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UVODNIK
Spoštovani!
Tale uvod pišem na počitnicah. Sredi koledarskega poletja sedim na balkonu počitniške hišice zavita v odejo in
zmrzujem. In pomislim na nedavno predavanje dr. Lučke Kajfež Bogataj v Babnem Polju, na katerem nam je
predstavila globalno segrevanje. Kljub vsem znanstveno dokazljivim argumentom je v segrevanje težko verjeti.
Ali pa nas zapelje misel, da je »globalno« nekje drugje, daleč od nas in bo mimo generacija, dve… preden pride
tudi v našo deželo. Nas (oziroma mene, da ne bom koga »obtožila« po krivem) namreč zebe.
Pa bo prišlo sonce in nas segrelo. In upam, spoštovana bralka, cenjeni bralec, da bo k boljšemu razpoloženju
pripomoglo tudi prebiranje današnjega Obrh-a. Da se boste tudi nasmejali in obudili prijetne spomine na
dogajanja v preteklih dveh mesecih. Kajti – dogodkov ni bilo malo in o mnogih lahko preberete na današnjih straneh. kar nekaj pa jih je »šlo mimo«. Tudi zato, ker običajno mine kar mesec dni od »zadnjega roka
za oddajo prispevkov« pa do dne, ko glasilo pride v vaše nabiralnike. Tu tiči tudi odgovor tistim, ki me
včasih sprašujete, kako da določeni prispevki ali vabila niso objavljeni. Glasilo, ki izhaja le pet krat letno,
ima namreč svoje zakonitosti, ki pogojujejo naše delo.
Morda še kaj, česar se v tem trenutku ne spomnim, zagotovo pa smo zamudili čudoviti koncert PZ Kr,snice in morda nam uspe o njem dobiti prispevek za naslednjo številko. Pa o oratoriju, ki je velikemu število otrok popestril in
obogatil počitnice. Pa o galoperskih dirkah…
Ker smo sredi počitniškega obdobja, bi bilo morda zanimivo prebrati, kako se v tem času z vidika turizma
odreže naša dolina. Smo zanimiva destinacija? Nas obiščejo turisti – koliko, od kod prihajajo, kaj jih zanima
… Seveda ne mislim na grad Snežnik, ta se trži sam, ampak na vse tiste zanimive ponudbe, ki jih domačini
največkrat niti ne opazimo več, pa so pravi mali zakladi te prelepe doline – Obrh s svojimi tisočerimi skrivnostmi, gozd, v katerem imamo veliko število stroko zaščitenih rastlin, pa tudi živali – z medvedom na čelu.
Pa arhitekturna dediščina (o kateri zelo rad govori župnik, gospod Janez Kebe, ki se prav v teh dneh poslavlja
od naše doline), mnogokrat le še v razvalinah (npr. Loški grad), a z bogato zgodovino, o kateri vemo tako malo.
Prav gotovo ste tudi vi že večkrat slišali, da bistvo sodobnega turizma niso toliko objekti, narava, destinacije
same, temveč – zgodbe. Če je dobra, privabi več gostov kot še tako razkošna ponudba. Mogoče je v tem naša
priložnost. Mogoče v stolpu pri cerkvi Sv. Petra in Pavla v Ložu straši, pa si tega ne upamo povedati. Mogoče se
v gozdu na Devinu zbirajo vilini in škratje, pa to kot veliko skrivnost čuvamo zase. Mogoče iz Golobine kdaj pa
kdaj pokuka povodni mož, ki se ne pusti fotografirati in tako nimamo dokaza. Mogoče …
Brez zamere – šalim se. Ali pa tudi ne – prepustite se lastni domišljiji in morda ustvarite čudovite zgodbe, ki
govorijo o bogastvu naše zgodovine, pokrajine in ljudi. Gospa Milena nam je v tej številki lepo pokazala pot –
preberite »Frgerco« - take zgodbe bomo še z veseljem objavljali.
Prepustite se počitniškemu vzdušju!
PRIPIS: NE SPREGLEJTE razpisa za občinska priznanja. Zagotovo so med nami zaslužni in zdaj je pravi trenutek, da se jih spomnimo.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. oktober 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: »Žanjica na srednjeveškem dnevu pri gradu
Snežnik«, avtor Matjaž Žnidaršič • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta
V mesecu juniju je potekala 11. redna seja
Občinskega sveta Občine Loška dolina, na
kateri so svetnice in svetniki obravnavali
dvanajst točk dnevnega reda.
Najprej so svetnice in svetniki potrdili dnevni red tekoče seje in sprejeli zapisnik pretekle
seje, nato pa so sprejeli Odlok o spremembah
odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave. Ker je šlo za manj zahtevne
spremembe, je bil odlok sprejet po skrajšanem
postopku. Prav tako je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest v Občini Loška dolina. S sprejetim odlokom se spreminja oziroma dopolnjuje obstoječ
seznam javnih poti, in sicer se je skupna dol-

žina poti povečala s 30,051 km na 31,998 km.
V naslednji točki so občinski svetniki potrdili
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Loška dolina. Obstoječi odlok je bilo potrebno
spremeniti zaradi uvedbe dodatne storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov. Nato so
svetniki podali soglasje k ceni oskrbe s pitno
vodo, k cenam storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in k cenam storitev odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode. Z devetimi glasovi proti pa so zavrnili
predlog sklepa, da se cena prevzema blata iz
greznic in cena ravnanja z blatom iz greznic
do nadaljnjega občanom subvencionira v višini 50 %. Občinski svetnik g. Marko Gorše je

glede ravnanja z blatom iz greznic predlagal,
da se sprejme ustrezen akt o sofinanciranju
odvoza in prevzema blata iz greznic in cena
ravnanja z blatom ter o sofinanciranju malih
čistilnih naprav v naseljih, kjer javna infrastruktura čiščenja in odvajanja fekalni vod ni
izgrajena oz. predvidena za izgradnjo. Akt o
sofinanciranju naj stopi v veljavo najkasneje do
1. 1. 2013. O predlaganem sklepu se je glasovalo in je bil sprejet z enajstimi glasovi za. Nato so
se svetnice in svetniki seznanili z investicijsko
dokumentacijo za »Obnovo ceste Markovec
– Viševek« ter s poročili Nadzornega odbora
Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru
nad proračunskima postavkama »Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011«
in »Sredstva za plače delavcev«.

Andreja Porok

Učencem 5. b
Lansko šolsko leto
na Zagradnih njivah smo končali
in se brezbrižno
na počitnice podali.
Septembra smo skupaj
v 5. razred napredovali,
že kar dobro drug drugega poznali.

Uspešni osnovnošolci
pri županu
Kot bi trenil, smo prišli do konca šolskega leta 2011/2012. Deveti razred pa je zaključil še pred
ostalimi in se za vedno poslovil od osnovnošolskih klopi. Takoj po valeti so se pričeli vpisi v
srednje šole. Še preden pa se pričnejo prave počitnice, je najuspešnejše učence sprejel župan
in jim podelil priznanja.
V skladu z odlokom o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
prejmejo bronasti grb učenci za odlično delo v vseh letih šolanja, priznanje Občine Loška
dolina pa prejmejo učenci za odlično delo v zadnjem letu šolanja.

Bronasti grb Občine Loška dolina
je letos prejel Tine Žnidaršič

Priznanje Občine Loška dolina

pa so prejeli Anja Robek, Jasmina Ožbolt, Ana Žnidaršič in Anja Petrič.

Poleg tega, da veliko smo se učili,
smo tudi drugače dejavni bili:
otroke v vrtcu smo obiskovali,
z učenci iz Čabra sodelovali,
v Čatežu plavati se naučili,
na Brežiškem gradu o preteklosti se učili.
Ob zaključku 5. razreda
velko uspeha za naprej vam želim,
upam pa le, da še kakšen
vaš pozdrav dobim.
Razredničarka: Anita Bajec

čestitamo in jim želimo
grba in priznanj iskreno
ga
ste
na
bro
m
iko
mn
eje
Pr
v nadaljnjem šolanju.
še veliko učnih uspehov
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Veselimo se življenja
Po štiridesetih letih delovanja v Loški dolini se domači župnik, gospod Janez Kebe, poslavlja. Preden odide na drugo delovno
mesto, pa smo mu vzeli nekaj časa in z njim poklepetali.
Gospod Janez Kebe je zanimiv in zgovoren sogovornik, z veliko vedenja in bogatim jezikom. Uvodoma sva spregovorila
o njegovi mladosti, dobi šolanja (za različne poklice), iskanju prave odločitve. O tem lahko več preberete v njegovi zadnji
knjigi »Cerkniško jezero in ljudje ob njem«, zato se tu ne bomo ponavljali. Naj napišem le, da gospod Kebe pravi, da se je
v njegovem imenu odločil nekdo drugi in da mu je bilo delo duhovnika usojeno. Morda so bile krive »Šmarnice« v času
njegovega službovanja v Postojni, ki so govorile o duhovništvu. Ali pa gospod Roman Štepančič, s katerim sta spregovorila na
mestnem avtobusu v času službovanja v Ljubljani.
dar je šlo za izreden primer. Ker sem faro
poznal, mi jo je bilo lažje prevzeti, glede na
to, da ni bilo mogoče narediti primo predaje.
■ V Loško dolino ste znova prišli leta
1977. Ali vas je bilo kaj strah, glede na to,
da je fara zelo velika? Celo med največjimi
v Sloveniji?

Gospod Janez Kebe ob prejemu priznanja
Občine Cerknica (foto arhiv Janez Kebe)

■ Kakor koli že, leta 1971 ste imeli novo
mašo in takoj so vas poslali za kaplana k
nam – v Stari trg pri Ložu.
Drži. Tu je bil takrat župnik gospod Janez
Voljč, ki je prisostvoval moji novi maši. In
prva stvar, ki sem jo v dolini opazil, je bila
uporaba domačih hišnih imen, ki so tudi
mene zelo pritegnila. Tudi v mojem rojstnem kraju so (in jih še) uporabljali domača
imena in z velikim veseljem sem jih začel
raziskovati in uporabljati tudi v Loški dolini.
Že kot bogoslovec pa sem napeljeval elektriko po tukajšnjih cerkvah, pa tudi pri dveh
hišah. Tako sem dolino že nekaj malega poznal skozi svoje znanje elektrikarja, ki mi je
zelo prav prišlo tudi kasneje in sem tudi že
kot kaplan urejal elektriko po dolinskih cerkvah.
Tu sem bil tri leta, potem pa me je nadškof
Pogačnik postavil za župnijskega upravitelja v Starem trgu ob Kolpi. Tam sem se lepo
vživel, Belokrajnci so odprti, srčni ljudje in
dobro smo se razumeli. Hitro smo začeli z
obnovo cerkva in sredi dela me je presenetila
novica, da se je župnik Janez Voljč smrtno
ponesrečil. Zaprosili so me, če bi šel za župnika nazaj sem, kar sicer ni običajno, ven-

Težko sem prišel in spomnim se, da mesec
dni nisem dobro spal. Pa sem se hitro vživel.
Fara je res velika, obsega 25 cerkva in sedem
zgradb, tako moramo skrbeti za kar 32 – nemajhnih – streh. Župnik mora biti tukaj zelo
dober gospodar in v času, kar sem tu, nam
je uspelo na vseh stavbah zamenjati kritino.
Veliko pa smo delali tudi na osuševanju temeljev, saj je vlaga v cerkvah zelo velika težava. Stari trg, Sv. Ana, Klance, Podcerkev,
Knežja Njiva … stene v cerkvah so bile povsem zelene od plesni, po ureditvi osuševanja
pa so stene že v treh mesecih dobile povsem
belo barvo.
Najpomembnejše pa je seveda moje delo z
ljudmi. Veseli me, da imamo v fari pet zakonskih in deset molitvenih skupin, župnijski svet, biblično skupino, skavte, in druge
oblike druženja. Bodočnost Cerkve je v
majhnih skupinah in predvsem sem vesel
aktivnosti zakonskih skupin. V njih se pogovarjamo in iščemo rešitve za težave. Težave vedno so in bodo in pomembno je iskati
rešitve, spodbujati eden drugega. Mlade je
sicer težko privabiti v zakonsko skupino, ko
pridejo in sodelujejo, pa so zelo zadovoljni.
■ Že kot kaplan ste delali tudi z otroki.
Z veroukom se pravzaprav ukvarjate ves
čas in spremljali ste kar nekaj generacij.
Je velika razlika med otroci pred 40 leti in
današnjimi?
Zelo velika. Najprej številčna – prva leta sem
učil dve skupini po 30 mladincev, torej je 60
mladih prihajalo v to malo sobo in bili smo
»nagneteni kot šibice«. Ni bilo televizije, sodobnih komunikacij, diska … Kasneje je vse

to prišlo in mladina se je v svetu sodobne tehnike močno spremenila. Današnje generacije
so povsem drugačne in pravzaprav že deset
let predstavlja veliko razliko v miselnosti.
Današnji človek premalo bere, ampak predvsem gleda in posluša. Razmišljanje se razvija le ob branju, današnje komunikacije pa
ponujajo le spremljanje in ljudje verjamejo
vse, kar vidijo in slišijo. Izgubili so kritičnost.
Branje je izrednega pomena. V osnovnih šolah imajo programe za spodbujanje branja,
kot je npr. bralna značka, a so včasih med
čtivi tudi neprimerne vsebine. Bolj bi morali biti pozorni na vrednote, ki jih vsebujejo
knjige. Vrednote, ki človeka bogatijo.
■ Delo z otroki je danes povsem drugače
izziv. Pa ga še radi sprejmete?
Vsekakor. Zdaj delam predvsem z nižjimi
letniki in mislim, da je vloga učitelja, vzgojitelja izredno pomembna. Niso tako pomembni učbeniki, ampak človek, ob katerem otroci čutijo, da jih ima rad. In s seboj
v življenje bodo odnesli prav spomine na
občutek, da jih je imel učitelj rad, ne pa spomine na vsebino, ki so se jo učili.
■ Počasi se poslavljate od naše fare – česa
se najbolj spominjate? So stvari v času
vašega dela v Loški dolini, ki se jih vedno
znova in z veseljem spominjate? Posebnih
dogodkov, posebnih ljudi …
Predvsem nikoli ne bom pozabil hvaležnosti, ki sem je deležen ob obisku bolnikov.
Z zakramenti jim prinesem mir in upanje.
Človek ima telo in dušo. Zakramenti so zakramenti vere in zdravijo našo dušo, našega
duha. Že samo kesanje nad slabim v našem
življenju je zdravilo za našo dušo. Zdravje
duše pa vpliva na zdravje telesa. To potrjujejo tudi zdravniki. Vrhunski zdravnik akademik prof. dr. Jože Trontelj, ki je tudi moj
daljni sorodnik, močno poudarja pomembnost duhovne oskrbe bolnikov. Bolniki lahko dobijo duševno in telesno zdravje že po
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molitvi in ko iz srca odpustijo drugim. A
pri tem je važna vera, ker Kristus je dejal:
“Tiste, ki bodo verovali, bodo spremljala ta
znamenja: … na bolnike bodo polagali roke
in ti bodo ozdraveli” (Mr 16, 17–18). To sem
sam doživel pred devetimi leti. Ko se mi je
po molitvi v molitveni skupini zdravje za pet
let popolnoma vrnilo.
■ Obisk bolnih sicer jemljete kot del
svojih obveznosti. Ampak, ali vam je kdaj
vendarle tesno pri srcu?
Spominjam, ko sem v bolnišnici obiskoval
hudo bolnega očeta. Poleg njega so umirali
zelo mladi ljudje. Pri enem teh obiskov me je
za pomoč prosila mama dvajsetletnega mladeniča. Naj ga pripravim, naj sprejme tudi
svojo smrt v veri upanja, saj je veren fant.
Ne vem, ali zdravniki vedno povedo, kakšna
je bolezen. Če človek veruje Jezusovim besedam “Kdor v mene veruje, bo živel, tudi
če umre” (Jan 11, 25), potem ni za kristjana
nikoli brezupne situacije. Za velikim petkom
pride velika noč.
■ Gospod Kebe, doživeli ste mnogo
različnih stvari. Kakšen je vaš pogled
na čas dela v dolini po tolikih letih
službovanja?
Hvaležen sem. Zdaj, ko sem starejši, še bolj
gledam nazaj, na lepe trenutke, na božjo milost, na vero pri ljudeh. Hvaležen sem, da
ljudje sprejmejo tolažbo in upanje, ki ju pošilja Bog preko nas – duhovnikov.
Zemeljska slava je zelo kratka in minljiva.
Naj tudi vam povem zgodbo, ki sem jo povedal tudi v zahvalnem govoru ob prejemu
najvišjega priznanja Občine Cerknica v letošnjem letu. Ob izvolitvi papeža je bil včasih
del obreda, da je nekdo od njegovih sodelavcev zažgal pred njim kosem prediva in dejal:
»Poglej, oče, tako mine slava sveta.«
■ Vsekakor ste tudi vi deležni nekaj slave,
ki vam jo prinaša vaše literarno delo.
Ste že v mladih letih razmišljali o tem,
da se boste nekoč ukvarjali s pisanjem,
literaturo, predvsem pa z raziskovanjem?
Niti ne, verjetno pa sem to nagnjenost
malo podedoval. Stric moje stare mame
Gregor Kebe je napisal prvo poročilo o
domačinih ob Cerkniškem jezeru že leta
1860 in je izšlo v Novicah. Jaz pa sem
prvič zapisal pesem v tretjem razredu.
In sicer pesem o krompirju, ki mi jo je
povedal oče, kasneje pa še pesem »Tožba
starega Kranjca«. Zdi se mi, da sem že takrat imel literaturo v sebi, a se za pisanje
nisem zanimal vse do leta 1987, ko sem
napisal prvo knjigo – o Križni gori. Takrat pa me je »zagrabilo« in kaže, da se
določene stvari v človeku začno razvijati
tudi v starejših letih.

LJUDJE IZ SOSESKE

■ Kaj pa se je pravzaprav zgodilo, da ste se
odločili napisati svoj prvenec – o Križni gori?
Začeli smo obnavljati kapelice, več kot sto
ljudi je sodelovalo. In takrat sem pomislil na
to, da bi opisal zgodovino Križne gore. Ko
pa sem začel pisati, so se stvari vedno bolj
odpirale, poglabljale in nastala je več kot
sto strani obsegajoča knjiga, ki so jo ljudje
sprejeli s silnim veseljem. Natisnili smo tri
tisoč izvodov in danes ni mogoče dobiti niti
enega več. Naj pa povem, da so letos posneli
dokumentarni film o Križni gori, ki bo na
sporedu TV Slovenija v mesecu decembru.
■ Je bila prav ta prva knjiga motivacija
za nadaljevanje vašega literarnega in
raziskovalnega dela?
Zdi se, da res. Pomislil sem, da bi napisal
zgodovino župnije. Deset let sem zbiral,
raziskoval in pisal in v knjigo »Loška dolina
z Babnim Poljem« je res vloženo ogromno
dela. Do polnoči so svetile luči. Drugi del je
šel hitreje, zanj sem potreboval šest let. Je pa
seveda tudi bilo veliko brskanja po arhivih
in raziskovalnega dela, saj sem opisal rodbine teh krajev. Vesel sem, da sem objavil tudi
hišne znake in naj za primerjavo povem, da
jih je prof. Janez Bogataj objavil dvanajst z
Otoka, jaz pa kar tristo s področja Loške doline in okolice jezera.
V knjigah sem se posvetil tudi varovanju
arhitekturne dediščine in objavil kar nekaj
fotografij starih portalov, hišnih stropov …
Gre za zelo bogato dediščino in veseli me, da
nekateri tudi danes ob obnovi starih ali celo
gradnji novih hiš vgradijo stare portale. Naj
kot zanimivost povem, da je moral v časih,
ko so te portale izdelovali, kamnosek udariti
kar deset tisočkrat in pri tem niti enkrat ni
smel »udariti mimo«.
Omenil sem že, da nekateri znajo ceniti dediščino, vendar so redki, veliko arhitekturne
dediščine se je uničilo. Premalo spoštujemo
svojo dediščino. Ne pomislimo, da tujca, ki
obišče naše kraje, ne zanimajo nove hiše, niti
sodobni objekti, temveč kulturna, krajinska,
arhitekturna … dediščina.
■ Knjige, kot so vaše, pa pravzaprav tudi
pripomorejo k ohranjanju – s fotografijami, opisi … Tudi knjiga o Cerkniškem
jezeru, ki ste jo pisali – koliko časa?
Sedem let. Gre za zelo obsežno delo, je pa
danes veliko lažje pisati. Prvo knjigo sem
pisal še na roke, drugo pa že na računalnik,
ki sem se ga (tudi brez tečaja) hitro privadil.
Čas pisanja prve knjige je prava »kamena
doba« v primerjavi s pisanjem danes. Če pomislim samo na opombe – druga knjiga jih
ima 2740 in, če bi jih pisal ročno …
■ Gospod Kebe, med najinim pogovorom
kar mimogrede navajate veliko podatkov
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– datume, številke, kraje … na pamet.
Očitno imate dober spomin.
Imam, predvsem za zgodovinske podatke.
Sem pa včasih tudi raztresen in takrat rad
povem anekdoto, da je profesorsko biti raztresen ali pozabljati, saj je celo Isaac Newton
dal kuhati uro in gledal na jajce …
■ Samo, da ni bilo nič hudega. Gospod
Kebe, po štiridesetih letih odhajate. Kam?
Za župnika na Kopanj, to je pet kilometrov
od Grosupljega. Kot je rekel gospod škof dr.
Jamnik pri birmi, odhajam po Prešernovih
poteh, saj je tam dve ali tri leta pri svojem
stricu bival France Prešeren.
Cerkev je na hribčku, poleg župnišče in pokopališče, pa letos obnovljena šola in vrtec, pod
hribčkom pa stoji vas Velika Račna. Tam bom
bolj sam in, če Bog da, bom lahko tudi pisal.
■ Ste sami želeli ostati za župnika in
izbrali kraj?
Do sedaj so mi na škofiji govorili, naj kar
ostanem tu, dokler ne grem v dom, saj ima
župnija tudi kaplana. Zdaj pa se število kaplanov rapidno zmanjšuje, letos je v naši škofiji
samo ena nova maša, v mojem času pa jih je
bilo petindvajset. In na škofiji se morajo prilagoditi novim okoliščinam. Župnik, ki bo prišel v Stari trg, bo delo moral organizirati tudi
s pomočjo laikov, saj bo v bližnji prihodnosti
verjetno ostal brez kaplana.
No, jaz sem imel v mislih, da bi odšel nekam
za pomočnika. Ker pa mi zdravje, s “pomagali iz lekarne” še kar dobro služi, hvala
Bogu, so se na škofiji odločili, da sem še lahko župnik.
■ Od faranov se boste poslovili 22. julija z
mašo na Vražjem vrtcu in 29. julija v
Starem trgu. Imate tudi kakšno besedo v
slovo za bralce Obrha?
Najprej priporočilo za novega župnika g. Boštjana Modica. Župljanom ga priporočam,
da ga lepo sprejmejo in za njega lepo skrbijo,
kot so zame, kar se vsem lepo zahvaljujem.
Glede samega glasila naj povem, da sem vesel, da vsebuje župnijsko stran in želim, da
tako tudi ostane.
Bralcem pa polagam na srce, naj ohranjajo
našo dediščino. In predvsem naj negujejo družino, da bodo otroci živeli mirno in srečno.
Da bodo deležni razumevanja in ljubezni in s
seboj v življenje odnesli občutek varnosti. Da
bi se pravzaprav veselili življenja in vsega, kar
nam prinese na pot. Težave pa naj sprejmejo z
upanjem, ki ne osramoti, kot pravi France Prešeren: “Da srečen je le ta, kdor z Bogomilo up
sreče v prsih onstran groba hrani.”
Gospod Janez Kebe, hvala za pogovor in
srečno v novi fari!
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Jera Razdrih

