili
z zanimivimi predstavitvami in na ta način
spodbudili bralce k branju predstavljenih
avtorjev in njihovih del.
Predstavitvi knjig je sledila priprava učilnic,
kjer so učenci z učitelji brali knjige in tudi
spali. Med tem časom smo sodelujoči v nočnem pohodu pripravili pot, določili mesta, na
katerih so pohodnike čakali pravljični in srhljivi liki. Učenci so morali med potjo obiskati tudi štiri postaje in se preizkusiti v različnih
spretnostih in znanjih.
Nočni pohod je trajal vse do jutranjih ur,
nato pa je sledilo srečanje z Miklavžem.
Jutranja vadba ob prijetni glasbi je učence
popeljala v aktivnosti sobotnega dopoldneva.

Potek:

Skrbno pripravljen zajtrk je bil tudi letos
delo skrbnih mam, ki so se odzvale našemu
povabilu. Po zajtrku so potekale priprave
na zaključek (razstave likovnih del, pisanje
vtisov, poročanje o delu v skupinah).
Zaključnemu delu so se pridružili tudi
družinski člani naših učencev. Skupaj smo
prisluhnili zanimivostim o delu posameznih skupin in z radovednostjo opazovali
hlevčke mladih modelarjev. V spomin na
pesnika Toneta Pavčka nam je recitatorska skupina predstavila izbor njegovih
pesmi.
Na koncu smo vsem učencem – udeležencem podelili diplome in posebno Miklavževo darilo.
Tako za učence kot učitelje je bila Noč
branja nepozaben dogodek, ki si ga zagotovo vsi skupaj želimo ponoviti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste podprli
našo dejavnost. Z vašo pomočjo nam
je uspelo ustvariti čar DRUGE NOČI
BRANJA na naši šoli.
Vodja bralne noči Leonida Zalar

Bralni dogodek se je začel v petek ob
16.55. Množica učencev se je zgrinjala
pred šolskim vhodom. Polni skrivnostnih
pričakovanj so se najprej soočili s kontrolo ob vhodu. Pokazati so morali obvezno
opremo – vstopnino za noč branja.
Nato je sledila razporeditev v skupine:
bukvožer (predstavitev knjig, ki so jih
prebrali), likovna (ilustracije, stripi iz
izbranih pravljic), modelarska (hlevčki,
praznično drevo), interpretativno branje
(izbor pesmi Toneta Pavčka).

Učenci 4. b razreda so
ob kulturnem prazniku poustvarjali
na Prešernovo pesem Povodni mož.

POVODNI MOŽ

(nadaljevanje)

POVODNI MOŽ

(nadaljevanje)

Vrtinec so vid’li čolnarji dereč,
al Uršike videl nobeden ni več.

Vrtinec so vid’li čolnarji dereč,
al Uršike videl nobeden ni več.

V njegovem kraljestvu bila je presrečna,
njuna ljubezen ostala je večna.

Ko v vrtinec sta skočila,
globoko, globoko sta se potopila.
V reki zeleni mirno živita,
skupnih se dni zelo veselita.

In vsako nedeljo, ko gredo vsi na ples,
na gladini Ljubljan’ce začne se ples zvezd.
Tam Uršika zala in mladenič njen lep
še vedno vrtita svoj slavnostni ples.
Katja Kraševec, 4. b

Ko mesec na zemljo posije,
na bregu si Urška lase umije.
Mnogo še let sta živela
in se rada imela.
Danijel Kandare, 4. b
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PRAZNIČNI NASTOP PETOŠOLCEV ZA RDEČE POLHKE
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8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
O našem velikem pesniku dr. Francetu Prešernu smo se pogovarjali tudi v vrtcu.
• Najprej smo si ogledali njegovo sliko in poizkusili ugotoviti, kdo je na sliki?
Deževale so zanimive ideje: »Ata; oči, ampak ne moj; teta, stric, cigan, ker ima
lase, podobne ciganu.
• Poslušali smo himno, za katero je France Prešeren napisal besedilo.
• Dan pred kulturnim praznikom pa smo se zopet odpravili k našim prijateljem v šolo.

V šoli smo najprej poslušali kratek sestavek
o tem pesniku, nato smo si ogledali predstavitev »Povodnega moža« preko »power
pointa«. Za pripravljeno predstavitev se lepo
zahvaljujemo učiteljici Aniti Bajec.

Sledila je likovna delavnica, kjer smo risali,
kar je manjkalo na sliki. Na listu je bila narisana samo desna stran Prešernovega portreta. Vsak »RDEČI POLHEK« se je usedel
k enemu petošolcu in skupaj sta ustvarila
prave umetnije.
Urška Lah
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Pri nas je bilo veselo, tako bo
tudi v prihodnjem letu in to želimo tudi vam.
SREČNO 2012!
Otroci in strokovne delavke Vrtca Polhek Iga vas
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OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in OŠ Stoja Pula

Spoznajmo se … Brodovi prijateljstva
31. januar–4. februar 2012

uvODNe mIsLI rAvNATeLjICe

N

aša šola ima z mednarodnimi sodelovanji že nekaj izkušenj. Sodelovali smo s
šolo s Poljske in s šolo v Čabru.
Učiteljica Dragica Motik iz Zavoda za šolstvo, ki poučuje dopolnilni pouk slovenščine
v Čabru, Reki in Puli, nam je lani spomladi
predlagala sodelovanje z Osnovno šolo Stoja
iz Pule. In smo začeli ...
Šoli se zaradi različne geografske lege med
seboj dopolnjujeta. Učenci iz Pule so te dni
spoznavali pravo slovensko zimo z vsemi
njenimi radostmi: smučanjem, sankanjem
in igrami na snegu na Ulaki, drsali smo pri
Gradu Snežnik, imeli smo nočni pohod z
lučkami na Sveto Ano. Naši učenci pa bodo

ZAČeTeK IN KONeC
imeli v maju priložnost uživati morske radosti v Istri. Za šolo iz Pule je to začetek mednarodnih sodelovanj, saj se ji bodo z vstopom
Hrvaške v skupnost evropskih držav ponudile nove možnosti sodelovanja tudi z drugimi
državami.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem za izpeljavo projekta, posebej pa še staršem, ki so sprejeli v svoje domove učence iz Pule.
Na koncu naj dodam še to, da sem vedno
znova presenečena, kako pregovorno hladni
in zadržani Notranjci toplo sprejmejo v goste
učence iz različnih okolij. •
Ravnateljica Sonja Jozelj

S

prva sem bila vesela, da sodelujem v
projektu. Ko pa so gostje prišli, sem bila
živčna in nestrpna. Bilo mi je nerodno …
Sprva sva se z mojo novo prijateljico samo
smejali. Spat sva šli pozno, saj sva klepetali
in se zabavali. Zjutraj sva težko vstali … Bili
sva že bolj sproščeni. Ko bo odšla domov,
bom zelo žalostna. •
Tijana Vesna Vidmar

M

eni je sve bilo super, ali je prebrzo prošlo. Dosta je lako sporazumjeti se s ugostiteljima. U jednomtrenu je sveprošlo i moram ići natrag u Pulu. Snijeg je malen, ali je
bio čaroban. Jednostavno sve je bilo odlično!
Dominik Fontana

U

busu smo svi željno priželjkivali da vidimo kod koga čemo doči i s kim čemo
provesti tih pet dana u Sloveniji. Sve je zanimalo kako oni žive, kakva im je škola itd.
Kada smo ušli u jednu veču prostoriju, sa desne strane od vratiju bile su cure koje su se
smijale i gledale nas sa uzbuđenjem. Nas je
bilo malo sram uč ali nakon nekoliko minuta svi smo sa svojim koferima i torbama bili
ispred mnogo roditelja i učenika škole poslagani ko srdele kojima su svi pljeskali. Ravnateljica škole prozivala je naše ime i ime cure
ili dečka kod kojega smo išli i dali su nam papir na kojem je pisalo šta čemo raditi u ovih
pet dana. Kada smo se svi uživo upoznali sa
svojim domačinima, trebali smo se upoznati
i sa njihovim roditeljima. Roditelji su se svima svidjeli i bili su jako ljubazni.
Učenici njihove škole koji idu na izborni
predmet domačinstvo su pripremili kekse,
male sendviče i čaj da malo pojedemo i popijemo nakon puta iz Pule. Imali smo dosta
prtljage pa su nam njihovi roditelji pomogli
stavit ih u auto i odvest nas kod njih kuči gdje

čemo živiti pet dana. Ja sam išla kod cure
koja se zove Taja, njena mama nas je odvezla
u kuču od Tajinih djeda i bake, bili su jako
ljubazni i simpatični, upoznala sam i njenu
slatku sestru Ninu s kojom sam se odmah
sprijateljila. Tajina baka i mama napravile su
picu, jednu sa kukuruzom, a drugu sa šampinjonima. Kada smo se najeli pice Tajina
mama nas je odvela na kat di ja i Taja imamo cijeli kat samo za sebe, zapravo ko neki
mali stančič. Na prvi pogled stančič je bio
jako ljep i udoban. Taja mi je pomogla da se
raspakiram i onda smo na laptopu pogledale
film Inkheart, film je bio dosta dobar. Nakon
filma obukle smo si piđame i oprale si zube
i išle na kompjuter, dok smo bile na kompjuteru smo pričale zanimljive i smješne priče
koje su nam se dogodile. U jedanaest sati navečer Taja i ja smo madrace od kreveta stavile
u dnevni boravak da bi mogle spavati u istoj
sobi, kada smo se ljepo ušuškale i zaželje si
laku noč, zaspale smo.
Tajina prijateljica

Gostitelji v pričakovanju.

K

omaj sem čakal ta dan, ko bodo prišli
gostje iz Pule. Nestrpno sem čakal v
šolski jedilnici. Ko so prišli, smo začeli ploskati. Doma sem vrstniku iz Pule razkazal
kmetijo. Potem ko so starši odšli na obisk k
prijateljem, sva bila z Valterjem sama doma.
Igrala sva računalniške igrice, gledala film
in igrala »ipod« . Valter je prijazen, umirjen,
dober … •
Tine Mlakar

PrvI DAN – TOreK 31. 1. 2012

T

orek je bil dan, ko smo vsi nestrpno pričakovali nove prijatelje iz Hrvaške.
Mislim, da nas večina ni spala že kakšen teden prej, saj smo se že takrat veselili njihovega prihoda. Ko pa je napočil torek, smo bili
polni pričakovanj.
Po šoli smo pospravljali še zadnje malenkosti, da bi bilo videti vse popolno. Mnogi smo
v šolo prišli že veliko prej, kot naj bi prišli,
saj nikakor nismo želeli zamuditi njihovega
prihoda. Od časa do časa smo iz jedilnice,

kjer naj bi se srečali, tekli proti garderobi, saj
smo mislili, da so že tu. Ko pa smo videli, da
prihajajo, smo vsi kot okameneli stali v jedilnici. Kmalu zatem je ravnateljica vse prijazno
pozdravila.
Nato smo se še malo pogovarjali in spoznali
še druge prijatelje. Največja težava je bila, da
govorimo različna jezika, vendar smo to težavo hitro rešili z google prevajalnikom ter s
pomočjo staršev. Ta večer smo se pogovarjali
pozno v noč. •
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2. DAN – sreDA 1. 2. 2012

V

sredo, 1. 2. 2012, smo prvo uro imeli
pouk. Učenci iz Pule pa so si prvo uro
ogledali šolo in vrtec. Drugo in tretjo uro
smo izdelovali svetilke. Uporabili smo servietno tehniko. Ob 10.30 smo se z avtobusom
odpeljali do Gradu Snežnik in Polharskega muzeja. Tudi tam smo se razdelili v dve
skupini. Prva skupina si je najprej ogledala
Polharski muzej, ki nam ga je predstavil župan Janez Komidar. Druga skupina pa si je
ogledala Grad Snežnik. Po ogledu smo odšli
vsak po svoje … (na kosilo ali domov). Ob
18. uri smo se vsi učenci zbrali na parkirišču
pred Kovinoplastiko Lož in odšli na nočni

pohod na Sveto Ano. Na poti smo imeli več
težav z lučkami, saj so padale po tleh. Ko smo
prispeli na Sveto Ano, smo si najprej ogledali več kot sto let staro lipo in cerkev sv. Ane
ter veliko izvedeli o preteklosti tega kraja. V
načrtu smo imeli tudi pohod na Križno goro.
Ker pa je bilo zelo mrzlo, se nismo napotili na
vrh. Nekaj več o znamenitostih Križne gore
nam je povedala učiteljica Bernarda Knaus.
Potem so nas pogostili s čajem in flancati.
Odšli smo tudi do druge kapelice križevega
pota. Pot nazaj je bila precej krajša. Bili smo
zelo utrujeni. •
Saša Bajc, Maruša Poje

3. DAN – ČeTrTeK 2. 2. 2012

T

V

akoj po zboru v šoli smo se odpravili k
pouku zgodovine/geografije in k pouku
hrvaščine/slovenščine/angleščine, kjer smo
peli in spoznavali pesmi Pike Nogavičke v različnih jezikih. Po koncu pouka smo se z avtobusom odpeljali v Križno jamo. Po končanem
ogledu smo se odpeljali nazaj na kosilo. Do
dveh smo imeli prosto, ob dveh pa se je začelo
smučanje, sankanje in igre brez meja. Veseli
smo bili, da je vlečnica delovala, da smo se
lahko brez napora povzpeli na vrh. Ob štirih
smo se vsi (mokri) odpravili proti domu. •

sredo smo imeli dve uri pouka. Po pouku smo si ogledali Grad Snežnik. Zvečer smo imeli pohod z lučkami na Sveto Ano
do druge kapelice. Bilo je zelo zabavno, ker
smo se po poti veliko pogovarjali.
V četrtek smo imeli dve uri pouka. Nato smo
šli v Križno jamo. Bilo je zelo zanimivo. Šli
smo do prvega jezera. Vodič nas je popeljal
s čolnom. Popoldne pa smo smučali na Ulaki in imeli zimske štafetne igre. Na štafetnih
igrah smo se zelo smejali, ker smo bili zvezani za nogo s svojim gostom. •

Tilen Pucelj

Bine

B

ilo mi je lijepo svudajer nije bilo dosadno, najviše mi se sviđalo sanjkanje jer
je bilo zabavno i zanimljivo, ali mi se nije
sviđalo to da nas nisu pustili da idemo kad
želimo nego smo morali čekati i ići jedan
po jedan.
Bili smo u Križnoj jami gdje smo vidjeli kosti medvjeda iz ledenog doba koje su vrlo
velike i taj medvjed je težio oko 1500 kila.
Bilo je mračno i vidio sam malog šišmiša. Vodić nas je upozorio da ga nesmjemo
uznemiravati svijetlima jer on spava.
učenec iz Pule

sTArI DvOrAC sNeŽNIK

Z

vuk teških drvenih vrata nas je uveo
u stari dvorac Snežnik. Mrki nas je
medvjed gledao onako močno i pametno.
Hodali smo po crvenim tepihom obloženim
stepenicama te gledali starost soba izloženih
iza debele špage. Željela sam uskočiti u stare
malo prekičene krevete te se utopiti u srednji vijek. Doživljaj je upotpunio i pogled
na staru egipatsku sobu koja me uživila u
egipatski život. Tišina onih tipičnih egipatskih detalja potpuno me obuzela. Odlazak
iz dvorca Snežnik je bio prekrasan, vjetar je
svojim hladnim zadahom dvorcu dao mistiku koja je nedostajala.
Dea Petrinčić

IZLeT NA KrIŽNu gOru

U

srijed unavečer smo išli na Križnu
goru. Krenuli smo u 6 sati, već je polako padao mrak, zato smo mi imali svijetiljke, koje smo izrađivali to jutro u školi. Svijetiljke su bile raznih boja. Išli smo do druge
kapelice na putu do Križne gore.
Bilo je super, ali malo premračno. Kad smo
stigli gore, su nas čekali neki ljudi, koji su
nam pripremili čaj i kiflice. Hodali smo 2
sata, bili smo jako umorni. Ipak bilo je jako
zanimljivo. Taj bi izlet rado ponovila.
Ema Krt

Z

elo mi je bil všeč pohod na Sveto Ano.
Bilo je nekaj posebnega, saj smo se na
pot odpravili ponoči. Pot smo si razsvetljevali s svetilkami, ki smo jih izdelali sami.
Ogledali smo si cerkev Svete Ane in lahko
smo pozvonili z zvonom želja. Okrepčali
smo se z vročo skodelico čaja.
Po malici smo se odpravili še do prve kapelice križevega pota in se nato odpravili
domov. •
Eva Sterle
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smuČANje, sANKANje IN Igre BreZ mejA

V

četrtek, 2. 2. popoldne smo šli na Ulako. Jaz in nekaj mojih sošolcev in sošolk
je smučalo, ostali so se sankali. Bilo je zelo
zabavno. Potem smo imeli igre brez meja. S
prijatelji iz Pule smo se zavezali za noge in
se igrali različne štafetne igre. Morali smo iti
skozi obroč, čez palico, vstavljeno med dva
stožca in čez obroč. Ko smo bili zavezani za
noge, smo sestavili načrt, kako hitro bomo
hodili. Naša taktika je delovala. Vsi smo se
zelo zabavali in smejali. •
Maruša Žnidaršič

V

šeč mi je bilo sankanje na Ulaki, kjer
smo z različnimi sankami drveli po
hribu navzdol. Vse to se je dogajalo na sankališču.
Na smučišču pa so se smučali učenci, ki so
bili predvsem iz Loške doline, saj učenci iz
Pule neznajo smučati. Na sankališču je bilo
bolj zabavno, saj je bilo kar nekaj »filmskih« padcev, ki so nas vse spravili v smeh.
A na koncu smo s smučišča prišli vsi celi
brez poškodb. •
Pia Gerbec

2.

