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Glasilo občine Loška dolina

Vabimo vas na

6. DOBRODELNI NOVOLETNI
TEK IN HOJO
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina
vabita v teh prazničnih dneh na že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v nedeljo, 30. 12. 2012.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 5 ali 10 km.
Start hoje bo ob 10.30, teka pa ob 11. 00 uri na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina gre v dobrodelni namen OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Tatjana Farkaš

V prvih desetih mesecih smo razdelili 33 ton hrane, 333 prehranbenih paketov in pralnega praška, 2 toni drugih blagovnih
donacij, oblačil, obutve in posteljnine v vrednosti 9.000 EUR ter
za 4.250 EUR denarnih pomoči in plačil položnic. Za uspešno izvedbo vsega tega pa je bilo s strani naših usposobljenih in prizadevnih prostovoljcev opravljenih skoraj 5000 prostovoljnih ur!
Vsega tega ne bi mogli narediti brez velike podpore donatorjev,
fizičnih in pravnih oseb z našega območja, ki nam zaupajo. Zaupajte nam tudi Vi!
Kot davčni zavezanec oz. zavezanka lahko v skladu z Zakonom o dohodnini do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo
v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno-koristnih
namenov. Med te pa sodijo tudi humanitarni programi. V kolikor se
o tej odločitvi ne izjasnite pisno, gre omenjeni znesek državi.
Splošna gospodarska kriza, brezposelnost in varčevanje ter s tem
povezana nova zakonodaja na področju socialnih prejemkov so
mnoge ljudi pahnili na sam rob preživetja. Vsi državljani dodobra
občutimo, da nič ni več tako, kot je bilo. Na svojevrsten način pa
vse to zaznamo vsi tisti, ki se dnevno srečujemo s stiskami, brezupom in nemočjo prizadetih.

Vaša odločitev, da davčno olajšavo namesto v proračun namenite naši organizaciji za pomoč ljudem v stiski, bo pomagala mnogim ljudem, ki se zaradi pomanjkanja obračajo na nas.
Preveč je žalostnih življenjskih zgodb posameznikov in družin
z nizkimi prejemki, brezposelnih, bolnih, slabotnih, ostarelih in
otrok, da bi ob vsem tem ostali brezbrižni in hladni!

Na Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina –
Bloke prihajajo občani po osnovna živila in higienske pripomočke, oblačila, obutev, posteljnino, belo tehniko, pohištvo, šolske
potrebščine … Tudi zdravje mnogih socialno ogroženih otrok,
mladostnikov, starejših in družin bi bilo še veliko bolj šibko in
nestabilno, če jim ne bi občasno pomagali v obliki brezplačnih
letovanj in počitnic.

V decembru boste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in obrazec
za namenitev dela dohodnine za donacije z vsemi navodili. Izpolnitev obrazca vam bo vzela le trenutek vašega časa, ne denarja.
Obrazec lahko dobite tudi na naši spletni strani cerknica.ozrk.si.
Vzemite si trenutek za dobrodelnost! Veseli december in božično-novoletni prazniki so pravšnji za dobra dela in sočutje. Hvala
za vaš svetel utrinek na temnem nebu! Želimo vam lepe in mirne
praznike ter SREČNO NOVO LETO 2013!

POL ODSTOTKA JE DOVOLJ, DA NEKOMU POMAGATE
SPREMENITI ŽIVLJENJE NA BOLJE!

Nina Jerič
sekretarka

Aleksandra Šega, l.r.
predsednica
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UVODNIK
Pozdravljena, spoštovana bralka, cenjeni bralec
ob prebiranju zadnjega Obrh-a v letošnjem letu. Znova vas čaka štirideset strani zgodb, ki govorijo o pridnosti. Pridnosti prebivalcev naše
doline – od najmlajših do tistih v zrelih letih.
Ne glede na gospodarski položaj in vse slovensko (svetovno) krizo vrednot, pred katero se, pa če bi še tako želeli, ne moremo skriti, ljudje
v dolini ŽIVIMO in DIHAMO. V nas je dovolj Krpanove trme in Kekčeve
prebrisanosti, da si znamo obogatiti vsakdan. Z delom, optimizmom,
vztrajnostjo in – ljubeznijo do soljudi. Kako bi drugače lahko brali o tolikih aktivnostih?! Od vaških odborov, kjer se dogaja še več, kot vidimo in
slišimo, le ne znamo vsega povedati oziroma se pohvaliti. Do društev oziroma združenj na vseh področjih – šport, kultura, turizem, dobrodelnost … Pridni so v domači šoli, tudi šolski knjižnici in vrtcu,
od koder nam pošiljajo vedno nove – pestre in zanimive zgodbe. Hvala, cenjene dame, da se ob vseh
svojih obveznostih potrudite in tudi bralcem Obrha omogočite pogled v vaše dejavnosti. Vedno znova
me presenetijo razigrani otroci in mladostniki, ki znotraj Vrtca Polhek in Osnovne šole heroja Janeza
Hribarja sodelujejo v mnogih različnih projektih, ki iz njih že v rosnih letih delajo odgovorne ljudi.
In – koliko posameznikov imamo, o katerih tako malo vemo! Če rečem Tina in Jakov, sem prepričana,
da ga ni Slovenca, ki bi ne vedel, na koga mislim. Pa so tudi med nami »Tine« in »Jakovi«, ki ŠE niso
tako prepoznavni, a jih, če bodo vztrajali, čaka še neverjetna prihodnost – Ožbej, Milan, Simona, Rok,
Domen, Dagmar so le hitri izbor med mnogimi, na katere je Loška dolina že zdaj upravičeno ponosna.
December je mesec inventur, pregledov za nazaj in načrtovanj v naprej. Je čas, ko se morda pogosteje spomnimo in zavemo, da smo ljudje vendarle družabna bitja in da potrebujemo eden drugega. In
je prazničen mesec, ko nam druženje omogočijo tudi mnogi kulturni ustvarjalci s svojimi prireditvami. Letošnji december jih je res poln, nekatere so že mimo, nekatere morda še ujamete. Nasmejali
smo se komediji »Ne zdaj, srček« v izvedbi domačega Amaterskega gledališča, uživali v koncertu
Pevskega zbora Jasna in Anemarije Štefančič ter Sabine Švigelj. V času, ko je Obrh v tiskarni, se je
odvil tudi koncert Pevskega zbora Kr,snice in morda tudi že božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož. Upam, da ste bili poleg in se prepustili veselemu, pozitivnemu, prazničnemu vzdušju.
Naj vas v letu 2013 vodita dve indijanski modrosti za kvalitetno življenje:
1. Ne sekirajte se zaradi malenkosti!
2. Vse so malenkosti!
Vesel Božič in veliko dobrega v prihajajočem letu vam v imenu uredniškega odbora želim
urednica, Andreja Buh

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. februar 2013
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: Zima v dolini, avtor Mario Žnidaršič •
Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.

4

IZ OBČINSKE HIŠE

december, 2012

VAŠKI ODBOR BABNO POLJE

O delu vaškega odbora v Babnem Polju
Zaključuje se še eno koledarsko leto
in potrebno je analizirati, kaj smo v
tem letu naredili.
Vaški odbor je imel v letošnjem letu šest rednih sej, na katerih smo obravnavali tekočo
problematiko.
Izpeljali smo naslednje aktivnosti:
▶ 24. 3. 2012 smo se udeležili vseslovenske
čistilne akcije, v kateri je sodelovalo 29 vaščanov.
▶ Sodelovali smo pri urejanju okolice pred
bivšo Podružnično šolo v Babnem Polju za
organiziranje proslave ob 70. obletnici Notranjskega odreda. Gostili smo predsednika
države dr. Danila Türka.
▶ Uredili smo zelenico na Vražjem Vrtcu.
V mesecu juliju je na tem kraju potekala spominska maša za ubite vaščane Babnega Polja.
Ob tej priložnosti se za pomoč zahvaljujemo
podjetju SAMPRT d. o. o.