Naš kolektiv ali 7 veličastnih

Za večino delovnih
ljudi prihaja čas
poletnih dopustov, za druge
pa čas najbolj
trdega
dela
v službah. In
med njimi sem
tudi jaz.
Ampak
od
mene nikar ne
pričakujte stokanja in obupovanja
nad preobilico dela! Sem
namreč ena tistih srečnic, ki je
zaposlena v vrhunski delovni ekipi. Ta deluje v prostorih blagajne Postojnske jame. Na
čelu naše »velike hiške« je vodja blagajne,
ki je poosebljena mirnost in obenem človek
z veliko začetnico. Spretno in potrpežljivo
nas vodi skozi vse delovne izzive. Kljub vse
večjim službenim bremenom na svojih ramenih ostaja močna in trdna opora celotni
ekipi. Ker jo tudi mi spoštujemo in ji popolnoma verjamemo in zaupamo, bi nas lahko
prepričala tudi v to, da krokodili letijo, pa
čeprav zelo nizko. Je naša učiteljica in psihoterapevtka obenem. In ker tega najverjetneje ne bo brala, naj vas ne obhajajo zlobni
pomisleki, da je namen mojega pisanja zgolj
na prozoren način priti do povišice. Vse to
je resnica, čista resnica in nič drugega kot
resnica. In tako mi bog pomagaj!
Potem pa so tu še ostali sodelavci, ki so vsi
in vsak posebej krivi za odlično vzdušje, ki
vlada v našem kolektivu. Najprej je tu naš
edini moški predstavnik. Med nami ima
zaradi svoje edinstvenosti poseben položaj
in prednost. Je človek mirnega duha in hitrih misli. Je tudi ljubitelj besednih iger in
jih najraje uporablja zjutraj, pred jutranjo
kavo. In nato skozi ves delavnik. Res da mu
ni lahko obvladovati vseh nas žensk okoli
sebe, ampak kaj hočemo; kot petelin v kokošnjaku mora tudi on plačevati svojo ceno
za uživanje v dobri ženski družbi. Naslednja
je glasna in prodorna marjetica, za katero
noben dan ni tako temačen, da bi dovolila,
da nam bi to pokvarilo razpoloženje. Zase
pravi, da je polna sama sebe kot fruktalov
sok. Resnica pa je, da le zamenjuje samovšečnost za zdravo samozavest. Vedno ima
pripravljen odgovor za vsako šalo na svoj
račun, ki ga servira s svetlobno hitrostjo in
visokimi obrestmi. Naslednja od sodelavk je
precej drugačna osebnost. Prvi vtis o njej je
precej manj izstopajoč. S svojo iskreno skrbjo za vse in vsakogar pa prekaša prav vsako dobrodelno ustanovo tega sveta. In kar

koli že človek potrebuje v določenem trenutku, najde v svoji
»Sport-Billy« torbici. Sezonska delavka – povratnica je
najbučnejša članica našega
kolektiva. Ko se pogovarja
z gosti ob svojemu prvem
blagajniškem pultu, so turisti ob zadnjem včasih precej zmedeni, ker ne najdejo
prave povezave med svojimi
željami in tem, kar slišijo. Tako
se je npr. že zgodilo, da so bili nič
hudega sluteči poljski turisti nemalo
začudeni nad ponudbo blagajničarke, ki jim
je priporočala japonske avdio vodnike za
vodenje po Postojnski jami. Seveda so slišali
to sodelavko, ki je pri prvi blagajni japonski
družini ponujala vodnike v njihovi materinščini … Druga sezonska delavka se nam je
pridružila letos in je prava tiha voda. Brez
prenesenega pomena. Je umirjena in, kar
se dela tiče, vsak dan bolj spretna. Čudijo jo
enake stvari, ki so nekaj let nazaj, ko sem šele
začenjala kariero prodajalke vstopnic, presenečale tudi mene. Npr. kako se ti po nekaj
urah preskakovanja iz enega tujega jezika v
drugega začne zapletati jezik, kako smo ljudje v tujini slabi opazovalci označb za določene lokacije, kako sta lahko pantomima in
risarska sposobnost uporabni pri komunikaciji s turisti in podobno.
Občasno se nam pridruži tudi sodelavka s
sosednje turistične destinacije in takrat šalam ni videti konca. Ne glede na to, o čem
teče beseda, ji nikoli ne zmanjka komentarjev, začinjenih s pristnim, inteligentnim
in precej angleškim humorjem. Zato smo
je vedno veseli in ji z veseljem, če imamo
le čas, v znak dobrodošlice skuhamo dobro
kavo (brez mleka). Do lani je bila del naše
ekipe tudi klepetava hiperaktivna mravljica,
ki pa je začutila zunaj našega kolektiva nove
izzive zase in je zato odšla novim zmagam
naproti …

in predvsem svoje sezonske službene družine ne želim zamenjati vsaj še nekaj časa, če
sploh kdaj. In tudi, če bi se mi v prihodnosti
ponudila priložnost za ugodnejše delovno
mesto, sem prepričana, da takega kolektiva
ne bom imela nikoli več. Zato so in bodo
moji sedanji sodelavci za vedno zapisani v
mojem srcu in spominu kot nekaj zelo lepega, kar mi je prineslo življenje na delovnem
in nenazadnje tudi osebnem področju. Kot
dobra služba so v današnjih časih redkost
tudi dobri prijatelji, mar ne?

HELENIN PILATES
3. oktobra 2011 na prvo uro pilatesa
smo prišle in se spraševale:
'' Le kaj to je in kako to gre?''
S seboj prinesle smo telovadne blazine
in kmalu ugotovile,
da tudi žogo bomo rabile.
Ponedeljek in četrtek to dneva sta bila,
ko za eno uro šolska telovadnica naša je bila.
Pravilno dihanje pomemben del pilatesa je,
in kmalu '' Popek noter, ramena od ušes''
slišale smo vse.
Na začetku naenkrat vse to
težko smo uskladile,
a kmalu (zato) kar nekaj mišic pridobile.
Veliko različnih vaj smo naredile in se na
koncu večkrat ob mirni glasbi in soju svečk
prijetno sprostile.

Ker preživimo toliko časa skupaj, smo na nek
način presegli službeni nivo in postali tudi
osebni prijatelji. Tako si vsaj rada domišljam.
Sama se namreč v družbi teh sedmih popolnoma različnih karakterjev počutim izjemno.
Vsak od nas je sicer svet zase, vsi skupaj pa sestavljamo popolno celoto in pravo »astrofizikalno formulo« za uspešno delo kljub dolgim
in psihično napornim delavnikom.

Med vadbo včasih smo »stokale«,
se nasmejale, potile in vmes
spodbudne besede od Helene dobile.
Do konca marca
samo še nekaj vztrajalo nas je,
a kljub temu smo sklenile,
da do oktobra naših izklesanih
teles ne bomo zapustile.

Kljub temu, da včasih dobim občutek, da
preživim najlepše poletne dneve zaprta med
štirimi stenami, pa svojega delovnega okolja

Jana Mlakar
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Janja URBIHA

Zaključek 6. baletne sezone
13. maja je bila v Postojni na vrsti
zaključna predstava Baletnega društva
Postojna, ki je vsako leto vrhunec
društvenega dogajanja. Letošnjo so
poimenovali Ko bom velika, bom
balerina.
Zgodbo o deklici, ki se sprašuje, kaj bo, ko
odraste, je pripravila in skozi predstavo
pripovedovala ena od dolgoletnih članica
društva Sara Požar. Njene sanje pa so skozi
baletne korake in gibe prikupno odplesale
plesalke in plesalec, združeni v devetnajst
baletnih točk na odru kulturnega doma v
Postojni. Del te čudovite zgodbe so bile tudi
naše plesalke, s tem mislim na deklice, ki
balet vadijo v prostorih OŠ v Iga vasi pod
budnim očesom mentorice Jelene Milovanovič. Naše najmlajše iz skupine Škratkov so
se škratovsko navihane v prikupnih zelenih
hlačkah po odru sprehodile v spremstvu plišastih kužkov. Plesalke iz skupine Cekinčkov
so odplesale Sarine sanje o tem, kako bo nekoč postala slikarka, najstarejše Metuljčice
pa so se predstavile v sanjah o tem, da bodo
nekoč morda modne ustvarjalke. Tudi druge članice so bile odlične, a se jih je na odru
zvrstilo preveč, da bi o vseh pisala. V zadnjih
štirih točkah, ko so bile na vrsti starejše plesalke društva, kar nekaj od njih letos končuje
ples v našem društvu, je spremljal Godalni
kvartete Glasbene šole Postojna. In verjemite mi, imeli smo kaj videti in slišati.

foto: Foto atelje DIGITAL

Predstavo, ki je ponovno do zadnjega kotička napolnila postojnsko dvorano, so pripravile baletne učiteljice in koreografinje

Jerneja Omahen
Razpotnik, Jelena
Milovanovič, Tamara Polanc, Ines
Mandelj, Liza Volk,
Vesna Cestnik Tehovnik in Petra Pibernik ob pomoči
staršev vseh 130 baletk. Zahvala velja tudi
pokroviteljem, ki so
omogočili, da se je zaključni nastop izpeljal in to
so Občine
Cerknica,
Postojna in
Logatec.
Res, da je bila
tisti majski
večer zaključna predstava
uspešno pod
streho, a to za
deklice še ni
pomenilo, da
lahko odidejo
na počitnice. Še
z večjo vnemo
in elanom so
nadaljevale z vajami, saj se jih je kar nekaj
odločilo, da svoje znanje preverijo tudi na
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani,
kjer so se prijavile za opravljanje izpitov. Za
to so bile potrebne posebne priprave. In tudi
ta izpit so z odliko opravile v začetku junija.
Medtem pa so Tinkara, Hana in Dominika

uspešno odplesale še svoje nastope na regijski reviji plesnih ustvarjalcev osrednje Slovenije pod naslovom Migam 2012, na katero so se uvrstile v aprilu in je bila izpeljana
na odru cerkniškega kulturnega doma pod
okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnost. Regijska plesna revija Migam 2012
se je izvedla v dveh delih, in sicer za prvo
skupino osemnajstih nastopajočih skupin v
Cerknici. Tu so plesale skupine od Nove in
Ivančne Gorice, Ljubljane, Trbovelj, do Cerknice, Rakeka, Logatca, Vrhnike, Nove vasi,
pa vse tja do Kočevja. Drugi del revije pa se
je odvil naslednji dan v Ljubljani, v Centru
kulture v Mostah. Nastop na takšni reviji je
za plesalce zanimiv tudi zato, ker tako na
enem kraju vidijo, kaj delajo njihovi vrstniki po drugih krajih Slovenije in si tako širijo
obzorja o tem, kakšne možnosti ponujata
ples in glasba.
Naporna in hkrati bogata in uspešna baletna sezona je skoraj pri kraju in pred vrati
deklice čaka zasluženi počitek. Jeseni pa
novim dogodivščinam naproti in v pričakovanju, da se jim pridruži tudi kakšna
nova članica, ki bi bila z njimi pripravljena
spoznavati svet plesa.
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Jasna

Šesta sezona je za nami
Ko sem pred šestimi leti povabila ženske, ki rade pojejo, sploh nisem mislila, da bomo ustanovile uspešen pevski zbor, ki
veliko nastopa in s svojo pesmijo razveseljuje ljudi Loške doline in tiste od drugod.
Pevke rade in z veseljem hodijo na vaje, upoštevajo moja navodila, pojejo s pomočjo not,
ki so jih vse spoznale, se družijo, nastopajo
in veselijo. Nikoli jih ne kregam in nikoli ne
kričim nanje.
V šesti sezoni smo imele petinpetdeset vaj in
enajst nastopov. Novo sezono smo začele veselo in razigrano. Prvi nastop je bil v Logatcu, kjer sem med dirigiranjem v roki držala
mikrofon. Ozvočenje na višku, ni kaj.
Na vajah smo prepevale o žabah, kurah,
mačkah, prepevale smo ljudske in umetne,
pa tudi partizanske pesmi. Drugi nastop je
bil v Ložu, kjer je obupno pihalo in se skoraj
nič ni slišalo. Na tretjem nastopu- komemoraciji na Ulaki, je nastopala samo skupina
pevk. Tudi tako se naš zbor včasih predstavi.
Naslednjih enajst vaj je bilo kar napornih.
Končalo se je staro leto, me pa smo pridno
hodile na vaje in se pripravljale na naslednji
nastop. Za novo leto smo si zaželele zdravja, pa da nobena ne bi končala v bolnišnici
ali kje drugje, pa, da bi še dolgo bile skupaj
združene v zbor.

Na Sveti Ani smo bile za zapete partizanske
pesmi pohvaljene.
Na proslavi ob kulturnem prazniku smo
brezhibno zapele v čast našemu največjemu
pesniku Francetu Prešernu. Bila sem zelo
zadovoljna. Prvič so nastopile tudi zelo lepe,
mlade in dobro podkovane rožice.
Čestitamo!
Okrogli šestdeseti nastop smo izvedle na občnem zboru upokojencev. Tam vsako leto zapojemo, ker dobimo zastonj hrano in pijačo, pa še
iz njihovih vrst smo. Na zdravje!
Višek šeste sezone je bil koncert, kjer so z našimi babicami zapeli tudi njihovi vnuki in vnukinje. Imele smo precej napornih vaj, precej
organizacije, precej prigovarjanja in razpravljanja, na koncu pa je koncert uspel in poslušalci so zadovoljni zapustili dvorano. Vsem, ki
so kakorkoli sodelovali na tem koncertu, se iskreno zahvaljujem in jih vabim, da še kdaj skupaj sodelujemo in pripravimo kaj podobnega.
Prvič smo zapele tudi v Cerknici na koncertu »Zdaj zaori pesem o svobodi«, kjer smo

skupaj še z drugimi zbori iz regije in s cerkniško godbo zapele pesmi, ki so bogato zazvenele iz stoterih grl. Bilo je veličastno.
Na reviji odraslih pevskih zborov smo zapele tri pesmi. Imele smo nekaj treme, vendar
nismo naredile kakšne posebne napake, pa
tudi gospod Andraž Čopi je bil z nami prizanesljiv in nas ni preveč skritiziral.
Na Babnem Polju smo na proslavi z veseljem
sodelovale, čeprav je bilo mrzlo in mokro
kot se za to vas spodobi.
Sezono smo zaključile z izletom, na katerem
smo pozabile na zadnji nastop na Igu, kjer
je nastopilo enajst zborov in smo bile enake
med enakimi. Na izletu smo uživale in se poslovile do septembra.
Opisala sem naše delovanje v eni sezoni.
Najbrž se strinjate, da smo pridne, delovne
in zagnane. Še dolgo bo PZ Jasna nastopal in
prepeval različne pesmi.
Hvala, moje prizadevne pevke!

Andrej Žabkar

Pesem ne pozna meja
V nedeljo, 3. 6. 2012, je Mešani pevski
zbor Sveti Jurij v domači župnijski
cerkvi v Starem trgu pri Ložu priredil
svoj letni koncert z naslovom Pesem ne
pozna meja, na katerega je povabil tudi
člane Mešanega pevskega zbora Matka
Laginje iz Klane iz sosednje Hrvaške.
Po pozdravnem nagovoru domačega župnika
Janeza Kebeta je domači zbor pod vodstvom
zborovodkinje Valerije Žabkar v dveh delih,
najprej ob spremljavi organista Branka Koširja, nato pa še a cappella izvedel nekatere
izmed najlepših Marijinih in evharističnih
skladb, med drugim Vodopivca, Bacha, Mozarta, Mava, Tomca in Gruberja. Med obema
deloma so se predstavili še člani gostujočega
pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje
Nedeljke Srebovt, ki so v repertoar predstavljenih sedmih hrvaških skladb vtkali tudi
Hladnikovo Marijo skoz življenje in k izvedbi
povabili tudi poslušalce v cerkvi.

foto: Borut Kraševec

Koncert sta nastopajoča zbora sklenila z
medsebojno izmenjavo spominskih daril,
člani domačega pevskega zbora pa so se ob
tej priložnosti pred domačim občinstvom
ob iztekajočem se več kot 10-letnem umetniškem vodenju zbora zahvalili tudi svoji

zborovodkinji Valeriji za ves njen trud, ki ga
je vložila v zbor. Po končanem koncertu se je
v prostorih kaplanije ob prigrizku, pijači in
harmoniki druženje zavleklo še pozno v noč
iztekajoče se praznične nedelje.
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Balinarke Loške doline najboljše v državi
V vasici Sveti Anton na Primorskem
se je 20. maja 2012 odvijalo pokalno
tekmovanje za članice. Nastopilo
je 15 ekip, povsem zasluženo pa so
slavile balinarke Loške doline, ki so
v finalu ugnale Hoče. Tretje mesto so
osvojile balinarke Krima, četrte pa so
bile balinarke iz Šiške. Tekmovanje
je pokazalo, da zna biti pokalno
tekmovanje, v kateremu nastopajo
četvorke, sila nepredvidljivo in ne
zmaga vedno favorit na papirju.
Ekipa Balinarskega kluba Loška dolina, v
kateri so nastopile Cilka Zrimšek, Ljudmila
Kandare, Ivanka Kočevar in Rada Brelih, ni
sodila med favorite. Morda zato, ker je bila
večina ekip mnogo mlajših, ker so bile med
konkurentkami državne in celo evropske prvakinje, ker naše dame balinajo predvsem iz
veselja in ne iz tekmovalnosti … Morda tudi
zato, ker nobena iz ekipe ne »zbija« in vse,
kar naredijo, naredijo z »bližanjem«.
Tudi same članice ekipe ob prihodu na tekmovanje niso bile optimistične, saj so sodelovale v zelo težki skupini.

A se je obrnilo za njih
na najbolje. Vse je teklo
»kot po maslu«, bilo so
razigrane, dobro razpoložene, neobremenjene in
krogle so pristajale točno
tam, kjer jim je bilo mesto.
Članice Balinarskega kluba Loška dolina trenirajo
dvakrat tedensko. Začele
so iz čistega veselja do balinanja, ki je zelo primerna
rekreacija za malo starejše,
saj fizično ni preveč naporno, se pa dobro
»razgibaš«. Trenirajo na balinišču v Starem
trgu, kjer si močno želijo vsaj nadstrešek, da
jih ne bi pregnal vsak dež. Dolgoročna želja
kluba je tudi pokrito balinišče, da bi lahko
trenirali skozi vse leto in ne tako kot do sedaj, od aprila do jeseni (kolikor pač vreme
oz. temperature dopuščajo).
A ne glede na pogoje, članice – aktualne
zmagovalke – trenirajo zelo redno. Brez uradnega trenerja, pomoč in nasvete jim nudijo
moški kolegi iz kluba. Skupne izkušnje, volja
in vsa pozitivna energija, ki jo dame imajo,

pa jih je pripeljala do tega čudovitega rezultata, ki v kraju seveda ni ostal neopazen.
Kratek sprejem je zmagovalkam pripravil
tudi župan občine, gospod Janez Komidar.
Vesel njihovega uspeha je poudaril, da gre za
uspeh celotne občine, saj gre na račun ekipe
dober glas o kraju širom Slovenije.
•••

Zato – spoštovane zmagovalke
Cilka, Ljudmila, Ivanka in Rada
– iskrene čestitke in še veliko prijetnih ur
na domačem balinišču ter veliko zdravja,
da nam boste še kdaj pripravile tako
prijetno presenečenje!

Janja Urbiha

Peta sezona karateja v Loški dolini je
uspešno zaključena
Karate klub Cerknica ima 18-leto
tradicijo, v Loški dolini pa so v
telovadnici osnovne šole s treningom
začeli prvi nadebudneži v oktobru
2007. Od takrat dalje se je v telovadnici
OŠ heroja Janeza Hribarja zvrstilo
kar nekaj otrok in je od tega trenutno
aktivnih 20 članov.
Vas čas vadijo pod budnim očesom mentorja Igorja Jadriča, mojstra karateja 2. DAN,
pri treningu mu na pomoč priskoči tudi sin
Matic, prav tako mojster karateja 2. DAN.
Igor je svojo športno pot karateista začel v
Cerknici leta 1979, jo nato zaradi odhoda
trenerja za daljši čas prekinil in karate zamenjal za druge športe. Od leta 1992 do 2006
je aktivno treniral v Postojni, od tu dalje pa

foto: Leon Mlakar

se je priključil Karate klubu Cerknica, kjer
aktivno sodeluje še danes. Med tem je za ta
šport navdušil tudi sina Matica, ki sta tudi
oba državna sodnika Karate zveze Slovenije.
O svojih varovancih ve Igor povedati same
dobre stvari. Pravi, da je še posebej vesel in

ponosen na nekaj članov tako imenovane
starejše skupine, ki pri njem karate trenirajo
že od samega začetka, to sta v prvi vrsti Jan
in Erazem, sledita jima Lovro in Ema. Po stažu jim sledijo še Nastasja in Stella, pa Luka,
Tadej in David. Z njimi v starejši skupini
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od lani trenira tudi Vid, ki je prej treniral v
Cerknici. Zadnjo sezono se jim je pridružilo
tudi pet učencev iz sosednje Hrvaške, ki so
se čudovito vklopili v skupino.
Kar nekaj novih članov se je s karatejem
prvič srečalo tudi v letošnjem šolskem letu,
Igor ima pohvalne besede prav za vse, še posebej pa za najmlajša dva Martina in Huberta, ki imata le štiri leta, pa kljub temu z vso
resnostjo sodelujeta in zaradi tega tudi lepo
napredujeta.
Povedal je še, da so se v petih sezonah udeležili kar nekaj tekem in pri tem vedno posegli
po najvišjih mestih oz. medaljah.
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Karate je splošni izraz za veliko število modernih golorokih borilnih veščin, ki so se

razvile na Japonskem od začetkov 20. stoletja pod neposrednim vplivom okinavskega
karateja. Gre za goloroko borilno veščino, ki vključuje tri večja področja:
›
›
›

stave, udarce in blokade z rokami in nogami, ki predstavljajo osnove in
so poznane pod imenom KIHON ELEMENTI
gibanje po določenih vzorcih, imenovano KATE
nadzorovano borbo ali KUMITE

Namen karateja je razvoj celega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu
fizičnega razvoja, ki se izraža skozi zdravje, in kot borba in samoobramba ali šport,
kakor tudi razvoja osebnosti in doseganja notranjega miru.
Oseba, ki vadi oz. trenira karate, se imenuje karateist. Učenci so oblečeni v bele
uniforme – kimone in bosi vadijo pod vodstvom učitelja mojstra. Ne glede na
število stopenj in barv pasov pa je v karateju prisoten vidik, da se učenje v resnici,
tudi pri najvišji doseženi stopnji, nikoli ne konča in da je šele prva mojstrska
stopnja ali 1. dan, začetek resničnega spoznavanja veščine.