U

mraku Križne jame bilo je čarobno, a
svjetlucavim putevima odzvanjala je
tajna koju smo krenuli otkriti. Svatko je pokušao pronaći nešto osvjetljavajući stazu svjetiljkama koje su nam bile pričvršćene oko
struka. Najljepša mi je bila vožnja čamcem
koji je klizio niz pomalo mutnu vodu. Bila
je hladna, a mene su prožimali osjećaji zaljubljenosti za ovo mjesto.
Mia Petrinčić

V

sredo smo šli v Križno jamo. Dobili smo
svetilke in odšli na ogled jame. Bilo je
zelo lepo. Videli smo netopirja in se vozili s čolnom. Videli smo tudi kosti jamskih
medvedov.V jami je bilo zelo temno, strašno
in zanimivo. Po ogledu Križne jame smo se
odšli sankat in smučat. •
Erazem Urbiha

U

ajbolje mi je bilo, ko smo bili na Ulaki in
smo smučali, se sankali in imeli igre na
snegu. Zvezali smo si noge s parom iz Pule in
premagovali ovire, ki so jih postavili učitelji. •
Kaja Komidar

D

IZLeT v KrIŽNO jAmO
februarja 2012 smo šli v Križno jamo. V
tej jami ni elektrike in je vse, kot je bilo
pred 10 tisoč leti. Jama je zelo lepa in se mi
zdi, da je dobro ohranjena. Skozi jamo teče
ena reka ponikalnica, ki je včasih narasla tudi
15 metrov. Vsi so se ustrašili netopirja, ki pa
je bil zelo majhen. Kasneje smo šli s čolnom
po reki. Skoraj sem padel v vodo, ki je bila
zelo mrzla. Večkrat sem skoraj padel, ker je
po tleh drselo. Celo pot sem tudi nosil svetilko, da sem vedel, kje hodim. Jama mi je bila
zelo všeč. Želim si, da bi jo lahko obiskal še
enkrat. •
Matej Benčić

N

S

vidjela mi se Križna jama, samo je bilo
malo hladno. Jedan od para je imao svjetiljku i njome osvjetljavao put pred nogama.
Kada smo došli do prvog jezera, ušli smo u
gumeni žuti čamac i po jezeru išli do blatne
plaže. Vidili smo i kosture jamskih medvjeda i lubanju. U jami ima puno životinja ali
ih nismo mogli vidjeti, samo smo vidili jednog malog šišmiša, koji je spavao i nismo ga
smjeli osvjetljiti, jer bi pao u nesvjest. Kada
smo ulazili u jamu, morali smo obuti gumene čizme radi nečega. Kada smo izašli iz jame
smo se zezali i grudali.

M

oj najljubši dan je bil, ko smo šli v Križno jamo. Tam je bilo zelo zanimivo in
toplo. Še posebej mi je bilo zanimivo, da smo
videli okostje jamskega medveda. Popoldne
smo se šli sankat. Bilo je zelo zabavno. Po
sankanju smo imeli igre brez meja, kjer smo
se zelo zabavali. •
Maja

četvrtak smo išli u posjet Križnoj jami.
Tamo je bilo super. Dobili smo svjetiljke
i razgledavali Križnu jamu, koja je prelijepa.
Bilo je hladno, ali sam uživala. Najviše mi se
svidjela plovidba čamcem kroz prvu jamu. U
jami su prije živjeli medvjedi i vidjeli smo potpise ljudi koji su se tamo skrivali … Jako je
lijep osjećaj kada stojiš negdje, gdje su tadašnji kraljevi i carevi. Bilo mi je super i gledati
ostatke fosila od medvjeda. Vidjeli smo slatkog šišmiša koji je velik svega par centimetara.

ajljepše mi je bilo u Križnoj jami. Bio je
mrak, ali svak je dobio jednu svjetiljku
u paru. Vodić nam je rekao da ugasimo svjetiljku. Da sam bila sama bilo bi me strah,
ali sam bila s prijateljicama tako da mi je bilo
jako zabavno. U Križnoj jami je 22 jezera,
ali mi smo išli do prvog jezera. Vidjeli smo
zaleđene kristale. Vidjeli smo lubanje rjavega
medvjeda i jamskog medvjeda. Vozili smo se
u čamcu. Bilo mi je jako lijepo.

Laura Batista

Katarina Bubić

N

ana 2. 2. u četvrtak smo posjetili Križnu jamu, ona se nalazi između Loža i
Bloške Police. To mi je bio najbolji dan izleta
u Sloveniji. Kad smo došli tamo dali su nam
gumene čizme jer je jama bila puna blata.
Podjelili smo se u dvije grupe, ja sam bila u
prvoj grupi u paru sa prijateljicom Ivanom.
Čim sam ušla u jamu svidjelo mi se što je
mračno i tiho. Unutra su nam dali svjetiljke
kako bismo vidjeli gdje hodamo, jer je bio
mrak. Svako toliko mi je pala hladna kapljica
na glavu. Bilo je kul. Jama je prekrasna sve
je puno nelikih stalaktita i stalagmita. U jami
ima 22 jezera mi smo išli samo do prvog. Na
putu smo vidjeli šišmiša, meni je bio sladak.
Kada smo došli do jezera, čekao nas je veliki
gumeni čamac. Jedva smo stali u njega .
Katarina Marija Novak

M

oj najdraži dan je bio četvrtak, kada
smo išli u Križnu jamu. Bilo je vrlo
zanimljivo. Najbolje mi je bilo, kada smo se
vozili čamcem i gledali kosti od jamskog i
smeđeg medvjeda. Kada smo izašli iz jame,
svi smo se gađali snježnim grudama.
Nina
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grAD sNeŽNIK

grAD sNeŽNIK I POLHArsKI muZej

N

M

ajviše mi se svidjelo, kada smo bili u
Gradu Snežniku. U Gradu Snežniku bili
smo u srijedu 1. 2. 2012. Bio mi je to jako lijep doživljaj. Posjetili smo Polharski (Puharski) muzej, a zatim Snežnik – »dvorac«. Grad
Snežnik mi se veoma svidijo, jer ima prekrasan panoramski pogled. Bilo je zanimljivo
slušati povijest Grada Snežnika. U Gradu
Snežniku zabavila sam se u dobrom društvu i
lijepo sam se provela. Bio mi je to zaista lijep
doživljaj i voljela bih ga ponoviti. •

eni je bilo najbolje, kad smo išli u Grad
Snežnik. Bilo nam je super. Vidjeli
smo veliki dvorac, kojeg krase velike sobe,
koje su pripadale kraljevoj obitelji. Svaka
soba je imala nešto posebno, nešto prekrasno. Nakon razgledanja dvorca odlučili smo
pogledati i Polharski muzej. U obilazak Polharskog muzeja nas je odveo župan Janez
Komidar. Tamo smo vidjeli puno velikih i
malih prepariranih životinja. Vidjeli smo
puno životinja, kojih nema kod nas. Pokazali

Nika Juraga

mOjA PrIjATeLjICA IZ PuLe

K

o so prišli naši gostje iz Pule v šolo,
sem imel mešane občutke. Ko sva se z
Damjanom spoznala, sva vedela, da se bova
dobro razumela. Kmalu sva se spoprijateljila.
Peljal sem ga tudi v hlev, kjer sva pomagala
pri raznih opravilih. Zelo všeč mu je bilo na
skednju. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v
Polharski muzej. Vse bi bilo veliko lepše, če
ne bi bilo tako mrzlo. •
Andraž Zrim

S svojo novo prijateljico iz Pule sva se igrali
razne igre, gledali televizijo, se pogovarjali in
zabavali. Včasih nama je zmanjkalo besed in
nisva vedeli, o čem bi se pogovarjali. Ko pa
je ena začela govoriti, se nisva mogli ustaviti. Preden sva zaspali, sva brali vsaka svojo
knjigo. En teden je hitro minil. Ko bo odšla
domov, bom žalostna. •
Helena Jenc

su nam i kako su naši predci lovili te životinje
(polhe). Iako nam je bilo jako hladno, super
smo se zabavili i bilo nam je jako zabavno i
voljela bih ponoviti to preljepo iskustvo.
Dorotea Šindilj

NOve PrIjATeLjsKe veZI

PrOsTI ČAs DOmA

marec, 2012

Ja sam se prvi dan osječao zbunjeno ali poslje
sam se navikao. Sad je sve u redu, dobro ga
razumijem to je meni najvažnije. U Križnoj
jami je bilo super, pogotovo kad sam se vozio
u čamcu, to je meni bilo najbolje i pogotovo
igre na snijegu. Imao sam energiju, koju inače
nemam i to je bilo super, jedva sam čekao da
se spustim. Upoznao sam nove prijatelje i rado
se družim sa njima.
Damjan Milošević

Dragi prijatelji,
Iskoristit ćemo priliku da se i ovim putem zahvalimo na ugodnom borvaku u
vašem kraju.
Kad smo ušli u ovaj projekt s vašom školom, nismo ni sanjali da ćemo se ovako
ugodno osjećati i da će svaki trenutak našeg boravka kod vas biti ispunjen vrlo
ugodnim trenucima punim korisnih informacija koje ćemo upotrijebiti u našem
daljnjem radu. Vaš optimizam, ambicioznost i organiziranost pozitivno su utjecali
na nas i dali nam poticaj za daljnji rad.
Jedva čekamo da se ponovo sretnemo u svibnju u Puli, kad ćemo imati priliku
pokazati vam naš način rada u školi te vas provesti kroz naše kulturno-povijesne
i turističke atrakcije našega kraja.
Posebno smo oduševljeni vašim gostoprimstvom i vašim trudom da naš boravak
u Sloveniji bude što ugodniji. Puno vam hvala.
Zdenka, Marina, Nada, Sonja
OŠ Stoja

Moja prijateljica je Ema Krt. Zelo mi je všeč
njena zunanjost in značaj. Ko sva se pogovarjali preko računalnika, je bilo videti, da je zgovorna. Ko sem jo spoznala, pa sem ugotovila,
da je bolj tiha. Doma se ni spremenilo skoraj
nič. Spat sva šli malo kasneje kot po navadi,
zato sva zjutraj težje vstali. V šolo naju je peljala mami, ker je bilo zjutraj prehladno, da bi šli
na avtobus. Popoldne sva počeli različne stvari. Igrali sva se družabne igre, obiskali mojo
prijateljico.
Zelo mi je všeč, da lahko sodelujem pri tem
projektu, ker rada spoznavam navade in kulturo drugih ljudi. Komaj čakam maj, ko bomo
šli v Pulo in spoznali mesto, se kopali … •
Maruša Poje

ČAs, KI smO gA PreŽIveLI DOmA
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli k moji sestrični in igrali pikado. Zelo smo se zabavali
in nasmejali. •
Klara Kandare
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Boris Koren

Ali res potrebujete slepe spojke?

Na začetku moje teme bi vsem občankam in
občanom zaželel mirno in veselo leto 2012.
Gasilci smo aktivni vse leto, naše poslanstvo
traja od 1. 1. pa do 31. 12. To leto smo začeli
z kar nekaj intervencijami. Pri svojem delu

največkrat uporabimo vodo, to pa dobimo iz
hidrantnega omrežja - iz hidrantov. Že nekaj
let opažam, da na nekaterih hidrantih manjkajo slepe spojke ali čepi, ki preprečujejo izliv vode. V mesecu januarju je bila v Iga vasi
intervencija. Priklop na nadzemni hidrant
na eni izmed lokacij v bližini objekta ni bil
mogoč ravno zaradi tega, ker hidrant ni imel
slepe spojke (čepa). Gasilci smo težavo rešili s
svojo iznajdljivostjo, ki nam je vzela več časa.
Tukaj pa se moramo vprašati: Koliko časa pa
je preteklo vmes, da je voda stekla? Kako se
bo razvil požar v tem času? Koliko škode bo
povzročil? Ljudje, ki od strani opazujejo delo
gasilcev, bodo odkimavali in pritrjevali, ja, kaj
pa mečkajo, saj jim bo vse zgorelo!
Nihče pa se ne zaveda, da je morda on tisti,
ki je vzel slepo spojko (čep) in s tem podaljšal čas prihoda požarne vode.

Prav tako se obnašajo javna podjetja, ki
odvzemajo vodo ali pa upravljajo s samim
vodovodnim sistemom. Spojke so bile do
njihove uporabe na svojem mestu, ko pa so
zapustili delovišče, jih na hidrantih ni.
Ena spojka stane 7 €.

ALI RES POTREBUJETE
SLEPE SPOJKE?

Pri raznašanju koledarjev smo bili gasilci
opozorjeni, da so cevi v gasilskih omaricah
preparjene, polomljene ali pa jih sploh ni na
svojem mestu.
Te omarice in vse, kar se nahaja v njih, so
last občanov, vsaj po nekaterih vaseh je tako,
zato apeliram na predstavnike vaških odborov, da se posvetujejo in obrnejo s tem vprašanjem na občinsko upravo.