▶ Ker povsod zmanjkuje denarja, smo to
občutili tudi v naši vasi. Urejena so le najnujnejša vzdrževalna dela. Napeljano je nekaj manjkajočih luči javne razsvetljave. Ker
do posameznih delov vasi razsvetljave še ni,
načrtujemo, da bo aktivnost izpeljana v prihodnjem letu.
▶ Vaščani smo sodelovali pri kuhi dobrodelne »kaure« na tradicionalni Polharski noči. Zahvaljujemo se vsem, ki so se v
velikem številu odzvali, ne le s pripravo in
izvedbo kuhe »kaure«, pač pa tudi s peko
domačih dobrot, ki smo jih postregli obiskovalcem.
▶ Ob razglasitvi najbolj urejene vasi v Loški dolini smo tokrat zasedli drugo mesto,
kar je pohvalno.
▶ Največji problem, ki se je pojavil v poletnih mesecih, pa je bil pomanjkanje pitne
vode. Vodo so nam iz Starega trga dovažali
gasilci. S tem se je pojavila tudi onesnaženost vode. V jesenskem času smo izpeljali

Spet prihaja novo leto, v meglo sprva še ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo, le tipaje skozenj gremo.
Staro leto bo minilo – zadnje daje še darilo –
up na boljše, lepše čase, ki le dobro vleče nase!
Želimo vam blagoslovljene
božične praznike
in sreče, zdravja ter uspehov
v novem letu 2013.
Župan Janez Komidar skupaj s sodelavci in svetnicami ter
svetniki Občinskega sveta Občine Loška dolina

sestanek s predstavniki JP Komunala Cerknica in predstavniki Občine Loška dolina,
kjer smo predstavili našo dolgoletno problematiko s pitno vodo.
Hitre rešitve na tem področju ni. Občina bo
v občinski proračun za leto 2013 vključila
stroške obnove vodovodnega sistema v Babnem Polju.
Hkrati pa bo potrebno težiti, da bo Babno
Polje čimprej vključeno v izgradnjo kanalizacijskega sistema.
Vaščanom Babnega Polja se zahvaljujemo, ker
so podpirali delo vaškega odbora, opozarjali
na pomankljivosti v vasi ter aktivno sodelovali pri vseh organiziranih dejavnostih.
Tudi vnaprej moramo ostati enotni in se zavzemati za uspešno medsebojno sodelovanje.
Želimo Vam srečno, zdravo in
uspešno novo leto 2013.
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AB

Defibrilatorji v prave roke
torji namenjeni tudi otrokom in
je za uporabo pri otrocih dobro
vedeti in znati še kaj več.

Te, v kritičnih trenutkih tako potrebne pripomočke, so gospod Lojze Škulj iz podjetja Kovica
d. o. o. in župan občine Loška dolina gospod Janez Komidar ter podžupan gospod Branko Troha 6. decembra predali predstavnikom PGD.

Predstavniki gasilcev so povedali, da se v zadnjih časih vse pogosteje srečujejo s situacijami,
v katerih morajo reševati tudi življenja. Z defibrilatorjem znajo ravnati, je pa župan napovedal
dodatno izobraževanje za njihovo uporabo v začetku prihodnjega leta, da se bo lahko usposobilo čim več gasilcev. Tudi zato, ker so defibrila-

VAŠKI ODBOR VIŠEVEK

Zahvala
Gospod Škulj je dodal, da nameravajo v
njihovi družbi s podobnimi akcijami nadaljevati tudi v prihodnjih letih in da bodo k
sodelovanju poskušali privabiti tudi druge.

foto: Emil Mlakar

Nakup defibrilatorjev je občina izvedla v
sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite in njenim povelnikom Vidom Kočevarjem, ki je tako še enkrat pokazal, da deluje
povezovalno in dobro sodeluje tudi z gasilci.

foto: Emil Mlakar

Družba Kovica d. o. o. že tretje leto sredstva
namesto novoletnih daril namenja v človekoljubne namene. Letos je k sodelovanju pritegnila tudi Občino Loška dolina in skupaj
so kupili tri defibrilatorje ter jih namenili
prostovoljnim gasilskim društvom v občini
– Babno Polje, Iga vas in Stari trg.

Defibrilatorje bodo imeli gasilci v svojih
vozilih in v primeru potrebe jih bo moč
aktivirati kar preko številke 112.

Alenka Veber

Obnovljena sedišča in klopi
V avgustu in septembru je potekal
projekt rekonstrukcije ceste med Viševkom in Markovcem. Vaški odbor
Viševek se ob tej priložnosti zahvaljuje gospodu županu, občinski upravi in
izvajalcem del za hitro in kvalitetno
opravljeno delo. Ob tem pa si seveda
želimo, da se investicije v našo vas ne
bi končale. Predvsem mislimo s tem na
prepotrebno in čim prejšnjo izgradnjo
kanalizacije in ob tem ureditev tudi
ostale vaške infrastrukture, kot je položitev energetskih in telekomunikacijskih kablov v zemljo ter obnovo mostu.

Na velikonočni razstavi Soba naših prababic, ki je nastala na pobudo Fanike Vesel,
so sodelovali številni domačini. Ob tem
so se zbrali tudi prostovoljni prispevki.
Ustvarjalci razstave so se odločili, da le-te
namenijo za potrebe župnijske cerkve sv.
Nikolaja v Babnem Polju in »preoblečejo«
stole in klopi na koru.
Oktobrske sobote sredi meseca so se tako v
domači cerkvi zbrali Đurđa in Ivan Janeš,

Pogled s kora na »preoblečene« stole
(foto: Alenka Veber)

Đurđa Janeš pri tapeciranju cerkvenih
stolov (foto: Alenka Veber)

Darko Vesel, Dragica Lipovac, Marica in
Jože Ožbolt ter se lotili tapeciranja sedišč
stolov in klopi.
Več kot osemdeset stolov v cerkvi in klopi
na pevskem koru imajo tako sedaj enotno
podobo. Stroški obnove so bili v celoti kriti
iz prostovoljnih prispevkov.
Omenjeni delovni ekipi gre vsa zahvala za
zavzeto in požrtvovalno delo kot tudi vsem,
ki so soustvarjali velikonočno razstavo.

Zavedamo se, da časi niso naklonjeni
novim investicijam, pa vendar upamo
in želimo, da bodo župan, občinski svet
in občinska uprava zmogli nadaljevati z
zastavljenimi načrti.
Ker se bo leto 2012 kmalu obrnilo,
želimo vsem vaščanom Viševka in
občanom Loške doline blagoslovljene
božične praznike ter zdravja in
upanja na boljše v letu 2013.
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Martina Kočevar

Modelar Ožbej Plos
Konec lanskega šolskega leta sem obiskala razstavo izdelkov osnovnošolcev OŠ heroja Janeza Hribarja v Gradu Snežnik. Mojo
pozornost so pritegnili otroci, ki so navdušeno tekali ven in noter. Sledila sem jim. Stali so blizu vode in opazovali fanta, ki je
v rokah držal daljinca in po vodi usmerjal čoln. Obstrmela sem in se še sama prepustila skupini, ki je sledila gibanju fanta po
kopnem in čolna po vodi. Ta fant je bil Ožbej Plos, dvanajstletnik, učenec 7. razreda, ki sem ga obiskala na domu in se z njim
pogovarjala o njegovem hobiju – modelarstvu.
■ Kakšen material uporabljaš?
Umetno peno, balsa – les za modeliranje, folijo oracover za prekrivanje … Od orodij pa
ročno žago, brusilni stroj, olfa nož, strojno
žago, kompresor, pripomočke za varjenje …
Sam sem si naredil žico iz aluminija in jeklene žice za rezanje stiropora. Če se mi kakšno
orodje pokvari, ga sam popravim.

■ Kdaj si začel z modeliranjem?
Odkar se spomnim, me je zanimalo vse, kar
se je delalo v garaži. Pri petih letih sem prejel
od Miklavža darilo, ki sem ga takoj sestavil.
To je bila formula iz lego kock – tehnika.
Kasneje sem se polotil sestavljanja manjših
plastičnih modelov letal, ladij, tankov po priloženih načrtih. Nastala je cela zbirka, ki je še
sedaj shranjena v omari. V drugem razredu
sem začel delati iz papirja modele letal.
■ Kdo te je navdušil za modelarstvo?
Oči, ki se je z modelarstvom srečal že v
osnovni šoli pri učitelju Emilu Mercini. Pri
skupnem sestavljanju modelov sva oba uživala. Večkrat mi je pomagal. Ker pa sem se
zelo hitro učil, me je kmalu prepustil samostojnemu ustvarjanju. Oči je moj vzornik.
Z mamico pa sva velikokrat oblikovala iz
fimo mase in gline. Njeno učenje je bilo bolj
umetniške narave.
(Lahko rečemo, da je bilo Ožbeju tako ustvarjanje že v zibko položeno, saj je ob rojstvu na
eni izmed čestitk pisalo: »Čestitamo malemu
orodjarčku.« Nekdo je že takrat vedel, kaj ga
bo zanimalo.)
Učiteljica Andreja Ravšelj me je že v 3. razredu povabila k sodelovanju v modelarski
krožek, čeprav ga ostali učenci začnejo obiskovati šele v 6. razredu.
Za modeliranje porabim ves svoj prosti čas.
Včasih ob delu pozabim celo na spanje.