Izpiti za višje pasove v klubu potekajo praviloma dvakrat na sezono. Barve oz. stopnje
se vrstijo od rumene do črne. V Loški dolini
imajo že trije učenci barvo rjavega pasu, kar
je le ena stopnja pred črnim – mojstrskim,
štirje imajo modre pasove, prav tako so štirje
zeleni, kar nekaj je tudi oranžnih in rumenih.
To šolsko leto so z uspešno položenimi izpiti
zaključili s treningi in so trenutno na zasluženih počitnicah; s treningi pa bodo začeli
spet že v začetku septembra in v svojih vrstah bodo veseli tudi vsakega novega člana,
ki bo z njimi pripravljen resno trenirati.

Barve
pasov pri
karateju
si sledijo:

BELI PAS (začetnik)
RUMENI PAS (učenec)
ORANŽNI PAS (učenec)
ZELENI PAS (učenec)
MODRI PAS (učenec)
RJAVI PAS (učenec)
ČRNI PASOVI (mojster) 1. DAN – 5. DAN

Ljubo Prhne, Sonček – Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

Tekmovanje v kartingu
Tudi letos smo se z velikim veseljem odzvali
na povabilo Kart kluba iz Loške doline, da se
preizkusimo v vožnji z njihovimi vozili. Da
je bila vožnja varna in atraktivna, so zgledno
poskrbeli organizatorji prireditve. Posebej
za naše člane so rezervirali 2-urni termin
v ponedeljek, 30. aprila letos, na parkirišču
podjetja Kovinoplastika iz Loža pri Starem
trgu. Dirkači, ki se niso upali sami spopasti s
progo, so imeli zagotovljeno spremstvo izkušenega člana kluba.

Na koncu je sledila še razprava o vtisih iz
dirke in obvezna skupinska fotografija. Ta se
nam bo ohranila v spominu na sončni pomladni dan, obogaten z novo izkušnjo, hrupom in hitrostjo.
V imenu društva in naših otrok bi se od srca
zahvalili vsem članom Kart kluba Loška
dolina in njihovemu predsedniku g. Leonu
Trubač za povabilo na brezhibno organiziran športni dogodek.
Na prvo mesto sta se zavihtela kar dva
in sicer Tatjana ter Milan.

ni zavoji
Hrup motorjev in mojstrsko postavlje
izziv.
velik
ljali
stav
pred
ce
oval
so za tekm

Z veliko vnemo smo gledalci bodrili naše tekmovalce k čim boljšemu rezultatu vožnje.
Ko so vsi prevozili progo, je sledila uradna razglasitev izida tekmovanja in podelitev nagrad.

dirkača,

Prav tako se zahvaljujemo podjetju Kovinoplastika za ugoditev najema parkirnega prostora.
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Sonja Butina

Šah, šahisti in Šahovski klub
foto: Sonja Butina

Nekaj malega o šahu
Šah je starodavna igra, ki ima svoje ime po
osrednji figuri – kralju. Igrajo jo takorekoč
po vsem svetu na enak način. Upam si trditi,
da je to razvedrilo po popularnosti drugo,
takoj za nogometom. Za razliko od drugih
"športov" jo igrajo že predšolski otroci in
nemalo igralcev vse tja do poznih let. Prav
tako ni potrebna bolj ali manj zahtevna infrastruktura, zadostuje igralna plošča s figurami in dva igralca. Literature je dovolj, lepo
pa bi bilo, ko bi tej dejavnosti tudi mediji
posvetili več pozornosti.
Čeprav ni tako atraktivna, je igra, ki se je ne
naveličaš, saj je vsaka partija enkratna. Cilj
igre je, kajpak, na učinkovit način premagati
nasprotnika, pri neodločenih situacijah se
odločita za remi. V nekaterih okoljih ni zaželeno misliti s svojo glavo, pri šahu pa brez
tega nikakor ne gre, včasih je treba misliti
tudi izredno hitro, odvisno od nastavitve na
šahovski uri. Poglavitna vrednost in draž te
igre pa je, da razvija logično mišljenje, strategijo in taktiko, gotovo pa tudi samozavest.
Pravila igre so pravzaprav načini premikanja
posameznih figur. Zato je treba upoštevati
vse relacije in pozicije svojih 16-ih figur in
prav toliko nasprotnikovih na vseh 64-ih poljih. Vrednost posameznega šahista se meri
s kategorijo (npr. velemojster) in rejtingom
(število točk).
Šah je ena prvih iger, za katero so sistematično razvijali računalniške programe. Tako se
že kar nekaj desetletij lahko pomerimo tudi
z računalniškim programom namesto soigralcem. Pri organiziranem igranju pa računalnik izbira pare in beleži rezultate (točke),
ki se kasneje prenesejo na Šahovsko zvezo
Slovenije, kjer so zapisana vsa tekmovanja,
registrirani šahisti in njihove točke.

Trije Drobniči
Šahisti smo povsem običajni ljudje, ki radi
in pogosto igramo to zanimivo igro. Ni pa
običajno, kar imamo v Loški dolini. Namreč,
14-letni Milan, 12-letna Simona in prvošolček Rok Drobnič in njihovi uspehi so dejansko razlog za tale članek. Njihov napredek,
zlasti Milanov, v zadnjih nekaj letih je vredno izpostaviti tudi kot vzpodbudo drugim,
saj so dobri tudi v šoli. Ravnokar so se vrnili
z najmočnejšega tekmovanja v naši bližini –
mednarodnega šahovskega turnirja v Puli
(9. 6.–16. 6. 2012), kjer je sodelovalo 294
igralcev vseh kategorij, med njimi kar lepo
število velemojstrov. Ne glede na končni re-

zultat po 10-ih kolih jim je treba čestitati, da
so sodelovali.
Milan je letos aprila osvojil celo 1. mesto
(med 40-imi v rejtingu do 1900 točk) na turnirju Krasa v Trstu, na letošnjem državnem
tekmovanju mladih pa je bil 15. Na mesečnem tekmovanju Liga mladih je do srede
maja trikrat osvojil prvo mesto in dvakrat
drugo (povprečno 35 igralcev). Simona in
Rok se na teh dveh rangih uvrščata okrog
18. mesta. Vsi trije se redno udeležujejo tudi
drugih tekmovanj po vsej Sloveniji, prav
tako močnejših turnirjev in s prekaljenimi
starejšimi šahisti. O njihovih rezultatih bi
lahko napisala samostojen članek, a sem izpostavila tiste letošnje in najpomembnejše.
Seveda, uspehov ne bi bilo brez odločne
podpore njihove družine, saj jih vozijo še na
tedenske treninge v Postojno. Naj bo ta zapis
tudi zahvala staršem.

Organizirano šahiranje
Nedvomno sodi šah med najstarejše organizirane dejavnosti. V Loški dolini so po
drugi svetovni vojni nekaj let igrali v klubu z
imenom Ulaka, kasneje pa v šahovski sekciji
športnega društva TVD Partizan. Pod imenom Šahovski klub Loška dolina obstaja od
leta 1988 in je sedaj uvrščen v II. šahovsko
ligo – zahod. Naš član Boris Kutin je podpredsednik Svetovne šahovske zveze, Vladimir Kodrič je član registracijske komisije
pri Šahovski zvezi Slovenije, Vinko Bavec pa
koordinator področnih in šolskih in klubskih tekmovanj na Notranjskem za mladino.
Imamo 5 sodnikov z licenco 2, Vinko Bavec
pa je tudi šahovski mentor. Trenutno imamo
31 članov. Delujemo v okviru razmeroma

skromnega proračuna približno 2.400 evrov,
s katerim v glavnem pokrivamo prijavnine
na drugih tekmovanjih, predvsem udeležbo
naših treh Drobničev. Glavnino sredstev dobimo na razpisu pri Občini Loška dolina in
od Športne zveze Loška dolina, ostalo je iz
članarine in prijavnin ter donatorjev. Vsak
mesec imamo hitropotezni turnir, ki se ga
udeležuje povprečno 17 igralcev, tudi iz sosednjih klubov, najpogosteje iz Ljubljane,
Kočevja in Podpeči. Približno toliko nas je
sodelovalo na občinskem prvenstvu v pospešenem šahu. Le za standardni šah (1 ura
s časovnim dodatkom na igralca) ni pravega
zanimanja. Tudi letos je na velikonočnem
turnirju za pokal Loža igralo 7 vaških ekip,
kar pomeni, da je v Loški dolini kar precej
več dobrih šahistov, kot jih sicer prihaja
igrat ob nedeljah dopoldne (gostujemo v
prostorih Gasilskega društva). V letošnjem
šolskem letu je Vinko Bavec vodil zelo dobro obiskan šahovski krožek na osnovni šoli
Sodražica. Da bi pomladili naše vrste, smo
v maju letos šah predstavili na naši osnovni
šoli in oddelku v Iga vasi. V naslednjem šolskem letu bomo začeli s šahovskim krožkom
kot interesno dejavnostjo. Zanimanje šolarjev prvih dveh triad je bilo veliko, igralne
pripomočke pa bo prispevala Šahovska zveza Slovenije.
Vsa leta od ustanovitve je duša in motor našega kluba Vinko Bavec, ki je prevzel mandat
predsednika še za naslednja 4 leta.
Hvala, Vinko!
Za zaključek naj velja povabilo vsem,
ki jih šah zanima, naj se nam dejavno
pridružijo.
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Matjaž Žnidaršič

V deželi ostrnic

Zadnji konec tedna v maju je že osmo leto zapored v okolici Gradu
Snežnik potekala etnološko-turistična prireditev »V deželi ostrnic«.
Namenjena je promociji Loške doline in njeni večji prepoznavnosti v
slovenskem prostoru. Po tradiciji se prireditev deli na dva programska
sklopa: etnološko obarvano sobotno dogajanje na Zagradnih njivah
in nedeljski srednjeveški dan. Spremlja ju razstava v Gradu Snežnik.
Slednja je očem javnosti predstavila likovne in tehniške izdelke učencev Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Ocenjujemo, da je celotna prireditev v okolico Gradu Snežnik privabila okrog dva tisoč obiskovalcev. Še posebej obiskan in odmeven
je bil ponovno Srednjeveški dan, dogodek, kjer poskušamo organizatorji obiskovalcem pričarati duh preteklosti. Pri tem nam je v
nepogrešljivo pomoč mogočen beli grad in zeleni park, v katerega
je ta umeščen. Dogajanje na srednjeveški tržnici in igrani program,
vključno z viteškim in lokostrelskim turnirjem, pritegneta številne
obiskovalce, ki tako lahko potujejo skozi čas, več stoletji v preteklost.
Na sobotnem prazniku ostrnic so se tokrat predstavila društva kmečkih
žena iz vse Slovenije. Na 7. Državnih ženskih kmečkih igrah so se pomerile v številnih spretnostnih preizkusih. V prijetnem okolju Zagradnih njiv se je zbralo veliko število tekmovalk, pomenljivo pa je, da je
zmaga tokrat odšla na slovensko obalo, v Hrvatine, z ekipo društva, ki je
pobrateno z domačim Društvom deklet in žena na podeželju Ostrnice
Loška dolina. Domača dekleta in žene so bile glavni organizator tokratnega tekmovanja. To čast so si prislužile z lanskoletno zmago. Sobotni

program se je zaključil z zabavo, kjer je za
veselo vzdušje poskrbel ansambel Ribniški
pušeljc.
Organizator prireditve
Javni zavod za kulturo in turizem Grad
Snežnik se zahvaljuje
vsem posameznikom, društvom in organizacijam, ki ste sodelovali na letošnji prireditvi, še posebej pa se zahvaljuje vsem tistim, ki z
entuziazmom in prostovoljnim delom dajete prireditvi nepogrešljive
vsebine. Na koncu se moram zahvaliti še višji sili, ki nam je za dneve,
ko so potekale prireditve na prostem naklonila lepo, sončno vreme.
Naj nam, tako kot letos, priskrbi tople sončne žarke tudi v prihodnje.

Romana Nared

Razstava likovnih in tehničnih del učencev
OŠ heroja Janez Hribarja Stari trg pri Ložu
V kleti Snežniškega gradu so se zvrstile že številne razstave. Ne malo
je bilo takih, ki obiskovalcu jemljejo dih in predstavljajo dovršeno
likovno mojstrstvo. A nobena izmed njih se ne more primerjati z
občutki, ki jih – sedaj že vrsto let – vzbuja razstava likovnih in tehničnih del učencev OŠ heroja Janeza Hribarja.
Izjemna ustvarjalna moč se iz vsakega posameznega izdelka zliva
v atmosfero grajske kleti in jo vedno znova napolni s posebno življenjsko radostjo. Energija, ki jo lahko pričarajo le zelo iskrena in
svobodna dela, obiskovalca šolske razstave zajame že pri vhodu in
ga prek izvirnih tehnik kot vrtinec nosi skozi prostor, ki postane poseben svet, ki ga zarisujeta otroštvo in mladost, svet dobrega obeta.
Za odprtje razstave, ki je bilo 24. maja, so mladi plesalci, recitatorji
in glasbeniki pripravili krajši kulturnim program. Kot pa se za umetniško razstavo spodobi, je svoje kritiško mnenje podala akademska
slikarka Stanislava Sluga Pudobska. V veliko spodbudo učencem in
njihovim učiteljem je ocena umetnice, da razstavljena likovna dela
velikokrat presegajo pričakovano ustvarjalno raven za starostno
skupino, v katero sodijo mladi ustvarjalci.
Za izjemno postavitev razstave je znova poskrbela učiteljica Alenka
Ravšelj. Razstava je bila umeščena v sklop prireditev »V deželi ostrnic« in je bila na ogled do 10. junija 2012.
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Romana Nared

Srednjeveški dan

Znotraj programskega sklopa prireditev V deželi ostrnic 2012 se je
v nedeljo, 27. 5. 2012, okolica Gradu Snežnik s pomočjo številnih
sodelujočih skupin in posameznikov vrnila nekaj stoletij v preteklost. Srednjeveški dan je prava paša za oči, hkrati pa obiskovalcem
nudi številna doživetja srednjeveškega načina življenja. Na srednjeveškem sejmu so se predstavljali obrtniki in umetniki. Med njim so
mnogi pokazali svoje rokodelske spretnosti. Pri delu je bilo mogoče opazovati mizarja, rezbarja, slikarko in kaligrafinjo, pa veziljo in
pletiljo ter narediti izdelek iz polstene volne. Veliko radovednih pa
tudi malce nostalgičnih pogledov so pritegnile naše predice iz Loške
doline. Gospe Vika, Micka in Marija so v svoji mladosti spredle kdo
ve koliko volne! Kolesa zaprašenih kolovratov se le še redko zavrtijo
in prireditve, kot je bil Srednjeveški dan, so ena izmed priložnosti,
da svoje znanje pokažejo širšemu krogu ljudi. Obiskovalci so si poleg omenjenih lahko ogledali in kupili izdelke lončarjev, pletarja ter
izdelovalca vitraža in rustikalnega pohištva. Na prodaj so bile unikatne kravate in nakit, dišeča rastlinska mila, pa domače dobrote – od
peciva, moke, sira, marmelad in likerjev ... Pri »raubšicu« so se lah-

ko okrepčali s pravim divjačinskim golažem in ga poplaknili z domačo »hruškovo vodo«. Svojo ponudbo so predstavili posamezniki,
obrtniki, kmetije in društva. Za najmlajše obiskovalce prireditve so
poskrbele učiteljice OŠ heroja Janeza Hribarja iz Starega trga, ki so
pripravile ustvarjalne delavnice na prostem.
Program prireditve se je pričel s svečano povorko, kjer so se predstavili vsi sodelujoči. Sledil je igrani program učencev Osnovne šole
heroja Janeza Hribarja, ki so obiskovalcem predstavili življenje v
srednjeveškem mestu. Po končani predstavi pa so bile vse oči uprte
na jaso pod gradom, kjer so se utaborili vitezi in lokostrelci. Pomerili so se v lokostrelskem in viteškem turnirju, ki vsako leto privabita množico občudovalcev. Zmagovalec ni dobil princese za ženo
in tudi ne njenega robčka – je pa bil nagrajen z Zlato lilijo. Hura za
pogumne viteze in lokostrelce!
Ko so sončni žarki že izgubljali svojo moč, so obiskovalci prisluhnili
še koncertu Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, ki tradicionalno
zaključi prireditev in hkrati napoveduje Srednjeveški dan prihodnje
leto, zadnjo majsko nedeljo.

Matjaž Žnidaršič

Odprtje razstave »Odstrti vizir«
V petek, 15. 6. 2012, smo v kleti Gradu Snežnik odprli retrospektivno razstavo slikarskih
del Darje Štefančič z naslovom »Odstrti vizir«. Umetnica je svojo likovno pot začela kot
samouk, se udeležila številnih likovnih delavnic, ob tem pa tudi samostojno raziskovala
klasično slikarstvo. Svoja dela je širši javnosti prvič predstavila pred petimi leti.
Slikarko je v otvoritvenem programu predstavila Karmen Bajec, mag. um. V svojem razmišljanju o delu Darje Štefančič pravi: »Avtorica svoje slike razvija študijsko poglobljeno
in pri tem raziskuje nove oblike imaginarnega sveta narave in krajine. Spretnost v njenem
slikarstvu je vzpodbujena v polaganju barv v lazurnih ali v pastoznih nanosih. Prosojnost
in žarenje slike dajeta videz bujnega vitraža poznega srednjega veka. Barve, nanesene
druga ob drugi, tekmujejo v sijajnosti enkrat svetleče, drugič žametne površine. Iz slikarstva Štefančičeve veje duh, ki se napaja pri izročilih starega znanja, in ga slikarka modro
vpleta v kvadratne formate večjih dimenzij. Ti služijo kot uokvirjena okna nemirnemu
pogledu, ko se gledalčevo oko umiri in odpravi na potovanje po slikarski površini.«
V kulturnem programu otvoritve se nam je predstavil klasični kitarist Jure Cerkovnik, ki
svojo spretnost igranja na kitaro izpopolnjuje na akademiji za glasbo na Dunaju. Tako je
bilo umetniško večplastno poskrbljeno za dušo obiskovalcev. Da se je nekoliko okrepčalo
še telo, pa so po zaključeni otvoritveni slovesnosti poskrbele članice Društva deklet in
žena na podeželju Ostrnice Loška dolina.
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Šola plavanja

v Tremah Čatež

V ponedeljek, 28. 5. 20
12, smo se učenci 5-ih
razredov
zbrali na avtobusni pos
taji v Starem trgu pri
Ložu.
Avtobus nas je odpelja
l v Terme Čatež.
Tam smo se čisto vsi nau
čili plavati. Da smo vsi
uspešno osvojili
tehnike plavanja, so zas
lužni vaditelji: učitelj Ale
š in učitelj Miha
ter učiteljice Valerija,
Suzana in Manca. Po nap
ornem plavanju
smo bili lačni. Hrana je
v Termah Čatež zelo dob
ra in smo se
ob vsakem obroku do
sitega nejedli. Da pa nis
mo samo plavali,
sta skrbeli naši učiteljici
Anita in Andreja. Organi
zirali sta ogled
rastlinjaka in ogled gra
du Brežice, peljali smo
se z brodom čez
Savo. Imeli smo tudi pou
k.
Šola plavanja mi bo ost
ala v lepem spominu,
Terme Čatež pa
bom z družino obiskala
med poletnimi počitn
icami.
Zala Žnidaršič, 5. b
ž smo šli plavat v olimpijski
Že prvi dan bivanja v Termah Čate
imeli pouk, zvečer pa druge
bazen. Vsak dan smo po zajtrku
dokaj lepe, razgled z balkona
bile
dejavnosti. Sobe v hotelu so
li v Termalni Rivieri (to so
pa čudovit. V petek smo se kopa
se zabavali. Po kosilu smo
notranji bazeni). Večino časa smo
odšli domov.

Tina Rigler, 5.b
V Termah Ćatež smo bivali 28. 5.–1
. 6. 2012. Ure
plavanja smo imeli dopoldne in popo
ldne. Zvečer pa smo
vedno imeli kakšno dejavnost. Na
žalost pa zaradi dežja
nismo imeli veliko športnih dejavnos
ti. Spoznali smo tudi
tri nove učitelje plavanja. V četrtek
zvečer smo imeli
zaključni vrečer. Vsaka soba se je
predstavila s točko.
Takrat smo dobili priznanja.
Neža Lekšan, 5. b

2012
Učenci podaljšanega bivanja od 1. do 4. razreda
smo se prijavili na nagradni natečaj
Zavoda Media šport »Izdelajmo inovativno žogo«.
Med več kot 150 sodelujočimi šolami in vrtci iz cele
Slovenije smo osvojili prvo mesto. Za nagrado bomo
dobili športno opremo v vrednosti 2000 EUR.
V petek, 8. 6. 2012, smo se udeležili zaključne
prireditve »Žogarija« v Ljubljani. Na prireditvi z
mednarodno udeležbo nam je nagradni ček predal
župan mesta Ljubljane g. Zoran Janković. Veseli in
ponosni smo, da smo širši javnosti tako uspešno
predstavili našo šolo. Žoge so razstavljene na hodniku
razredne stopnje. Oglejte si jih! Za pomoč pri prevozu
otrok in fotografiranje se zahvaljujemo g. Toniju Šepcu.

foto: Nik Rovan
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Mentorice Darja, Helena in Mirjam
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Mentorica kolesarskega krožka: Anita Bajec

S kolesom v šolo

Postal prepoln vsakdanjosti je lonec,
zdaj čas dopusta mi naznanja zvonec,
ko v naših glavah se naberejo navlake,
le morje je naslov za te odplake.
Odidem v kraj, ki vedno znova me prevzame,
to je naslov, kjer lažje celijo se rane,
da se telo in duša malo pomladita,
proč iz vsakdanjosti naj ubežita.
Hitim, da spet objamem moj boriček,
ki mi prisluhne kakor mali otročiček,
le tu lahko sprostimo si ventile,
ki težke misli so jih napolnile.
Odpeljimo oči si mal na pašo,
naj šum valov poboža dušo našo,
tu vajeti kar same popustijo,
tud kompas spet nazaj dobi vizijo.
Nekomu prijajo že sončni žarki,
drugemu morda dišeče sivke parki,
za moški svet vabljive so kopalke,
a le, če v njih taprave so fatalke.
Ko kapljice srebrne se v morju iskrijo,
se v dušah nam lepe misli rodijo,
postane človek tu kar bolj prijazen,
zbledi na soncu vsa bojazen.
Le tukaj trudi človek se ves dan,
da delal bi zares čim manj,
ker pa vsak dan ne more bit nedelja,
dovolj postane kmalu nam brezdelja.
Odšli smo z doma kot turisti,
a vračamo se pravi optimisti,
porečemo borovcem, le ob letu spet adijo,
pa naše zgodbe, zase naj držijo ...
Ana Avsec

Zahvaljujem se tudi staršem, ki so
poskrbeli za varnost na cesti, ko
smo izvajali vožnjo na javnih
prometnih površinah.