Sonja Debeljak

Gasilke smo bile igralke
Igovske gasilke zdaj najbrž že vsi poznate.
Skoraj v vsaki hiši se je lansko leto obračal
naš koledar. Ker se v društvu članice dobro
počutimo, najdemo še čas in imamo voljo za
uresničitev raznih zamisli. S tem želimo na
svojstven način pomagati društvu in ob tej
priložnosti gre zahvala našim članom, predvsem vodstvu, brez njihove močne podpore
bi težko tako dobro delovale.
Ob pravi priložnosti se je tako porodila nova
zamisel. »Kaj ko bi pripravile igrico za otroke, tako tapravo gasilsko?!« smo si rekle. In
kar je bilo izrečeno, je za gasilke že skoraj
storjeno. Čez poletje imamo kar nekaj vaj, za
ostale dejavnosti v društvu ne ostane veliko
časa. Sodelujemo na tekmovanjih, nekatere
imamo tudi funkcije v upravnih odborih,
ideja o predstavi je tako dokončno zaživela
šele v pozni jeseni.
Na uvodno srečanje sem prinesla drobno
knjižico Ježek Snežek in suša – požar v naravi, njeno izdajo je podprlo Ministrstvo za
obrambo v sodelovanju z Upravo za zaščito
in reševanje RS in v dveh popoldnevih je
iz nekaj popisanih strani nastal scenarij za
našo predstavo.
Povabile smo še pionirje, ki so radi pristopili
k sodelovanju in hitro smo začeli z vajami.
Te so bile »intenzivne«, scena je bila vsakič
malo drugačna, besedilo se je spreminjalo, da skoraj nismo več sledili drug drugemu, zelo smo se nasmejali. Vendarle nam je
uspelo povezati vse vloge, ki smo jih oživile,
zgodba je dobila rep in imela je glavo.

Brez »zunanjih« pomočnikov tudi ni šlo,
moramo se jim zahvaliti. Pri izdelavi scene nam je zelo pomagala Erika Funda Ule,
kostume nam je sešila Rajka Truden, naša
gasilca Nejc in Robi sta bila »lučkarja« in
tonska mojstra obenem, s svojim izumom
sta poskrbela za pravi dim.
Čakal nas je samo še nastop, za večino je bil
premieren. Nekateri so pokazali čisto pravi talent, škoda ga je skrivati, zato upam, da
bomo igrico še kdaj zaigrali.
Predstava je odlično uspela, naš namen je bil
dosežen! V največje veselje nam je bilo, ko
so otroci med predstavo sodelovali, zgodbica jih je pritegnila, na odru je bilo vsega ravno prav. Vsaka gasilka
je na koncu zastavila
otrokom še vprašanje,
to se je navezovalo na
vsebino igrice. Ti so

pogumno in pravilno odgovarjali in vsi so si
zaslužili tisto sladko, nagradno liziko. Nam
pa je bilo tudi lepo slišati pohvale odraslih,
ki so svoje otroke spremljali iz dvorane.
Upam na še več dobrih zamisli, ki nas bodo
v društvu povezovale, dobremu sodelovanju
lahko sledijo samo odlični rezultati. Članice
dokazujemo, da se lahko z malo dobre volje
in pripravljenosti doseže marsikaj.
Tako, zdaj lahko rečemo, da znamo gasilke
tudi igrati, obvladamo delo fotomodela, in
kdo ve s čim vas lahko še presenetimo?
V imenu članic PGD Iga vas
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Grega Škulj, Zgovorni medved in
Matej Petelin, Požrtvovalni ris

Luč miru iz Betlehema

Projekt Luč miru iz Betlehema se je začel leta 1986 na avstrijski
televiziji ORF (Osterreichische Rundfunk) v njihovem studiju v Linzu.
dnjih občin. Za njihove prostovoljne prispevke se iskreno zahvaljujemo, saj si bomo
z njimi lahko pokrili stroške, ki so nastali pri
organizaciji akcije in nabavi sveč in tako zagotovili, da bo Luč miru iz Betlehema tudi
naslednja leta našla pot v Loško dolino.
V oddaji Luč v temi (Licht ins Dunkel), namenjeni invalidnim otrokom, so organizatorji v zahvalo sodelujočim namesto drobnih daril delili plamen iz votline Jezusovega
rojstva v Betlehemu. Ker je oddaja namenjena otrokom, so se odločili, da bo tudi Luč
miru iz Betlehema prižgal v votlini Jezusovega rojstva otrok, ki se je v tistem letu še posebej izkazal. Pobudniki akcije si takrat verjetno niso zamišljali, da bo v nekaj letih akcija
razširjena po celotni zahodni in srednji ter
delu vzhodne Evrope. Plamen Luči miru iz
Betlehema so člani Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) prvič
ponesli po Sloveniji leta 1991.
Letos smo Luč miru ponesli po župnijah
že enaindvajsetič. Plamen smo delili v Starem trgu, Babnem Polju, Novi vasi in Sveti
Trojici. Letos pa smo Luč miru iz Betlehema odnesli tudi v občinsko hišo, kjer jo je z
veseljem sprejel župan Janez Komidar, lepo
pa so jo sprejeli tudi ravnateljica Osnovne
šole heroja Janeza Hribarja, Sonja Jozelj ter
zdravnika Snežna Kordiš in Dušan Baraga.
Seveda smo Luč prinesli tudi v domove
mnogih drugih prebivalcev naše in sose-

Mnogi se verjetno sprašujejo, v čem je sploh
smisel raznašanja navadnega plamena, ki
je bil prižgan nekje na Bližnjem Vzhodu in
čemu potem čepi v naših domovih tista sveča, ki je ne potrebujemo niti za osvetljavo,
niti za ogrevanje. Danes imamo elektriko in
nafto, sveče pa prižigamo samo, kadar prej
omenjenega zmanjka.

marec, 2012

Alenka Veber

Po gozdnih
učnih in
drugih poteh
Notranjske v
Križno jamo
ter na Makalu
Športno društvo Planjava Babno Polje je v
zimskih mesecih (november, december in
januar) v skladu z načrtovanimi predavanji
svoje poslušalce najprej popeljalo po gozdnih učnih in drugih poteh Notranjske, nato
je sledil spust v Križno jamo ter v mesecu
januarju še vzpon na osemtisočaka.

In prav ima tisti, ki pravi, da plamen, še
manj pa sveča, nič ne pomeni. Plamen dobi
pomen šele, ko v njem najdejo smisel ljudje, ki okoli njega zgradijo projekt svetovnih razsežnosti, ljudje, ki plamen raznašajo,
in končno ljudje, ki ga sprejmejo in v njem
sprevidijo trud, dobro voljo, lepe želje in
ljubezen vseh, ki so bili z Lučjo v stiku in
poznajo njen pravi namen.
Smisel torej ni v plamenu, je v vseh nas, ki
zase in za druge želimo mir, strpnost in solidarnost. Luč je samo sredstvo, pot je trud
in skrb za druge, cilj pa smo ljudje in naše
sobivanje v povezani in varni skupnosti, ki
se ne boji drugačnosti in razlik.
Upamo, da smo skavti z Lučjo miru prinesli
v vaše domove nekaj topline – vsi, ki smo jo
raznašali, smo se je zagotovo nalezli.

Predavatelj Marjan Manfreda (foto: Alenka Veber)

Ker že pregovorno velja, da domače kraje oz.
pokrajino – v našem primeru Notranjsko –
premalo poznamo in da je drugje lepše, smo
se pri načrtovanju predavanj odločili, da
vendarle spregovorimo tudi o domači zemlji
oz. bližnjih naravnih in kulturnih znamenitostih. Tako je v mesecu novembru med
nas prišla gozdarka mag. Špela Habič. Njeno
predavanje smo uvrstili v sklop prireditev ob
Mednarodnem letu gozdov.
Gozdne učne poti obstajajo v Sloveniji od
leta 1974, pri čemer je pri imenu gozdna
učna pot pojem »gozdna« treba razumeti zelo široko, v smislu večje namembnosti
gozda, pojem »učna« pa kot neprisiljeno
pridobivanje znanja oziroma vzpodbujanje
in zadovoljevanje radovednosti na sproščen,
razvedrilen način. Notranjsko-kraška regija,
med njimi naj še posebej izpostavimo snežniške gozdove, je prepletena z mrežo pohodnih poti, tudi gozdnimi. Špela Habič nas je
poučila, da se samo pod vznožjem notranjskega velikana – Snežnika (1796 m) lahko
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dogajanja na poseljenem kraškem površju
vplivajo na kraško podzemlje in kako dogodki v podzemlju vplivajo na površje? ter
Zakaj gradnja kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav na krasu ne bo zagotovila čistejše vode v potokih in bolj čiste pitne vode? S predavanjem Mateja Kržiča je
Športno društvo Planjava Babno Polje tudi
zaključilo izredno delovno leto 2011, ki ga
je nadaljevalo že drugi dan v letu 2012 z
novoletnim pohodom na Županov laz.

Predavateljica mag. Špela Habič
(foto: Alenka Veber)

sprehodimo po Mašunski gozdni učni
poti, Gozdni učni poti Sviščaki ali pa po
novi poti Pogled na Snežnik. Predavanje
gozdarke s srcem je obogatil Domen Šraj
na diatonični harmoniki.
Raje ne bomo ugibali, koliko prebivalcev
občine Loška dolina še ni obiskalo svetovno znane kraške jame – Križne jame
ter občudovalo njena podzemna jezera s
sigastimi pregradami in najdiščem kosti
jamskega medveda. Že res, da ni vsakdo
za v jamo ali pa za na vrh visoke gore, a
to še ne pomeni, da se potem lahko do
naravnih in kulturnih vrednot obnašamo
brezbrižno in malomarno. Še več: da celo
kraške jame zamenjamo za smetnjak ali
pretok odpadnih voda. Včasih se zdi, kot
da živimo v tisti dobi, ko sta bila edino
orožje kopje in sulica z železno konico: kopja se še vedno krešejo, tudi sulice letijo.
Decembrski predavatelj Matej Kržič, geograf, zgodovinar in predsednik Društva
ljubiteljev Križne jame, nas je v predavanju varno popeljal po skrivnostnem kraškem podzemlju in površju ter odgovoril
med drugim na vprašanja: Kako močno

Predzadnjo januarsko soboto je Babno Polje obiskal Marjan Manfreda, alpinist iz
Bohinjske Bele. Poslušalci oz. obiskovalci
babnopoljskih predavanj so tudi tokrat dodobra napolnili prostore turistične kmetije
Pri kovačiji. Marjon, kot mu rečejo prijatelji, je s predavanjem prek diapozitivov
poskrbel za pravo alpinistično vzdušje.
Svojo pripoved o gorskih doživetjih in
alpinističnih podvigih, ki se ne zadovoljijo le s prikazovanjem zunanje napetega,
vznemirljivega dogajanja, ampak se posvetijo tudi razmišljujočim prvinam takega
pisanja, je Marjon stopnjeval iz trenutka
v trenutek. Fotografije, ki so nam jemale
dih, Marjon vse od začetkov mladega alpinista do današnjih dni. Iskrena pripoved,
v kateri se Marjon ni branil opisa neštetih
muk in stisk, ki jih je doživljal, bodisi sam
ali s soplezalci.
Skupaj z njim smo podoživljali njegov prvi
vzpon na Triglav, ko se je poln zmagoslavja vrnil v rojstno Bohinjsko Belo. Do trajnega zapisa alpinizmu in prve prvenstvene
smeri, ko je imel le voljo. Prek kavkaške
ekspedicije, ko je bilo pomembno sicer
plezati, vendar je bila, kot se je zdelo, pomembnejša krepitev prijateljskih planinskih in alpinističnih vezi z drugimi narodi
in državami. Do nepozabnega Makaluja in
Mount Everesta, ki ga še vedno nosi v srcu.

Predavanje mag. Špele Habič je pospremil Domen
Šraj na diatonični harmoniki (foto: Alenka Veber)

Sklop predavanj jesen/zima 2011/2012 bo
ŠD Planjava Babno Polje zaključilo s predavanjem dr. Petra Skoberneta (18. februarja) ter predavanjem zdravnika in gorskega
reševalca dr. Iztoka Tomazina (17. marca).

Tajnica ŠD Planjava Babno Polje Anita Bajec na
predavanju mag. Špele Habič (foto: Alenka Veber)

Poslušalci na predavanju v Babnem Polju (foto: Alenka Veber)
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Barbara Lah

Praznični koncert pihalnega orkestra
Tudi letos je Pihalni orkester Kovinoplastike Lož poskrbel za koncert, ki je popestril
božično-novoletne praznike marsikateremu
našemu poslušalcu. Letos je koncert že tradicionalno potekal 26. decembra, vendar smo
se to leto odločili za potezo, da izpeljemo le
en koncert. Kar je bil le še dodaten razlog,
zakaj je bila športna dvorana osnovne šole v
Starem trgu polna do zadnjega kotička.
Pod dirigentsko palico profesorja Tadeja
Jermana smo poslušalce v prvem delu s The
Queen Symphony popeljali v malo bolj zahtevnejše glasbene okuse in dokazali, da zmoremo zaigrati tudi bolj zahtevne skladbe. Po
končani prvi skladbi so oder zavzeli pevci
okteta Kres, ki so s svojimi odlično zapetimi
pesmimi praznično vzdušje še bolj približali
poslušalcem. V drugem delu pa smo z orkestrom, kljub neusklajenosti z voditeljico,
predstavili Uverturo v Guillaume Tell, na
kratko predstavili odlomke znanih božičnih
pesmi v skladbi A Christmas Trilogy in v
svingovskih ritmih šli na sončno stran ulice

s skladbo On the Sunny Side of the Street.
Pri skladbi Edelweis se je Matjaž Žnidaršič iz
pozavnista prelevil v pevca in skladbo zapel
v slovenščini. Koncert pa smo po rednem
programu zaključili s Straussovo koračnico
Freikugeln.

Na ta način je minil tradicionalni božičnonovoletni koncert. Pihalni orkester Kovinoplastike Lož se vsem obiskovalcem koncerta
zahvaljuje za obisk, vsem pa želimo čim več
uspehov, zdravja in sreče v letu 2012.

Zaradi številčne publike pa se je spodobilo, da smo za
konec zaigrali še tri
dodatke. Prva je bila
skladba Snežna noč,
ki jo je prav tako zapel Matjaž Žnidaršič. Pri drugem dodatku Ko mi rečeš,
da me ljubiš se mu
je pri petju pridružila še rogistka Anemarija Štefančič. Za
pravo slovo pa smo
zaigrali še Radetzky
marsch.