■ Koliko časa potrebuješ za en izdelek?
Odvisno od zahtevnosti modela. Čoln iz poliesterske smole sem delal 3 mesece, hidroplane pa krajši čas. To je zadnji model, ki
sem ga izdeloval 2 tedna (1 m dolg, 0,5 m
širok). Premika se po kopnem, po vodi in po
zraku. Prejšnji teden smo ga preizkusili na
Cerkniškem jezeru. Nekaj se je poškodoval,
zato čaka na popravilo.
Letošnje poletje sem sestavil formulo, ki jo
lahko vozim: od skice do konstrukcije, izdelave z motorjem (Yamaha 600 ccm več kot
100 KM). Močnejša je kot marsikateri osebni avto, pije bencin, kolesa pa so od samokolnice. Če veste za kakšnega sponzorja, mi
zanj povejte, da mi spozorira nakup boljših.
Preizkusil sem jo na parkirišču pred KPL.
Zame je ta formula največji dosežek, sestavljal sem jo dva meseca in pol od jutra do
večera. Pri delu sem zelo potrpežljiv.
■ Ali te modeliranje osrečuje?
Ja. Ko modeliram, izgubim občutek za čas,
pozabim na vse drugo, 2 meseca poleti med
počitnicami nisem imel časa niti za prijatelje. Kamor koli gremo, sem pozoren na vsa
prevozna sredstva, ne gleda ne to, ali so v
vodi, zraku ali na tleh.

■ Ali delaš sam?
Večinoma sam, se pa že uči modeliranja tudi
mlajši bratec Matija. Mami pravi, da sem
zelo dober učitelj, saj mu znam razložiti in
mu dam čas, da v miru sestavlja.
■ Koliko modelov si že naredil?
Okrog 30.
■ Katerega imaš najraje?
Poliester gliser (motorni čoln), ki je oranžne
barve. Barva je za avtomobile. Posebej mi jo
je zmešal avtoličar.
■ Kje jih hraniš?
Modele sestavljam v jedilnici ali v delavnici,
hranim pa v posebnem namenskem prostoru v hiši.

7

LJUDJE IZ SOSESKE

december, 2012

■ Si že kje razstavljal?
V šoli že večkrat, v knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu, v Gradu Snežnik pa so
vsako leto razstavljeni tudi moji izdelki.
■ Koliko te stane izdelovanje modelov?
Za motorni model je dražje, saj je elektronika draga. Potrebni pa so še daljinec, baterije,
polnilec … Tako da kar nekaj znese.
■ Ali kaj zaslužiš z njihovim izdelovanjem?
Ne, ker niso za prodajo, mogoče pa bo to zaslužek v prihodnosti.
■ Ali bi kakšen model prodal?
Zaenkrat še ne.

■ Ali si se že kdaj udeležil kakšnega tekmovanja s takimi izdelki?
Zaenkrat si jih samo ogledujem, še ne tekmujem. Sem pa kar že nekajkrat poslal fotografije izdelkov v revijo Tim. 3-krat so mi
jih objavili: fotografijo jadrnice, gliserja, furnir aviona.
■ Si prejel kakšno nagrado?
Ne.

■ Ali imaš dovolj časa za šolo in druge dejavnosti?
V šoli mi gre dobro, večinoma imam petke
in štirice. Vključen sem v program za nadarjene, kjer med drugim sestavljamo modele – Fisher tehnik, tekmujem iz logike,
matematičnega kenguruja, vsa leta berem za
bralno značko, obiskujem izbirni predmet
nemščine in sedmo leto tečaj angleščine v
popoldanskem času. Moj najljubši predmet
je matematika. Najraje pa gledam po televiziji oddaje Discovery, 1–2 uri na dan.

■ Kaj ti je najpomembnejše v življenju?
Prijateljstvo s sošolcema Janom in Denisom
ter še z bratrancem Erazmom.
■ Kakšne želje imaš?
Da kupim, ko bom služil svoj denar, rabljen
avto, ga predelam v hitrejšega in močnejšega
ter dobro prodam. Da bi izdelal letalo, ki bi
letelo in bi ga sam pilotiral.
Ko sem ugasnila računalnik, kamor sem si zapisovala Ožbejeve odgovore, me je povabil še v
prostor, kjer ima modele razstavljene. V garaži
je zlezel v formulo, obrnil ključ in zagnal motor. »Pravi znanstvenik!« sem vzkliknila.
(Vprašanja za pogovor so mi pomagali sestaviti »sedmarji« iz novovaške šole.)
foto: Melita in Boris Plos

Janez Škerbec

Najbolj skrbni lastnik gozda v letu 2012

Zavod za gozdove Slovenija v okviru območnih enot vsako leto naredi izbor najbolj
skrbnih lastnikov gozda. V okviru postojnske območne enote je letos ta naziv prejel
Anton Škrbec iz Podgore. Ta akcija je bila
izpeljana že štirinajsto leto zapored.
Rodil se je pred dobrimi šestdesetimi leti. Po
osnovni šoli se je tri leta učil v domači vasi

17 ha gozdov se nahaja v petih prostorsko
ločenih parcelah, zato veliko časa porabi za
obnovo vseh mej na posestvu. Gozd je odprt
z gozdnimi prometnicami, tako da dodatnih
vlak ni potrebno graditi. Posebno vzorno skrbi
za nego mladega gozda, ki jo večinoma opravi
sam. Izredno lepo ima urejen 1 ha velik mlad
smrekov nasad nad vasjo, ki mu zaradi bližine
posveča še posebno pozornost. Pri delu mu
pomagajo tudi sin in nekateri sovaščani, ki jim
tudi sam rad priskoči na pomoč. Delo opravlja
kvalitetno in strokovno ter varno. Previdnost,
znanje, opremljenost z zaščitnimi sredstvi in
izkušnje – vse to je botrovalo, da pri delu ni
imel nikoli večjih nezgod.
Z urejenostjo gozda, parcelnih mej in sodelovanjem z revirnim gozdarjem Janezom
Antončičem je lahko vzgled tudi ostalim lastnikom gozdov.

foto: Janez Antončič

kovaške obrti. Bil je zadnji vajenec na zadnji
še delujoči kovačiji v domačem kraju. Po
tem času je dobil status priučenega kovača.
Namesto večjega zaslužka v Nemčiji je raje
izbral delo v Kovinoplastiki Lož in seveda
vodenje okoli 20 ha velike kmetije, ki jo je v
celoti prenovil oziroma zgradil na novo.

Doma ima tudi manjši prostor, kjer ima
urejeno kovačijo in je eden redkih, ki se še
ukvarja s kovanjem konj.
V vasi in širši okolici velja za velikega poštenjaka. Po naravi je pravi veseljak. Poznan je
tudi po kuhi odličnega sadjevca.
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Jera Razdrih

Matjaž Žnidaršič

Mačja obsesija

Odprtje razstave
Notranji pogled

Ljudje se menda delimo na mačje in pasjeljubce. Pasjeljubci lahko na tem mestu takoj
prenehate z branjem, ker v tem zapisu žal ne
boste našli nič zanimivega zase.
Odkar pomnim, me namreč navdušuje mačji svet. Tudi pse imam zelo rada, saj sem
odraščala v družbi dveh bokserjev. Vendar
pa imam vseeno več izkušenj z mačkami, ki
me obkrožajo večji del mojega življenja. Prve
mačke, ki sem jo dobila, se še dobro spominjam. Gana je bila prisrčna mala domača
mačka, s pravimi afriškimi progami. Imela
je rada ljudi in živali. Ta njena vsesplošna
naklonjenost pa jo je tudi prehitro stala življenja. Poskušala se je namreč spoprijateljiti
z našim domačim psom Borom, ki na žalost
mačjega jezika ni prav dobro razumel. Njeni naslednici je bilo ime Lena, katere ime se
je prav lepo skladalo z njenim karakterjem.
Njen najljubši prostor je bil na okenski polici, na katero je večji del dneva sijalo sonce.
Tam je preležala ure in ure svojega življenja.
Z nje je skočila le, kadar sem ji prinesla kakšen priboljšek. Nato se je za njima zvrstilo
še kar nekaj muc in muckov in vsak je imel
svoj karakter in posebnosti, ki so ga na svoj
način naredile zanimivega in edinstvenega.
Trenutno v našem gospodinjstvu stanujeta
dva mačka. Ime jima je Tom in Nelson Mandela. Njuni imeni se sicer priložnostno spreminjata, ampak ti dve sta njuni stalnici. Tom
je štiriletni črno-bel salonski lev, ki je prepričan, da je njegovo poslanstvo na tem svetu
spati, jesti in biti lep. K nam se je priselil pred
dobrimi tremi leti, ko je postal brezdomec in
od takrat naprej razveseljuje vse okoli sebe.
Ima umirjen, nežen in ljubeč karakter. Je
tudi pristaš dobrososedskih odnosov, zato
se skoraj vsak dan, navadno v času molže,
odpravi na obisk do svojih prijateljic – sosedovih krav. Sosedje in znanci so začeli nekaj
časa po Tomovem prihodu k hiši z navihanimi nasmeški na obrazih kar na lepem hvaliti moje lepe lončnice na oknih. Sprva sem
se vsa ponosna zahvaljevala in bila prijetno
presenečena nad njihovo prijaznostjo. Vseeno pa se mi je zdelo to precej nenavadno,
saj na žalost nikoli nisem imela najboljšega
občutka za vzgajanje cvetja. Skrivnost pa je
bila razjasnjena takoj, ko sem odkrila, da
je eno Tomovih ljubših počivališč korito za
rože na zunanji okenski polici. Večkrat se
je lepo ugnezdil vanj in se pretvarjal, da je
cvetoča lončnica. Njegova strast je tudi sadno drevje vseh vrst, še najbolj tisto, ki mu
poleti nudi največjo in najhladnejšo senco.
Pod njim lahko poleti presedi ure in ure in
z vso pozornostjo opazuje ptice, ki skače-