Rovan

Zdaj pa na morje

prometnih znanj sva poskrbeli
razredničarki petih razredov ga.
Andreja Jelinčič in ga. Anita Bajec.
Skozi šolsko leto pa nam je ob stani
stala policistka ga. Lidija Jurkovič.

ka
foto: Ivan

Vsako leto se na naših cestah zgodi
veliko prometnih nesreč, v katerih so
pogosto udeleženi pešci in kolesarji. Da
bi od majhnih nog čimbolj obvladali
prometne predpise, na naši šoli poteka
vsako leto veliko projektov in akcij na
temo prometa.
Učenci petih razredov so se pripravljali
na kolesarske izpite. Prav vsi so uspešno
opravili teoretični in praktični del
kolesarskega izpita. Za pridobivanje
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Leonida Zalar, knjižničarka

Sladke bralne prelesti 2011/2012
V letošnjem bralnem letu smo v sladkih bralnih grižljajih okušali skrivnostni svet zapisanih besed. Koliko zgodb, smešnih in napetih, srhljivih pustolovščin, resničnih izpovedi … je vabilo k čudenju, smehu in solzenju. In koliko le-teh je ostalo v zaprašenih zapredkih na knjižnih
policah? Tihe in neme čakajo na tople dlani, da z radovednostjo sežejo vanje. Koliko korakov je stopicalo med stebri domišljije in koliko jih
je poniknilo v labirintu pisanih besed? Vedno so poti, ki vodijo mimo skušnjav in omam, in so poti, ki peljejo vanje. In pot v Deželo branja je
tako preprosta, polna smerokazov, reklam in ne nazadnje ne potrebuješ vstopnice zanjo, le odpahniti moraš zapah v svet branja.

Kako smo bili uspešni pri odpiranju zapahov?
razred
1.
2.
3.
4.
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
SKUPAJ

BZ 11/12
39
27
42
32
26
23
25
21
13
14
9
12
11
10
301

BZ niso opravili
/
/
/
/
/
/
/
2
7
6
5
6
3
6
38

SKUPAJ
39
27
42
32
26
23
25
23
20
20
16
18
14
16
341

%
100
100
100
100
100
100
100
91
65
70
56
66
78
62
88

ZLAT I BRALCI 2011/12

Devetošolci, 9-letni bralni knjigosledi, so se tudi v letošnjem šolskem
letu zapisali med zlate bralce.
Za svojo vztrajnost, delavnost in predanost so prejeli spominska priznanja in knjižno darilo Društva Bralna značka Slovenije.
Društvo prijateljev mladine Notranjska pa jim je v sodelovanju z Občino Loška dolina omogočilo brezplačni nagradni izlet v Gardaland.

PODELITEV BRALNE ZNAČKE 2011/2012
Četrtkovo dopoldne, 10. 5. 2012, je odzvanjalo v znamenju smeha
in navdušenja.
Na zaključni prireditvi bralne značke so se zvrstili številni nastopi mladih bralcev; v pesmi, igri, plesu in recitalu.
Letošnji gost, Denis Avdić, je s šaljivimi komentarji navduševal male in
velike knjigožere. Podelil je bralna priznanja za najmlajše in najstarejše
bralce. Letos so bralna priznanja dosegli 304 učenci (vseh je 341).








Čestitke mladim bralcem!









Po podelitvi bralne značke smo učence povabili k pisanju vtisov.
Nabralo se jih je zelo veliko. Nekaj smo jih izbrali in jih objavljamo.

Mnenja o zaključni prireditvi značke
 Z Denisom Avdićem mi je bilo zelo všeč, ker je govoril smešne
šale in me spomnil na spomine iz hip-hopa. Vesela sem, da sem
dobila njegov avtogram, ker sem ena od oboževalk.
Stela Popović, 5. a
 Denis mi je zelo všeč. Najbolj všeč mi je, ker pozna veliko šal in
se zelo rad zabava. Srečanje z njim mi je bilo v veliko veselje. Ni
mi bilo všeč, ker nisem dobila njegovega podpisa, kar sem si zelo
želela.
Anja Ožbolt, 5. a
 Srečanje z Denisom Avdićem mi je bilo zelo všeč. Saj je prava
''faca''. Všeč mi je bilo, ker smo se smejali. Še nikoli, morda enkrat
sem se tako nasmejala.
Tjaša Šušnjar, 5. a

Zlati bralci v Gardalandu
9. a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9. b
Dominik BARAGA
Marko KRŽIČ
Jasmina OŽBOLT
Anja PETRIČ
Anja ROBEK
Patricija STERLE
Anže ŠIRCA
Gregor TEKAVČIČ
David TURK
Aljaž URBIHA
Ana ŽNIDARŠIČ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suzana BUH
Maruša FORJANIČ
Kaja HACE
Lenart PREVEC
Tit STERLE
Žiga STRMŠEK
Nina ŠEGA
Tristan Valentin TEKAVEC
Nace ŽNIDARŠIČ
Tine ŽNIDARŠIČ

 Zelo mi je bilo všeč srečanje z Denisom Avdićem. Izjemno dobro oponaša politike in ostale ljudi. Najbolj mi je bilo všeč, ko je
oponašal Srečka Katanca. Tega srečanja nikoli ne bom pozabil.
Upam, da pride še kdaj.
Blaž Žnidaršič, 5. a
 Meni je bilo všeč, ko ste pripovedovali o svojih poklicih. Ampak
na Radiu 1 mi je najbolj smešno, ko so na vrsti vaši klici. Ko smo
se peljali z avtom, smo se zelo smejali ob vaših klicih. Upam, da
dobite še kakšnega Viktorja in se lepo imejte.
Katja Kolmanič, 5. a
 Srečanje z Denisom Avdićem mi je bilo zelo všeč. Zelo sem se nasmejala. Najbolj pa mi je bila všeč oddaja Skriti gost. Moja sestra
Hana je igrala Denisa Avdića z mehkim ć. Bilo je zares smešno.
Nasmejali smo se do solz.
Pia Franko, 5. a
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Letošnji zlati bralci na zaključni prireditvi
 Bilo je zelo zanimivo, še zlasti, ker je prišla oseba, ki zna nasmejati ljudi. Smešne so bile tudi igre in zelo zanimive. Všeč mi je bilo,
ker se je ob njih nasmejal tudi Denis Avdić.
Tilen Pucelj, 7. a
 Bilo je odlično, saj se je Denis Avdić najbolj nasmejal igri, ki so jo
pripravili moji sošolci. Predvidevam, da smo se imeli vsi odlično.
Taja Modic, 7. a
 Na prireditvi je bilo zelo ''fajn'', še posebej, ker je bil gost Denis
Avdić. Veliko smo se smejali, ker je oponašal Janšo in Jankoviča.
Najbolj navdušen sem bil, ko je rekel, da je bila naša predstavitev
odlična. Do sedaj mi je on najboljši gost bralne značke.
Blaž Žnidaršič, 7. a
 Bilo mi je zelo všeč, gost je bil sijajen, zakon, cool, super … Z veseljem bi to ponovila večkrat. Zelo rada bi, da bi bili tudi naslednja
leta tako dobri gosti. Na prireditvi sem se počutila sproščeno, zelo
sem se nasmejala. Povedano v eni besedi – bilo je ODLIČNO.
Maruša Poje, 7. a
 Bilo je nepozabno. Vsi smo se zabavali in bili enakega mnenja:
''To je bil naš najboljši gost na podelitvi bralne značke v vseh naših sedmih letih!'' Vsi smo bili polni energije in zelo razočarani,
žalostni, ko je bilo prireditve konec.
Saša Bajc, 7. a
 Zelo mi je bilo všeč, da ni prišel kakšen ''zamorjen'' pisatelj, ampak
največja faca – Denis Avdić. Všeč mi je, ker zna zelo dobro imitirati
in se domisli, kar hoče. Je humoristična in zabavna osebnost.
Andraž Zrim, 7. b
 Ta prireditev mi je bila zelo všeč, saj je Denis Avdić povedal veliko smešnih zgodb. Lahko bi še kdaj obiskal našo šolo. Na nastopu
bi lahko sodelovalo še več učencev. Všeč mi je bilo, da ste izbrali
Denisa Avdića, da nas je zabaval in da smo se vsi smejali.
Jasmina Mulec, 7. b

 Včeraj je bilo zelo zabavno. Že ko je Denis Avdić prvič spregovoril in oponašal Janšo, sem začela jokati od smeha. Je zelo zgovoren, saj dela na Radiu 1, zato je tudi Radio 1 moj najljubši radio v
Sloveniji. Prireditev je bila v redu. Denis, ti si CAR!
Maja Mlakar, 7. b
 Bilo je res ZAKOOON!!! Tega sploh ne morem opisati z besedami. To je bila najboljša bralna značka. Denis Avdić je CAR!!!
Lara Mlakar, 8. b
 Prireditev mi je bila všeč. Nastopi so bili odlični. Najbolj mi je
bil smešen Denis Avdić, ko je imitiral Janeza Janšo in je povedal
tretji del o Jurčku.
Tilen Strmšek, 6. a
 Bilo je smešno. Bil je najboljši gost. Zelo dobro je znal oponašati.
Car . Znal nas je zabavati, da smo se do solz nasmejali. Moral
bi priti tudi drugo leto. Ima dober mobitel.
Maja Sterle, 6. a
 V četrtek je bil moj najboljši dan v življenju, ker je prišel Denis
Avdić, ki je delal z mojo teto Andrejo. Bil je najbolj smešen in
najbolj zabaven človek, kar sem jih kdaj srečal.
Albin Baraga, 6. a
 Denis Avdić je bil zelo smešen. Jaz se zelo hitro začnem smejati
in se rad smejim, zato so mi tudi všeč taki gosti. Bil je smešen kot
Primož Suhodolčan.
Anže Debeljak, 6. a
 Denis Avdić je bil zelo simpatičen. Zelo sem bila vesela njegovega
obiska. Nasmejal me je do solz. Vesela sem, da sem ga spoznala.
Nika Mahne, 6. a

 Najboljši gost do sedaj. Bil je zelo smešen in zabaven. Zna nasmejati
vse obraze. Tudi na radiju je čudovit voditelj. Želim si, da še kdaj
pride na našo šolo. Rada pa bi, da bi tudi mi obiskali studio Radia 1.
Ana Mlakar, 7. B
 Meni je najboljši gost, kar smo jih kdaj imeli. Bil je zelo smešen in
zabaven. Všeč mi je bilo, ker ima toliko energije in ni le sedel in
odgovarjal na vprašanja, ampak je sedel tudi med nas (publiko).
Všeč mi je, ker nam je podpisoval avtograme. Občudujem ga, saj
zna zelo dobro oponašati glasove mnogih ljudi. Bil je zelo simpatičen in zelo smo mu hvaležni za njegov prihod.
Maja Veber, 7. B

Učenci drugega razreda iz Starega
trga so pripravili pozdrav Denisu Avdiću
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Gost Denis Avdić je prvošolcem podelil bralna priznanja
 Denisa Avdića sem bila zelo vesela. Žal njegovega avtograma nisem dobila. Zahvaljujem se vsem, ki so Denisa povabili na zaključek bralne značke.
Nastja Jurjevčič, 6. a
 Imela sem se zelo lepo. To srečanje mi bo ostalo še dolgo v spominu. Bilo je ''fajn'' in ''cool''. Všeč mi je bila oddaja Skriti gost.
Denis, car si!
Katja Jurjevčič, 6. a
 Včeraj mi je bilo všeč. Denis Avdić je bil najboljši gost na podelitvi bralne značke. Je zelo zabaven, nikoli ni resen, vsakič se
''heca''. Še posebej mi je bilo všeč, ko je oponašal navigacijo in
Jurčka 3. del. Bilo mi je zelo lepo.
Sintia Grajš, 6. a
 Zaključna prireditev mi je bila zelo všeč. Nisem pričakoval, da se
bom tako smejal. Denis Avdić mi je bil zelo všeč.
Denis Frankovič, 6. b
 Včerajšnji dan je bil zelo smešen in zanimiv. Denis Avdić je pripovedoval zelo smešne šale. Tak dan bi rad še kdaj doživel.
Jan Mlakar, 6. b
 Meni se je ta bralna značka zdela najbolj zabavna in polna smeha.
Všeč mi je bil Denis Avdić s svojimi šalami. Najbolj pa mi je bil
všeč ples prvarjev z gostom.
Sandra Zbašnik, 6. b

Policista Denis in Andrej

 Bilo mi je zelo všeč, ker je prišel Denis Avdić. Govoril je smešne
besede. Naš nastop mu je bil všeč. Vesela sem, da sem opravila
bralno značko. Všeč so mi bili tudi nastopi posameznih razredov.
Zlati bralci so dobili tudi prijavnice za v Gardaland.
Upam, da bom tudi jaz zlata bralka in bom šla v Gardaland.
Natalija Žurga, 6. b
 Dan mi je bil zelo všeč, ker je prišel Denis Avdić. Zelo sem se
zabaval.
Nace Žnidaršič, 9. b
 Bilo mi je všeč, ker sem vodil program.

Lenart Prevec, 9. b

 Na prireditvi je bilo zanimivo. Denis Avdić je bil super gost, zna
nasmejati občinstvo in ustvariti prijetno vzdušje. Anja in Lenart
sta tudi SUPER vodila.
Ana Žnidaršič, 9. a
 Na kulturnem dnevu mi je bilo zelo všeč. Še najboljši je bil gost.
Bilo je smešno, nastopajoči so bili vsi dobri, najboljši pa je bil
šolski bend.
Na koncu smo se razveselili, ko smo izvedeli, da gremo v Gardaland.
Marko Kržič, 9. a
 Denis Avdić je CAR in LEGENDA!

Turk David, 9. a

Šestošolke v oddaji Skriti gost
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Sredino dopoldne je bilo zares polno presenečenj. Zunaj je sonce močno pripekalo, Modre
in Vijolične polhke pa je vonj krem z zaščitnim
faktorjem pospremil v prijetno hladen ambient večnamenskega prostora. Ob vstopu so
nas na zelenih listkih pričakale pikapolonice
za srečo. Za začetek smo zapeli vrtčevsko himno Mi smo polhki. Dogodek smo izkoristili
tudi za voščilo kar štirim otrokom, ki bodo
med počitnicami praznovali rojstni dan. Po
krajši pevski predstavi je sledil uradni del
prireditve. Vzgojiteljice in ravnateljica so
podelile mape s pohvalami. Ob koncu uradnega dela so nas
presenetili učenci šestega razreda z učiteljico Manco in nam v angleščini
zapeli pesem o prijateljstvu. Pridružili so se nam tudi mlajši polhki in se
s pesmijo prijazno poslovili od bodočih šolarjev. Posladkali smo se še z
odlično čokoladno torto, ki jo je spekla naša kuharica Alenka.
In kot piše v naslovu, tako je pisalo na torti. Vsi skupaj smo na pragu
pravega poletja zagriznili v sladke počitnice. Uživajte tudi vi!
Karmen, Irena, Lucija in Jasmina
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RDEČI POLHKI SMO ŽE DRUGIČ OBISKALI VRTEC IGA VAS
Za Rdeče polhke je bil 15. 6. 2012
nekaj posebnega. Takoj po zajtrku smo se
odpravili peš proti Iga vasi. Ves čas nas
je spremljalo sonce, tako da je čas hitreje
minil. Ko smo prišli do vrtca Iga vas, nas
je takoj sprejela kuharica Marija in nam
postregla z vodo.

V vrtcu
smo se
srečali tudi
s sestricami
otrok, ki
hodijo že v
šolo.

Ko smo se odžejali,
smo najprej
presenetili z obiskom
otroke vzgojiteljic
Jane in Tine. Zapeli
smo jim nekaj
pesmic. Naši najmlajši
iz vrtca Iga vas so
kar onemeli in se
prepustili melodijam
naših pesmic.

Preden smo odšli na igrišče, pa smo obiskali še
otroke vzgojiteljic Saše in Maje. Naši otroci so
se razveselili, saj so videli bratce in znance.

Na igrišču smo se pomešali
med otroci iz obiskanega vrtca.
Časa za druženje ni zmanjkalo.

Na koncu pa nas je čakala
še vožnja z avtobusom
proti Starem trgu, kjer
nas je že čakalo kosilo.

Urška Lah
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Mentor krožka: Anton Truden

Državno tekmovanje
mladih čebelarjev v Laškem
Čebelarska zveza Slovenije je letos organizirala že 35. državno tekmovanje mladih
slovenskih čebelarjev. Zaradi velikega števila tekmovalcev (preko 400) je tekmovanje
potekalo na dveh šolah v Laškem, in sicer
na Osnovni šoli Primoža Trubarja in na podružnični šoli Debro. Iz naše osnovne šole je
sodelovalo šest učencev v dveh težavnostnih
stopnjah. Dosegli smo štiri bronasta in dve
srebrni priznanji.
Čebelarski krožek na OŠ heroja Janeza Hribarja letos deluje tretje leto in ravno toliko
časa poteka tudi tekmovanje v poslikavi
panjskih končnic. Našega uspeha v tej kategoriji se ne bi branile celo šole, ki delujejo že
več desetletji. Vsako leto prispe na ocenjevanje preko sto panjskih končnic. Prvo leto
smo dosegli drugo mesto s končnico Tita
Sterleta iz Podgore. Lansko leto je isti učenec
ravno tako osvojil drugo mesto.
10
Drugo mesto 20
Tit Sterle

11

Drugo mesto 20

Letos pa je Tilen Pucelj iz Starega trga narisal popolno panjsko končnico in zmagal.
Komisijo, ki je ocenjevala izpovednost, originalnost, tehnično dovršenost in estetiko, je
prepričal z res lepo končnico, ki simbolizira
našo dolino z njenimi značilnostmi.

Zmagovalna končnica 2012 – Tilen Pucelj
foto: A. Truden

Čestitke vsem učencem, ki so naslikali lepe
panjske končnice in se potrudili pri pisnem
preizkusu znanja. Žal pa vedno zmaga le eden.
Zahvala tudi domačim mentorjem za trud in
spodbude pri ustvarjanju malih umetnin.
Kot mentor krožka sem vesel uspehov mojih
učencev, še posebno pa me veseli, da so že

Od leve: Elizej Sterle, Tit Sterle, Tilen
Pucelj, Agej Sterle, Alen Kandare, Janja Mulec,
mentor Anton Truden. (foto: A. Truden)

Od leve spodaj: Albin Baraga,
Miha Kandare, Luka Oblak, Ambrož Kvaternik,
Agej Sterle, Tit Sterle, Klemen Truden, mentor
Anton Truden. (foto: A. Truden)

trije postali tudi člani čebelarskega društva.
Mladi čebelarji so zagotovilo, da bo poezija
kmetijstva, kot nekateri pravijo čebelarstvu,
še dolgo živela v Loški dolini.

M. Ožbolt

Bogata bera odličij za Loško dolino na
23. prireditvi dobrote slovenskih kmetij Ptuj
Maja 2012 je bila na Ptuju že 23. prireditev Dobrote slovenskih kmetij, ki so se
je udeležile tudi nekatere članice Društva
podeželskih žena in deklet Ostrnice iz
Loške doline – in se tudi tokrat vrnile z
lepim šopkom priznanj.
Najprej je treba povedati, da je komisija
za mlečne izdelke Zalki Kranjc iz Iga
vasi že tretjič podelila zlato priznanje
za sladko skuto in s tem tudi znak SQ.
Tehtno in pomembno priznanje njenemu
trdemu delu. Vso srečo tudi v bodoče –
da bi krave dobro molzle in da bi se skuta
še naprej pravilno sirila! Mi pa jo bomo
pridno jedli.
Komisija, ki podeljuje priznanja za kruh,
ocenjuje s točkami od 10 do 2,5 za barvo skorje, izgled površine, vonj skorje,
obliko kruha, povezavo skorje in sredi-

ce, strukturo sredice, okus skorje in sredice, debelino in enakomernost skorje, barvo
sredice, poroznost sredice, elastičnost sredice, enakomernost sredice, topnost skorje in
sredice … Tako nekako, temeljito in strogo
skratka. Zato ni mačji kašelj, ko dobiš od
njih kako priznanje.
Magda Avsec iz Šmarate, ki je tekmovala prvič, je za svoj beli pšenični kruh dobila 70
točk in s tem srebrno priznanje. Peke kruha
se je naučila že v mladosti, zadnja leta pa ga
peče za družino iz domače moke, mlete iz
ekološko pridelane neškropljene lastne pšenice, zato ne čudi, da je njen kruh za okus
dobil oceno odlično.
Peče tudi razno pecivo za pogostitve in prodajo v okviru društva Ostrnice. Posebno ji
gre od rok kvašeno pecivo – npr. potice, pa
tudi marsikaj drugega – biskviti, kremasto

pecivo in podobno. Vsega se je naučila
sama mimo uradnih šol in dela ji nikoli
ne zmanjka.
Ana Zakrajšek z Ograd ima v peki kruha,
ki je njena specialnost, ogromno izkušenj
in njene dobrote najrazličnejših okusov, ki so povrhu vedno tudi lepo videti,
smo že večkrat lahko poskusili na raznih
pogostitvah. Tudi z Dobrot slovenskih
kmetij se je vsakokrat vrnila s kakšnim
priznanjem. Tokrat je prejela bronasto
priznanje v kategoriji »kruh posebnih
vrst« za svoj krompirjev kruh, lani pa
srebrno za pisan koruzni kruh
Drage Ostrnice, ponosni smo na vas, vaši
dosežki so vzpodbuda za vse! Čestitke in
s polno paro naprej, korajža velja!
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Boris Žagar

Člani Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož
po nekaj letnem premoru spet z instrumenti na
vrhu Snežnika
Pihalni orkester Kovinoplastike Lož tudi letos v t. i. prvem delu sezone beleži vrsto nastopov. Pomladno sezono smo kot že vsa leta
začeli s prvomajsko budnico. Po vaseh Loške
doline smo tako najprej zaigrali koračnice,
potem pa smo še malo poklepetali z domačini in se pogostili z dobrotami. Te nas sedaj
čakajo že skorajda v vsaki vasi.
Naslednja nastopa sta bila nato že 4. maja,
in sicer sta bila to koncerta za osnovnošolce OŠ Stari trg in OŠ Grahovo. Na tovrstnih
koncertih učencem že vrsto let predstavljamo posamezne instrumente oziroma pihalni orkester ter jih na ta način privabimo v
glasbeno šolo, v nadaljevanju pa tudi med
svoje vrste. Tokratna predstavitvena koncerta je povezovala naša članica Barbara Lah, ki
je v okviru tega pripravila lastno »glasbeno
pravljico« z glavnimi igralci – instrumenti.
Učenci so tako lahko videli in slišali prav
vsak godbeni instrument. Že od samega začetka predstavitvenih koncertov ugotavljamo, da je tovrstno pridobivanje novih članov
zelo uspešno, saj je med nami veliko mladih.
19. maja smo nastopili na športnem igrišču
v Starem trgu, kjer se je odvijalo srečanje
slovensko-hrvaške gasilske mladine. Na tej
prireditvi smo uvodoma zaigrali himni in
nekaj koračnic. Gasilci so nas nato pogostili
z okusno malico. Naj na tem mestu ponovno
poudarim odlično sodelovanje med gasilci
in godbeniki, saj drug drugemu nikoli ne
odrečemo sodelovanja.