Jože Avsec, predsednik društva

Delovanje društva upokojencev Loška dolina
v letu 2011
Društvo upokojencev Loška dolina je 11. februarja imelo redni občni zbor, na katerem
smo sprejeli poročilo o izvajanju programa,
blagajniško poročilo, finančni načrt in plan
dela društva za leto 2012.
Program je bil v celoti izveden, razen enega izleta, zato lahko delovanje društva v letu
2011 ocenimo kot uspešno.
Občni zbor društva je vsakokrat priložnost,
da člani pregledajo in ocenijo delo in finančno poslovanje. Je pa tudi eden od načinov
zbliževanja med ljudmi oziroma člani, obujanja preteklosti z rahlo zaskrbljenostjo za
prihodnost, saj živimo v dokaj težkih časih.
Naše društvo upokojencev spada med srednje velika društva v Sloveniji. V januarju
2012 je bilo v društvo včlanjenih 782 upokojencev, od tega 505 žensk ter 277 moških.
Povprečna starost tako moških kot žensk je
71 let. Starih nad 90 let je 10, od tega je 9
žensk in samo en moški. Najstarejša članica
našega društva pa je stara 97 let. Število članov, ki plačujejo samopomoč pri ZDUS, je
205 od tega 146 žensk ter 59 moških.
Članice, ki delujejo v sekciji za izvajanje humanitarne in dobrodelne dejavnosti, so skr-

bele predvsem za starejše člane in člane društva, ki so v domovih za starejše. Tam so jih
obiskali za novo leto in osebne praznike ter
jim izkazali pozornost z obiskom oziroma
čestitkami ter skromnimi darili. Obisk in darilo, pa čeprav skromno, jim veliko pomeni,
saj ob tem občutijo, da nismo pozabili nanje.
V domovih za starejše je trenutno 27 naših
upokojencev, največ v Cerknici (18), v Postojni 2, Ponikve 2, Logatec 2 in v Vrhniki in
Loškem Potoku po eden.
Glavna dejavnost v letu 2011 je potekala v
sekcijah društva, ki so dobro opravile svoje
delo in s tem pritegnile člane k sodelovanju
in udeležbi v različnih aktivnosti. Program,
ki ga je pripravil in sprejel še prejšnji upravni odbor oziroma občni zbor, je bil v celoti
izveden, razen enega izleta, ki je bil odpovedan zaradi premajhne udeležbe. Sicer pa je
bila ena izmed pomembnejših aktivnosti organiziranje izletov v različne kraje v Sloveniji
in sosednji Hrvaški.
Izleti so bili organizirani na osnovi ankete,
ki je bila izvedena med člani društva na začetku leta 2011.
V preteklem letu smo imeli izlete na Plitvič-

ka jezera, k priznanemu zeliščarju Jožetu
Majesu v Cerovec pri Dolenjskih Toplicah,
v Slovensko Istro, kjer smo si ogledali folklorno skupino »ŠAVRINKE« in v Staro
ter Novo Gorico z martinovanjem na Vipavskem. Izletov se je skupaj udeležilo 210
članov. Na Muljavi smo obiskali gledališče
na prostem.
Ker so bistvo našega delovanja srečanja, smo
v začetku avgusta organizirali srečanje upokojencev našega društva pri koči Slemenki.
Srečanja se je udeležilo 250 upokojencev, ki
so bili večinoma zelo zadovoljni, zato bomo
takšno srečanje organizirali tudi letos.
Pevski zbor »JASNA«, ki deluje v okviru društva že peto leto, je imel skupaj z MePZ Bazovica iz Reke koncert, ki je bil zelo lepa popestritev kulturnega dogajanja, zato bi si želeli,
da bi bilo takšnih kulturnih dogodkov več.
Ženski pevski zbor »JASNA« je imel v preteklem letu 8 nastopov na območju naše
občine, 6 nastopov pa je bilo izven občine
Loška dolina. V sekciji za izvajanje kulturno
umetniških dejavnosti pa je zelo aktiven tudi
»Bralni krožek«. V njem sodeluje 7 članic
našega društva.
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Ob vsakoletnem občnem zboru, ki sovpada
s kulturnim praznikom priredi skupaj s ženskim pevskim zborom »JASNA« lep in zanimiv kulturni program.
Zelo aktivni so bili tudi športniki, ki so prinesli kar nekaj pokalov in medalj s tekmovanj v pikadu in balinanju, tako moška kot
tudi ženska ekipa.
Na rekreativnem področju so zelo aktivni
pohodniki. Letos teče že enajsto leto njihovega delovanja. Vsak četrtek so bili organizirani redni pohodi, teh je bilo 48, izrednih
pa 6. Povprečno se je pohoda udeležilo 19
pohodnikov in le 4-krat je pohod odpadel
zaradi slabega vremena. Skupno pa so prehodili 650 km.
Udeležili smo se tudi vseslovenskega srečanja upokojencev na Pokljuki in srečanja v
Logatcu. Sodelovali smo na polharski noči v
okviru prostovoljnih društev, kjer smo imeli
tudi svojo stojnico.
Sekcija za organizacijo in izobraževanje je
organizirala dva predavanja, in sicer eno na
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temo predstavitev in uporaba »defibralizatorja«, drugo pa je bilo na temo »demenca«.
Udeležili smo se tudi vseslovenskega projekta »SIMBIOZA«, kjer so naše člane učenci iz
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja naučili
uporabljati računalnik in internet.
Upokojenci spremljamo družbeno in politično dogajanje v domačem kraju in širše, zato
hočemo kot zainteresirana javnost sodelovati
pri reševanju splošnih in javnih problemov.
Saj navsezadnje predstavljamo več kot četrtino prebivalcev občine Loška dolina. Zato
smo se na pobudo g. Marka Žnidaršiča v decembru sestali z g. županom, s katerim smo
govorili o problemih, ki so prisotni v naši
občini. Sem spada predvsem zagotavljanje
neoporečne pitne vode, izgradnja trgovskega
centra, problematika cest in mostov na našem
območju in daljinsko ogrevanje z biomaso.
Po zagotovilih župana naj bi se izboljšala kakovost vode s priklopom na novo vrtino. Za
ostale težave pa za enkrat ni videti, da bi se kaj
premaknilo na bolje.

marec, 2012
Tudi letos bomo zelo pozorni na to, kako bo
gospodarska ter družbena kriza, ki je zajela
skoraj ves svet, še posebej pa Slovenijo, vplivala
na življenje ljudi ter predvsem nas upokojencev. Upam, da bo nova vlada glavno breme krize poskušala porazdeliti na vse prebivalstvo in
ne le na nas upokojence, kot je bila praksa do
sedaj, da bodo reforme, ki so nedvomno nujno
potrebne, socialno pravilno zastavljene.
Zato pričakujem od ZDUS-a, da se bo trdno in z argumenti borila za ohranitev naših
pravic, saj že sedaj večina upokojencev v teh
razmerah komaj preživi.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil občini Loška
dolina, ki je z donacijami pripomogla, da smo
lahko realizirali program v celoti ter Kovinoplastiki Lož – Družbi Pooblaščenki, ki nam
je omogočila, da smo lahko občni zbor organizirali v njenih prostorih. Rad bi se zahvalil
tudi vsem poverjenicam in prostovoljkam za
zavzeto in dobro opravljeno delo. Enako tudi
vodjem sekcij in ostalim, ki smo zadolženi za
izvajanje programa našega društva.

Tina Sterle - Potrpežljiva p. kravca

Skavtska iznajdljivost: Travno-snežne sani
Eden izmed najbolj znanih izrekov skavtskega ustanovitelja je, da skavt ne pozna dobrega in slabega vremena, ampak le dobro in
slabo opremo. Skavti smo se držali njegove
misli in smo zaradi slabih zim naredili travno-snežne sani.
Potrebujete:
par odsluženih smuči, nekaj desk,
dva kvadratna lesena stebrička, vijake,
vrtalni stroj, žago, svinčnik, izvijač,
debelejšo vrv ali trak
Najprej se poslovite od svojih starih smuči,
ki jih že tako dolgo hranite na podstrešju, in
se potolažite s tem, da jih boste sedaj lahko
koristno reciklirali. Nato glede na to, kako
dolge sani želite, odrežite smuči na primerno dolžino. Naše so primerne za sankanje
enega odraslega človeka in so dolge 80 cm.
Odžagamo tudi dva kvadratna lesena stebrička, ki sta nekoliko krajša od ravnega
dela smuči. Stebrička položimo na smuči
in ju poravnamo z zadnjim robom smuči.
Na smučeh spredaj in zadaj označimo po
dve točki, skozi katere bomo zvrtali luknje
za vijake. Vijake bomo pritrdili iz spodnje
strani smuči navzgor, zato ta del lukenj
tudi povrtamo, da skrijemo glavo vijaka.
Stebričke nato privijemo na smuči. Sedaj
moramo določiti, kako široke sani želimo,
in desko za sedišče odžagamo na ustrezno
dolžino. Na desko na levi in desni strani
zarišemo več točk, kjer bomo privili vijake. Skozi točke zvrtamo luknje v desko in
jo privijemo na stebričke. Naše sani so tako

že skoraj gotove. Skozi stebričke na sprednji
stani sani zvrtamo dve luknji. Skozi prvo
napeljemo daljšo vrv, ki jo bomo potrebovali za vlečenje sani. Skozi drugo luknjo pa
napeljemo krajšo vrv, ki jo drži sankač, da
ne pade iz sani, ko ga nekdo vleče, saj, verjeli ali ne, pri vlečenju sani nastanejo kar
veliki sunki.
Skavti smo sani testirali tako na travi kot
tudi na snegu in odrezale so se odlično. Na
travnati podlagi so bili z njimi najbolj zadovoljni naši najmlajši, prenesle pa so tudi člane iz težje kategorije. Seveda pa morate glede
na težo sankača prilagoditi število vlečnih
»konj«. Na snegu je čisto druga zgodba, saj
so za spust po strmem hribu navzdol sani

primerne samo za najbolj hrabre. V primerjavi z navadnimi sanmi pa jih odlikuje
še njihova nizka višina, ki ublaži morebitne
padce. Pa srečno travno-snežno sankanje
vam želimo!
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Primož Črnigoj, Premeteni jelen

Šrangabul

Sončno sobotno jutro. Na ognju se kuha čaj
in okrog njega se zbirajo stari znanci ter tisti,
ki bodo to še postali. Zasliši se žvižg piščali
in prisotni se z navdušenjem zberejo v krogu.
Prisotne nagovori Blaž: »Pozdravljeni na tradicionalnem srečanju Šrangabul!« To je srečanje, na katerem se že vrsto let zbirajo skavti,
njihovi starši, prijatelji, sorodniki in simpatizerji. To je srečanje za vse, ki se radi gibljejo.
Za vse, ki so radi v naravi. Za vse, ki se radi
preizkušajo v iznajdljivosti. Za vse, ki so pripravljeni sodelovati. Za vse, ki se želijo učiti
novih veščin in le-teh naučiti tudi druge.
Na sredini kroga so v zemljo zapičeni leseni količki, na vsakem pa je privezan listek.
Zbrani jih z radovednostjo opazujejo in
poskušajo razbrati vsebino. Alenka razloži
pravila igre: »Najprej naredite skupine po
tri. Vsaka skupina naj si izbere en količek in
vzame privezan listek. Na njem je rebus, ki
ga mora skupina kar se da hitro rešiti.«
Skavti in starši hitro rešijo naloge. Možgani so že dobro prebujeni. Naslednja naloga
je naloga za ušesa. Medtem ko Alenka bere
zgodbo, morajo skupine povedati svojo rešitev. Rešitve skupaj dajo smisel pripovedi.
Stvari dobijo pomen šele, ko so sestavljene v
celoto. Vsaka zase je nemočna.
S tem naukom se prisotni združijo v večje
skupine. V skupinah so pogumnejši in se ne
bojijo tudi težjih nalog. Vsem je dobro poznana modrost: »Več glav več je*.« Tako se spopadejo z naslednjim izzivom. Vsaka skupina
dobi zemljevid, na katerem je označena prva
točka. Naslednjo točko pa si izrišejo sami, glede na odgovor pri prvi. Pravilo velja tudi za
vse naslednje točke. Skupine se s 5 minutnim
razmikom poženejo na lov za točkami.
Na točkah so zahtevne naloge, ki terjajo kar
nekaj iznajdljivosti in predvsem dobro razvita čutila. Pri prvi je treba ugotoviti, kakšen
čaj je v loncu. Zaradi mraza so nosovi nekoliko zamašeni in izziv je tako še večji. Člani
skupine na tleh opazijo lonček hrena. Nekaj
vdihljajev in dihalne poti so prečiščene. Ekipa se posvetuje in med odgovori: a) cimet,

sok limone b) sladkor, sok pomaranče c)
sladkor, sok limone izbere odgovor b.
Pri naslednji točki skupina z veseljem ugotovi, da so na prvi točki izbrali pravi odgovor.
Tokrat pa je na vrsti nos. V plastenki je tekočina. Ugotoviti je potrebno, ali ima vonj po
smrekovih vršičkih, rumu ali arniki. Za obuditev vonja je priložena vrečka kave. Skupina
izbere arniko in se odpravi naprej.
Naslednja naloga preizkuša občutek za težo. Na
tleh je poleno in potrebno je določiti njegovo
težo. V skupini se takoj izoblikuje mnenje: »Po
mojem je dvej kile. Pu guar pu dual.« Možni odgovori oceno otežijo: a) 1,6 kg b) 1,9 kg c) 2,2 kg.
Skupina se odloči za b. Vriše naslednjo točko
in teče tja, saj je naslednja ekipa že povsem za
petami. »Kdor išče, ta najde,« pravijo in tudi
ta ekipa najde naslednjo točko, ki pa je slepa.
Torej je bil prejšnji odgovor nepravilen. Spet
je pred očmi stara misel: »Kdor nima v glavi,
ima v petah«.
Skupina v teku mrzlično išče naslednjo točko.
Ugotoviti je potrebno, kaj je v škatli: a) sol b)
riž c) kosmiči. Vsi se strinjajo, da je to sol.
Med vrisovanjem naslednje točke pa se pojavi dvom. Člani skupine se poskušajo spomniti, kako se med pretresanjem sliši sol in
kako riž. Pomankanje izkušenj v kuhinji je
očitno. Po nekaj minutnem ugotavljanju se
spet odločijo za sol in stečejo naprej.
Zadnja točka in na preizkušnji je vid. Oceniti je potrebno razdaljo med drevesom in
mostom, poleg pa je priložena metrska palica. Ker je to zadnja točka, skupina izbere
narobe in steče na naslednjo točko. Slepo.
Skupina steče na drugo in tudi ta je slepa. »V
tretje gre Rado, v četrto pa od Rada brat*,« si
rečejo in stečejo še na tretjo. Na srečo tudi ta
misel drži in točka je prava.
Po prihodu vseh ekip sledi pogostitev. Tekmovalci si postrežejo z odličnim pecivom
– delo pridnih rok mamic skavtov – in še
malo poklepetajo. Tako zaključijo čudovito
preživet dan, ki je bil povrh vsega še poučen.
* Pozornemu bralcu se za pozornost zahvaljujem.