jo z veje na vejo. Včasih si
tudi zaželi njihove družbe. Takrat kljub svoji hudi
poškodbi izpred dveh let
spretno spleza za njimi
do najvišjih vej, ki še zdržijo
njegovo težo. Vendar pa ptice
navadno niso pripravljene na
igro z njim. Razbežijo se naokrog, kolikor
jih nesejo krila. Nedružabnost ptic pa ga nenavadno ne prizadene preveč. Ko se naveliča
razgledovanja po okolici iz drevesne krošnje,
počasi spleza nazaj na tla pod svoje drevo in
se spet posveti meditaciji. In kot bikec Ferdinand spokojno duha rožice …
Svetleče črni Nelson je njegovo veliko nasprotje. Star je 2 leti in ima več energije kot
vsi energetski napitki na svetu skupaj. Je
pravi mali hudiček. Sumim celo, da je mešanec med tasmanskim vragom in črnim
panterjem. Pred njim ni varno nič, kar je v
njegovem dosegu. Je pa po drugi strani tudi
učljiv in talentiran in zato me ne bo nihče
prepričal, da se mačk ne da dresirati. Kadar
koli ujame kakšen namišljen in največkrat
šumeč plen, mi ga na ukaz ter z velikim ponosom prinese pokazat. Po dobro opravljeni
nalogi seveda vedno dobi nagrado. Določenih veščin pa ga sploh ni treba učiti. Kot
samouk je odličen v razvezovanju vezalk in
sledenju lastnikoma na vsakem koraku. Hitro se uči tudi tujih jezikov. Kadar dalj časa
presedi pred žičnato ograjo, ki ga ločuje od
sosedovih kokoši, mi začne, ko se vrne domov, o svojih doživetjih razlagati v kokošjem
dialektu. Naučil se je tudi besedo »mama« v
slovenščini. S tem je imel sicer nekaj več težav, ampak vztrajnosti njegove krušne mame
se ima zahvaliti za še en uspeh na področju
jezikovnega izobraževanja. Edino, kar mu ne
gre prav dobro od gobčka, je mijavkanje. Ko
se oglasi v svojem materinem jeziku, je navadno slišati kot cviljenje histeričnega hrčka na
poživilih. Ampak nihče ni popoln.
Kadar prijateljicam z navdušenjem razlagam
o njunih vragolijah, se jim kljub zelo zanimivi temi pogovora, vsaj po mojem mnenju,
navadno začne že po nekaj minutah muditi po vsemogočih opravkih. Imam pač zelo
aktivne in polno zaposlene prijateljice … So
si pa tudi izmislile poseben vzdevek samo in
posebej zame. Pravijo mi »mačja obsesijonarka«. Ne vem sicer točno, zakaj in kaj naj
bi to pravzaprav pomenilo. Predvidevam pa,
da gre pri tem nazivu za neke vrste misijonarstvo, kar že ne more biti povsem slabo.
Zato ga s ponosom nosim.

V četrtek, 18. oktobra 2012, dan pred praznikom občine Loška dolina, smo v kleti Gradu Snežnik odprli razstavo likovnih del akademske slikarke Karmen Bajec z naslovom
Notranji pogled.
Karmen Bajec je rojena leta 1981 v Šempetru pri Novi Gorici, mladost pa je preživela v
Ajdovščini. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je vpisala študij
slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje pod mentorstvom
prof. Metke Krašovec. Leta 2005 je diplomirala ter leta 2010 magistrirala pri prof. Bojanu Gorencu in prof. Metki Krašovec. Drugi
letnik podiplomskega študija je zaključila na
študijski izmenjavi v Talinu v Estoniji. Leta
2010 je pridobila strokovno pedagoško-andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Obiskovala je usposabljanja kulturnih delavcev in oseb z oviranostjo z namenom njihove integracije na kulturnem področju. Ukvarja se s slikarstvom, pedagoškim
vodstvom, likovno kritiko in ilustracijo.
Avtorica je v Gradu Snežnik na ogled postavila izbor šestnajstih platen večjih in šestih
manjših formatov. Njeno delo je na odprtju
predstavila umetnostna zgodovinarka, ki je
zapisala: »Slikarka Karmen Bajec, magistra
umetnosti, želi v svojem delu izraziti sublimen pogled na zunanji svet in svet notranjih
doživetij kot nekakšno haiku slikano poezijo.
Ne gre toliko za dualizem abstraktnega in
realnega, temveč za iluzivno prikrito in hkrati
odkrito doživljanje vidnega in videnega, ki se
odraža skozi igro ploskev na polju življenja.
Platna v različnih izhodiščih in variacijah vselej povezuje enako učinkovita idejna svežina
koncepta in enako izmojstrena roka.«
Veseli nas, da smo uspeli postaviti razstavo
avtorice, katere prisotnost v našem lokalnem okolju je vse bolj zaznavna in vse bolj
pomembno vpliva
na kulturno dogajanje v kraju. Gre
za domačo likovno
ustvarjalko, ki
živi in dela v
Starem trgu.
Otvoritveno
slovesnost sta
z glasbenim
programom
dopolnila vokalna
solistka Anemarija
Štefančič in Tadej
Podobnik, ki je
solistko spremljal
na klavirju.
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Slavko Malnar: GORAČI – GERJANSKU,

Nova knjiga:
(izdala Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Čabru, 2012)
Pred nedavnim je izšla nova zanimiva knjiga zdaj tudi nam že dobro znanega avtorja
Slavka Malnarja z Ravnic v sosednji hrvaški
občini Čabar, v kateri se avtor podrobno
ukvarja s področjem Goračev, obmejnim
predelom, o katerem večinoma niti ne vemo,
da se deli na trstjanske, čabranske in prezidanske Gorače.
Že na začetku avtor razloži izvor in pomen
imena, ki se nanaša na goratost tega ozemlja,
dasi ime Gorači oziroma njegovo narečno
varianto Garači ljudsko izročilo povezuje z
garanjem, ki je bilo zmeraj potrebno za preživetje v teh krajih.
Posebnost knjige je, da je v celoti napisana
v narečju, konkretno v govoru krajev, ki
jih opisuje, in tako poleg množice zgodovinskih in geografskih podatkov ohranja
tudi besedišče in način govora, kar ji daje
še posebno vrednost.