Snežnik 2012. (foto: Mojca Pišek)

23. maja pa smo s svojim igranjem spodbujali cerkniške nogometaše, ki so v Kopru odigrali tekmo z ankaranskim moštvom. Med
tekmo smo na stadionu Bonifika igrali koračnice, da bi tudi na ta način pomagali Cerkničanom do zmage. Kljub vsem naporom
(tudi našim) so tekmo osvojili Ankarančani. Tudi naslednji nastop je bil nogometno
obarvan. 25. maja smo namreč igrali ob 30.
obletnici igrišča v Starem trgu, kjer se je ob
tej priložnosti odvila nogometna tekma med
veterani iz Loške doline in Cerknice.
27. maja smo imeli koncert pri Gradu Snežnik, s katerim smo zaključili letošnjo prire-

ditev »V deželi ostrnic«. Obiskovalce koncerta smo razveselili z zabavnimi skladbami
in koračnicami, ob spremljavi orkestra pa sta
zapela tudi naša člana Anemarija Štefančič
in Matjaž Žnidaršič.
2. junija smo nastopili na slavnostni prireditvi ob 70. obletnici ustanovitve Notranjskega odreda in Roške ofenzive. Prireditev se je
odvijala v Babnem Polju. Tokratni nastop je
terjal nekoliko več priprav, ker smo nastopili
z združenimi pevskimi zbori. Ravno zaradi
intenzivnejših priprav je bil skupni nastop v
celoti izveden na najvišjem nivoju. Za to smo
prejeli številne pohvale, tudi s strani Urada
predsednika Republike Slovenije. Predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo Türk je bil namreč slavnostni govornik na tej prireditvi.
17. junija pa smo se člani orkestra po nekaj
letnem premoru spet povzpeli na Snežnik. S
seboj smo seveda vzeli instrumente, tako da
smo na vrhu Snežnika zaigrali krajši glasbeni program. Po nastopu smo se posladkali
s štruklji. Nazaj grede smo se ustavili še na
Sviščakih.

Budnica 2012. (foto: Mojca Pišek)

V prvem delu sezone nas čaka še koncert ob
dnevu državnosti, potem pa si bomo godbeniki privoščili zaslužene počitnice. To pa ne
pomeni, da ta čas ne bomo igrali. V poletnih
mesecih bomo namreč nastopili na treh gasilskih proslavah v bližnji okolici, z veseljem
pa se bomo odzvali tudi drugim morebitnim
povabilom za nastope.
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Alenka Veber

Iz Babnega Polja do Goričic: Pohod s pridihom

kulturne zgodovine in etnologije

Člana ŠD Planjava Babno Polje Jože Ožbolt
in Darko Vesel pri postavljanju in
zdevanju ostrnic. (foto: Alenka Veber)

Športno društvo Planjava Babno Polje je v
sodelovanju z Zavodom Rihtarjeva domačija v soboto, 19. maja 2012, organiziralo IV.
pohod po poteh babnopoljskega izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega Iz Babnega Polja
do Goričic. Več kot dvestopetdeset pohodnikov je na osemnajst kilometrov dolgo
pot krenilo izpred rojstne hiše izseljenskega
pisatelja Franka Trohe v Babnem Polju in jo
zaključilo v rojstni vasici njegove matere na
Goričicah pri Cerkniškem jezeru.
Celodnevno druženje so pohodniki začeli s
sveto mašo za vse notranjske izseljence v Severni Ameriki, ki jo je daroval kaplan Bojan
Traven. Jutranji pogostitvi je sledil kulturni
program. Osrednji gostje četrtega pohoda so
prišli iz Turističnega društva Krim (Občina
Ig). Pod njihovim okriljem namreč deluje zabavna skupina Afrohtarji, ki igra v večini na
stara kmečka orodja. Frank Troha Rihtarjev je
leta 1937 v Slovensko-amerikanskem koledarju objavil daljši pogovor s prvim priseljencem
v Barbertonu (Ohio) Antonom Štrukljem, ki
se je rodil prav na Igu pri Ljubljani. Tako je
pobudnica poti in raziskovalka Trohove publicistične dejavnosti Alenka Veber obudila
še eno Trohovo pripoved, skupina Afrohtarji
pa so z igranjem na kmečka orodja obudili
nekdanje podeželsko življenje.

Še do cerkvice sv. Pankracija na Klancah, ki
stoji skrita v gozdu. (foto: Alenka Veber)

V kulturnem programu je sodelovala še citrarka Damjana Praprotnik iz Dvorij na Gorenjskem ter domačini na diatonični harmoniki:
Magda Mlakar z Babne Police, Domen Šraj iz
Kozarišč ter Luka Žnidaršič iz Podcerkve.
Pohodnike so sprejeli številni domačini v
vaseh, skozi katere se vije pot, prav tako pa
so jih na poti spremljali harmonikarji in citrarka. V kar osmih krajih so si lahko pohodniki ogledali tudi podružnične cerkve župnije Stari trg pri Ložu. V cerkvi sv. Jakoba v
Pudobu in sv. Martina v Podcerkvi so poho-

Zabavna skupina Afrohtarji.
foto: Alenka Veber

Na osemnajst kilometrov dolgo pot se je podalo več kot dvestopetdeset pohodnikov.
foto: Alenka Veber

Citrarka Damjana Praprotnik v cerkvi sv.
Martina v Podcerkvi. (foto: Alenka Veber)

dniki lahko prisluhnili kratkemu koncertu
citrarke Damjane Praprotnik.
Pohod so pohodniki zaključili na Goričicah
pri Cerkniškem jezeru, od koder so se na izhodišče poti vrnili z avtobusom.
Letošnji pohod je bil prepleten tako z odkrivanjem kulturne zgodovine v tem delu
Notranjsko-kraške regije kot etnološkimi
značilnostmi kraja. Pred prireditvenim
prostorom so namreč Babnopoljci postavili
ostrnico (tanjše deblo ali vrh debla s prisekanimi vejami, ki se uporablja za sušenje
krme). Prav tako pa so pohodniki lahko prisluhnili številnim drobcem iz življenja nekdaj in danes na Notranjskem.
ŠD Planjava Babno Polje in Zavod Rihtarjeva domačija se zahvaljujeta vsem ljudem
dobre volje kot donatorjem in sponzorjem,
ki so kakor koli prispevali, da je četrti pohod
potekal na zelo visokem organizacijskem nivoju. Roko so nam podali:
Celjska Mohorjeva družba, Radio Ognjišče,
Dnevnik, Urad RS za Slovence v zamejstvu in
v svetu, Slovenska izseljenska matica, založba
Družina, založba Ognjišče, Občina Loška dolina, Vinska klet Goriška Brda, Zavarovalnica
Triglav, Športna zveza Loška dolina, Dejan Poje
s. p., Berta Janež s. p., Armobil Ule & co., Kovica
d. o. o., Plastika Mozaik d. o. o., Javna agencija
RS za varnost prometa, Telekom, Avtotrade d. o.
o., GO-RO Liv d. o. o., Boreo, Turistična kmetija Pri kovačiji in Prostovoljno gasilsko društvo
Babno Polje.
Spletno fotogalerijo in film jutranjega
kulturnega programa si lahko ogledate na
www.rihtarjeva-domacija.si
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Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina ali Društvo Ostrnice

7. državne ženske kmečke igre v znamenju
grajske gostoljubnosti
Slovenske žene in dekleta, ki so vključena v
različna društva po Sloveniji, združuje Zveza
kmetic Slovenije. Njihov član je tudi Društvo
žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška
dolina. V preteklem letu so članice Društva
Ostrnice zmagale na šestih državnih ženskih
kmečkih igrah pri gradu Tuštanj v Moravčah, v organizaciji Zveze kmetic Slovenije in
gostiteljic – Društva podeželskih žena Moravče. Zmaga, ki so jo Društvu Ostrnice priborile članice Blaženka Mlakar, Janja Mlakar
in Marica Petrič, ni prinesla samo veselja
nad uvrstitvijo ter zasluženi pokal, temveč
tudi organizacijo sedmih državnih ženskih
kmečkih iger. Z igrami pa tudi izjemno
priložnost za promocijo Dežele ostrnic oz.
enega izmed izjemno privlačnih, a premalo
poznanih delov Notranjsko-kraške regije.
Nenazadnje so igre potekale v sklopu etnološko-turistične prireditve V deželi ostrnic
2012, ki jo pripravlja Javni zavod za kulturo
in turizem Grad Snežnik.
Priprave na igre so se v Društvu Ostrnice,
trenutno šteje več kot osemdeset članic, začele kmalu po rednem letnem občnem zboru
v začetku leta 2012. Pripravljenost, izvirnost,
iznajdljivost, domačnost in gostoljubnost, ki
se je ne bi branili niti zadnji prebivalci Gradu
Snežnik, je le nekaj odlik, ki jih mirno lahko
pripnemo na prsi članic Društva Ostrnice,
pa tudi njihovim bližnjim.

dniki, mladi in stari – združeni pod en krov.
Uvodnim pozdravom predsednice Društva
Ostrnice Ane Zakrajšek, župana Občine
Loška dolina Janeza Komidarja, predsednice Zveze kmetic Irene Ule ter kulturnemu
programu – oblikovali so ga učenci Osnovne
šole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga ter
otroci iz vrtca Polhek – je sledil prvi tekmovalni del. Med ekipami je bila tudi domača
ekipa, ki si je nadela ime Lipce.
Igre, prežete s Krpanovo iznajdljivosti, je pripravilo pet članic Društva Ostrnice. Pod budnim in strogim očesom predsednice Zveze
kmetic Irene Ule so v prvem delu zmagale

Domače društvo so zastopale
Helena Gerbec, Bernarda Kandare in
Đurđa Janeš.
foto: Alenka Veber

Zadnja majska sobota je na Zagradne njive
pri gradu pripeljala enaindvajset ekip širom
Slovenije.
Čeprav prostrane Zagradne njive so tokrat
delovale kot ena sama velika podeželska
hiša, v kateri so se ob mizi, obloženi z domačimi dobrotami zbrali bližnji in daljni soroKatera bo prenesla več soli?
foto: Alenka Veber

članice domače ekipe in le malo je manjkalo,
da Društvo Ostrnice ne bi gostilo tudi osmih
iger. V drugem delu so jim zmago odnesle
Primorke, Olive – novinke iz Primorske ter
članice Aktiva žena štirje letni časi, ki delujejo v okviru Turističnega društva Hrvatini. S
slednjim je Društvo Ostrnice tudi pobrateno,
tako da se lahko nadejamo, da bo članicam,
ki je eno manjših tovrstnih društev pri nas, v
prihodnjem letu priskočilo na pomoč. Drugo
mesto je osvojilo gostiteljsko Društvo Ostrnice, tretjo mesto pa je osvojila ekipa Društva
podeželskih žena Mirna peč z ekipo Žbelce.
Razglasitev prvih treh zmagovalnih ekip in
podelitev pokalov je obogatilo domače pevsko društvo K'rsnice pod vodstvom Anemarije Štefančič.
Članice Društva Ostrnice so tekmovalkam in obiskovalcem pripravile grajski sprejem.
foto: Alenka Veber

Po zaključenih igrah je sledilo druženje ob
zvokih ansambla Ribniški pušeljc.
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Tekmovanje v gasilski orientaciji za mladino
Uvod:
Orientacija pomeni določiti lego neke točke ali
smer gibanja glede na strani neba in objekte v
pokrajini s pomočjo karte, kompasa, znakov na
terenu itd.

Tekmovalne kategorije:
 Pionirji, pionirke ali mešano, starost
tekmovalcev je od 7 do 11 let. Z njimi je prisoten
na progi tudi mentor. Dolžina proge je 2 km,
na progi imajo štiri aktivne kontrolne točke.
Nastopilo je 17 ekip.
 Mladinci, mladinke ali mešano, starost
tekmovalcev je od 12 do 16 let. Na progo gredo
sami, obvezno imajo s seboj telefon za povezavo
z mentorjem. Dolžina proge je 3 km, na progi
imajo štiri aktivne kontrolne točke. Nastopilo je
20 ekip.

Pri gasilski orientaciji pa imajo 3-članske ekipe
poleg gibanja po terenu, na kontrolnih točkah
določene naloge, kar se izvede v najkrajšem času.
Kraj in datum tekmovanja:
V Vrhniki pri Ložu, natančneje v okolici izvira
Obrha, je 26. maja 2012 potekalo tekmovanje
iz orientacije za gasilsko mladino. Enako kot
v prejšnjih letih smo organizirali tekmovanje
skupaj GZ Loška dolina in GZ Cerknica. Rezultate
in uvrstitve pa smo razvrstili za vsako GZ posebej.
Iz GZ Loška dolina se je tekmovanja udeležilo 9
ekip in iz GZ Cerknica pa 32 ekip.

 Gasilski pripravniki/-ce ali mešano, starost
tekmovalcev je od 16 do 18 let. Na progo gredo
sami, obvezno imajo s seboj kompas. Dolžina
proge je 5 km, na progi imajo šest kontrolnih
točk. Nastopile so 4 ekipe.

Rezultati za GZ Loška dolina:
 pionirji, nastopila je ena ekipa:
1. m PGD Iga vas;
 pionirke, nastopile so tri ekipe:
1. m PGD Stari trg
1., 2. m PGD Stari trg
2. in 3. m PGD Babno Polje;
 mladinci, nastopile so štiri ekipe:
1. m PGD Iga vas,
2. m PGD Babno Polje
2., 3. m PGD Stari trg;
 mladinke, nastopila je ena ekipa:
1. m PGD Iga vas.

Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto
terena.

Kontrolna točka, kjer je potrebno v najkrajšem
času štafetno navezati orodje. Vrsto navezave
orodja tekmovalci izžrebajo.
Rezultati za GZ Cerknica:
 pionirji, nastopilo je devet ekip:
1. m PGD Grahovo,
2. m PGD Cerknica
2., 3. m Ivanje selo – 1;
 pionirke, nastopile so štiri ekipe:
1. m PGD Cajnarje,
2. m PGD Nova vas,
3. m PGD Unec;

Ekipa se najprej javi pri komisiji »A«, kjer
pregledajo podatke tekmovalcev.

Obiskati mora vse kontrolne točke, izvesti vaje v
predpisanem času. Od starta do cilja se meri čas.

 mladinci, nastopilo je deset ekip:
1. m PGD Nova vas
1., 2. m PGD Cerknica,
3. m PGD Rakek;
 mladinke, nastopilo je pet ekip:
1. m PGD Rakek,
2. m PGD Cerknica, PGD Unec.
 pripravniki, nastopile so štiri ekipe:
1. m PGD Unec,
2. m PGD Ivanje selo, PGD Sveti Vid.

Zaključek:
Tekmovanje se je odvijalo po časovnici, proga
je bila zahtevna, nekaj ekip tekmovanja ni
opravilo. Prišlo je do ene lažje poškodbe
tekmovalke. Ostali dve sta poskrbeli, da je ekipa
prispela na cilj kljub zvinu gležnja. Področno
tekmovanje za uvrščene ekipe bo na Medvedjem
Brdu v GZ Logatec.
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Janja Urbiha

Po Andrejevih stopinjah
Majski dnevi so bili letos precej kisli, deževni
in hladni. To majsko jutro – 19. maja – pa se je
kot po čudežu prebudilo v čudovit dan. Dan,
ki je bil nekaj posebnega. Pa ne samo zaradi
vremena in lepot naše notranjske narave, tudi
zato, ker je bil to dan, ki smo ga namenili druženju. Zbrale smo se družine iz raznih koncev
Slovenije, ki nas povezuje gibanje Družina in
Življenje, ki svoje sile usmerja v to, da gradimo odnose, za katere je vredno živeti.
Ker je bilo za ta dan v naših koncih načrtovanih kar nekaj prireditev, nismo pričakovali pretirane udeležbe na kratkem romanju iz
Jermendola do cerkve sv. Andreja na Gornjih Poljanah. A se nas je zbralo presenetljivo veliko, blizu 100 smo ocenili. Največ nas
je bilo domačinov, a prišli so tudi iz različnih
krajev Slovenije, nekateri so porabili celi dve
uri, da so se pripeljali do nas. In prav vsi,
razen tistih v otroških vozičkih, smo jo peš
mahnili k Sv. Andreju. Lepo je bilo videti to
četico staršev, ki jih je obkrožala množica
otrok, ki se niso pritoževali nad dejstvom,
da smo jo po gozdni stezi mahnili peš. Če je
katerega malčka na trenutke le zamikalo, da
bi se pritoževal, je takoj na pomoč priskočila vrstnikova vzpodbuda, tako da starši nismo imeli običajnih skrbi okrog nenehnega
prepričevanja. Večina otrok je tako ali tako
stekla naprej in z vrstniki na cilj prispela
veliko pred nami. Tako smo se odrasli med
hojo z lahkoto pomenkovali med seboj. In z
lahkoto najprej osvojili Gornje Poljane, kjer
nas je čakalo prvo presenečenje. Naša mladina, ki je tja prišla pred nami nas je kljub
pomladi presenetila s pravimi snežnimi kepami. Temperatura nam je omogočala hojo
v kratkih rokavih, zato smo bili še toliko bolj

Skupaj na cilju. (foto: Andrej Mihelčič)

presenečeni, da smo za cerkvijo Sv. Andreja,
kjer je bil naš cilj, našli še toliko snega, da so
si otroci iz njega izdelali celo snežaka. Nato
smo se zadovoljni udeležili skupne maše, ki jo
je daroval naš dolgoletni župnik Janez Kebe.
Kljub dolgoletnemu delovanju v naši župniji
se ni spomnil dneva, ko bi toliko mladih ust
veselo prepevalo pri svetem Andreju, najvišje
ležeči cerkvici na Notranjskem.
Dani Siter pa je naše druženje strnil v naslednje misli: »Vprašal sem se komu (čemu) človek namenja svoj čas, denar, moči ...? Tistemu
oziroma tisti stvari ali dejavnosti, ki mu veliko pomeni – ki ji je pripaden. Tudi mi, ki smo
se zbrali ob robu Loške doline, smo se zbrali
zaradi svojevrstne pripadnosti. Spraševal sem
se, komu ali čemu dejansko pripadamo, kaj
nas povezuje, kaj nas žene, da radi preživlja-

Veselo prepevanje. (foto: Andrej Mihelčič)

Majski snežak. (foto: Dani Siter)

mo čas drug z drugim, da se tako razveselimo
znanega obraza, stiska roke, objema, otroškega smeha in medsebojnega zaupanja in naklonjenosti?
Odgovor mi je bil darovan: povezuje nas pristna in prava Ljubezen (ne kakršenkoli nadomestek za ljubezen, ki nam jih vsiljuje današnja kultura): "Ljubezen, ki je potrpežljiva in
dobrotljiva, ki ni nevoščljiva, se ne ponaša, ne
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se
ne da razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli
krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse
veruje, vse upa, vse prestane" (1 Kor 13,4–7).
Prav to Ljubezen smo izkustveno doživljali
tudi romarji, ki smo se "zbrali ob apostolu Andreju", zavetniku podružne cerkve na Gornjih
Poljanah, ki nas je povabil, naj mu sledimo,
naj, kot je nekoč on povabil svojega brata Petra in ga predstavil Jezusu, tudi danes mi (po)
vabimo svoje sorodnike, prijatelje, sodelavce,
sosede in znance, naj se srečajo z Jezusom, ki
je Pot, Resnica in Življenje (Jn 14,6) in naj
preizkusijo, če njegove trditve držijo. Nas so
prepričale in ni nam žal.«
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Slovesnost ob 70-letnici
notranjskega odreda in
roške ofenzive
Prvo junijsko soboto je bilo Babno
Polje praznično. Pri tamkajšnji
osnovni šoli se je namreč odvila
slovesnost, s katero so počastili spomin
na dva dogodka iz druge svetovne
vojne – 70 let ustanovitve Notranjskega
odreda in 70 let roške ofenzive.

Teror okupatorja

LINŠKE OČI
Sestavine:
250 g moke
pol zavitka pecilnega praška
180 g masla ali margarine
120 g sladkorja v prahu
en vanilin sladkor
noževo konico cimeta
3 žlice mleka
100 g olupljenih in
sesekljanih mandeljnov
marmelada za nadev
sladkor v prahu za posip
Priprava:
Moko presejemo skupaj s pecilnim
praškom. V njej razdrobimo maslo
ali margarino, dodamo sladkor, vanilin, cimet, mandeljne in mleko.
Pognetemo v testo.