LEŠNIKOVI
PIŠKOTI
TesTO:
50 g mletih lešnikov
120 g masla
1 žlica medu
60 g sladkorja v prahu
1 vanilin sladkor
žlička mletega cimeta
160 g moke
KremA:
150 g masla
1 žlica medu
2 žlici ruma
80 g sladkorja v prahu
temna čokolada
lešniki
POsTOPeK:
Zmešaj maslo z lešniki, medom,
cimetom, sladkorjem v prahu in
vanilijo. Dodaj moko in
zgneti v gladko testo.
V hladilniku naj počiva 30 minut.
Testo zvaljaj in izreži večje in
manjše kroge. Peci pri 180 °C
10 minut. Piškote ohladi,
večje namaži s kremo in
nanjo položi manjše.
Polij jih s čokolado in
nanjo prilepi lešnik.
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župnik Janez Kebe in kaplan Bojan Traven

Postni čas - 40 dnevna priprava na največji
krščanski praznik jezusovo vstajenje (velika noč)
Po krstu v Jordanu se je Jezus za štirideset dni
umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom se
je pripravljal na nastop svojega poslanstva:
oznanjati blagovest odrešenja. Te njegove
»duhovne vaje« so Cerkev spodbudile, da
je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni
postni čas. V njem naj bi se verniki »z večjo
vnemo posvečali molitvi in delom ljubezni
do bližnjega« ter tako napolnili »baterije«
svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne
izkušnje vemo, da se včasih iskreno trudimo,
da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka
moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi
drugim ne more ničesar dati.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako
leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik
verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi
človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti
spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku
je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve.
Postni čas je spokorni čas. Strogi post je na
pepelnico in veliki petek, zadržek od mesa in
mesnih jedi pa vsak petek v postnem času.
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do
začetka 60. leta. Samo zadržek od mesnih
jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zadržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore
ali ljubezni do bližnjega. Zadržek od mesnih
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na
petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zadržek odpadeta.
Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju
srca in doseganju večje odprtosti za potrebe
bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom
prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela,
post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in
ne sama sebi namen. Papež Benedikt XVI
ja zapisal: »Spodbujajmo se med seboj k
ljubezni in dobrim delom«. Skupaj hodimo
po poti svetost. Ta stavek nas spodbuja, da
razmišljamo o splošni poklicanosti k svetosti, o stalnem napredovanju v duhovnem
življenju; opominja nas, da moramo težiti k
večjim milostnim darovom in k vedno večji
in rodovitnejši ljubezni. Medsebojna pozornost naj bi tudi povzročila, da se bomo med

seboj spodbujali k vedno večji resnični ljubezni – »kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti
do polnega dne« (Prg 4,18) – v pričakovanju,
da bomo v Bogu zaživeli dan, ko sonce ne bo
zašlo. V nam darovanem življenjskem času
imamo dragoceno priložnost, da napolnjeni
z Božjo ljubeznijo odkrivamo in opravljamo
dobra dela. Žal vedno naletimo na skušnjavo
mlačnosti, skušnjavo, da bi zadušili Duha in
ne bi »trgovali s talenti«, ki smo jih prejeli za
naše dobro in dobro drugih. Vsi smo prejeli bogate duhovne ali materialne darove, ki
nam koristijo za uresničevanje Božjega načrta, za dobro Cerkve in za osebno zveličanje (prim. Lk 12,21 b; 1 Tim 6,18). Duhovni
učitelji nas spominjajo, da kdor v duhovnem
življenju ne napreduje, nazaduje. V svetu, ki
od kristjanov terja prenovljeno pričevanje
ljubezni in zvestobe Gospodu, naj vsi začutijo, da se morajo nujno truditi za medsebojno tekmovanje v ljubezni, služenju in dobrih
delih (prim. Heb 6,10).« Za vse, ki se tretji
dan po velikem petku zberemo ob odprtem
in praznem Kristusovem grobu ter prepevamo trikratno velikonočno alelujo, je Kristusovo vstajenje dogodek, ki nas osvobaja in
odrešuje. Za vse, ki verujemo, kar obhajamo
in slavimo, je velika noč 'Kristusov danes'.
Vstali Kristus je naš 'danes' in naš 'jutri', naš
začetek in konec, naše vse. Zato je velika noč
praznik naše vere v Kristusa, ki med nami
in z nami živi. Za nas, ki imamo v Kristusovem vstajenju zagotovilo svojega vstajenja in
večnega življenja, je velika noč praznik upanja. Končno je za nas velika noč dogodek, ki
nas obvezuje, da smo vedno in povsod velikonočne priče, s Kristusovim vstajenjem
zaznamovani pričevalci, oznanjevalci in

nosilci sporočila, da je naše sedanje življenje
delavnik za večno nedeljo.
Vsem župljanom in občanom Starega trga
pri Ložu voščiva vesele, blagoslovljene velikonočne praznike!

ULAKA
Tiho, s črno slutnjo v srcu
kolona pomikala se po strmi vaški poti,
puške, uperjene v njih,
so čakale vrh Ulake na planoti.
Kot šakali srepo zrle,
čakale tujčev ukaz, pokol,
že svinčeno točo so sejale,
mladim fantom, možem smrt storile.
Vpitje, jok in molk zastane,
vrh Ulake na planoti
njih dom na vek postane.
Leta, desetletja njih dom priča nam živečim,
da za tujo nogo pri nas prostora ni,
le domači čevelj
slovensko zemljo naj tlačil bi.
Vinko Kraševec
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Anton Avsec

Spominska slovesnost pri
Sveti Ani nad Ložem
OD SNEŽNIKA
DO TRIGLAVA
Od Snežnika do Triglava
poje naj se moja pesem domača
in kamorkoli me pelje srce,
oko se vrača nazaj
v svoj domači kraj,
čeprav povsod je lepo,
mi doma na Notranjskem vedno
najlepše je.
Od Snežnika do Triglava
vije se moj pogled čez polja
in ravnice,
a srce moje le eno željo ima,
da ponovno obišče svoj domači kraj.
Pesem naj poje se
od Snežnika do Triglava
v spomin na vse,
ko v domači cerkvi zvon zazvoni
in zastane dih,
ko solza po licu polzi
ob žalostnih dneh in nočeh.
Od Snežnika do Triglava
naj vije se pesem naša
in posluša naj vsako uho,
da lepš'ga konca od Notranjske
na tem svetu ni,
pa naj drugod imajo
še take čudovite stvari,
srce le svoj domači kraj ljubi,
a za ostalo mu mar ni.
Pod Snežnikom vijejo se vasi
in tu je moja ljubezen vsa,
tukaj je moj domači kraj
in tu sem doma.
Naj se poje pesem naša
od Snežnika do Triglava
in naj vse skrbi za minuto minejo
in srca naša naj ponos in veselje napolni
za domačo vas,
kjer sva doma ti in jaz.
Dragan Ignjić

28. oktobra 2011 je Krajevna organizacija ZB
za vrednote NOB Loška dolina postavila ob
gozdni poti za Sv. Ano nad Ložem spominsko obeležje na mestu, kjer so 24. novembra
1944 domobranci Rupnikovega bataljona
umorili priljubljeno upraviteljico starotrške
šole Štefko Prešernovo. Ob tej priložnosti so
organizirali skromno spominsko slovesnost,
na kateri je bilo v krajšem govoru orisano
njeno izjemno ustvarjalno pedagoško in humanitarno delo v Loški dolini.
V programu so sodelovale recitatorke in
pevski zborček Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, harmonikar
Matija Turk ter Tone Šepec, ki je recitiral pesem »Mrtvi učiteljici«, ki jo je napisala njena
učenka Danica Petrič, ter eno svojo pesem.
Vsem nastopajočim se je zahvalil predsednik
Krajevnega odbora ZB Ivan Plos, še zlasti
pa Miru Fajdigi, ki je bil pobudnik obuditve
spomina, in Janezu Žnidaršiču, ki je lociral
prizorišče, kjer so ubili Štefko Prešeren, ter
kamnoseku Tonetu Šepcu, ki je brezplačno
izdelal in postavil spominsko ploščo.
Učiteljica Štefanija Prešeren, rojena 24. decembra 1906 v Pulju, je bila z odlokom Ministrstva prosvete št. 1074 4. januarja 1941
na lastno prošnjo premeščena iz Beltincev
– srez Lendava, kjer je službovala 13 let, v
Stari trg pri Ložu. Po naročilu kraljeve banske uprave v Ljubljani 23. januarja 1941 jo je
sreško načelstvo z odlokom razrešilo. Na starotrški šoli je začela poučevati 15. februarja
1941. Prevzela je drugi razred do 28. aprila,
nato pa združena oddelka 4. a in 4. b do konca pouka.
Učiteljica Štefka je prišla v obmejno Loško
dolino, ki je bila kulturno in družbeno politično zelo razgibana. K temu je vplivala
tudi gradnja obrambne »Rupnikove linije«.
V novo okolje se je takoj aktivno vključila in
bila na občnem zboru RK izvoljena za podpredsednico, za predsednika je bil izvoljen
župan Jožef Mlakar, za tajnico pa učiteljica
Justina Krajc. Odbor je bil zelo delaven.
Učiteljica Štefka je kot domoljubna in narodno zavedna prizadeto doživljala aprilsko
vojno katastrofo in fašistično okupacijo.
Pouk je bil tedaj prekinjen in se je nadaljeval
po ustanovitvi Ljubljanske pokrajine – Provinzia di Lubiana, ki je bila teritorialna enota
fašistične Italije. Vojne razmere so bile zelo
težke in so motile pouk. Fašističnemu priti-

sku na učiteljstvo in učence, da se vpišejo v
njihove organizacije in k pouku italijanščine,
so se upirali s tihim odporom, učenci pa z
nerednim obiskom. K pouku italijanščine se
je od 345-ih učencev odzvalo le 49. Fašistični
pritisk se je grozljivo začel. Že 25. junija 1941
so v razredu aretirali in odpeljali v zapor
šolskega upravitelja Ivana Mercino, znanega
borca za pravice primorskega ljudstva – člana TIGR.
Učiteljstvo je že od vsega začetka simpatiziralo in podpiralo uporniško OF slovenskega naroda in njeno narodnoosvobodilno
partizansko vojsko. Upraviteljske posle je
prevzel France Čebohin. Po partizanskem
napadu na Lož in Bezuljak je do spomladi
1942 sovražnikov pritisk nekoliko popustil.
Učiteljici Prešernova in Krajčeva sta bili tedaj zelo aktivni pri organiziranju in vodenju
akcij občinskega odbora RK, zlasti pri zbiranju pomoči za štajerske begunce. Iz poročila
odbora z dne 9. 12. 1941 Okrajnemu glavarstvu Logatec je razvidno, »da nabiralna pola
učiteljev v Starem trgu izkazuje 9439,70 lit,
nabiralna pola učiteljev iz Iga vasi pa 1170
lit, skupno 10607,70 lit«. Ko pa je okrajni
odbor RK Logatec 24. januarja naslovil na
OGL s prošnjo za nabiralno akcijo na svojem
območju, da sme med prebivalstvom zbirati
prostovoljne prispevke v gotovini in naravi
(živila, kurivo, obleko, obutev), je okrajni fašistični komisar Rosin 13. 3. 1942 sporočil,
da ni dovoljeno zbirati prostovoljnih prispevkov.
Leta 1942 je prebivalstvo Loške doline doživljalo izredne in usodne razmere: spomladi
pravo ljudsko vstajo, nastanek osvobojenega
ozemlja, a tudi strahote represalije okupatorja med veliko poletno ofenzivo. Odsev tega
se je reflektiral tudi pri učiteljstvu in učencih.
3. 5. 1942 je bil aretiran šolski upravitelj
France Čebohin, med poletno ofenzivo pa
še učitelj Jeletič in učitelja iz Iga vasi. V sosednjem Loškem Potoku pa so okupatorji
ustrelili štiri učitelje. Za vršilko dolžnosti
šolskega upravitelja je bila 7. 5. 1942 imenovana učiteljica Prešernova. Imela je težko
delo. Vdor okupatorja v osvobojeno Loško
dolino 16. maja je povzročil tudi veliko materialno škodo v šoli, prav tako tudi med Roško ofenzivo. Med decembrsko hajko proti
Slivniškemu bataljonu – civilnemu logorju
je šolo obiskal poveljnik XI. grupacije GaF iz
XI. armadnega zbora general Ghe. Od učen-
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cev je zahteval, naj zapojejo. Zapeli so lepo
slovensko pesem, fašistične Giovinezze pa
ne, kar je bilo nekaj nezaslišanega. Zato je letela graja na učiteljice in upraviteljico Štefko.
Marca 1943 je prišel v šolo občinski fašistični
komisar (Capocentro PNP) in zahteval, da
se morajo učenci naučiti mladinsko fašistično himno. 30. marca 1943 pa je vse razrede
obiskal še zvezni poveljnik GILL iz Ljubljane.
Ob priliki birmovanja pa tudi škof Gregorij
Rožman.
Po kapitulaciji Italije je bila Loška dolina ponovno del obsežnega osvobojenega ozemlja.
Pouk se je začel 15. 9. 1943 pod okriljem slovenskega narodno osvobodilnega vodstva.
Organizacijske priprave za redno šolo so
prevzeli terenski odbori OF, v katerih so bili
referenti za prosveto. Prve načrte za delo je
učiteljstvo pripravilo samo, v sodelovanju z
organi nove ljudske oblasti. Vsestranski delovni zagon je kmalu prekinila jesenska nemška ofenziva, ki je trajala od 20. oktobra do
sredine novembra. Pouk se je ponovno pričel
15. novembra in je dokaj nemoteno potekal
do 5. 7. 1944. Šola je prejemala dopise in navodila od SNOS-a in od prosvetnega referenta Notranjskega okrožja.
Ob vsem zahtevnem upravnem in pedagoškem delu je bila Prešernova tudi zelo aktivna članica terenskega odbora OF Stari trg, po
umoru župana Mlakarja pa tudi predsednica
okrajnega partizanskega odbora RK. Z društveno tajnico Justino Krajc sta organizirali
in vodili številne nabiralne akcije za partizansko civilno in vojaško bolnico SVPB-S, za
partizansko vojsko, za družine, ki so utrpele
okupatorsko nasilje, in za prebivalce Gorskega Kotorja, ki so se iz internacije vrnili na
izropane in požgane domove.
Učiteljica Štefka si je z vsemi močmi prizadevala realizirati programske naloge osnovne
šole v času NOB, ki so bile v tem, da »mora
pouk počivati na objektivnih in subjektivnih
pogojih narodnega življenja, to se pravi, da
mora osnovna šola tako po svoji materialni
(snovni), kakor po svoji formalni (metodični in didaktični) plati organsko rasti z našo
narodno osvobodilno borbo, z njo zaživeti
v vsej njeni širini in globini … Konkretna
današnja narodna situacija pa narekuje v
glavnem sledeče: razvijati v otroku njegove
produktivne sile ter njegovo samostojno in
avtonomno mišljenje, da bo v stanju rešiti
vprašanje o njegovem mestu v družbenem
napredku, v konkretni življenjski situaciji in
borbi ter da bo prežet z narodnim ponosom
in ljubeznijo« (AINZ, f. 410, m3).
Učiteljica Štefka, ki je poučevala peti, šesti,
sedmi in osmi razred, je v pedagoškem in
vzgojno-izobraževalnem delu dosegla izjemne uspehe, ki so se rezultirali v številnih
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dejavnostih pri izvenšolskem delu. Vse to je
prikazala šolska razstava, za katero so dobili
pohvalo SNOS-a, razstavo pa je obiskalo nad
800 ljudi. Ta vsestranski ustvarjalni zagon
prosvetne dejavnosti pa je pri ljudstvu vzbudilo željo po ustanovitvi šole višje stopnje,
da bi tako omogočili nadaljnje šolanje čim
večjemu številu in bi bilo izhodišče tudi za
srednješolsko izobraževanje.
Predsedstvo SNOS je pobudo sprejelo in je z
aktom št. 475/44-k 19. 8. 1944 obvestilo odsek za prosveto pri SNOS, da naj »prošnjam
okrožnih odborov OF za Ribnico in Notranjsko, da se tam odprejo meščanske šole, ugodi
v polnem obsegu« (cit. Šolska kronika OŠ
Stari trg pri Ložu). Z naknadnim sklepom pa
so določili, da se ustanovijo nižje realne gimnazije. Za izvedbo te tako pomembne naloge
je učiteljica Prešernova s kolegicami Justino
Krajc, Marijo Benčina, Vlasto Arko in Ireno
Premk pripomogla, da je 58 učencev opravilo sprejemne izpite in se vpisalo na nižjo
realno gimnazijo v Starem trgu pri Ložu.
Nemška okupacijska oblast je po kapitulaciji
Italije v dobršnem delu nekdanje Ljubljanske
pokrajine ustanovila svojo upravo z generalom Rupnikom na čelu in vanjo vključila
prejšnje profašistične kadre. Višji skupinski
vodja SS in general policije dr. Erwin Roessener pa je iz nekdanjih belogardističnih
MVAC – Vaških straž ustanovil Slowenische Landwehr – slovensko domobranstvo,
ki je bilo pod njegovim neposrednim poveljstvom. Kleronacifašistično vodstvo je v
njih podporo spodbujalo, širilo in podpiralo
njihovo vojaško in propagandno dejavnost
proti narodno osvobodilnemu gibanju. V
to dejavnost je sodilo tudi zbiranje podatkov o udeležencih NOB s strani vojaških,
policijskih, domobranskih in gestapovskih
organov. Kot reakcija na ponujeno amnestijo
vlade KNOJ Tito – Šubašić septembra 1944
pa je bila ustanovljena pri občinskih civilnih
organih še terenska obveščevalna služba. Vsi
ti podatki so bili podlaga za množične aretacije in likvidacije.
Umor učiteljice Štefke Prešernove je prebivalstvo Loške doline ostro obsojalo, še zlasti
šolska mladina. 24. 11. 1944 je namreč Rupnikov bataljon (II. domobranski bataljon, ki
je spadal v sestav 14. SS policijskega polka)
vdrl v Loško dolino in v Starem trgu napadel
nič hudega sluteči profesorski zbor gimnazije in učiteljice osnovne šole. Večina profesorjev se je v zadnjem hipu poskrila, tako tudi
ravnateljica gimnazije Zora Janežič, ujeli pa
so profesorja Bufona.
Vdor v osnovno šolo je pretresljivo opisala
učiteljica Marija Benčina v kroniki Šolstvo
med NOB na osvobojenem ozemlju Loške
doline na strani 7: »Obkolili so poslopje v
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zgodnji popoldanski uri. Ob streljanju so
vdrli v poslopje in učilnice s puškami in mitraljezi, ustrahovali učiteljstvo in prav nič
jih niso presunili vzkliki in jok prestrašenih
otrok: »Pustite nam našo učiteljico, mi vam
je ne damo, ona je naša.« Z lastnimi telesci
so branili izdajalcu pot do učiteljic Štefke, Juste in Marije. Vendar roka izdajalcev je bila
močnejša od telesc otrok in ugrabil jim je
učiteljico, prijateljico, tovarišico …« Iz razreda so odvedli tudi učiteljico Benčinovo in jo
gnali na Rakek ter jo tam imeli za talko. Med
potjo pa so Štefko Prešernovo ubili v gozdu
nad Sveto Ano.
Lik priljubljene učiteljice Štefke je med nami
ostal v najlepšem spominu. Njeni nekdanji
učenci so napisali več spominskih zapisov,
znani kulturni delavec France Šušteršič pa
tudi pesem »Ob svežem grobu«, objavljeno
v glasilu Med Rogom in Dolomiti, št. 2 z dne
18. 12. 1944.