Skoraj 300 strani obsegajoča knjiga velikega
formata poleg številnih fotografij prinaša
podrobne popise vasi in zaselkov, njihove
zgodovine in prebivalcev, tako da si marsikdo, ki ima korenine v teh krajih, lahko iz
nje izlušči zgodovino svojega rodu in imena
morda že pozabljenih prednikov. Vsebina
govori, poleg uvodnih pojasnil, kateri kraji
so to in kako so bili naseljeni, tudi o družbenem in gospodarskem življenju, starih navadah in pripovedni dediščini, podrobneje
pa še o Goračih v drugi svetovni vojni, vsebuje pa tudi najstarejše zapise o prebivalcih.
Najobsežnejši del knjige pa je popis ljudi po
družinah in naseljih. Poleg seznamov krajev
in prebivalcev knjigo odlikujejo tudi povzetki v narečju Goračev ter v hrvaškem in slovenskem jeziku.
Bralcem za pokušino pa prevod kratke ljudske zgodbe o divjem možu:
»V Črni gori nad Gorniki je v skalovju majhna jama. S stropa visijo štiri sige (stalagmiti),

iz katerih sta človeško praznoverje in fantazija napravila kamnito vime. Najbrž se je
zaradi tega vimena v jami naselil človeček, ki
so mu rekli Divji mož. Preživljal se je tako,
da je v Gornikih in Korošcih z oken kradel
hrano, ki so jo za večerjo v glinastih skledah dajali ven hladiti. Navadno so večerjali
ovsen, za praznike pa koruzni močnik. Divji
mož je v vsako roko zagrabil po eno posodo
in z njima brž stekel v votlino. Iz kamnitega
vimena je namolzel še mleko in tako se je najedel skoraj vsak večer.
Dolgo ga niso mogli ujeti, a ko so ga po naključju zasačili, ko je jedel njihov močnik, je
človeček umrl od strahu. Takrat je tudi kamnito vime presušilo in ni več dajalo mleka.«
In človeku se ob taki zgodbi nehote pritakne
vprašanje, kolikokrat je bil v letih suhih krav,
ki so jih poznali tudi Gorači, prav Divji mož
kriv ali samo »kriv«, da je družina šla spat
brez večerje …

Dr. Franc KRIŽNAR

Koncert argentinskih, brazilskih in
slovenskih pesmi
Petkov večer (28. sep.) je bil na notranjskem
glasbenem prizorišču v Gradu Snežnik in
v organizaciji Javnega zavoda za kulturo in
turizem Grad Snežnik v Loški dolini spet
praznik. Na večeru argentinskih, brazilskih
in slovenskih pesmi – samospevov za (nizki) moški glas in klavir sta se predstavila
argentinsko-slovenski solist, basbaritonist
Juan Vasle in njegov klavirski partner Tadej Podobnik. Prvaka Opere in baleta SNG
Ljubljana smo slišali v pravi vlogi jezikovnega poliglota, saj so bile npr. argentinske in
brazilske pesmi odpete v izvirni španščini in
portugalščini; če le-tem dodamo še venček
slovenskih pesmi in dodano Verdijevo arijo,
potem lahko zapišem, da smo slišali še slovenščino in italijanščino; in to vse na pamet.
Solistov izjemen odnos do pesmi oz. samospeva je potrdil njegovo večstransko umetniško vlogo, ki jo je Vasle po preselitvi iz
rodnega Buenos Airesa v zadnjih desetletjih
popolnoma zapisal slovenski glasbeni poustvarjalnosti. Tega ves čas bogati most z rodno Južno Ameriko in kar je v prvem delu
tudi tokrat več kot dokazal: od uvodne Pueblito, mi pueblo/Vasice, moje vasice Argen-

tinca Carlosa Guastavina pa
vse do Banza Brazilca Hekela
Tavaresa je pomenil prvi programski sklop, ki mu je dodobra prisluhnilo morda tudi
manj vešče poslušalstvo. Zato
pa ga je bilo v koncertnem
prostoru Gradu Snežnik prepolno. Umetnik si je dovolil
tudi nekaj nevsakdanjih prijemov, to je komentar, kar je
seveda omenjeni intimni večer vokalno-inštrumentalne
miniature, kamor zagotovo sodi samospev,
še bolj približalo vseskozi zelo hvaležnemu
in naklonjenemu občinstvu. Pri tej timski
vlogi pianist Podobnik ni kaj dosti zaostajala za solistom in mu je bil navkljub uporabi
elektronskega spremljevalnega inštrumenta,
klavinove, dovolj enakovreden partner. Njun
umetniški rezultat pa je zagotovo kulminiral
v spletu kar sedmih slovenskih pesmi M. Kozine, J. Pavčiča, Z. Prelovca in Nika Štritofa.
Zlasti še sta oba umetnika zadela »piko na
i« z izborom dveh samospevov Nika Štritofa
(Polžek leze v ogledi in Micka bi rada Jurka

dobila). Ni čudno za tole uvrstitev, saj prav J.
Vasle velja za enega prvih slovenskih pevcev,
ki se ponaša s kar nekaj antologijami najprej
slovenskih potem pa še argentinskih in portugalskih samospevov.
Pevčev glas je vseskozi deloval polno in bogato, tako v skrajnih višinah kot nižinah, njegov volumen je poln in naravnost primeren
za omenjene interpretacije. Vse to in še kaj je
znala (o)ceniti tudi publika, saj je priploskala
še obširno in zahtevno basovsko arijo Filipa
(II.) iz Verdijeve opere Don Carlos.
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Matjaž Žnidaršič

Odprtje razstave Začarani grad
V petek, 7. septrmbra 2012, smo v
kleti Gradu Snežnik odprli razstavo
fotografij domačega fotografa Boruta
Kraševca z naslovom Začarani grad.
Borut Kraševec, ki ga poznamo kot avtorja
številnih izjemnih fotografij, marsikatera med
njimi je večkrat uporabljena kot nepogrešljiv
dodatek predstavitvam Loške doline v tiskanih in elektronskih medijih, se je lokalni in
širši slovenski javnosti že predstavil z odmevnim ciklusom fotografij ostrnic. Tokrat je na
ogled postavil nov opus, za katerega je vrsto
let potrpežljivo iskal neponovljive trenutke v
okolici Gradu Snežnik. V objektiv je za vedno
ujel odseve svetlobe in senc, ki jih zmore zaznati le malokdo. Sam pravi: »Odsevi Gradu
Snežnik in narave, ki ga obdaja, me vedno
znova očarajo in hkrati začarajo s svojimi na
trenutke magičnimi podobami, ki spominjajo
na pravljico o začaranem gradu. Navdušujejo
me s svojo poezijo. V njih prebiram nedokončan zgodovinski roman, ki svojo skrivnost
hrani že stoletja. Sprašujem se, kdo in kdaj je
prvi začel pisati in kdo prebirati to zgodbo, ki

jo z gradom prepojena voda nosi s seboj vse
tja do Črnega morja. Prvič sem te snežniške
odseve začutil, ko se je grad s svojimi stolpiči
ogledoval tudi v zrcalu naraslih voda, ki so ob
poplavi na prelomu tisočletja, novembra leta
2000 segale prav do njegovega obzidja. Od takrat v vodi, ki stalno ali občasno obdaja grad,
vedno znova občudujem neponovljive akvarele in umetnine, ki navdušujejo s slikarskega
platna, razpetega čez grajski ribnik. Nekaj teh
občutij poskušam ohraniti tudi s svojim fotografskim aparatom.«
Na razstavi z naslovom Začarani grad je
Borut Kraševec predstavil 37 fotografij, ki
ponovno dokazujejo, kako je že dolgo trdno
ukoreninjen in močno povezan z utripom
svoje pokrajine kot človek, novinar in poznan fotograf. Loška dolina mu je na mnogo
načinov prirasla k srcu, po svoji materialni
in duhovni razsežnosti, po človeku in njegovi davni globoki navezanosti nanjo. Avtorja je v otvoritvenem programu predstavila
umetnostna zgodovinarka Polona Škodič. V
svojem razmišljanju o fotografskem opusu
Boruta Kraševca je zapisala: »Borut Kraševec nas nagovarja s senzibilno in izmojstre-

Maria Joao Floxo

Aragon 232

Barve, znanje in občutki

Dagmar in direktorica galerije.

jo črte, bodisi vertikalne bodisi horizontalne,
nakazujejo pot, ki te vodi do umirjenosti bivanja. Dagmar nam daje priložnost, da sami
zaključimo sliko in si ustvarimo svoj lastni
pomen le-te v odvisnosti od naših izkušenj,
pričakovanj in želja, ki jih imamo v življenju.
Dagmar je svoboden duh, ki ima veliko povedati. To se močno odraža v njenih delih;
skozi akcijo slikanja, umetnosti polaganja
čopiča ob pravem času na pravo mesto.

Dela Dagmar M. Mlakar lahko opišemo kot
čustveni povzetek, kjer so črte poti in reke in
kjer so linije čopiča tako intenzivne, da odražajo vso vsebino človeške narave in motivacije.

Slike sem prvič razstavljala letos na »Art
Fair« v Marbelli, ki je eno najbolj turističnih
krajev v Španiji. To je bila odlična izkušnja
in javnost je bila očarana nad barvami in
njenim načinom slikanja. Kot direktorici galerije Aragon 232 v Barceloni mi je v veliko
veselje pokazati dela Dagmar M. Mlakar in
prepričana sem, da je to začetek obetavne
mednarodne umetnice.