19. januarja 1942 je fašistični vodja Mussolini razglasil Ljubljansko pokrajino za operacijsko območje italijanske vojske. Skladno s
tem so italijanska vojaška poveljstva izdelala
na svojih operativnih območjih načrte za delovanje vojske in zatrtje vse bolj naraščajočega upora narodnoosvobodilnega gibanja.
Poveljstvo italijanskih obmejnih straž GAF
pri XI. armadnem korpusu je izdelalo načrt
za izselitev 1238 družin s 6447 člani z območja Menišije, Vidovske in Bloške planote,
Loške doline in Grahovega. Na ta območja
naj bi naselili družine padlih italijanskih vojakov in njihove svojce. Zaradi odločnega
upora jim ta načrt ni nikoli uspel v celoti.
So pa ga delno uspeli realizirati skozi pomladansko ofenzivo leta 1942 in s terorjem
v času le-te. Ob koncu italijanske ofenzive je
Rajonski odbor Osvobodilne fronte za Loško dolino 27. decembra 1942 poročal Okrožnemu odboru za Cerknico, da so italijanske
sile samo na območju Loške doline od 16.
junija 1942 dalje ubile 203 osebe, požgale in
uničile 151 hiš in 225 gospodarskih poslopij ter odpeljale v internacijo 570 oseb. Podobna slika je bila tudi na drugih območjih

Notranjske. Prelepa dežela je trpela in gorela
pod italijanskim škornjem, ljudi so odganjali
v internacijo, zapirali in mučili, življenja so
izgubili nedolžni talci …

Pomen Notranjskega odreda

Štirje Notranjski odredi, ki so delovali spomladi 1942, jeseni 1942, pozimi 1942–1943
ter od decembra 1943 do osvoboditve maja
1945, kažejo uporni duh Notranjk in Notranjcev, njihovo svobodoljubnost in odločnost biti sam svoj gospodar na svojem koščku rodne zemlje. Notranjski odredi odražajo
v svojem delovanju veliko in zelo raznoliko
vlogo partizanskih odredov od konca aprila
1942 do vkorakanja zadnjega Notranjskega
odreda v osvobojeno Ljubljano. Zaradi vseobsežnega upora notranjskega prebivalstva
so Notranjski odredi v svojem nastanku rasli iz različnih žarišč odpora, pri tem pa jim
je močno zaledje dajala široko organizirana
narodna zaščita. Konec junija 1942 predstavlja Notranjski odred najštevilčnejši partizanski odred in najboljšo enoto v okviru 3.
grupe odredov. Prav zaradi svoje moči in
številčnosti predstavlja junij 1942 osnovo za
nastanek treh novih odredov – Krimskega,
Kočevskega in Polhograjsko-dolomitskega. Svojo vlogo je ta odred odigral tudi kot
izhodišče za krepitev partizanskih enot na
območju Primorske, kar je bilo še posebno
poslanstvo te enote. Skozi celotno delovanje
Notranjskih odredov v različnih sestavah
predstavljajo pomembno kadrovsko bazo za
prve slovenske partizanske brigade.
Bogdan Urbar

Počiva naj na hladnem pol ure. Razvaljamo ga za nožev rob debelo in
izrežemo različne like. Polovici piškotov izdolbemo manjše like. Vse
skupaj pečemo od 10 do 15 minut
pri 180°C. Cele piškote namažemo
z marmelado, stisnemo po dva skupaj in potresemo s sladkorjem.
foto: Janez Ule
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Druga svetovna vojna je Babno Polje zelo
zaznamovala. Poboj talcev pri Vražjem vrtcu, transport v taborišča, požigi in nasilje …
Tudi zato so se organizatorji – Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Cerknica, odbor
Notranjski odred in Udruga antifašističkih
boraca i antifašista grada Čabar odločili za
slovesnost prav tam.
Da je bila odločitev prava, je pokazala tudi
izredno velika udeležba ljudi, ki so obiskali
slovesnost in z navdušenjem prisluhnili slavnostnemu govorniku, predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku, čigar govor si

foto: Janez Ule

foto: Janez Ule

lahko preberete v nadaljevanju. Udeležence
z obeh strani meje sta pozdravila tudi oba
župana – župan Občine Loška dolina, gospod Janez Komidar in župan mesta Čabar,
gospod Željko Erent, vsi skupaj pa so prisluhnili tudi bogatemu kulturnemu programu, v katerem so sodelovali učenci OŠ
Notranjskega odreda Cerknica, OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg, OŠ Jožeta Krajca
Rakek, Srednje šole Vladimir Nazor Čabar,
Društvo pihalni orkester Kovinoplastika
Lož in združeni pevski zbori – Moški pevski zbor Tabor Cerknica, Mešani pevski zbor
Bloke, Mešani pevski zbor KD Rak Rakek,
Ženski pevski zbor Lipa DU Cerknica ter

Ženski pevski zbor Jasna DU Loška dolina.
Slovesnost je spremljalo tudi okoli 50 praporov borčevskih, veteranskih in drugih domoljubnih organizacij iz Slovenije in Hrvaške.
Protokolarnemu delu je sledilo družabno srečanje, na katerem se je – kljub obilici obveznosti - precej časa zadržal tudi predsednik
države. Z veseljem je poklepetal z mnogimi
– starejšimi in mlajšimi, pa tudi tistimi, ki so
bili ta dan tako rekoč »v službi«. Tudi zaradi
njih (gasilcev, varnostnikov, zdravstvenih delavcev, turističnih in gostinskih ponudnikov,
domačinov …) je bila slovesnost prijeten dogodek in druženje za vse zbrane.

Slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka na
slovesnosti ob 70. obletnici Notranjskega odreda in roške ofenzive
Babno Polje, 2. junij 2012
Spoštovane borke in borci
narodnoosvobodilnega boja, drage Notranjke in
Notranjci, spoštovani visoki gostje,
zbrali smo se, da skupaj obudimo spomin na eno
najbolj junaških obdobij narodnoosvobodilnega
boja in vse slovenske zgodovine, na čas
ustanovitve Notranjskega odreda in na čas roške
ofenzive.
Čas pred sedemdesetimi leti je bil težek čas.
Za slovenski narod je bil to čas fašistične in
nacistične okupacije in vojnega nasilja – a hkrati
tudi čas odločnega moralnega in oboroženega
upora.
To je bil čas trdih preizkušenj in velikega tveganja.
Pa vendar je bila moralna smer jasna – terjala
je upor proti okupatorju in oboroženi boj. V
tem uporu in tem boju se je mogočno izkazal
uporni duh Notranjcev in Notranjk, njihova

svobodoljubnost in njihova odločnost. Ustanovitev
notranjskih partizanskih odredov, pred 70 leti,
je bila najbolj mogočen izraz tega upornega
duha in te izjemne odločnosti. Zato je prav, da
danes, 70 let kasneje, z vsem spoštovanjem in
občudovanjem obudimo spomin na te človeške
in narodove vrednote, vrednote svobodoljubja,
upora proti tuji nadvladi in odločnosti v boju za
svobodo.
Prav pa je tudi, da se spomnimo velikih
razsežnosti okupatorskega nasilja v letu 1942 in
silovitosti vojaškega obsega ofenzive, ki je bila
najmočnejši izraz tega nasilja. Že pred ofenzivo
– in spričo spoznanja, da prvo leto vojaškega
nasilja ne bo zlomilo slovenskega naroda – se
je okupator pripravljal, da izvede temeljito
italijanizacijo celotne Ljubljanske pokrajine.
V ta namen je bil pripravljen izvršiti celo izgon
slovenskega prebivalstva iz Ljubljanske pokrajine
ali pa vsaj iz določenih območij. Za tak cilj je

bila potrebna uporaba vseh vojaških sredstev
in dovoljeno vsakršno nasilje nad civilnim
prebivalstvom.
Ta cilj je zahteval tudi pospeševanje razdora
med raznimi političnimi smermi med Slovenci.
Okupator je hujskal ljudi k medsebojnemu
razdoru. Formirane so bile mreže malih
postojank za nadzor ozemlja, v katere
so namestili pripadnike kvislinških enot,
imenovanih "Milizia voluntaria anticomunista".
Razsežnosti bratomorne vojne so se s tem
močno povečale.
Vendar, glavna in daleč prevladujoča oborožena
sila roške ofenzive so bile italijanske enote, ki so
štele preko 70.000 mož. Ofenziva, ki je potekala
poleti in jeseni 1942, je bila tako po trajanju
operacij in velikosti ozemlja kot tudi po premoči v
orožju in oboroženi sili ena največjih na območju
Jugoslavije med drugo svetovno vojno.
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Toda pomen in veličino slovenskega
narodnoosvobodilnega boja je mogoče v celoti
razumeti samo v širšem, svetovnem merilu. Druga
svetovna vojna ni bila navadna vojna in vojaška
okupacija naših krajev, ni bila navadna okupacija.
Šlo je za veliko več. V globalnem merilu je šlo za
moralno usodo in razvojno smer celotnega sveta,
na naših tleh pa za preživetje naroda. Največji
deli slovenskega ozemlja so bili ne le vojaško
okupirani, ampak tudi protipravno priključeni
okupatorskim državam. Brez oboroženega upora
naš narod na teh ozemljih ne bi obstal.
O tistih časih ni mogoče resno govoriti, ne da
bi prej poudarili ti dve osnovni dejstvi, ki sta
opredelili vse, kar se je zgodilo med II. svetovno
vojno. Šlo je za preživetje naroda in usodo sveta.
Samo tako je mogoče razumeti pomen upora, pa
tudi usodne razsežnosti okupatorskega nasilja,
še posebej nasilja nad civilnim prebivalstvom
v času roške ofenzive na Notranjskem in tudi v
drugih pokrajinah. Nobena oblika zanikanja,
noben poskus zmanjšati zločinski značaj teh
hudodelstev zoper civilno prebivalstvo ne more
uspeti. Ta hudodelstva bodo v svetovni zgodovini
ostala med najbolj izrazitimi primeri zla, ki je tako
kruto zaznamovalo svet 20. stoletja.
Na vse to se danes včasih pozablja in to
nas mora skrbeti. Čeprav so bile besede
razumevanja zgodovine in pomena sprave
izrečene z najvišjega mesta naše zahodne
sosede Italije, se tam še vedno najdejo ljudje,
ki trdijo, da se je trpljenje začelo nekje na koncu
druge svetovne vojne. Še več, z izmišljenimi
razlagami fotografskih dokumentov sprevračajo
in zanikajo zgodovinsko resnico in s tem
hote ali nehote opravičujejo teror, ki so ga
fašistične enote v času 1941–1943 izvajale na
področju Ljubljanske pokrajine. Take trditve in
manipulacije odločno zavračam!
Že selektivni spomin, ta pogosti spremljevalec
političnih polemik, je vselej etično vprašljiv.
Spomin, ki zavestno zamenjuje vzrok
in posledico, pa je etično popolnoma
nesprejemljiv. Takim sprevračanjem zgodovine
je treba nasprotovati – jasno in odločno, a vselej
tudi odmerjeno, kulturno in dostojanstveno.
Slovenski narod je bil zmagovit v boju in bil je
na strani zmagovalcev druge svetovne vojne!

foto: Stanko Gruden / STA

Kljub svoji vojaški moči in brutalnosti pa ofenziva
ni izpolnila zastavljenih ciljev. Partizanske enote
niso bile uničene. S spretnimi manevri so se
umikale na težko dostopna območja in okupatorju
od tam zadajale nove udarce. V času roške
ofenzive so bile ustanovljene prve partizanske
brigade na Slovenskem. Narodnoosvobodilni
boj se je kljub bolečim udarcem roške ofenzive
okrepil. Prav v tem je bila odločilno izražena
narodova volja po preživetju in prav v tem je bilo
seme njegove končne zmage, tiste zmage, ki je
slovenski narod za vselej uvrstila med ponosne in
enakopravne narode Evrope in sveta.

Danes smo lahko samozavestni
in dostojanstveni v zavesti
zmage. To od nas terja etika
zmagovalcev. Prav ti isti razlogi
pa nam nalagajo tudi dolžnost
skrbeti – tako za zgodovinsko
resnico kot tudi za politični
dialog, kakršnega zahteva
današnji čas.
V teh časih potrebujemo vsestranski dialog –
med nami samimi, pa tudi med nami in vsakim
od naših sosedov. Imamo tudi pomembne
uspehe. V srečanjih na najvišji ravni z Italijo
smo dosegli pomembne premike. Kmalu bo
dve leti, odkar smo predsedniki treh sosednjih
držav – Italije, Slovenije in Hrvaške – skupaj
položili venec pred Narodnim domom v Trstu ob
90. obletnici požiga tega simbola slovenstva in
opravili tudi druga spravna dejanja, ki jih terja
naš čas. Danes zato lahko govorimo o tržaškem
duhu kot dosežku tega simboličnega srečanja
predsednikov treh sosednjih držav. S tem širimo
tudi prostor za dialog, ki je nujen, da bi se lažje
uveljavila polna zgodovinska resnica, odpravili
preostali predsodki in ustvarilo ozračje zaupanja.
In prav zaupanje potrebujemo za reševanje vseh
preostalih nerešenih vprašanj.
Spoštovane državljanke in državljani
Republike Slovenije,
danes se na tem spominskem in slavnostnem
dogodku posvečamo spominu na tisti čas 20.
stoletja, v katerem je divjala druga svetovna
vojna. Na naših tleh se je bila obrambna in
osvobodilna vojna, vojna proti okupatorju,
vendar tudi vojna, kjer se je Slovenec obrnil proti
Slovencu, brat proti bratu. Rane, povzročene
med drugo svetovno vojno in neposredno po
njej, še niso zaceljene. In ne samo, da niso
zaceljene rane tistega časa. Včasih se zdi, da
se danes namerno ustvarjajo nove, z novimi

delitvami in novimi obtoževanji. Vendar, čas
je, da se preneha z retoriko obtoževanj in
povzročanjem novih ran. Bodimo strpni drug do
drugega, in zlasti – ozrimo se v prihodnost. Ta pa
zahteva sodelovanje, dogovarjanje in sporazum.
Storimo to za nas, za naše otroke in tudi v
spomin na vse tiste, ki so umrli za domovino.
Izročila in vrednote borcev za severno mejo,
borcev narodnoosvobodilnega boja in borcev
slovenske osamosvojitve naj nas navdihujejo
tudi v prihodnje. Naši demokraciji moramo
zagotoviti treznost, preudarnost in višjo raven
politične kulture. V našem gospodarskem razvoju
moramo zagotoviti potrebno podjetnost in
ustvarjalnost. Naš pravni sistem mora zagotoviti
enakopravnost in solidarnost. V razmerah, v
katerih živimo, ljudje potrebujejo spodbudo in
pozitivne vzglede. In pri vsem tem moramo gojiti
domoljubje.
Partizani in civilni prebivalci Notranjske, ki so
izgubili življenja med drugo svetovno vojno, so
se borili za domovino in za boljši svet. Danes
se nam za te cilje ni treba boriti z orožjem. Toda
prizadevanja za boljši svet ostajajo. Tudi danes
potrebujemo modrost, pogum in odločnost.
Kadarkoli se nam zazdi, da nam teh lastnosti
primanjkuje, se spomnimo: v preteklosti smo
bili sposobni velikih dejanj in tudi danes to
sposobnost imamo.
Z vero, da to resnično zmoremo, vam vsem
čestitam ob bližnjem dnevu državnosti.
Naj živi Republika Slovenija!
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Milena Ožbolt

Četrta delavnica o oblačilni tradiciji
v Loški dolini

foto: Anita Manfreda

Zgodila se je 20. aprila 2012 v TIC-u, prišlo nas je dvaindvajset in bilo je spet nadvse zanimivo.

Okvirna tema delavnice je bila Od rojstva
do smrti, zato smo se najprej posvetile krstni opremi za dojenčke in drugim otroškim
oblačilom in opremi, si ogledale deško obhajilno obleko, nekaj hišnega tekstila za posebne priložnosti (brisače, prti ipd. za duhovnika, zdravnika ali babico) pa tudi številne
mrliške prte. Nismo se posebej ukvarjale z
drugimi življenjskimi mejniki, kot so birma,
poroka in podobno (o tem morda kdaj v prihodnosti), saj smo še v takem obsegu komaj
mogle pogledati vsak prineseni predmet.
Marsikaj je bilo narejenega na roke in starega blizu sto let in tudi več in vsak kos ima
svojo zgodbo. Vmes so bile osupljivo lepe veziljske mojstrovine kot na primer lanen prt s
klekljano čipko ali rišelje vezenine.
Ob tem smo se spominjale dogodkov iz
osebne, družinske ali vaške zgodovine.
Skušale smo si čim več zapomniti, zapisati
in fotografirati in tukaj skušam delce tega,
nastalega po mojih in zapiskih Anite Manfreda, deliti tudi z vami. Nekaj značilnih
oblačil smo za en mesec razstavile tudi v
vitrini knjižnice v Starem trgu in jih opremile s podrobnejšimi opisi, kot je na primer
naslednji:
»Okoli 100 let staro krstno opravo za novorojenčka je od svoje matere iz Loškega
Potoka podedovala gospa z Ograd. Sestavljajo jo pindeklc oziroma pәndeklc ali tudi
pәndeklčәk ter pregrinjalo in dve kapici,

medtem ko so ustrezni srajčki verjetno ponosili do konca. Oprava je bila sešita deloma
ročno, deloma strojno iz bombažnega damasta in platna ter strojno narejenih bombažnih čipk. Pәndeklc je narejen iz dveh plasti damasta, ki imata vmes še vsaj eno plast
tkanine, in je diagonalno lično večkrat prešit
s strojem. Krojen je tako, da se ob straneh
štirikrat zaveže z bombažnimi keper trakci
in tako tvori nekakšno vrečo, v kateri je ležal dobro oblečen otrok v plenicah in skoraj
do vratu povit in povezan s širokimi trakovi.
Pәndeklc je bogato okrašen z nabrano strojno izdelano bombažno luknjičavo čipko ter
trakovi in pentljicami iz svile. V oglavju je
šivan ornament v obliki enakokrakega križa
z zaobljenimi robovi.
Bogato okrašeni kapici sta izdelani deloma
strojno, deloma ročno, prav tako iz bombažnega blaga in čipk, zavezujeta pa se s svilenimi trakci.
Pregrinjalo je narejeno iz rumenega bombažnega platna in v celoti prekrito s čipko,
ki ima v sredini motiv Agnus Dei, jagnjeta
božjega, ki odjemlje grehe sveta, ob robovih
pa je prišita čipka iz tila, ki je pri nogah nekoliko daljša. Povrhu pregrinjalce krasi še
pentlja iz širokega svilenega traku.«
Na delavnici smo videle več bolj ali manj
razkošno izdelanih pәndeklcev in vsaj še
eno podobno opravo v roza barvi iz leta
1915, pa tudi posteljnino za otroško posteljico – »kapno« z zavihki in gumbnicami,
v katero se je vstavilo odejico. Tu je bilo
tudi več kapic, pa svilena srajčka, frotirasta
pralna plenička, vezena prevleka za otroško
blazino, z modrimi križci bogato vezeno
dekliška oblekica itd. Gospa, ki se delavnice
ni mogla udeležiti, nam je poslala na ogled
svoj, zelo stari pәndeklc in ga pospremila s
prijaznim pismom.
Ob ogledovanju prinešenih oblačilc smo
se spomnile, da so dojenčke včasih povijali kot štruce, da bi bili ravne rasti in da jih
ne bi zeblo v ročice. V ta namen so obstajale
najmanj tri širine posebnih trakov različnih
dolžin. V dobi plenic za enkratno uporabo,
ki se grmadijo po smetiščih, je bilo zanimivo
in poučno spet videti tudi povijanje dojenčka v »hlačke« iz tetra plenice.
Ena od udeleženk je poročala o zanimivi navadi na Blokah: Ko so prišli prosit za krstne
botre, je moral prosilec najprej priti v »hišo«

in sesti na vogal klopi ob krušni peči in šele
potem izreči prošnjo. Če je ravnal drugače,
so rekli, da »ni prav vprašal«.
Ko smo gledale krstna pregrinjalca, se je
izkazalo, da so na primer v Iga vasi, kjer ni
cerkve, tako pregrinjalo uporabljali tudi za
pripravo oltarja za velikonočni blagoslov
jedi, podobno so ponekod v kapelici uporabili tudi naglavno pečo, imenovano »aptoh«.
V vitrini je bila na ogled tudi praznična
ženska dolga srajca iz bombažne kotenine,
ki izhaja iz Šmarate in je nekako skrivnostna, saj o njej ni znan niti način nošenja
niti njen prvotni izvor. Samo ugibamo lahko, da je morda na kak način povezana z
Gradom Snežnik, kjer je bil ded sedanje
lastnice v službi. Srajca ima na prsih strojno všit bogato ročno vezen plastron – prsni
vstavek – v beli barvi, pod njim pa rdeč monogram RI ali RF, izdelan s križci. Na ramenih je znotraj prišit pravokoten kos blaga kot ojačanje, na levi strani krilnega dela
pa je razporek približno do kolena, morda
narejen zaradi udobnejšega gibanja ali iz
kakega drugega razloga. Vratni izrez krasi
luknjičava ročno izdelana čipka. Rokavi se
zaključijo z nazobčanim izvezenim robom,
v zobcih pa se ponovi del motiva s prsnega
vstavka. Prsni vstavek ima razporek z obrobo – lajštәco – ki se zapenja z dvema majhnima gumboma iz biserne matice. Oblačilo
je, razen plastrona, v celoti sešito ročno in
je po oceni staro najmanj 100 let, najverjetneje pa še precej več.
Razstavile smo tudi praznični predpasnik
do pasu, izdelan iz črnega klota, ki prihaja
iz stare loške uradniško-obrtniške hiše in je
po oceni star okoli 110 let. Ob ovalno krojenem robu je bogato obšit s črnim volanom,
v sredini pa ga krasi strojna luknjičava vezenina, kombinirana z všitim črnim čipkastim trakom in deloma podložena s črno
mrežico. Vzdolž predpasnika na vsaki strani vezenine potekajo še po tri zelo fino prišite gubice, ruobčkә, tako da je predpasnik
prava šiviljska mojstrovina, ki je bila morda sešita na eno od tistih starih singeric, ki
so stale celo bogastvo in so pod spretnimi
rokami delale prave čudeže. Predpasnik je
krojen oprijeto, po žәuotә, in nima posebej
prišitega pasu pač pa na vsaki strani le cviklne in zadaj široka trakova za zavezovanje.
Mrliški prti so bili večinoma iz treh ali šti-
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rih delov – dva stranska nagubana dela in
sprednji del za mizico s križem in svečama,
včasih še poseben prt za pod krsto ter vezen prt za čez obraz pokojnika ali za pod
brado. Lahko so bili bolj skromni, le malo
nagubani in obšiti z ozko čipko, večinoma
pa so imeli – zlasti sprednji del – bogato in
široko čipko, največkrat strojno narejeno,
pogosto pa tudi kvačkano. Včasih so bili na
njih izvezeni nabožni motivi in/ali napisi v
beli ali črni barvi
Udeleženke delavnice so povedale, da so
nekatere vasi imele skupno vaško mrliško
opremo – prte, vaze in svečnike, po tradiciji in v večini vasi pa je moralo imeti vsako
gospodinjstvo svojo. Mrliški prti oziroma
pregrinjala za mrtvaški oder so bili nekoč
obvezna sestavina vsake bale, bodisi da jih
je nevesta izdelala sama ali pa podedovala
od sorodnic. Ko je prišla k hiši, so jo včasih naravnost vprašali, če ima mrliške prte
v bali ali ne.
Spoznale smo nekaj navad v zvezi z obsmrtnimi obredi, na primer to, da mrliških
prtov po pogrebu niso smeli takoj oprati,
pač pa šele čez dva ali celo sedem tednov,
ko »jih je duh pokojnega zapustil«. Drugače pa je nekaterim še sveže v spominu tradicionalno poslavljanje od pokojnika, kjer
je sodelovala praktično vsa vas od krašenja
mrtvaškega odra z domačimi lončnicami,
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do kopanja jame in zakopavanja »po vrsti«,
prav tako je šel po vrsti prevoz oziroma prenos pokojnika na pokopališče. Pokojnik je
ležal v domači hiši, ob krsti so domači, sosedje, znanci in sorodniki bedeli dve noči,
vmes molili, pripovedovali in tudi peli. Po
pogrebu so sedem večerov prihajali nekateri na dom pokojnika molit in to navado
ponekod še ohranjajo. Nekatere ženske so
znale delati vence iz smrečja in papirnatih
rož ter s tem zaslužile kak dinar, pogrebci
pa so ugled pokojnika ocenili tudi po številu vencev…
Mrliški prt, ki smo ga razstavile v vitrini
knjižnice, je bil sestavni del bale neveste
z Bločic. Narejen je iz belega bombažnega platna in nosi z zaporednim in polnim
vbodom ročno narejeno črno vezenino z
dvema angeloma, kelihom s hostijo in napisom »Nasvidenje nad zvezdami!«. Star je
okoli 80 let. Udeleženka delavnice iz Cerknice je povedala še en napis z mrliškega
prta, ki ga je videla izvezenega s križci in
se glasi: »Duša je odšla tam, kjer ni gorja
in solza«.

oblečena vsak dan v drugo obleko, če ne, je
bilo to sramotno in je pomenilo, da je bodisi zelo siromašna ali – bognedaj – lena.