VAM, NEPOZABNA MRTVA
UČITELJICA PREŠERNOVA!
Tam pod Sveto Ano počili so streli
in gozd zeleni žalostno je zašumel,
s poslednjim krikom od sveta slovo ste vzeli,
pogled vam topel še enkrat je kraj objel.
Na tleh ležali ste krvavi,
ubijalci pa so mirno dalje šli,
na vas so sončni žarki žalostno sijali,
ljubeče srce več utripalo vam ni.
Nasmeh bolesten je na ustnah pričal,
kako težko ste ločili se od nas otrok,
saj ste nas vse tako ljubili,
kot dobra mati in za vse odprtih rok.
Zato pa naša srca ranjena ječijo
in usta v strašni boli nam kričijo:
»Zakaj ste nas pustili,
vi, ki smo vas tako ljubili?«
Sedaj počivate tu v hladni zemlji,
mladina vam polaga cvetje na vaš grob,
saj vemo vsi, kaj z vami smo izgubili,
pogrešamo vas vedno in povsod.
Naj zemlja črna vam bo lahka,
mirno spite, sanjajte lepo,
v domovini naši zdaj svoboda sije,
ali vas ni več, nikdar, nikdar vas več ne bo.
•
Danica Petrič, učenka 2. razreda realne
gimnazije iz Starega trga.
Besedilo je nastalo okrog 30. 6. 1945,
rokopis hrani Slovenski šolski muzej
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A. B.

Srečanje pri Sveti Ani
Letošnje srečanje 13. januarja je zaznamovalo mrzlo vreme, veliko število obiskovalcev
ter bogat kulturni program.
Ob osrednjem govorniku, tovarišu Švaru iz
Doline pri Trstu, so prisotne pozdravili tudi
župan občine Loška dolina gospod Janez
Komidar, predsednik Območnega odbora
ZZB Cerknica tovariš Miro Mlinar in predstavnik domače borčevske organizacije tovariš Anton Mohorič.
V kulturnem programu pa so sodelovali člani
pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, Pevski zbor Jasna, učenci Osnovne šole heroja
Janeza Hribarja, harmonikarja Matija Turk in
Magda Mlakar ter recitator Tone Šepec.
Slovesnosti na Sveti Ani se vsako leto udeleži
več ljudi (letos jih je bilo okoli 350). Ob starejših udeležencih, med katerimi je tudi še
nekaj takih, ki so okusili gorje druge svetovne
vojne, pa je vse več mlajših, ki sprejemajo tradicijo prejšnjih generacij, svojih staršev in starih staršev, in jo prenašajo v naslednje rodove.

PROŠNJA ZA PROSTOVOLJNI PRISPEVEK

Prava pravica je pravica živeti,
biti otrok za srečo rojen,
tata in mamo ob sebi imeti
in jima padati veselo v objem …
Tone Pavček

Pravne osebe:
ŽUPNIJSKA KARITAS – Sv. Vid, Sveti Vid 8, 1380 Cerknica
davčna številka 66914388, ki jo zastopa Brane Zadnik
TRR številka SI56 0311 5100 0247 263,
odprt pri SKB BANKI, d. d., poslovalnica Cerknica
koda CHAR, namen humanitarni prispevek
sklic 00 11042005

Fizične osebe lahko manjše zneske nakažejo na osebni račun,
ki je odprt v humanitarne namene, in sicer:
Lenart Skuk, Topol pri Begunjah 10, 1382 Begunje pri Cerknici
TTR številka (IBAN) SI56 0202 9365 3103 328,
odprt pri NLB, d. d., poslovalnica Cerknica
koda namena CHAR, namen humanitarni prispevek
referenca/sklic SI00 11042005

ZA VSE VAŠE PROSTOVOLJNE PRISPEVKE IN ZAUPANJE SE VAM ISKRENO ZAHVALJUJEMO.
Za dodatne informacije lahko pokličete ravnateljico Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek, mag. Anito Ivančič (040 206 920).
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Janja Urbiha

Stare slike ali kako se svet spreminja
Današnjo temo in še mnoge druge najdete na: http://cerknica.org/stareslike

Na štefanovo so lastniki svoje konje žegnali v Šmarati, na god sv. Antona so z njimi
odšli na Babno Polico k maši. To me je spomnilo, da bi za to številko Obrha lahko
objavila kaj na temo konj in izbrala sem prispevek z naslovom

1962 Podgora –
Kovač kuje, kol’ko žebljev potrebuje?
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.

S

like so nastale pred Túmaževo kovačijo v Podgori. Šoštarič iz Babnega Polja je pripeljal
svojega konja h kovaču – najbrž samo popravljajo razrahljano podkev (podkuvo), saj
konja niso razširali, med delom je še vprežen. Kuje kovač – pomočnik Andrjaž. Konj ima
na glavi privezane cofke (cuofәlne). V senci lipe počiva mojstrov moped, poleg pa leseno
kolo, ki je bilo v kovačiji deležno popravila. Zadaj za konjem stoji še zadnji del voza (zadna
prajma), ki tudi čaka na novo okovanje.
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Slovarček:
• razširat – konju sneti komat in lajpkis
• cuofәlnә – iz drobne vrvice spletena
mrežica, na katero so pritrjeni raznobarvni volneni cofki, ki konja branijo
pred mrčesom izpred oči
• majstr – mojster obrti
• spodrezovanje – krajšanje, porezovanje
kopita
• štange – kovinske palice
• z rinko v rep – zanka, zavezana tako,
da ob neželenem premikanju konj sam
sebe vleče za rep

K

onjem smo med kovanjem noge vedno držali tako, kot je to prikazano na sliki Na prednjih nogah smo si pomagali tudi s kozo (glej sliko). Vole smo kovali na zadnje noge v
štantu, sprednje pa smo prav tako držali.
Podkve smo vedno sami izdelovali, in sicer iz palic (iz štang), ki smo jih pobrali na stari jugoslovansko-italijanski meji. Iz istega materiala smo izdelovali tudi kljuke za verige za spravilo
lesa (kavkle). Kovaške žeblje (cveke oz. čavle) smo kupovali v Karlovcu.
Kovali smo tudi dele za vozove gumarje.
»Zagotovo se vam je med delom kaj zanimivega dogodilo? Se kaj takega spomnite,« ga pobaram dalje.

»Janežәč s Klanc je prišel kovat svojega vola. Meni, vajencu je zabičal: »Daj, dobro glej, da
ga vol ne bo kaj sral.« Grabnar z Vrha je to slišal in mi na skrivaj pomignil, naj kar lepo tiho
ostanem. Jaz sem ga seveda ubogal. Drek je škrofil Janežiču direktno v škornje (u čoule).
Ko je videl, kaj se mu je zgodilo, je začel kar poskakovati. »Tonček, zakaj mi nisi povedal, ti
moraš gledat, kdaj vol serje!?«
»Spomnim se tudi, da me je mojster enkrat zadolžil, da bom držal Koščakovega konja. Me
je tako brcnil (posnel), da sem prav pri lipi končal. Pri takih težkih primerih smo si pomagali
na razne načine. Na primer na štrik ali pa z rinko v rep.«

Viri:
• Škrbe – Anton Škrbec iz Podgore
• Marko Urbiha
Kraj: Podgora
Datum: avgust 1962
Avtor: Fanči Šarf
Zbirka: Slovenski etnografski muzej; Teren 19
Slike pripravil: Miloš Toni
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Janja Urbiha in MilenaOžbolt

Tretja delavnica o oblačilni tradiciji v
Loški dolini in Babnem Polju
Najprej opravičilo: V prejšnji številki Obrha
sem pomotoma zapisala, da so bili zadnji
tkalci na našem področju v Malem Logu, vendar to ne drži, saj je družina g. Pavle Zabukovec živela v Retjah oni so najdlje ohranili
veščino tkanja. Preverila sem tudi, kam so
nosili tkat iz Dolnjih Poljan, potem ko so v
Retjah to obrt opustili: v Prhce, onkraj Prezida, vendar le še kaki dve leti, ker so potem
tudi tam prenehali s tkanjem. Žal imena hiše
nisem izvedela.
Zdaj pa dalje:
˝Na valentinovo 2012 se nas je v TIC-u v
Ložu zbralo 22, po večini članic Društva
Ostrnice in nekaj gostij, iz Dolenjega jezera,
rakeka in Cerknice. Tema te delavnice je bila
»stare rute in načini nošenja« ter »deklci«.
Že pred začetkom je bilo očitno, da se bo
dogajalo nekaj zanimivega in lepega, saj je
večina članic na mizo zložila svoj kupček
starih pokrival – rut in šerp in/ali stenskih
vezenin. Do nas je priromal tudi starinski
kovček različnih starih oblačil pa tudi nenavadna, preko 100 let stara vezena slika,
kombinirana z voščeno podobo ter reliefna
obposteljna vezenina z lovskim motivom na
lanenem platnu, izdelana v posebni tehniki.

RUTE
Naglavna ruta je bila še pred petdesetimi leti
obvezen del ženske garderobe, saj je ščitila
pred mrazom in vročino, dopolnjevala in krasila je videz oblačila ter poudarjala priložnost,
ob kateri se je nosila – zlasti praznična – in
je bila v naših krajih skorajda edino žensko
pokrivalo. Nekaj časa v začetku 20. stoletja so
nekatere ženske, zlasti premožnejše in malo
bolj »mestne« za praznik pokrivale šerpe, ki
so jih zavezovale pod brado in tudi teh smo
nekaj videle na delavnici, drugače pa so nosile
le rute: svetle – bele, rumenkaste, rdeče-bele,
modro-bele, rjavo-bele ali črno-bele s pikami,
drobnimi cvetličnimi ali »turškimi« vzorci ali
čisto črne ob žalovanju, narejene iz bombažnega kambrika za poletno delo na polju ali v
hiši, volnene za zimo, svilene ali iz mešanice
svile in volne za k maši ali ob drugih »nedeljskih« priložnostih. Za delavnik so šivilje rute
včasih naredile iz enakega kambrika kot predpasnik ali iz ostankov drugega blaga: praviloma so bile kvadratne, včasih v sili pa le trikotne, zlasti za deklice, tu in tam celo pletene iz
ostankov tanke volnene niti.

Še starejše praznične rute so bile narejene iz
zelo tankega bombažnega blaga in na enem
vogalu bogato izvezene z belo nitjo ter obšite
s čipko, nosile pa so se na tilniku prekrižane
in zavezane vrh glave v pentljo ali tako, da so
poškrobljeni vogali stali pokonci, precej podobno kot vidimo pri nekaterih belokranjskih ali kraških nošah. Literatura jih imenuje
peče, v domačem govoru pa smo našle izraz
»aptah« ali »aptaha« ( iz nemščine), medtem
ko v sosednjem Prezidu podobna beseda
»pejča« pomeni žepni robec.
Pozneje se pojavi kot surovina tudi viskoza,
pogosto zelo pisano potiskana – to je bilo
obdobje »tržaških« rut v 60-tih letih prejšnjega stol., ki so kmalu postale samo ovratne rute pod plaščem, saj so zaradi gladkega
blaga zelo drsele z glave. Malo preden so se
rute začele opuščati, še pred modo viskoznih
rut, so bile nekaj časa priljubljene tudi prosojne rute iz najlona.
Pogovorile smo se tudi o različnih načinih
zavezovanja rut ter to tudi praktično prikazale in to zabeležile na skupinski fotografiji.
V uporabi je bilo več različnih načinov pokrivanja in zavezovanja:
• pod brado ali nәskriž tudi ajnfah zavezano;
to pomeni enkrat navadni vozel pod
brado
• za cuk; dvojni vozel pod brado

• na mašәnco; zavezano z lepšim vozlom
pod brado
• na šišco ali na hiško; to je po starinsko, ob
licih zapognjeno naprej
• nazaj ali na marinko; pokrito ruto zavezati zadaj na vratu, lahko pod vogalom
ali tudi če so krajce zavezali čez vogal
• na uogličәk; na vogal; ki je drug izraz za
zavezovanje zadaj na vratu pod vogličkom
• na tәmal uogličәk; če so se ženske zmotile
in so se pokrile narobe ali pa če so cuprale
• okul vrata; ko so krajce rute potegnile
okoli vratu in zavezale zadaj; to so storile v hudem mrazu ali pri otrocih z bolnimi ušesi ali grlom, nekaj časa je bilo
tako pokrivanje tudi zelo moderno.
• sprajt zavjәzanu: ruta se je zavezala na
vrhu glave, nad čelom. Tako so se pokrivale, ko je bilo zelo vroče, predvsem
pa v kuhinji, ko so mesile.
Ugotovile smo tudi, da se v dolini pokrivamo na marinko, na Dolenjem Jezeru na
micko, v Bezuljaku na maruško, spet drugje
pa na mojco. A rezultat je povsod enak. Zanimivo, da so vsa tako uporabljena imena
izpeljanke iz istega imena - Marija.
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»DEKLCI«
»Deklci« so stenske vezenine ali pozneje potiski, ki so imeli funkcijo zaščite zidu na izpostavljenih mestih, zaščito pred hladom zidu
in hkrati ali samo krasilno vlogo. Obesili so
jih skozi majhne zanke na žebljičke, večinoma
na zid ob umivalniku, štedilniku, pri zaboju
za drva, pri mizi, ob postelji ali pri razpelu v
kotu. Praviloma so bili pravokotni, približno
1m x 1.30 m, tisti ob posteljah pa ožji in daljši.
Veliko je bilo vezenih samo s temnomodro ali
rdečo prejico – morda sta bili cenejši ali pa je
bila taka moda – nekaj pa v bogatih čimbolj
živih barvah. Del teh prtičev, ki so pogosto
imeli napise v srbohrvaškem jeziku, je prišlo
v dolino z ljudmi z juga, ki so zbirali neuporabne tkanine, cunje, iz katerih so delali preproge, namesto plačila pa so včasih dali kos
belega bombažnega blaga, na katerem so bili
natisnjeni vzorci za vezenje oziroma izdelavo
»deklca«. Te ljudi so pri nas imenovali »tepiharje«, ker so res tudi prodajali doma tkane
preproge iz ostankov tkanin ali domače volne.
Motivi na teh vezeninah so različni, prav
tako sporočilo izvezenih besedil. Največkrat
srečamo rože, geometrijske vzorce, človeške figure – gospodinja in njen mož, lovec
in kuharica, deček in deklica, pa tudi živali
– jelene, srne, zajce, kokoši, mačke ali ptice,
pogost je tudi motiv keliha s hostijo in križem ali Jezusovo srce s trnjem in žarki.
Naj navedem nekaj napisov. Razdelila sem
jih v nabožne, družinske, poučne, domovinske, šaljive in hrvaške, od katerih jih je nekaj
prišlo v dolino s »tepiharji«, večji del teh, ki
smo jih spoznale na delavnici, pa je prispevala gospa z Babnega Polja, katere mati jih
je prinesla iz Hrvaškega Zagorja. Zapisano je
tako, kot stoji na »deklcih« (ne vedno slovnično pravilno in po današnjih pravilih smiselno). Nekaj napisov so udeleženke prinesle
tudi na papirju, zapisanih po spominu.
A. Nabožni:
1. Bog vse vidi, bog vse ve, greha se
delati ne sme
2. Presveto srce Jezusovo, usmili se nas!
3. Če gospodinjstvo veselo je,
blagoslov Božji najde se
4. Kjer ljubezen biva, je božji blagoslov
5. Delo pridnih rok blagoslovi Bog
6. Daj nam danes naš vsakdanji kruh!
7. Z Bogom začni vsako delo,
da bo dober uspeh imelo
B. Družinski:
1. Pri svojem ognjišču sreče si išči
2. Ako ženka črno gleda tudi možu
je hudo, rajši v krčmi ti poseda,
zato ženka glej lepo
3. Ljubi mož, ostani doma, drugače si
poiščem druziga!