Ko sem prvič videla dela Dagmar M. Mlakar,
sem se v trenutku zlila z barvami in njenim
posebnim načinom slikanja in ustvarjanja
takšnih del, ki odražajo njeno stanje duha v
nekem točno določenem času. Linije določa-

Dela Dagmar M. Mlakar lahko doživite na
razstavi, ki nosi naslov »Tujci«, skupaj s
sedmimi mednarodnimi umetniki v galeriji
Aragon 232 v Barceloni od 29. novembra do
14. decembra 2012.

Dagmar in Tze-Yun Yang.

no fotografsko govorico. Čeprav posreduje
pogled na realni svet, v njem hkrati odkriva
tudi skrivnostne, sanjske prispodobe, obuja
pravljični mit o gradu, ki odseva v sedanjosti
kot čas v brezčasnosti. Pokrajino doživlja kot
odsevanje prvinske narave, kot umetniško
kreacijo in abstrakcijo stvarnosti.«
Odprtje razstave je bilo povsem v znamenju
avtorjeve družine, saj sta z glasbo večer popestrila njegova hči Petra Kraševec na klavirju in sin Klemen Kraševec na kitari.

Matjaž Žnidaršič

Literarni večer s
pesnikom
Cirilom Zlobcem
Javni zavod za kulturo
in turizem Grad Snežnik je 16. novembra 2012 v poročni dvorani Gradu
Snežnik gostil starosto med slovenskimi pesniki – Cirila
Zlobca. Avtor številnih
uspešnih pesniških zbirk je z
nami delil svoje modrosti, svoja čustva, svoje
pesmi. Zanimive pripovedi o njegovi življenjski zgodbi in o rojevanju poezije je občinstvu
predstavil v uro in pol trajajočem pogovoru z
moderatorko Martino Kočevar. Kljub temu da
je druženje z njim trajalo dlje, kot je to v navadi, smo poslušalci pozabili na čas, se predali
modrim mislim spoštovanega pesnika, z zanimanjem poslušali na trenutke ganljive pripovedi in ob zaključku spoštljivo spoznali, da
je pesnik kljub številnim težkim preizkušnjam
ohranil veliko mero življenjske energije.
Večer je popestril glasbeni nastop violinistke in
pevke Mirjam Mah. Ta je s svojevrstno mešanico instrumentalnega in vokalnega nastopa pa
tudi s primerno izbranim naborom skladb pomembno prispevala k ustvarjanju svojstvenega
naboja v poročni dvorani Gradu Snežnik.
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Sonja Butina

Po končanem svetovnem mladinskem
šahovskem prvenstvu
Svojo obljubo iz prejšnje številke Obrha
bi lahko povsem na kratko izpolnila s
poročilom o uspehu naših treh Drobničev,
njihovih tovarišev iz Postojne in celotne
reprezentance. Ne glede na njihov končni
rezultat pa želim najprej poudariti, kako
zelo je bila pomembna njihova udeležba v
tako močni domači in svetovni konkurenci,
kot se je zbrala v Mariboru. Po drugi strani
pa želim prikazati tudi to, kako zelo se v
svetu posvečajo šahu – tej nenadkriljivi in
vsakič enkratni igri.
PRIMERJAVA
Skratka, naredila sem majhno analizo udeležencev iz skoraj vsega sveta. Če primerjam
to prvenstvo z recimo atletskim članskim
svetovnim prvenstvom ali olimpijado, je slika precej podobna. Če od skupnega števila
1584 udeležencev iz 90-ih držav sveta odštejemo domače, skupaj 150 otrok in mladostnikov, jih je daleč največ – ena petina vseh
iz Rusije in bivših republik Sovjetske zveze,
od teh po kvaliteti izstopata Armenija in
Kazahstan. Za njimi je 90 Američanov in 55
Indijcev (Anand je aktualni svetovni prvak,
Indijcev je milijarda in pol). Kitajci imajo v
primerjavi s prej naštetimi dokaj skromno
ekipo po številu, zato pa toliko močnejšo po
rejtingu in naslovih. Razmeroma majhna je
bila udeležba iz nam najbližjih držav, od katerih ima največ Nemčija – 40 udeležencev,
Francija pa le 19 (ob približno enakem številu prebivalcev). V vseh 12-ih starostnih ka-

tegorijah nastopa skupaj 245 otrok z naslovi
IM – mednarodni mojster, MF – mojster
FIDE (mednarodna šahovska organizacija)
in MK – mojstrski kandidat/ka. Kaj in koliko dejansko pomeni doseči ta naslov, bi bila
tema za še en prispevek, kajti takega rangiranja ne pozna nobeno drugo (športno) delovanje, še najbližje je karate.
Da ponazorim, s kakšno »tonažo« so se borili Drobničevi (Milan, Simona in Rok), naj
navedem, da je v Milanovi skupini (do 14
let) igralo 169 fantov, od teh sta 2 mednarodna mojstra, 8 je MF in 3 mojstrski kandidati, prvih pet s povprečnim rejtingom okrog
2300 točk. Milan je dosegel 3,5 točke in 146.
mesto.
Simona se je borila v skupini do 12 let, kjer
je bilo skupaj 127 deklic, med njimi 9 MF in
9 MK Prvih pet ima povprečni rejting okrog
1950 točk, zmagala je Indijka z 9-imi točkami, tretja je bila prav tako Indijka, mednarodna mojstrica. Simona je dosegla 4 točke in
110. mesto.
Rok je igral v skupini do 8 let skupaj s 136
dečki, od katerih imata šele 2 naziv MF in
eden MK. Dosegel je 3,5 točke in 125. mesto. Zanimivost je, da je bil edini maksimalni
rezultat – vseh 11 točk dosežen le v skupini dečkov do 10 let, ki ga je dosegel mojster
FIDE iz Vietnama.
Naj ob njih omenim še njihovo vrstnico iz
postojnskega šahovskega kluba Ivano Hreščak, zelo obetavno šahistko, ki je igrala v
Simonini starostni skupini, dosegla 6 točk
in končno 40. mesto, na evropskem mladin-

Drobnič Rok na Odprtem prvenstvu občine loška dolina, nasprotnik je Širaj Anej iz Cerknice.

skem prvenstvu od 8 do 18 let pa je dosegla
5,5 točk in 26. mesto.
V celoti gledano se slovenska mladinska reprezentanca ni odrezala tako slabo (v prvo
tretjino), sploh, če upoštevamo grozljivo
velike številke rejtingov in naslovov pri nekaterih reprezentancah, tako rekoč pri vseh
starostnih skupinah. Najboljše slovenske
uvrstitve poleg Ivane so še: 32. mesto Asja
Čebron (D08) – 6 točk, 34. Laura Unuk
(D14) – 6,5 t., 37. Barbara Skuhala (D14) – 6
t., 43. Veronika Franca (D16) – 6 t., 43. Žan
Tomazin (F18) – 6 t., 46. Nejc Amon (F10)
– 6,5 t., 47. Jakob Bratkovič (F12) – 6,5 t. ter
Nik Krejič – 6 t. (Postojna). Če bodo ti otroci
imeli ugodne pogoje za razvoj, bodo lahko
še napredovali. Šah je pač dejavnost, ki zahteva veliko let trdega dela in precej izkušenj,
ki se jih dobi predvsem na močnejših turnirjih v stalnem daljšem obdobju. Zato je treba našim trem Drobničem vseeno čestitati,
kljub relativno slabšemu rezultatu.
POTENCIAL MLADIH
Zdaj, po koncu svetovnega prvenstva se zdi,
da so evropsko šahovsko čast reševali slovenski otroci in mladinci do 18 let, nekaj
gotovo tudi na račun njihovega števila (država gostiteljica). Naši otroci pa imajo gotovo precej slabše pogoje za razvijanje te igre
v primerjavi z ostalimi državami Evropske
unije. In če ima evropska politika močan interes, da šahovska igra ponovno dobi mesto
tudi v šolskem sistemu, podpora na deklarativni ravni ne bo dovolj. Izkušnja kaže, da se
bomo iz krize izkopali le z lastno pametjo,
šah pa je le eno od orodij za razvoj potencialov in po svoji naravi masovna dejavnost
oz. šport, ki pa vseeno potrebuje dodatne
spodbude tudi na mikro ravni, vsaj v smeri
razvijanja pogojev za delovanje. Hja, že spet
denar, »k-ne-de«!
Seveda ni zanemarljiv trend, da se razvoj
dobrega šahista nekako zaustavi ob vstopu
v srednjo šolo, tako da potem le redki mladi posamezniki nadaljujejo šahovsko pot v
članskih ligah, pa še ti le ob znatni podpori družine. Najbrž je podobna slika tudi pri
ostalih športih in dejavnostih. Tega dejstva
prav gotovo ne moremo pripisati le na račun najstniškega zorenja, prej ko ne, pa širši
družbeni nezainteresiranosti. Upam si trditi,
da je bilo v zadnjih dvajsetih letih izgubljenih precej generacij, ker je v osnovnih šolah
zamrlo delovanje šahovskih krožkov. Na srednješolski ravni jih pri nas deluje le nekaj.
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na Drobnič (kot rezerva). Skoraj vsa dekleta
imajo kar spoštljivo število rejting točk oz.
kategorije/naslove. Med njimi so tri mojstrice, ena mojstrska kandidatka in 6 prvokategornic, od teh jih je v ekipi ŠK Komenda
sodelovalo kar 7. Podobno intenzivno se dogaja tudi v ŠK Ig. Slovenski mladinci so dosegli kar spodoben rezultat na avgustovskem
svetovnem prvenstvu do 20 let v Atenah.
Slika o šahovski moči pa je podobna kot pri
pravkar končanem svetovnem prvenstvu
za mlajše kategorije. Po moji grobi oceni je
približno 1/3 deklic in deklet, v splošnem pa
imajo zelo dobre rejting točke in nazive – ne
glede na starost in skupno število v posamezni ekipi. O ženskem šahu kot posebni kategoriji pa več v eni od naslednjih številk.
Drobnič Milan : Stanič Vitko