Nevesta je bila nekoč tudi glede obleke pod
hudim pritiskom. Veljalo je, da mora prinesti s seboj toliko oblačil, da ji sedem, ponekod celo dvanajst let ni bilo treba ničesar
kupiti. Na Gorenjem Jezeru in verjetno še
marsikje je morala biti prvi teden po poroki

Res je razveseljivo, da nam je šlo na teh
delavnicah doslej tako dobro, zlasti še, ker
smo prvotno nameravale imeti samo eno.
Na jesen, če bo po sreči, bi rade povabile
v goste koga od stroke in se naučile še kaj.
Pridete?

M. Ožbolt

Frgêrca
Skuhate kdaj »frgêrco«? Ste jo sploh že kdaj
jedli? Ne? Kaj pa juho iz mladega krompirja in sveže repe? Ja? In ste to imenovali
»sladká rajpa pa krampier«? No, to je to.
Takole so jo kuhale naše mame in stare
mame in neštete generacije gospodinj
pred njimi:
Krompir olupiš in zrežeš na kocke ali lističe, enako mlado repo, daš v osoljen krop
in skuhaš do mehkega. V ponvi segreješ
žlico masti ali olja, dodaš košček sesekljane
čebule in/ali malo kumine, malo popražiš,
dodaš žlico moke, spet popražiš, da samo
za malenkost spremeni barvo in nato zliješ k repi in krompirju, dobro razmešaš in
prevreš. Po želji jed malo potlačiš, da postane bolj gostljata - in konec komedije.
Če pa imaš na zalogi žlico »zaske« (zaseke), bo tá okus preproste in zdrave tradicionalne jedi še močno izboljšala, ako pa
kot jušni vložek pripraviš na maslu pražene kruhove kocke ali kruhove kocke ocvrte z jajcem, postane »frgêrca« prav kra-

ljevska jed. Seveda po želji in okusu lahko
dodaš tudi peteršilj, poper ali kaj drugega.
Od kod neki pa pride tákšno prisrčno ime:
»frgêrca«? Po mojem od glagola »frgêrati«.
Poznate? V našem govoru pomeni nekaj kot
vsiljivo spraševati ali nadležno poizvedovati.
Nekatere gospodinje na vasi so postale drugim nemara nadležne tudi tako, da so v pomanjkanju kuharske domiselnosti »frgêrale«
vse naokoli, kaj katera danes kuha, da bi jih
posnemale ali si zgolj kdaj pa kdaj izposodile
idejo. In tako iz dneva v dan, pa še malo pošte so prenesle mimogrede in je bilo zanimivo za vso vas - kaj kdo jé, kje jedo (pre)dobro
ali (pre)slabo glede na svojo pridnost, zasluge in premožnost, kje jedo vedno enako, kje
so požrešni ali izbirčni, kje se ne držijo posta, kje si privoščijo, česar si drugi ne morejo
… redna rubrika ustnega časopisa agencije
EBP (beri: Ena baba pravi).
In tako je nemara nekega dne neki gospodinji
prekipelo, pa je sosedi, ki je prišla »frgêrat«,
kaj bodo pri njih danes kuhali, zabrusila da
bodo danes pa »frgêrco« ... Zvenelo je udarno
in mogoče je tudi zavezalo jezik spraševalki.
Pa so iz tega napravili zgodbico, ime se je prijelo in – evo nas, tudi mi zdaj poznamo repo

in krompir z novim imenom! Zgodbo sem
si seveda lastnoročno izmislila, a priznajte,
da je prepričljiva. Mimogrede, se spomnite novele Cirila Kosmača Tantadruj? Tam
eden od vaških posebnežev na vsa vprašanja odgovarja z »Raus e patacis, repa in
krompir!« Je tudi on v svoji Baški grapi jedel »frgêrco« ali kaj podobnega? ...
In kje izveš za to preprosto staro jed s
posrečenim imenom? Treba je na Gornje Jezero h prijazni gospe Anici Telič, po
možnosti ravno tisti trenutek, ko se vrača
z njive s prvimi letošnjimi repami. Malo
»pofrgêraš«, pa izveš recept in tudi, da
so to jed že od nekdaj kuhale in imenovale »frgêrca« njena mama in stara mama
z Dolenje vasi in tudi tašča, Urbanova z
Otoka, pa še prenekatera gospodinja ob
Cerkniškem jezeru.
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Janja Urbiha

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

1900 Kozarišče – Družinski portret
Tole precej staro fotografijo so našli pri Primoževih v Kozariščah, ko so pospravljali
podstrešje. Žal pri hiši ne prepoznajo nobene osebe več. Velika verjetnost je, da so
upodobljeni njihovi predniki ali vsaj sorodniki. Fotografija ni opremljena z nikakršnim
podatkom. Vseeno mi ni in ni dala miru.

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.

Z

ačela sem brskati in listati po vsej mogoči literaturi, ki je na voljo o naših krajih. Resda
slike nisem našla objavljene. Sem pa ugotovila kar nekaj presenetljivih podobnosti, ki
se ujemajo z družinskimi portreti nekaterih družin iz bližnje okolice, ki jih je v naših krajih
posnel fotograf Dragutin Žagar iz Prezida.
Podobnost in primerljivost s fotografijami omenjenega fotografa sem našla v izgledu same
fotografije. Iskala sem podobne postavitve družinskih članov in podobnosti njihovih
oblačil. Najboljše ujemanje sem našla v šopkih, ki jih dekleta držijo v rokah. Gre namreč
za isto cvetje in dekleta ga držijo na enak način kot na primerjanih slikah, kjer je določeno
avtorstvo fotografije. Tudi izgled in način pritrditve platna, ki služi za ozadje je enak. Iz
tega sklepam, da je avtor tudi te fotografije fotograf D. Žagar iz Prezida, ki je v naših krajih
deloval tam nekje med letoma 1895 in1920. To potrjuje tudi stil oblačil vseh družinskih
članov na sliki, ki je značilen za naše kraje v tem obdobju, to je na prehodu stoletja.
Za fotografa z imenom Dragutin Žagar sem ugotovila, da se poleg kraja Prezid občasno
navaja tudi kraj Delnice, Kočevje, pogosto pa tudi Zagreb. Gre vedno za istega fotografa?
Kdo bi vedel?
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http://cerknica.org/stareslike

• Konec 19. stoletja je bilo v modi, da

so moški nosili murčka v enem ušesu,
ženske so nosile po dva murčka, pa tudi
drugačne uhane, deklice pa ringlčke. Vsi
na sliki ustrezajo temu opisu.

Dekleta imajo bogato okrašene obleke (kikle). Starejši dve dekleti imata celo popolnoma enaki. Večkrat sem zasledila, da so
v preteklosti sestre oblečene enako. Ovratnik te na sliki je bogato okrašen z dvojno
vrsto belega okrasnega traku, dekolte pa je
zapolnjen z nagubanim blagom. Pas je v
barvi obleke.
Oba fanta sta čez beli srajčki z ovratnikom
oblekla najprej lajbәlč, potem pa še reklčәk.
•••

Slovarček:
•
•
•
•
•

kikla:
kiklca:
lajbәlč:
reklčәk:
murček:

• ringelčki:
• žnala:

Otroci so bili pred 1. svetovno vojno v naših krajih na splošno precej slabo oblečeni. Običajno so nosili le platnene srajčke
in vedno so bili pokriti v kapico, zavezano
pod brado. Otrok na sliki je za slikanje veliko boljše oblečen, je pa še vedno bos. Na
sebi ima svetlo, najbrž kar belo, oblekico
z naborki na koncu rokavov in velikim,
bogatim ovratnikom. Težko je določiti, ali
gre za deklico ali dečka.
Mati se mi zdijo precej mladostni glede na
odrasla dekleta v zadnji vrsti. Je možno, da je
to njihova mačeha? Še nekaj sem opazila, starejša je ženska, večje naborke ima na ramenih.
Mati imajo na ovratniku pripeto svetlo broško.

obeskom, podobnim svetinci (svetinšci).

• Ženske imajo dolge lase spete v kite.

Striženje na bubico je prišlo v modo
precej kasneje.

• Dekleta imajo pasove. Desna je

prepasana z značilnim črnim elastičnim
pasom s svetlo kovinsko zaponko
(žnalo).

• Najmlajše dekle na izrezu ima tudi

umetelno krojen ovratnik, tudi okrašen z
belim okrasnim trakom.

• Tudi oče je pražnje oblečen (oblajčen u

gvant). Ima nadvse zanimivo kravato,
pod vozlom se pahljačasto razširi.

krilo, obleka
oblekica
telovnik
fantovski suknjič
zlati uhani z upodobljeno
glavo temnopoltega dečka
uhančki
zaponka

Viri:
• Ivanka Sterle
• Ralf Čeplak: Etnološka topografja
slovenskega etničnega ozemlja 20. stoletje,
Občina Cerknica; Ljubljana 1990.
Kraj: Kozarišče
Datum: med letoma 1890 in 1920
Avtor: Dragutin Žagar
Zbirka: Ivanka Sterle
Skenirano in obdelano: Miloš Toni
Oblika: fotografija, nalepljena na karton

• Vsa tri dekleta imajo tudi verižice z

Pogled in kratko pristriženi laski dajo slutiti, da gre za dečka. Tudi dečke so v tistem
času oblačili v kiklce. Ponekod niso imeli
hlač vse tja do vstopa v šolo. Ta na sliki je z
dvojnim, belim velikim ovratnikom. Videti je, da se otrok v njej ne počuti najbolje.

Fotografija je nalepljena na trdo,
kartonsko podlago okrašeno z vzorčkom.
Primerjali smo jo s slikami, ki so bile
objavljene v knjigah:
• Janez Kebe Loška dolina z Babnim
Poljem II, stran 321
• Janez Kebe Loška dolina z 		
Babnim Poljem I, stran 467, 477 …
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Bor Šparenblek

Koncentracijsko taborišče Rab
Za objavo tega prispevka sem se odločil, ker letos mineva 70 let, odkar so Italijani požgali domačije na Babni Polici, vaščane
pa odpeljali na Rab, predvsem pa članek posvečam prababici Mimi, pradedku Jožetu, ki sta z mnogimi drugimi v taborišču
preživljala najtežje mesece svojega življenja, pa tudi pra pradedku Andreju, ki hude lakote in okrutnosti italijanskih vojakov
ni preživel in je za vedno ostal pokopan nekje na otoku.
Rab, civilno koncentracijsko taborišče za slovensko in hrvaško prebivalstvo med drugo svetovno
vojno, se je razprostiralo med zalivoma Sv. Efemije in Kamporjem na njivah in vinogradih. Taborišče so si morali interniranci sami pripraviti. Da
so lahko razpeli šotore, so morali najprej posekati
vinsko trto in požeti nezrelo koruzo. Splesti so
morali visoko in gosto ograjo iz bodeče žice ter
postaviti stražne stolpe. Prvi interniranci so prišli
na Rab sredi julija 1942 iz naselij ob Čabranki in
Kolpi. Prvotno v taborišču ni bilo vode, ne sanitarij, hrana pa je bila vseskozi pičla. »Za prehrano internirancev so Italijani določili za vsak dan
in na osebo določeno količino živil po naslednji
preglednici:
Kruh
Makaroni ali riž
Paradižnik
Sočivje
Meso s kostmi
Sir
Slanina ali olje
Sladkor
Kavni nadomestek

150 g
66 g
15 g
20 g
100 g
40 g
13 g
15 g
7g

2 x na teden
5 x na teden

Dodatek obroku: 1 lira za zelenjavo ali sadje«
(Pričevanje rabskih internirancev (1942–43),
1985, stran 57)
Prehranske razmere so se zelo zmanjšale. Pri kruhu, ki je tehtal manj, je bila vsa krivda na italijanski
upravi. Iz skladišča ni prišla predpisana hrana, saj
so skorumpirani Italijani preprodajali hrano internirancem (za hlebček kruha je dal interniranec
svojo uro). Predpisane količine hrane so bile samo
na papirju. Znan je tudi podatek, da so imeli za 12
dojenčkov samo eno stekleničko s cucljem.
(Povzeto po knjigi Pričevanja rabskih
internirancev, 1985).
V taborišču je bilo istočasno 12 tisoč ljudi. Med
njimi je bilo prebivalstvo z območja med Reko in
Ljubljano. Italijanski okupatorji so ljudi odtrgali
od dela na njivah, senožetih in gozdovih, mnogi
so bili slabo oblečeni in bosi, ter jih strpali na
tovornjake in jih odpeljali na Rab. Zaradi lakote,
žeje, insektov, mraza in poplav je pomrlo veliko
ljudi. Na kamporskem pokopališču je 1012 znanih grobov, podatki pa govorijo, da je na Rabu
umrlo 4.000 ljudi. Veliko internirancev je umrlo
tudi v drugih taboriščih, kamor so bili preseljeni,
nekateri so umrli kmalu po vrnitvi domov.
Taboriščna uprava je imela nalogo z interniranci
zgraditi stalno taborišče za okrog 5.000–8.000

ljudi in zapore za 3.000–4.000 kaznjencev. To je
bilo v večini opravljeno.
»V taborišču je ilegalno dobro delovala OF pod
vodstvom KP. Politično delo je bilo povezano z
ilegalnim osvobodilnim gibanjem domačinov z
otoka, s sosednim židovskim taboriščem in celo z
antifašističnim gibanjem redne italijanske vojske.
Zaradi tega so bili interniranci ob kapitulaciji Italije zmožni samoosvoboditve. Razorožili so okrog
2.000 glavo italijansko vojsko na Rabu, na otoku
Cresu in Lošinju ter v svoji lastni formaciji, Rabski
brigadi, s 1.600 borci in z vsemi bolniki prispeli v
Slovenijo.«
(Mala splošna enciklopedija, 1975, stran 358)
Rabska brigada (OF v rabskem taborišču)
5. januarja 1943 je bila na pobudo komunistov
ustanovljena prva organizacija OF na Rabu. Prvi
odbor so sestavljali štirje interniranci. Pridobili
so še zaupne člane, najprej v moškem, nato še v
ženskem židovskem taborišču. Zaupnike so dobili
preko nekaterih bolnikov, ki so bili na Rabu.
Taka organizacij, ki se je širila po vseh taboriščnih
sektorjih v trojkah je pozneje prerasla v pravo brigado. To je internirancem vlilo upanje, da bodo še
kdaj videli dom.
Do aprila 1943 je organizacija štela že 400 članov. Že v februarju je odbor OF izdal Ilegalni list,
napisan na roke v štirih izvodih. Po padcu italijanskega fašizma 25. julija 1943 je prišel čas odločitve. Na Rabu je bilo 2.000 oboroženih italijanskih
vojakov. Organizirani interniranci so 13. septembra 1943 s pomočjo rabskih partizanov razorožili
italijanske vojake. S čolni so se odpeljali do otoka
Cresa, od tam pa s tremi manjšimi ladjicami do
Reke. Rabska brigada je bila sestavljena iz slovenskih, hrvaških in židovskih borcev. Židovska
skupina je odšla skupaj z borci iz Bosne in Dalmacije v 8. bosanski korpus, ostali del Rabske
brigade (400 borcev iz Slovenije) je zaprisegla
na Mašunu. Vsi borci niso bili sposobni oditi v boj
zaradi izčrpanosti. Bolni so odšli domov, sposobni za boj pa so se priključil 14. diviziji. Poveljnik
taborišča na Rabu Cuiuli si je sodil sam.
Spomini moje babice
Moja babica Ivanka Kranjc, rojena Mlakar, mi je
velikokrat pripovedovala zgodbo po spominih, ki
jih je pogosto slišala od svoje mama, moje pokojne prababice Marije Mlakar z Babne Police, po
domače Rihtarjeve mame:
»Bilo je sončno julijsko jutro 1942. Vsa polja so
se svetila v žitu, veje sadnih dreves so bile polne
še ne zrelih sadežev. Z bližnjega hriba Senožeti

se je vsula oborožena italijanska vojska in vpila:
»Avanti!« Prav vsi vaščani so morali iz hiš. V pol
ure so pobrali najnujnejše, nato so vse ljudi stpali
na vozove in jih odpeljali pred vas, ki je v istem
trenutku tudi zagorela. Ljudi so odpeljali mimo
Podgore, kjer so okrutno pretepli in ustrelili komaj sedemnajstletnega Poličana. Pot so nadaljevali do Prezida in naslednji dan do Reke. Tam so
ljudi naložili na ladjo, ki je čez dva dni pristala na
otoku Rabu. Ljudi so namestili v koncentracijsko
taborišče. Moja mama in oče sta imela s seboj
dve hčerki (4-letno Vero in 2,5-letno Jožo) ter 6
mesečnega sina Toneta. Z njimi je bil tudi dedek
Andrej, ki je umrl kmalu po prihodu. Na Rabu so
jih ločili. Ata je odšel v moški »logar«, mama z
otroki pa v ženski »logar«.
Na Rabu so preživeli 9 mesecev, 3 mesece pa
v taborišču Gonars. Na Rabu so bile življenjske
razmere neznosne. Hrane je bilo malo. Otroci so
nenehno jokali in kričali »lačen«. Moj brat Tone si
je od gladu pogrizel prste na rokah, sestrica Joža
pa je od griže in lakote umrla stara 3 leta. Mama
je včasih v starem likalniku skuhala čaj. Zadnjo
noč pred smrtjo svoje hčerke je prosila italijanskega stražarja, da bi skuhala čaj, pa ji ta ni dovolil. Po smrti jo je še dva dni zadrževala v šotoru,
da je s hlebčkom kruha več nahranila ostala dva
otroka. Starejša sestra Vera je pogosto hodila k
ograji, kjer je stražil neki italijanski vojak in ta ji
je vsakič dal pomarančo. Mama je pogosto povedala, da jo je to rešilo. Redko so dobili kakšen
paket od sorodnikov. Mama je pripovedovala, da
so bili ljudje tako slabotni, da so umirali na poti
do stranišča. Poleg velike lakote in žeje, ki sta vladali v taborišču, je tam primanjkovalo tudi vode
za higieno. Vsi taboriščniki, še posebej otroci so
imeli uši.
Včasih je bilo grozno poslušati te mamine pripovedi. Vedno nam je pripovedovala samo o Rabu
in o tem, kako smo srečni, da imamo hrano. Na
Rab se je moja mama vrnila prvič na obisk pokopališča leta 1980. Z avtobusom smo odšli na
izlet. Nikoli ne bom pozabila, kako je vse živo
opisovala. Vedela je, kje so stale barake in šotori,
čeprav je takrat stala samo še stavba, v kateri je
bila zloglasna bolnišnica, za katero so trdili, da
se iz nje ni nihče vrnil.
Naša družina se je vrnila z Raba po enem letu.
Obnovili so hišo na Babni Polici. Mama je umrla
pred desetimi leti v mojem naročju. Njene zadnje
besede so bile: »Joža je umrla na Rabu, nisem
smela skuhati čaja … niso dovolili …«
(Ivana Kranjc, osebna komunikacija, marec 2012)
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Veliko otrok letos ne bo šlo na morje. Pomagajmo jim.
Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin
na letovanje na Debeli rtič in Punat. Pridružite se akciji in darujte tudi vi!

Brezplačna objava

Peljimo jih na morje!
Več o akciji tudi na spletni strani: www.rks.si/morje

Telekom Slovenije in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije.

Sporočilo za javnost o najdenih predmetih, ki se

nahajajo na Policijski postaji Cerknica
POLICIJSKA POSTAJA CERKNICA
Na PP Cerknica se nahaja več
predmetov, katerih lastnik ni
znan. V kolikor pogrešate spodaj
navedene predmete, vas vabimo, da
se zglasite na PP Cerknica, kjer vam
lahko predmet na podlagi ustrezne
dokumentacije (listin, drugih
dokazov) in opisa vrnemo.

V hrambi se nahajajo naslednji predmeti:
> moško kolo, zanamke Jumpertek, sive barve, najdeno je bilo julija 2011
> moško kolo, znamke Rog, zeleno-rdeče barve, najdeno decembra 2011
> gorsko kolo, znamke Camox, tipa MTB 3000, modro sive barve, najdeno julija 2011
> DVD predvajalnik, kovinsko-sive barve
> DVD predvajalnik
> Avtoradio
> Zvočniki, sivo-rjave barve
> Zvočniki za avto
Zdravko Kovač, komandir policijske postaje, policijski inšpektor I; Lidija Jurkovič, vodja policijskega okoliša, policistka I

Prenovljena spletna stran

Zeleni kras

Sredi marca je zaživela oblikovno prenovljena in vsebinsko dopolnjena spletna stran www.zelenikras.si, ki je namenjena predstavitvi turistične ponudbe
celotne Notranjsko-kraške regije. Uporabniki spletne strani tako lahko na
enem mestu najdejo celovite in pregledne informacije o znamenitostih Zelenega krasa, različnih vrstah nastanitev, možnostih aktivnega preživljanja
prostega časa, kulinarični ponudbi ter možnostih za poslovni turizem. Spletna stran se bo sprotno dopolnjevala in je zaenkrat prevedena v angleški jezik.
Prenova spletne strani je del skupnega turističnega projekta Park Zelenega
krasa, ki ga financirajo občine Notranjsko-kraške regije in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru projekta smo lani že izvedli izobraževanje za turistične delavce in imetnike znamke Zeleni kras. Devet
centrov za obiskovalce po regiji smo opremili z računalniško, multivizijsko in
pohištveno opremo ter znotraj in zunaj centrov namestili zemljevide regije V
zaključni fazi so tudi turistični promocijski filmi, in sicer šest občinskih, skupni
film ter kratki film za predvajanje na spletu.
Poleg nadgradnje spletne strani smo izdelali tipično sejemsko opremo in skupaj s ponudniki nastopili na dveh domačih sejmih (Narava
zdravje in Alpe Adria: Turizem in prosti čas v Ljubljani) ter dveh turističnih sejmih v tujini: IFT Beograd in Budimpešta. Izdelali smo
različni promocijski material, vodnik Zeleni kras pod povečalom ter oblikovali radijske, tiskane, jumbo in spletne oglase.
Dragica Bratanič, RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
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Helena Bavec, Društvo Natura Kultura

Čiščenje odpadnih voda
Voda je vir življenja, toda tudi vir težav. Zakaj imamo v Loški dolini zadnja leta onesnaženo tako pitno vodo kot vodo v vodotokih uradno ni dokaza. Vemo le, da je vzrok
onesnaženja organska obremenitev (fekalij).
Evropa zahteva, da se v Sloveniji do leta
2017 priključi vsa gospodinjstva na čistilne
naprave za odpadne vode. Gradnje čistilnih
naprav so postale glavni cilj občin, nihče pa
se ne vpraša, ali bodo dejansko izboljšale stanje vode v okolju.
Čiščenje v čistilnih naprav poteka v treh stopnjah. S prvo stopnjo mehansko očistimo
vodo (odstranimo večje delce). Voda nato
potuje v prezračevalnik, kjer se vpihuje zrak
za pospešeno aerobno razgradnjo organske
snovi. Voda gre v drug prekat, kjer je prisotno
aktivno blato (združba mikroorganizmov), ki
še naprej aerobno in anaerobno razgrajujejo
organske snovi do osnovnih molekul – mineralnih snovi (fosfati, nitrati, amoniak). Pri
tretji stopnji rastline vgrajujejo mineralne
snovi v svoje telo. V taki vodi se tudi uspešno
razmnožijo zelene alge. Tretjo stopnjo imajo
le Rastlinske čistilne naprave. Pri bioloških
čistilnih napravah (vse v Loški dolini) tretje
stopnje ni, torej imamo nepopolno čiščenje.
Tako z minerali bogata voda izteče direktno v
bližnje vodotoke (Brežiček in Obrh).
Kje je meja, do koder bo okolje preneslo
tako vodo, ne poznamo. Specifika okolja
naše občine in celotne Notranjske, kraška
tla, občasne večje poplave in nereden in
zelo spremenljiv pretok vodotokov terjajo
skrben premislek, kakšne ČN bomo gradili, kje in kako bomo čistili odpadne vode. V
času majhnega pretoka v vodotoku bo delno
prečiščena voda s ČN količinsko lahko tudi
presegla vodo s potoka.