4. Pava krasi perje, žena pa moža
5. Kuharica pridna čedna je
vse hvale vredna
6. Ne glej v lonec, ker nisi dal nič novec
7. Ljubezen je sladka!
8. Močna kot smrt je ljubezen
9. Solnce ne sije tako lepo, kakor
materino oko
10. Od jutra do pozne noči se
mamica trudi, le zame živi
11. Dobro jutro!
12. Sladko spavaj!
13. Tole cvetje naj pove, da izpolnim ti želje
C. Poučni:
14. Glej naprej, nazaj nikoli, nov pogum bo
zdravilo tvoji boli!
15. Zapomni si, da vsaki stan ima svojo
dobro in slabo stran
16. Če bol razjeda ti srce, ne razodevaj tega
vsem ljudem, kaj komu mar tvoje gorje,
skrivaj od sveta, sama si ga nosi!
17. Po storjenem delu je počitek sladak!
18. Kdor pridno dela in lakomen ni, lahko
brez vsega bogastva živi!
19. Pridnost več velja, kakor kup zlata
20. V delih svojih živel sam boš večno
21. Vsak je svoje sreče kovač
22. Pridne roke in pošteno srce, to več velja
kakor zlate gore
D. Domovinski:
23. Beseda sladka: domovina
24. Naj človek pol sveta obteče, najboljši kruh
doma se peče
25. Na delo tedaj, ker resnobni so dnovi, a
delo in trud ti nebo blagoslovi!
Hrvaški:
26. Najbolja gosta tri dana dosta
27. Kuharica kuhaj rućak fino,
pa ćeš dobit novaca za kino!
28. Tvoja ljubav in mož
najdraži su srcu mom

29. Ljubav je ono što mladost nam pruža, jer
ona je divna kao ruža
30. Bože daj mom domu puno svake sreče
svaki dan sve veče
31. Nesreča nek bježi, ljubav se osvježi
32. Ali je ljep ovaj svjet, tu je potok,
tamo cvjet
Videle smo tudi nekaj primerkov stenske
torbice za glavnik in krtačo, a ne vemo, ali
je imela kako posebno ime, vemo le, da se
je reklo »za glavnik« ali »za krtačo«. Posebej
prisrčne so bile čipke za v »gredenco« ali na
»štalaže«, pa posebna majhna torbica za vžigalice, tudi zelo star krstni »pendeklc« za dojenčka in zelo lep praznični črn predpasnik s
čipkami, rišelje vezenino in volančki, ampak
vse to je bilo že izven konteksta te delavnice.
Pa še ganljivo zgodbo o ljubezni do vezenja
in lepega doma smo slišale in treba jo je zapisati: Ko je bila še trgovina »Pri Teliču« na
Mandrgah (po vojni do nekako leta 1960), so
nekoč imeli naprodaj lep natisnjen komplet
za vezenje – »deklc«, čipko za police, torbico
za glavnik, torbico za vžigalice in morda še
kaj. Mladenka iz Šmarate, ki si je to ogledovala in zelo zaželela, je povedala materi, kaj
je na prodaj in po čem, pa se je izkazalo, da
je blago na žalost predrago. Dekle je vseeno
povedalo trgovki, ki so jo klicali za »Majdarjevo«, kaj ji je všeč, a da je zanjo predrago. Pa
je v odgovor dobila ponudbo, da ji dajo tisto
blago za vezenje, jo zapišejo v knjigo, ona pa
ga bo postopno odplačala vsak mesec malo.
In tako je tudi bilo …
Naslednja delavnica bo konec marca,
tema pa je »Od rojstva do smrti« – spoznale bi rade opravo za porodnice in otroke, krstno opravo in tudi mrliške prte, ki
so bili obvezen sestavni del vsake bale in
pogosto lepo okrašeni.
Se vidimo!
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Alenka Veber

Vas črnih rut
V spomin fotoreporterju Ediju Šelhausu (15. avgust 1919 – 6. marec 2011)
Moje prvo fotografsko srečanje z legendo
vojnega in povojnega fotoreporterstva sega
v leto 1985. Kot mlado fotografinjo me je ob
obisku akviziterja v Babnem Polju prevzela
naslovnica knjige Fotozgodbe/Fotopriče/Photostories. Na njej, kot z žigom v rdeči barvi,
odtisnjeno ime Edi Šelhaus.
Iz naslovnice je zrl deklič, ki mu je navkljub
vidni revščini, fotograf izzval radost v oči.
Ob njej dva dečka, umivajoč si roke v »lavorju«. Podoba otrok me je prevzela. In to je
bilo dovolj, da je mama na mojo veliko željo
pri akviziterju kupila celoten sveženj knjig.
Takrat nisem niti slutila, da so v knjigi objavljene fotografije, posnete pozimi 1944/45,
tudi iz Babnega Polja.
Od prvega listanja knjige sta mi do nedavnega ostali v spominu dve fotografiji, objavljeni pod zaporedno številko 37 in 38. Na
fotografiji št. 37, s podpisom Verski obredi
na Notranjskem in v Beli krajini med NOV
(1944–45), sem prepoznala domačo župnijsko cerkev sv. Nikolaja.
V moj spomin pa se je docela vtisnila fotografija št. 38, s podpisom Svojci ustreljenih
talcev v Babnem Polju (1944).
Spomin na Šelhausove Fotozgodbe se je ponovno obudil na petkovo popoldne, 5. junija
2009, ko sem za stanovalce Centra starejših
Medvode pripravila srečanje Iz popotne bisage. Delovna terapevtka mi je dejala: »Na vaše
predavanje bo prišel tudi Edi Šelhaus, ki stanuje pri nas.«
In res je prišel. Ob stisku rok je Šelhaus dejal:
»Prišel sem na vaše predavanje, zato ker sem
prebral, da ste doma iz Babnega Polja. Na vaš
kraj me vežejo izredno lepi spomini. Pri vas
sem fotografiral med drugo svetovno vojno.
Kako reven kraj je to bil. Babnopoljci niso
imeli ničesar, pa še to so nam dali.«
Odgovorila sem mu: »Vesela sem, da sva se
spoznala. Poznam vašo knjigo Fotozgodbe. V
njej je objavljena tudi fotografija, ki so jo domačini poimenovali Vas črnih rut.« Kaj več
časa za klepet nisva imela, ostala je le želja
po ponovnem snidenju.
Medtem so ob njegovem bližajočem se visokem življenjskem jubileju posneli dokumentarni film Bil sem zraven (2007). V njem Edi
Šelhaus ponovno obuja spomine na Babno
Polje, objavljena je tudi enaka fotografija

Edi Šelhaus v Šentvidu leta 2007 (foto: Jožica Šparovec)

babnopoljske župnijske cerkve kot v knjigi,
a narobe dokumentirana.
Ker mi je vse, kar je povezano z Babnim
Poljem, neizmerno dragoceno, 9. februarja,
natanko mesec dni pred Šelhausovo smrtjo,
pokličem v Muzej novejše zgodovino kustosinjo Jožico Šparovec, ki skrbi za Fond Edija
Šelhausa, in ji povem, da je fotografija v filmu narobe dokumentirana.
Bližajoča se 70-letnici spomina (2012) na
represalije italijanskega okupatorja nad nedolžnimi Babnopoljci (eno najhujših nasilij
v takratni ljubljanski pokrajini), me še bolj
vzpodbudi, da se po sledeh fotografij Edija
Šelhausa odpravim tudi sama.
Kot fotografinja sem slutila, da kljub pomanjkanju fotografskega materiala v vojnih
časih nista mogli nastati samo ena ali dve
fotografiji, če je Šelhaus že prišel v naš kraj.
Nisem se zmotila.
Za začetek sem najprej z vso pozornostjo
pregledala knjigo Fotozgodbe ter spletni portal http://www.spletna-galerija.net/. Na slednjem sem našla 16 fotografij, ki so že bile
dokumentirane kot Šelhausove fotografije,
posnete v Babnem Polju. Med njimi tudi že
meni znano fotografijo iz Šelhausove knjige,
tokrat s podnapisom Na posnetku skupina
ljudi na pokopališču (ženske in starejši moški), na grobu, pod razpelom s Kristusom –
pozimi, v snegu ter fotografijo, kjer so poleg
žensk in starejših moških tudi otroci.
Nato sem se 28. 3. 2011 za obisk Muzeja novejše zgodovine dogovorila s kustosinjo Joži-

co Šparovec, skupaj sva pregledali fotografije
in tako našli še preostale fotografije (skupaj
33), pri katerih je bilo dokumentiranje pomanjkljivo ali napačno.
Vmes pa sem našla tudi Šelhausov članek
Sledi peljejo v Vražji vrtec, ki je izšel v decembrski številki Naše žene leta 1980.
Med drugim Šelhaus zapiše: »Med številnimi fotografijami, ki sem jih posnel kot
partizanski vojni dopisnik, je še vedno dosti
takih, za katere ne morem ugotoviti, kdo je
na sliki in kje je bil posnetek narejen.« […]
Med njimi sta bili tudi dve fotografiji, ki ju
je Šelhaus posnel v Babnem Polju: Žene –
matere – otroci iz Babnega Polja, fotografirani na pokopališču (posnetek je narejen
med vojno), kjer so pokopani njihovi svojci,
ki so jih pobili fašisti julija 1942 v Vražjem
vrtcu. Ter: Mladina in skojevci, fotografirani
med vojno v Babnem Polju. V sredini s harmoniko Boža Troha, na skrajni desni pa sta †
Francka Klimpf in † Jelka Stanišič.
Sled ga je pripeljala v Babno Polje. Po Babnem Polju je Šelhaus hodil prvič pozimi leta
1944, ko ga je ena njegovih poti vodila po
Loški dolini na Notranjskem. Spomnil se je,
da je v Babnem Polju doma njegov sošolec in
prijatelj †Anton Cindrič, ki ga je nameraval
obiskati. Obiskal je tudi osnovno šolo v Babnem Polju, kjer je učil babnopoljski učitelj
†Jakob Konc. Takrat je Šelhaus izvedel, da
so italijanski vojaki julija 1942 v Jermendolu in na Vražjem vrtcu zverinsko pobili 49
vaščanov. Šelhaus v prispevku zapiše: »Moja
dolžnost je torej bila, da na nek način dokumentiram ta tragični dogodek.« Po mojem
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dosedanjem raziskovalnem delu in vedenju
je Šelhausovo dokumentarno fotografiranje
tudi edino te vrste.
Šelhaus v prispevku opisuje, kako sta s pomočjo babnopoljskega učitelja Jakoba Konca
in njegovih učencev zbrala pred šolo skupino črno oblečene ženske in otroke. Šelhaus
jih je prosil, naj mu sledijo na pokopališče,
kjer so bili pokopani njihovi ubiti svojci.
Tako so pod znamenjem nastale najmanj tri
fotografije:
1. Ženske, otroci, dva ostarela moška
2. Ženske, moški (brez otrok)
3. Manjša skupina žensk, moška, postavljena
v polkrog, s pogledom oprtim v razpelo
S prvo fotografijo (ženske, otroci, moška)
se je Šelhaus po več kot 35 letih odpravil v
Babno Polje. Poiskal je Cindričevo domačijo
ter šel nato v obrat Kovinoplastike Lož, kjer
je našel Bogdana Cindriča. Ko mu je pokazal fotografijo, je za hip prenehalo delo v
tovarni. Okrog njiju so se zgrnili delavci in
delavke – nekateri so se prepoznali na fotografiji. Šelhaus jim je obljubil, da jim bo poslal fotografijo, kar je tudi storil. Tako sta po
kraju zaokrožili dve fotografiji: Edi Šelhaus
je obljubo držal, saj je v kraju ohranjenih več
primerkov te fotografije in fotografije, na
kateri so samo žene. Fotografija žena, krajani so jo poimenovali tudi, da prikazuje Vas
črnih rut, je bila brez navedbe avtorstva objavljena v knjigi Loška dolina z Babnim Poljem (Kebe, 199?). Fotografija svojcev (žene,
matere, otroci, svojci) pa je bila objavljena v
knjigi Moje Babno Polje (Makarovič, 1996).
Pod fotografijo je objavljen tudi natančen
popis ljudi, ki ga je posredovala Marija Slekovec, Babno Polje ???, (r. 1931).
Šelhaus je s seboj prinesel še eno fotografijo: podnaslovil jo je Mladina in skojevci,
fotografirani med vojno v Babnem Polju. V
sredini Boža Troha, na skrajni desni pa sta †
Francka Klimpf, poročena Mlakar in † Jelka
Stanišič, roj. Troha.
Se nadaljuje …

Viri in literatura:
Šelhaus, Edi. 1985. Fotozgodbe / Foto priče /
Photostories. Ljubljana: Delavska enotnost.
Šelhaus, Edi. 1980. Sledi peljejo v Vražji vrtec.
Naša žena (1980, številka 12, str. 22)
Spletni viri:
http://www.muzej-nz.si/
[pridobljeno 24. mar. 11]
http://www.spletna-galerija.net/
[pridobljeno 24. mar. 11]
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Nina Jerič

Zimovanje in prvi koraki
na snegu

Že nekaj let spremljam otroke, ki se samostojno podajo na zimovanje na Kope v času
zimskih počitnic. Če zanemarimo strošek, je
ta odločitev staršev zelo modra, saj je otrok
na svežem zraku in se giba. Je med vrstniki
in drugimi otroci iz drugih krajev ter ima
tako priložnost sklepati prijateljstva. V časih
mobitelov, facebooka, »mejlov« se ta prijateljstva še razvijajo in se ohranjajo do časov,
ko se zopet ponovno srečajo in delijo te zimske radosti med seboj.
Otrok se nauči na zimovanju samostojnosti,
skrbeti zase, za svoje stvari in opremo ter
se nauči prilagajati redu in urniku. Učitelji
otroke najprej podučijo pravila na smučišču,
kako se vede smučar ter nevarnosti in ovire
na smučišču. Učenje na smučišču pa poteka
v skupini do 8 otrok in tisti, ki prej osvojijo
veščine smučanja, lahko že samostojno peljejo pod nadzorom, drugim pa se posveti
več časa, da skupina lahko napreduje. Pomembno je, da se zna otrok ustaviti, opazovati druge smučarje na smučišču in se zna
izogniti trku ter drugim oviram. Skupinsko
smučanje med vrstniki daje tako posameznemu otroku vzpodbudo in medsebojno
primerjavo ali celo tekmovanje. Večkrat
opažamo, da strah izgine in velikokrat je
manj kompliciranja ter jamranja, kot če bi
bil otrok s starši. Pri tem je dobro, da sledi
skupini in za druge stvari nima časa.