Šele lansko leto je slovenska šahovska zveza
začela intenzivno delovati v smeri popularizacije šaha med mladimi, predvsem in najprej na ravni osnovne šole.

Drobnič Simona da Državnem prvenstvu
deklice do 12 let – Debeli rtič
(ravno na pustni torek)

Na zadnji ekipni tekmi II. lige zahod, kjer se
je boril tudi naš šahovski klub, je bil močno
izražen pozitiven prispevek mladih (dobljene partije), tako rekoč pri vseh ekipah, za
naš klub je Milan igral v 5-ih kolih. Nekako
je splošna značilnost, da je bilo tudi na to
tekmovanje prijavljenih relativno zelo malo
deklet – le 12 od 111, med njimi tudi Simo-

Na koncu naj omenim, da je bil naš šahovski
klub zabeležen s člančičem v zadnji Šahovski
misli s pomenljivim naslovom: ŠK Loška dolina – skriti biser Notranjske regije. Kar
nam je dalo dodatno spodbudo, da presežemo načrtovane cilje in zastavimo nove. Z
enim od teh smo ravnokar začeli, odslej imamo v prostorih Gasilskega doma Stari trg pri
Ložu (nad občino) dodatni termin ob petkih
ob 16.00 uri, ki je namenjen osnovnošolcem
in treningu turnirskega šaha. Torej, vabljeni
vsi tisti, ki si želite ogledati kakšno šahovsko
partijo, ali pa nas želite le pozdraviti.
Op.: Podatke sem črpala na spletni strani
Šahovske zveze

Šraj Milan; ŠRD Snežnik – Kozarišče

Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu

foto: Milan Šraj

V nedeljo, 25. 11. 2012, se je v telovadnici
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja v organizaciji ŠRD Snežnik – Kozarišče in pod
pokroviteljstvom Občine Loška dolina
odvijalo občinsko prvenstvo v namiznem
tenisu.

Kljub skromni udeležbi je prvenstvo potekalo v dobrem športnem vzdušju ter zanimivih
in kvalitetnih dvobojih. Poudariti moramo,
da so se prvenstva udeležili tudi trije člani
društva Sožitje in tako dodali svoj prispevek
omenjenemu tekmovanju.

Vsega skupaj se je udeležilo 8 tekmovalcev,
ki so se pomerili med seboj v predtekmovanju v dveh skupinah in nato vse do končnega
finalnega tekmovanja.
Končni rezultat je bil sledeč:
1. Boris Kandare, Lož
2. Primož Ravšelj, Viševek
3. Dušan Bavec, ŠRD Snežnik – Kozarišče
4. Gašper Kvaternik, Šmarata
5. Jure Ravšelj, Viševek
6. Mario Žnidarič, Sožitje
7. Magda Mlakar, Sožitje
8. Rok Modic, Sožitje
Vsem udeležencem prvenstva čestitamo in
upamo, da se naslednje leto zopet vidimo.
Naj izkoristim priliko in vas povabim na
naslednji dogodek, in sicer na občinsko prvenstvo v badmintonu, ki bo v mesecu decembru.
Športni pozdrav!
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Ida Turk

Bogata sezona nastopov lipicancev
Letošnje leto je bilo bogato z nastopi lipicancev iz Loške doline. Če je lanske nastope zaznamoval nastop treh lipicancev z mladimi jahači na gala predstavi lipicancev v Stožicah, ki ga je organizirala Kobilarna Lipica, sta nastope v letu 2012 zaznamovala
dva dogodka. Prvi je popotovanje lipicancev po Slovenji v maju, ki ga je organiziralo Združenje rejcev lipicanca Slovenije
skupaj s Kobilarno Lipica v okviru že tradicionalne prireditve Dan lipicanca, ki je posvečena ustanovitvi Kobilarne Lipica. Tu
so med drugim sodelovali v nastopih tudi trije lipicanci iz Loške doline. Drugi dogodek pa je nastop dveh lipicank na mednarodni tekmi v vožnji dvovpreg, ki je bila konec septembra v Lipici, kjer sta se z doseženim rezultatom kvalificirali za nastop na
svetovnem prvenstvu vožnje dvovpreg, ki bo leta 2013 na Slovaške.
foto: Ida Turk

Po zimskem času, ki je bil namenjen lahkim
treningom v maneži, so se aprila začeli intenzivni treningi dresurnega jahanja treh
loških lipicancev v Divači, kjer skupino lipicancev in mladih jahačev Združenja rejcev
lipicanca Slovenje trenira Žarko Kariž, ki
je bil dolgoletni poklicni jahač v Kobilarni
Lipica. Začeli so se tudi intenzivni treningi
dveh loških lipicank v vožnji kočije z dvovprego na domačiji v Podcerkvi in seveda po
poteh Loške doline in tudi treningi v kobilarni Lipica, kjer sta skupaj z voznikom
trenirali vožnjo vprege pod vodstvom priznanih tujih trenerjev, ki jih je kobilarna povabila za treniranje tako svojih voznikov kot
tudi za trening voznikov vpreg Združenja
rejcev lipicanca Slovenije.
Maj je že tradicionalno bogat mesec z nastopi lipicancev v dresurnem jahanju, so pa takrat že tudi prve tekme v vožnji vpreg. Tudi
v iztekajočem se letu je bilo tako. Tradicionalni Dan lipicanca, ki ga Združenje rejcev
lipicanca Slovenije že nekaj let organizira
skupaj s Kobilarno Lipica, je letos zaznamovalo popotovanje lipicancev in njihovih jahačev po slovenskih mestih. Nastopili so v
Mariboru, Ljubljani, Kopru, Postojni ter na
Ptuju in Bledu. Popotovanje so zaključili v
Kobilarni Lipica na osrednji prireditvi pra-

znovanja v počastitev ustanovitvi kobilarne.
V Lipici je bila tudi že prva tekma dvovpreg,
kjer sta tekmovali loški lipicanki in dosegli
četrto mesto, ter se nato predstavili še na
prireditvi Dan lipicanca.
Lipicanci so s svojimi jahači in jahačicami z
letošnjo novo točko v maju nastopili še ob
otvoritvi fotografske razstave v Jakopičevem
drevoredu v ljubljanskem Tivoliju in v Škocjanu na Primorskem. Sledila je tudi že druga tekma vpreg v Povirju na Primorskem,
kjer sta se lipicanki uvrstili na četrto mesto.
Sledilo je vroče poletje, ki pa ni dopuščalo
počitka. Treningi so se vrstili dan za dnem
kot priprava na jesenske nastope in tekme.
Lipicanki sta se s svojo dresurno vožnjo
predstavili tudi v domači Loški dolini na prireditvi galopskih dirk na Nadleškem polju.
Po vročem poletju je bila septembra tekma
dvovpreg v Žerovnici na Gorenjskem, kjer
sta lipicanki Thais in Betalka zmagali. Na
mednarodni tekmi v Lipici konec septembra
pa sta se uspešno kvalificirali za svetovno
prvenstvo, ki bo drugo leto na Slovaškem.
Zaključna tekma vpreg letošnje sezone je
bila v začetku oktobra v Celju, kjer sta kobili
zasedli tretje mesto.