Zarast z algami Jezerščice v bližini izvira Cemun pri Gorenjem Jezeru
(poletje 2011, foto: Špela Bavec)

Žal obstaja pravilo, da, kjer imamo zgoščena
naselja, mora občina za vse zgraditi eno veliko skupno BČN in vsi se moramo obvezno
priključiti nanjo. V Cerknici bodo npr. zgradili BČN za 12.000 populacijskih enot. Zakaj
žal? Prvič zaradi točkovno velike koncentracije delno prečiščene vode. Drugič, potrebne so črpalke, da to vodo črpajo naprej, za
to potrebujemo elektriko. Lahko pride do
izpada, voda zastane in prekine čiščenje.
Tretjič,vodotoki so državna last, država je
naša skupna tvorba. Vsi krivimo državo, da
je nesposobna, skorumpirana. Ampak država smo mi! Kadar je onesnažena voda, prelagamo odgovornost na državo in zgodi se nič!

Biološka čistilna naprava v Markovcu.

In tako se bo zgodilo S ČN. Ko bo prišlo do
težav, jih ne bomo rešili. Veliko boljša odločitev bi bila spodbujanje posameznikov, da
zgradijo individualne ČN. Ljudje bolje skrbimo za svojo lastnino kot skupno. In tudi
čiščenje bi bilo prostorsko bolj razpršeno in
tako manj obremenilno za vodotoke. Raje
kot eno veliko, se zgradi več manjših BČN z

Vodovarstvena območja pitne vode
v Loški dolini (vir MOP)

37
dograjeno tretjo stopnjo (greda z močvirskimi rastlinami).

Dvom se poraja tudi do ČN v Danah, ki
je na skrajnem robu poplavnega območja
(vendar nikoli ne vemo, kako obsežne
poplave nas čakajo). Iztok ČN je v neposredni bližini ponora Golobina. Voda iz
BČN nima možnosti, da bi se še kaj dodatno terciarno očistila. Voda v podzemlju
nima enosmernega toka, temveč potuje v
vse smeri in se meša z drugimi viri. Tako
lahko trajno onesnažimo večje količine
vode. Slovenija je ena od peščic držav, ki
ima bogato živalstvo jamskega sveta in to
je prilagojeno na vodo z malo mineralnimi snovmi. Kako bo to vplivalo na njih?
Problematična so vodovarstvena območja. Ta območja so razdeljena na tri cone.
V coni 1 vlada najstrožji, v coni 2 strog
in v coni 3 blag režim varovanja. V coni
1 in 2 se ne sme graditi čistilnih naprav.
Odvoz komunalne vode pa je dolgoročno
drag. Zaenkrat so vodovarstvena območja bolj na papirju. Kljub temu da opazimo kršitve, zaradi »navidezno« dobrih
odnosov ostajamo tiho (in tako ogrožamo svoje zdravje), če pa že gremo v postopek, pa inšpekcija dostikrat ne uspe
ustrezno kaznovati kršitelja.
Nazadnje bi izpostavila, da se že od danes
naprej o vseh posegih v okolje posvetujemo med seboj različni ljudje (domačini,
biologi – limnologi, geologi, arhitekti,
gradbeniki), saj le tako lahko dosežemo
primerne ukrepe, ki so trajnostni in okolju prijazni ter se estetsko in funkcionalno vklopijo v naš prostor.
Zahvalila bi se vsem, ki ste se udeležili
ali kakor koli pripomogli, da so se naši
dogodki društva uspešno izpeljali. Vaša
mnenja in naš pogovor na predavanju je
pripomogel k nastanku vsebine tega članka. Vidi se, da imamo željo, da bi v prihodnje živeli v zdravem okolju. Verjamem,
da smo doživeli nek začetek medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Čas pa bo
prinesel odgovore.
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Za napredek v kakovosti življenja
so nujni novi miselni vzorci
Med letošnjimi dobitniki priznanj za najboljše inovacije GZS Območne zbornice
Postojna za leto 2011 je tudi zavod ORON iz Starega trga, ki je za inovacijo
»Prostovoljska shema Notranjsko-kraške regije« prejel SREBRNO PRIZNANJE.
foto: Arhiv zavoda Oron

Uspešno delovanje ČN je odvisno od
vsakega posameznika. Uporabljajmo biološko razgradljiva čistila, prepovedano
je zlivanje varekine, cevosana, agresivnih
čistil, ki v hipu pomorijo mikroorganizme v ČN. Izognimo se tudi maščobam,
saj te zamašijo in zelo otežijo čiščenje.
Večje organske odpadke (usedline kave,
ostanke hrane) raje kompostirajte na
vrtu. Prečiščena voda s ČN ni priporočljiva za zalivanje, če že zalivamo, pazimo da
ne pršimo v ozračje, saj so v vodi še vedno
lahko prisotne črevesne bakterije, ki povzročajo bolezni.

AKTUALNO

Zavod ORON je edini v Sloveniji uspešno
kandidiral na razpisu Evropske komisije za
vodilne projekte, ki razvijajo in krepijo nove
sheme in pristope za sodelovanje na področju prostovoljstva. Skupaj z lokalnimi partnerji Občino Loška dolina, Zvezo kulturnih
društev Loška dolina, Športno zvezo Loška
dolina, Gasilsko zvezo Loška dolina in Turističnim društvom Loška dolina je uspešno
realiziral evropski projekt »Prostovoljstvo –
izraz aktivnega državljanstva«.
Nosilci projekta so si zastavili naslednje cilje:
ustvarjanje okolja za razvijanje prostovoljstva;
okrepiti pomen in vlogo organizatorjev prostovoljnih dejavnosti za izboljšanje kvalitete
prostovoljnih aktivnosti; prepoznati prostovoljne aktivnosti; dvigniti zavedanje o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva.
Projektne cilje so dosegli z razvojem in krepitvijo nove sheme in novim inovativnim pristopom za sodelovanje na področju prostovoljstva. Osnovna ideja in izvirna rešitev je v tem,
da se prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam ponudi rešitev, ki je zajeta v paketu storitev s področja informacijsko komunikacijske
tehnologije in organizacije.
V ta namen so na področju prostovoljstva v
Notranjsko-kraški regiji ponudili novo celovito storitev: posneli so 24 televizijskih izobraževalnih oddaj o prostovoljstvu, postavili spletno
stran, namenjeno prostovoljstvu v Notranjskokraški regiji (www.prostovoljstvonkr.si).
Organizirali in izvedli so osem konferenc na
temo prostovoljstva, ustanovili Prostovoljsko mrežo Notranjsko-kraške regije, v katero
je vključenih 24 prostovoljskih organizacij,
in organizirali »Prvi sejem prostovoljstva v
Notranjsko-kraški regiji«.
S projektom so dosegli zastavljene cilje in

dobili pohvale strokovne in splošne javnosti. Sodelovali so z ljudmi, ki predstavljajo
različna področja dela in življenja posameznika, civilne družbe in naroda kot celote.
Gledalci in obiskovalci prireditev so se lahko
mnogokrat poistovetili, saj sami počno prav
to, a morda sploh ne opazijo, da je njihovo
delo pomembno in cenjeno. Tak odnos lahko bistveno pripomore k dvigu samozavesti
posameznikov. Enako kot k temu pripomore
spoznanje, da so prostovoljci v Notranjskokraški regiji res le delček velikega sveta, a v
vseh pogledih in na vseh nivojih enakovredni, enako cenjeni in obravnavani ter da se
ukvarjajo s podobnimi težavami in iščejo
podobne rešitve.
S tem storitvenim paketom so pripomogli
k razvijanju kohezivnosti v skupnosti, razvijanju solidarnosti in vzajemnosti, ki so
bistvene za stabilnost in dobrobit skupnosti.
Koristi te rešitve so predvsem nematerialne
narave, saj plemenitijo človeka in izboljšujejo kakovost življenja v regiji, ki sodi med
najmanj razvita regionalna okolja v Sloveniji.
Iz Loške doline sta poleg Zavoda ORON še
dva prejemnika:
 BRONASTO PRIZNANJE je prejela Kovinoplastika Lož d. d. za inovacijo »Implementacija PVD prevlek na kuhinjske pomivalnike« avtorjev Milana Plosa in Sama
Nelca iz Kovinoplastike Lož d. d. ter Miloša
Nemca iz Vacuumtecha Gorica;
 ZLATO PRIZNANJE pa je ravno tako
prejela Kovinoplastika Lož d. d. za inovacijo »Nov sistem (univerzalnega) okenskega
krila – okno ARK flat avtorjev Aleksandra
Vukoviča iz Kovinoplastike Lož d. d. in Miha
Klinarja iz Gigodesigna d. o. o. Ljubljana
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Helena Bavec Društvo Natura Kultura

Javna razsvetljava, ali jo res potrebujemo?

Razsvetljava parkirišča in cerkve pokopališča v Viševku.
(foto Andrej Mohar)

Vprašam vas, kolikokrat se sprehajate ponoči, npr. ob 1-ih ponoči?
Naš svet je milijone let deloval v normalnem ciklu dneva in noči, mi
skupaj z vsemi živimi bitji smo se prilagajali na to. Množično postavljanje javne razsvetljave zadnjih par desetletij je pravzaprav hitra in
močna sprememba za vse in že se kažejo njeni negativni vplivi. Tako
okoljski, zdravstveni in finančni.
Predavatelj Andrej Mohar z društva Temno nebo nam je razkril
mnoge ugotovitve njihovega raziskovanja javne razsvetljave. Ali smo
res bolj varni, ko imamo vse osvetljeno? Na cesti zagotovo ne. Ker
vozniki vidijo okolico, pravzaprav vozijo hitreje po naseljih in cestah,
kar pa ni varen ukrep. V temi vozimo previdneje.
Ali je v mestih z javno razsvetljavo na ulicah manj kriminala? Kdo od
vas je bil že okraden na cestah Loške doline, ali pa so vam sredi noči
vdrli v hišo? Zakaj pričakujete, da bo v prihodnosti še več kriminala?
Vsa skladišča so osvetljena, ker mislijo, da si jih ljudje tako ne upajo
okrasti. Kaj pa, če jim samo tako olajšamo delo? Z lučmi preganjamo
skupine ljudi, ki se »zakajajo » ali počnejo karkoli zakonsko spornega. V Loški dolini je še vedno veliko temnih prostorov, se bodo pa tja
premaknili. Sploh pa je to socialni problem. Mladini in ljudem je potrebno dvigniti motivacijo, da bodo počeli kaj drugega. Kriminal in
povečanje jemanja različnih opojnih susbtanc je povezano s slabim
ekonomskim stanjem države, posameznikov in drugimi psihološkimi problemi in ne temo!
Poleg neoporečne vode, gibanja in zdrave prehrane je za naše dobro
počutje in zdravje pomemben kakovosten spanec! Ta pa je moten ob
premočni in neustrezni nočni razsvetljavi. Ob temi se nam v telesu
izloča hormon melatonin, ki poskrbi za mirno spanje. Svetila, ki svetijo v modrem spektru (bele LED in metalhalogenidne žarnice, ki so
večinoma v prodaji) prekinejo tvorbo melatonina, naš spanec je slab
in moten. Dolgotrajno izpostavljanje takim razmeram lahko vodi do
rakavih obolenj (rak na dojki, rak na prostati). Poleg tega svetilke z
belo svetlobo bleščijo in mnogo bolj privabljajo žuželke kot druge
barve. Bela svetloba močno onesnažuje nočno nebo, ker se 16-krat
bolj siplje kot ostale. Zato uporabljajmo zunanja in notranja svetila,
ki svetijo v rumenem delu spektra (LED v rumenem delu spektra ali
visokotlačne natrijeve svetilke).
Svetloba vpliva na nočno aktivne živali. Žuželke se ustavijo na lučeh,
se ne parijo, ne hranijo,se izčrpajo v nenehnem kroženju okrog luči
in imajo zato manj potomcev in možnosti preživetja. Zavedati se
moramo, da žuželke vseh vrst opravljajo pomembno vlogo opraševanja rastlin, ki so naša hrana! Tudi na obdelovalne površine pod lučjo
prileti več »škodljivcev« (s stališča človeka, škodljivci v naravi ne obstajajo), paradižnik sploh ne uspeva, če je izpostavljen umetni svetlobi. Cerkve so priljubljeni domovi netopirjev. Zaradi razsvetljave kasneje izletijo na lov za hrano, posledično manj pojejo in imajo manj

možnosti, da njihovi mladiči in sami v času hiberniranja preživijo.
Javna razsvetljava ima določena pravila. Pomembno je, da je snop
luči usmerjen direktno v tla, luči morajo biti tako zasenčene, da ne
svetijo nad vodoravnico, ker drugače močno svetlobno onesnažujejo.
Nekatere luči v Loški dolini svetijo 5-krat bolj kot bi bilo potrebno.
Ali je javna razsvetljava znak napredka? Pa poglejmo po posameznih
državah. Nemčija in Avstrija, ki imata višji bruto proizvod kot mi ter
višje plače in standard življenja, ne postavljata razsvetljave. Nočno
nebo je manj onesnaženo v Berlinu kot v vasi Brnik pri Kranju. Ker
vedo, da je gospodarska kriza, varčujejo! Kaj pa Grčija, Španija in
Italija? Te so prve po količini javne razsvetljave v Evropi in kje so
trenutno? V dolgovih in ekonomskem zlomu države! Za postavitev
ene svetilke ob cesti plačamo 7000 eurov (podatek velja za občino
Ljubljana). Zdaj pa seštejte, koliko jih je samo v Loški dolini. Letni
strošek elektrike za javno razsvetljavo v naši občini znaša 35.000 eu-

Previsoka in preveč na gosto postavljena javna razsvetljava.
Tudi svetilnost bi se dalo zmanjšati.

rov, brez vasi Dan in Markovec, kjer razsvetljava še ne deluje. Baje,
da je to malo denarja, minimalno. Malo računajmo in naredimo seštevek za celo državo. Bajni denarji, kjer bi se dalo mnogo privarčevati. Standarde za razsvetljavo postavljajo proizvajalci sami in služijo
dober denar na naš račun! Naši politiki pa raje varčujejo na ljudeh.
Prenehajmo jamrati, da ni denarja, denar je, samo gre za nepotrebne
stvari! Raje imamo javno razsvetljavo, ki sveti duhovom ponoči, kot
da drugače poskrbimo zase in svoje bližnje.
Z razsvetljavo povzročamo svetlobno onesnaženje in tako izgubljamo
stik z vesoljem! Življenje in vesolje je čudež. Da vidimo zvezde, Rimsko
mlečno cesto je že privilegij. Loška dolina bi lahko to vključila v svojo
turistično ponudbo. Ljudje si želijo prvinskosti, ker je že redka, in ne
mest, ki so si v vsem enaka. Loška dolina ne potrebuje nobenih velikih
investicij za turizem in kakovostno življenje, ker narava za vse poskrbi.
Predlogi Društva Natura Kultura so:
 Ugašanje luči javne razsvetljave po določeni uri (npr. polnoči). Ali
pa da gori vsaka četrta luč ali pa da se luči nastavi na senzor. Tako
zmanjšamo svetlobno onesnaževanje in prihranimo denar.
 Prenova in upoštevanje pravil gradnje razsvetljave, ki je nam in
okolju prijazna.
 Želimo si, da se v vaseh Podcerkev, Nadlesk in Vrh ljudje odločimo
in rečemo: »Ne hvala, mi tega ne potrebujemo!« in ohranimo temo.
Naša odločitev bo okolju prijazna, izognili se bomo nepotrebnemu
trošenju denarja in posebni bomo!
 Poskusite hoditi v temi. Po nekem času se vam oči prilagodijo in
tudi v temi lahko marsikaj vidite!
Ste še prepričani, da javno razsvetljavo potrebujemo?
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Loška dolina

PISMA BRALCEV

sem se poročila .
Za Notranjce in Notranjsko sem zvedela šele , ko
e poreklo.
Vzela sem namreč Notranjca, ponosnega na svoj
k nam , tam te bodo vsi
»Boš videla, ko prideš v Loško dolino, ko prideš
el v našo grapo.
pozdravili.« Vedno je tako govoril, kadar je priš
svetom je utesnjevala ljudi
Baška grapa, stisnjena ob bregove, zaprta pred
in njihov značaj. Težko so sprejeli tujca.
rkovcu pri Starem trgu ,
Ob obiskih , ki so bili žal preredki, sem se v Ma
k sem se tudi sama
vedno počutila izjemno dobro. Ob vreščanju otro
očarala . Zjutraj sem
kopala v reki Obrh. Odprtos t doline me je vedno
rževala nad tlemi,
hitela, da mi ne bi pobegnila meglica , ki se je zad
znova osrečila . Kakor hitro
tako sem si pričarala pravljico, ki me je vedno
sluha.
nisem pohitela , že o meglici ni bilo ne duha ne
ehalo. Kljub vabilom , ki
Potem – s smr tjo mojega moža – je vse to pren
več odpravila.
sem jih prejemala tudi od sosedov, se tja nisem
u in se tako ponudila v
Zimo ali dve nazaj pa sem zahrepenela po sneg
islila, pa še na Slivnico
goste. Ob pripravljanju nahrbtnika sem se dom
na vlak . Iz Rakeka
skočim. Dereze , gamaše in pohodniške palice, pa
m tik za šoferjem ter
pa na avtobus do Starega trga . Na avtobusu sedi
. Pa me nekdo vljudno
sprašujem, ali zjutraj vozi avtobus do Cerknice
nico grem , pravim. Ja,
vpraša, zakaj pa zjutraj do Cerknice ? Ja, na Sliv
, da druge poti pač ne
saj so še druge poti , tudi, pa jaz takoj pojasnim
. Ko potrdim , da sem
poznam . Aja , niste domačinka, nekdo povzame
e pa spali. Pri sorodnici,
iz Kopra, se nekdo drugi pozanima, ja, kje bost
zanima . Peš, odgovorim,
pravim. Ja, kako boste pa šli v Markovec, nekoga
končan , počutila sem se
saj sem planinka . S tem je bil nekako naš pogovor
to mi je godilo.
zelo domače , zdelo se mi je, kot da jih skrbi in
odpravim po zasneženi in
Z avtobusa , z oprtanim »rukzakom », se hitro
svakinja .
zaledeneli cesti. Pa za menoj nekdo trobi, moja
sem te spregledala ,
Še dobro, da so mi ljudje povedali , da greš peš, jaz
ko si izstopala iz avtobusa .
Slivnico in
Naslednji dan je bila pus tna sobota. Osvojila sem
izjemni ljudje.
ogledala sem si pus tni karneval. Izjemen dan ,
posebno sedaj,
To prijetno izkušnjo sem morala deliti z vami,
ko sem prejela vašo zanimivo revijo OBRH.
Petrič Marinka,
Koper
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Jasna Lekan:

Medvedja
izpoved
Sem mama medvedka
in imam dva majhna sina,
moj rojstni kraj
je Loška dolina.
Po njej se že dolgo
veselo sprehajam,
svoje mulce oštevam,
krajanom nagajam.
Nemalokrat znajdem se sredi vasi,
kjer tako lepo smrdijo smeti,
včasih jo mahnem na pokopališče,
ker mrtve vsak živ rad večkrat obišče.
Zaradi mene ljudje
nič več mirno ne spijo,
pa sploh nimam pojma,
zakaj se bojijo,
saj krajanu iz doline
ne bom nič naredila,
Ljubljančana bom pa
»u župo« zdrobila.
Lovci iz doline me radi imajo,
seveda pa hrane nobene ne dajo,
v gozdu me čisto pri miru pustijo,
zato pa obiščem kakšno bližnjo kmetijo.
Najbolj od vsega ovčke imam rada,
potem pa prijatelj medvedji nastrada.
Kolikor najdemo, poližemo medka
jaz, pa moja dva mala medvedka,
seveda pa piska in silno ropoče,
ko se pridruži medvedji nam oče.
Čeprav ropamo, krademo,
obiskujemo koče,
nihče, prav nihče ničesar nam noče,
zato smo medvedje vsi skupaj sklenili,
da si bomo dolino vso podredili.
Za nas se prenehal medvedji bo post,
ko vi odidete skupno v gozd.
Vaša medvedka

UPRAVNA ENOTA CERKNICA

OBČINA LOŠKA DOLINA
Uradne ure za poslovanje s strankami:
ponedeljek:

7.30 – 11.00 in 11.30 – 14.30
sreda:
7.30 – 11.00 in 11.30 – 15.30
petek:
7.30 – 11.00 in 11.30 – 13.30
Uradne ure v sprejemni pisarni:

ponedeljek, torek, četrtek:
7.30 – 11.00 in 11.30 – 15.00
sreda:
7.30 – 11.00 in 11.30 – 16.00
petek:
7.30 – 11.00 in 11.30 – 14.00

KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek: 8.00 – 12.00
POLICIJSKA POSTAJA CERKNICA
POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo: 9.00 – 11.00