Koča na Kopah sprejme 50 oseb in je ogrevana ter ima pogoje za sušenje smučarskih
čevljev in kombinezonov. Oddaljena je 20
m od smučišča. Hrana je tradicionalna, prilagojena otrokom in njihovim željam, da
neomejene količine tekočine – čaja niti ne
omenjamo.
Predvsem je zimovanje namenjeno otrokom,
katerih starši ne smučajo, in bi želeli, da se
otroci tega naučijo, tistim, katerim starši ne
znajo nuditi prvih korakov na snegu, za tiste,
ki si kot cela družina ne morejo privoščiti
5-dnevnega skupnega smučanja, otrokom,
katerih starši ne morejo dobiti dopusta in si
želijo urejeno prehrano in varstvo med zimskimi počitnicami ali pa navsezadnje tistim
otrokom, ki radi smučajo. Naša organizacija
predvsem nudi možnost vključitve otroka v
program zimovanja in obročno odplačevanje za ceno, ki jo da ponudnik.
Več staršev je ob koncu bilo mnenja, da so
otroci postali samostojnejši, da so se naučili
poprijeti za sidro ali krožec ter da se ne bojijo
peljati s sedežnico. Z osvojenim znanjem in
ker so otroci premagali strah pred strminami
ter se znajo samostojno voziti po žičničnih
napravah, lahko gredo starši brezskrbno s
svojimi otroki na smučišča. Še vedno priporočamo, da izberejo otrokom primerna in
prilagojena njihovemu znanju ter starosti.
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muzej novejše zgodovine slovenije
in
Zavod rihtarjeva domačija
vas ob 70-letnici tragedije
v jermendolu in na vražjem vrtcu
vabita na predstavitev
fotografskega opusa
vojnega fotoreporterja edija Šelhausa (1919–2011):

BABNO POLJE, VAS ČRNIH RUT
SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
EDIJA ŠELHAUSA
Babno Polje, petek 23. marec 2012, ob 18. uri
na turistični kmetiji Pri kovačiji.
Vstop prost!
Sodelujeta:

jožica Šparovec,
višja kustosinja v Muzeju novejše zgodovine Slovenije
Alenka veber,
Zavod Rihtarjeva domačija

Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica
www.cerknica.ozrk.si
tel.: 01 705 05 12, gsm: 031 460 916, fax: 059 076 820

Obveščamo vas, da bo v CERKNICI potekala

KRVODAJALSKA AKCIJA

Jožica Šparovec bo predstavila Šelhausov vojni in povojni
opus, ki ga hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Dobro desetletje dolgo sodelovanje z Edijem Šelhausom je med
drugim prineslo šest razstav, med njimi tudi razstavo Foto
zgodba, kjer je bila v okviru zgodbe o učiteljici Nadi iz Trave
predstavljena tudi fotografija patrole v belem v Babnem Polju.
Prvo fotografsko srečanje Alenke Veber z legendo vojnega in
povojnega fotoreporterstva sega v leto 1985. Kot mlado fotografinjo jo je ob obisku akviziterja v Babnem Polju prevzela
naslovnica knjige Fotozgodbe/Fotopriče/Photostories. Na
njej je, kot z žigom v rdeči barvi, odtisnjeno ime Edi Šelhaus.
Takrat ni niti slutila, da so v knjigi objavljene fotografije, posnete pozimi 1944/45, tudi iz Babnega Polja. Še več: ob sodelovanju z Jožico Šparovec je prepoznala več kot 30 fotografij,
posnetih v Babnem Polju.

v sredo, 28. marca 2012, od 7. do 14. ure,
v OSNOVNI ŠOLI CERKNICA
Vljudno vas prosimo, da vašim zaposlenim omogočite
odsotnost zaradi udeležbe na krvodajalski akciji, saj iz
zdravstva sporočajo, da primanjkuje krvi in nas še posebej
opozarjajo na zagotovljeno udeležbo stalnih krvodajalcev.
Za sodelovanje in razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo
in vas lepo pozdravljamo.
Sekretarka:
Nina Jerič l. r.

Strokovni sodelavec:
Gregor Pokleka l.r.

Vdovi na babnopoljskem pokopališču leta 1944 ali 1945.
(foto: Edi Šelhaus, Arhiv Muzej novejše zgodovine Slovenije)

Številka 74

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 1. marec 2012

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine
Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 50 z dne 22. 02. 2008), občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov in projektov v občini Loška dolina za leto 2012

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Loška dolina, telefon 01/7050 670, faks 01/7050 680.
2. Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
- mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje
mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet
mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),
- mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključeni
enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
- stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov –
neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški
najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode,
pisarniškega materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so
njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu
občine Loška dolina,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- programi in projekti se izvajajo za mladino v občini Loška dolina (mladi do
29 let),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov,
- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov
in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku
imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki so nosilci programov
in projektov, namenjenih predvsem mladim (mladi do 29 let). Pravico do
sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa
imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo
delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev:
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter za sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov za leto 2012 znaša 6.300,00 EUR.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje:
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih
članov v mladinskih programih in projektih, delež drugih sredstev za izvedbo
mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, ekonomičnost,
primerljivost in preventivnost. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina, ki ga
bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se
jo lahko osebno (kontaktna oseba Danica Zrim) ali na spletni strani občine
Loška dolina: http://www.loskadolina.si do roka za oddajo vlog.
Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, je 5. 4. 2012 oziroma zadnji
dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo bili z vsemi zahtevanimi prilogami,
dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS – MLADINSKI PROGRAMI 2012«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se
prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
8. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani
strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in
kriterijih iz javnega razpisa.
Občinska uprava občine Loška dolina bo v 45 dneh po zaključku javnega
razpisa izdala sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem
mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema sklepa bodo prijavitelji
lahko vložili pritožbo pri županu občine Loška dolina. Po pravnomočnosti
sklepa bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe
programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
9. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Danica Zrim, telefon 01/70-50-679, fax: 01/70-50-680,
e-mail: danica.zrim@loskadolina.si
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Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina
(Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23. 11. 2007), občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v občini Loška dolina za leto 2012

1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
trg pri Ložu.
2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Loška dolina za leto 2012.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so
lahko:
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih
skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih
izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov,
- druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Loška
dolina.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene
organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
- da aktivno delujejo najmanj eno leto,
- da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede
na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane občine Loška dolina,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
- sedež izvajalca,
- število članov iz občine Loška dolina,
- vsebino programa in
- stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o
merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij
na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za
leto 2012 znaša 10.700,00 EUR, in sicer za organizacije, ki imajo sedež
izven Upravne enote Cerknica v višini 1.500,00 EUR in za organizacije, ki
imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 9.200,00 EUR.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v občini
Loška dolina za leto 2012« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene
v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni
strani občine Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno (kontaktna oseba
Danica Zrim, tel. 70 50 679) ali na spletni strani občine Loška dolina: http://
www.loskadolina.si do roka za oddajo vlog.
8. Rok za predložitev prijav je do 12. aprila 2012.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz.
odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE
ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO
2012«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji
obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29. 01. 2010)
objavlja Občina Loška dolina

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2012

1. Besedilo javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev s področja
turizma v občini Loška dolina v letu 2012.
2. Pogoji in merila:
Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo
razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
- da so registrirani po Zakonu o društvih;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa Zakon o društvih;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
- da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
- da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji
programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče
leto (vključno s finančnim načrtom);
- da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na
območju občine in širše;
- da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja
turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).
Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja turizma
z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.
Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala
investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih
neprogramskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo
iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika.
V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem
javnem razpisu.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki
so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in ob
upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni programi
se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi
sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke =
proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila
zbranih točk in od vrednosti točke.
3. Okvirna višina sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša
5.000,00 EUR.
4. Rok porabe sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2012 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma

dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe
občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali
oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 30. 03. 2012 na naslov: Občina
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav,
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v prostorih
Občine Loška dolina.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS
- TURISTIČNA DRUŠTVA 2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov
pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno
oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa:
Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo v roku 10 dni po končanem razpisu
odprla pravočasno prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno
prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V kolikor bo komisija ugotovila,
da prijava ni popolna oziroma je le ta nerazumljiva, bo pozvala prijavitelja,
da v roku 8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da prijavo ustrezno dopolni.
Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure
oddana v prostorih Občine Loška dolina.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA
PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2012« in na hrbtni strani polni
naslov pošiljatelja.
Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se
zavržejo.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni,
in sicer v roku 45 dni po sprejemu proračuna. Sredstva bodo upravičenci koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina: www.loskadolina.si.
Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, in
sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 705 06 70 ali po elektronski pošti:
obcina@loskadolina.si.
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SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 19. januarja 2012

Danes je na Metelkovi 6 potekalo srečanje z novinarji, na katerem
je društvo Kerubin predstavilo umetniško-humanitarno akcijo za
pomoč pri obnovi Aurovilla, mesta na jugu Indije, ki ga je konec
decembra opustošil ciklon Thane. Prek skypa sta se iz Aurovilla
oglasila slovenska umetnika Miranda Rumina in Dalaj Eegol, ki
na prizadetem območju organizirata stalne umetniške rezidence,
prostovoljcem, ki bi pomagali pri obnovi, pa ponujata hrano in
prenočišče.
Auroville je mesto na jugovzhodu Indije, ki je nastalo po ideji
francoske umetnice Mirre Alfasa in indijskega modreca in borca
za osamosvojitev Sri Aurobinda. Trenutno tam stalno živi okrog
2000 ljudi z vsega sveta, načrti so narejeni za 50.000 prebivalcev.
Mesto, ki deluje pod okriljem Unesca in indijske vlade, je zgled
življenja v sožitju med ljudmi in naravo.
Nad situacijo v Aurovillu je zaskrbljen tudi Janez Matos, ustanovitelj
društva Ekologi brez meja, ki organizira akcijo Očistimo Slovenijo.
"Pred tremi leti sva bila z ženo Petro v Aurovillu, in odločila sva
se, da se tja nekoč preseliva za stalno. Vmes sva ustanovila društvo
Ekologi brez meja prav z namenom, da bi vozila prostovoljce v
Auroville. Žal mi je, da se je tam zgodila katastrofa. Podpirava
akcijo društva Kerubin in vabiva ljudi, da obiščejo Auroville.
Midva sva se tam veliko naučila, postala sva boljša človeka."
Dalaj Eegol, znani slovenski raper in slikar, je povedal: "V 50.
prejšnjega stoletja so na območju Aurovilla, kjer je bila prej
puščava, zasadili ogromno število dreves. Skoraj vsa ta drevesa
so zdaj padla v eni sami noči. Prizadeto območje je veliko za pol
Slovenije. Indija je precej kaotična dežela, zato po katastrofi ni bilo
nobene organizirane pomoči. Vsak se je moral znajti sam. Ljudje
še vedno odpravljajo škodo v glavnem okrog svojih domovanj.
Ocenjujem, da je dela za najmanj tri leta. Zato vabim ljudi, ki jim
je prostovoljstvo blizu in imajo radi naravo, da se nam pridružijo.
V zameno za pomoč jim nudimo brezplačno nastanitev in hrano.
Iščemo ljudi, ki znajo delati in živeti z naravo. Tu so umetniški
ateljeji, obkroženi z divjo naravo."

Nekaj umetnikov se je že odzvalo. Prvi v Auroville prihaja
slovenski kipar v lesu Dušan Gerlica, ki bo - poleg svojega
umetniškega ustvarjanja - ljudi tam učil, kako delati z lesom.
Javilo se je tudi že nekaj prostovoljcev, a problem je zagotoviti
denar za letalske vozovnice.
Miranda Rumina in Dalaj Eegol se za podporo zahvaljujeta
slovenskemu veleposlaništvu v Indiji, čakata pa še na podporo
Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kulturo pri
ustanavljanju stalne rezidence za slovenske umetnike. "V
društvu Kerubin smo zavezani lepoti, ekologiji v povezavi z
umetnostjo, hkrati pa opozarjamo na trenutno situacijo v svetu.
Z malo materialnih sredstev znamo živeti bogato življenje. Zato
ljudem sporočam: ozrite se še kam drugam, poglejte čez svoj plot.
Razširite svoje meje spoznavanja in se naučite, kako dostojno
preživeti v katastrofi."
Umetnika vabita tudi vse, ki jim je umetnost blizu, da odkupijo
nekaj njunih del, ki so razstavljena na spletni strani www.kerubin.
si/akcija. Izkupiček bo šel za obnovo Aurovilla. "Slovenska družba
je kljub recesiji zelo bogata, zato računava na podporo," pravita.
"Hvala vsem, ki ste slišali najin glas in ste nama že priskočili na
pomoč. Zdi se mi, da se z nekaterimi po katastrofi veliko bolje
slišimo, kot smo se prej."
Press materiali: www.kerubin.com/?c=si/kerubin-akcija/press
Video zapisi tiskovne konference:
http://www.youtube.com/watch?v=cOfosF5ZF-U
http://www.youtube.com/watch?v=sBeUyCitT5A
http://www.youtube.com/watch?v=cS-WUSO0OZE
http://www.youtube.com/watch?v=kg6cC90gzjA

Miranda Rumina, multimedijska umetnica, vidi Auroville kot
laboratorij, od koder se novo znanje širi po svetu. "Dovolj je, da
želiš spreminjati svet na bolje," pravi. "Tu se učimo solidarnosti.
Po katastrofi se z elektriko napajamo iz generatorjev. Mi smo po
18 dnevih dobili elektriko, na streho naše hiše smo namestili tudi
sončne kolektorje. Polovica Aurovilla pa je še vedno brez elektrike,
tudi pitna voda je problem. Cunami leta 2004 je prizadel obalo,
ciklon Thane pa je v noči s 30. na 31. december izruval vsa
največja drevesa. Zjutraj smo se zbudili v povsem drugem svetu,
kot bi bili v vojnem filmu. Obnova bo trajala še dolgo. Enostavno
je premalo ljudi, da bi vse to očistili."
V Aurovillu je torej zdaj na vrsti zdravljenje krajine in ljudi. Stik
z zunanjim svetom in pomoč, ki od tam prihaja, Mirandi Rumina
in Dalaju Eegolu veliko pomeni. Nujno je, da v katastrofo
pokukajo tudi ljudje, ki z njo niso neposredno obremenjeni.
"V globalnem svetu smo vsi usodno povezani," pravi Miranda
Rumina. "Katastrofa je vedno univerzalna, in ta izkušnja je za
zdajšnji čas veliko bolj primerna kot razmišljanje o tem, katero
obleko bi jutri oblekli. V take zgodbe bi morali pokukati tudi tisti,
ki niso neposredno izkusili katastrofe."

Koncert
KulturnI dom StarI trg prI ložu
nedelja, 4. marec 2012, ob 17. uri
Predprodaja kart: Trgovina Sonček Stari trg in eno uro pred predstavo.
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