Trije Lipicanci iz Podcerkve Conversano
Allegra, Maestoso Allegra VIII in Conversano Allegra VIII pa so sezono zaključili
sredi oktobra v nastopu še s petimi lipicanci in njihovimi jahači na Krumperku,
kjer je pedagoško raziskovalni center za
konjerejo, ki deluje pod okriljem Biotehniške fakultete. Prireditev je bila poimenovana Lipicanci na Univerzi in je bila
uvod v novo obdobje razvoja konjeništva
in konjereje lipicancev, ki jo želijo dvigniti
na akademski nivo, kar si ena najstarejših
kulturnih pasem konj na svetu nedvomno
zasluži.
Veliko ur je vloženih v treninge z lipicanci,
ki jih izvajata Klemen in Gregor Turk. Klemen se je usmeril v treninge in tekmovanja
vpreg. Gregorjeva strast je dresurno jahanje.
Na družinski kmetiji v Podcerkvi bosta čez
zimo izvajala lažje treninge, da lipicanci ne
izgubijo celotne kondicije, ki jo bodo potrebovali za treninge in nastope v prihajajočem
letu. Zahtevne cilje sta si postavila. Veliko
discipline in dobre organizacije bo potrebno,
če jih bosta hotela doseči ob delu, ki ga Klemen opravlja kot veterinar in ob študijskih
obveznostih, ki jih ima Gregor kot študent
veterine.
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Matjaž Žnidaršič

Pohod okrog Loške doline
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik je v nedeljo, 14. oktobra, izpeljal 2. pohod okrog Loške doline. Dan pohoda je izbran
tako, da dopolnjuje druge dogodke v mesecu oktobru, s katerimi v
Loški dolini obeležujemo občinski praznik. Za izvedbo pohoda smo
izbrali zadnjo nedeljo pred občinskim praznikom, 19. oktobrom, in
tako bo ostalo tudi v prihodnje, saj načrtujemo, da bo pohod postal
tradicionalen.
Namen tovrstne priredite ni zgolj vzpodbujanje k rekreaciji in zdravemu načinu življenja. Tako kot trasa pohodne poti, ki sklene krog
Loškega polja, naj bi prireditev na simbolni ravni povezala posameznike in vnesla občutek skupne identitete. Med potjo se namreč
odpirajo podobe doline, ki jih ne vidimo na naših vsakdanjih poteh.
Govorijo o lepoti narave, človekovih stvaritvah, spominjajo na stare
čase, obujajo legende in odkrivajo drobne skrivnosti.
Udeleženci pohoda so prelesti narave in skrivnosti kulturne dediščine lahko odkrivali v spremstvu lokalnih turističnih vodnikov, ki so
ob pomoči izkušenih pohodnikov, članov planinskega društva, skupine varno pripeljali prek celotne 22 kilometrov dolge trase nazaj na
izhodišče, na parkirišče pred podjetjem Kovinoplastika Lož. Na izbranih točkah pohodne poti so pohodniki iz ust interpretov izvedeli
veliko zanimivosti. V Danah pri kapeli sv. Izidorja so se poučili o
kraških pojavih Loškega polja, na Nadleškem polju o dogodkih med
drugo svetovno vojno, ko je tu delovalo prvo vojaško letališče za
transportna letala, ki so transportirala zlasti ranjence v oskrbo v italijansko mesto Bari, v Kozariščah pri Gradu Snežnik o zgodovini gradu in njegove okolice, v Žagi v Vrhniki o žagarski dejavnosti v Loški

dolini ter v
Koča vasi, pri zapuščenem gradiču, njegovo zgodovino in zgodbe
iz njegove preteklosti. V
Danah in Kozariščah sta za dobro razpoloženje poskrbela tudi harmonikarja Magda Mlakar in
Domen Šraj, vaščanke in vaščani pa so postregli s toplimi napitki in
slastnim pecivom.
Na dan pohoda je bilo tudi nebo naklonjeno udeležencem in organizatorjem, saj je po kratkotrajni jutranji megli Loško dolino obsijalo
sonce, temperature pa so bile celo višje, kot je običajno za oktobrske
dni. Kljub vsemu se ne moremo znebiti občutka, da je na skromnejšo udeležbo, prireditve se je udeležilo nekaj več kot 100 pohodnikov,
najbolj vplivalo deževno vreme v dneh pred dogodkom. Kljub večjim količinam dežja pa lahko ugotovimo, da pot le ni bila preveč
premočena in blatna, sicer pa pravih pohodnikov ne zadrži doma
ne blato ne dež. Tisti, ki so se pohoda udeležili, so bili primerno
opremljeni tudi za slabše razmere.
Na cilju smo pohodnike postregli še s toplo »kavro«, tradicionalno
jedjo iz Loške doline, in si skupaj zaželeli ponovno snidenje.

Liljana Kandare

Ocenjevanje urejenosti vasi in naselji
Pod okriljem Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik je letos
ponovno potekalo ocenjevanje urejenosti vasi, naselji in individualnih hiš.
Urejenost je ocenjevala tričlanska komisija v sestavi: Mateja Simčič – RRA
Notranjsko-kraške regije, Andrej Šoštarič – ŠD Planjava Babno Polje in Lilijana Kandare – lokalna turistična vodnica Zelenega krasa (predsednica
komisije).
Člani komisije ugotavljamo, da je izgled vasi v Loški dolini na splošno dober.
Ocenjujemo, da gre to urejenost bolj pripisati urejenosti posameznih hiš in
njihove neposredne okolice (dvorišča in zelenice ob hišah) kot pa urejenosti
skupnih vaških površin. Te skupne površine so z izjemo nekaj vasi slabše
urejene ali celo zanemarjene (nepokošene, brez ocvetličenj in podobno).
Do podobnega zaključka smo prišli tudi pri ogledih vaških znamenitosti.
Urejenost cerkva in njihove okolice je sicer v večini primerov zgledna, manj
pa ta ugotovitev velja za vaške vodnjake in različna spominska obeležja.
Naj navedem kriterije, po katerih smo ocenjevali vasi, naselja in individualne hiše:
Vasi in naselja:
Urejenost fasad, balkonov in oken
Urejenost dvorišč in okolice hiše (gospodarska poslopja …)
Urejenost in izgled vrtov, zelenic, žive meje …
Urejenost središča vasi
Urejenost vaških zelenic in ocvetličenj
Urejenost vaških znamenitosti (cerkve, vodnjaki …)
Urejenost površin okrog vasi (ekološki otoki, razna odlagališča …)

Individualne hiše:
Urejenost in izgled fasade
Urejenost in izgled balkona, oken, vhoda
Urejenost dvorišča in dovoza
Urejenost okolice hiše (gospodarsko poslopje …)
Urejenost vrta, zelenice, žive meje …
Razlike med ocenjenostjo posameznih vasi so razmeroma majhne. Najvišjo
oceno je letos dosegla Podgora. Na splošno je vas lepo urejena. V večini
primerov imajo hiše zgledno urejeno in pospravljeno okolico, prav tako gospodarska poslopja ob njih. To velja tudi za hiše, ki nimajo na novo izdelanih fasad ali obnovljenih oken. Kljub temu dejstvu so lično urejene in vsled
tega niso moteče za splošen izgled vasi. Nevsiljivo urejena ocvetličenja
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balkonov in oken le še pripomorejo k prijetnemu
videzu posameznih hiš in s tem k celotnemu izgledu vasi. Kljub temu pa vseeno ostaja še nekaj
stvari, ki bi se tudi v Podgori v bodoče lahko izboljšale. V vasi je nekaj hiš, ki niso naseljene in
posledično je zanemarjena tudi okolica le-teh.
Mogoče bi lahko vsaj pokosili travo ali obrezali
grmovje. Prav tako bi bila vasica prijetnejša na
pogled, če bi vaško središče nekoliko bolj uredili
(zelenica, rože …). Ampak za to je seveda potrebno nekaj samoiniciative, predvsem pa želje
samih prebivalcev, da svojo vasico naredijo še
lepšo in prijetnejšo. Naj bo letošnja uvrstitev na
prvo mesto vzpodbuda tudi v tej smeri. Omenim
naj še to, da smo s strani prebivalcev Loške doline prejeli pobudo, da za zgledno in dolgoletno
urejenost kmetije podelimo posebno priznanje
Lahovim, Podgora št. 1. Člani komisije smo po
ogledu soglasno sprejeli ta predlog.
Med naselji je letos najbolje ocenjen Pudob –
novi del. Naselje je skrbno urejeno in čisto. Na
vsakem koraku je zaznati trud lastnikov individualnih hiš in težnjo po estetski urejenosti. Zgledno
urejene niso le hiše, ampak tudi dvorišča, zelenice in vrtovi ob njih. Barvitost okusno posajenega balkonskega in okenskega cvetja daje še
dodaten pridih urejenosti in domačnosti. Večjih
skupnih površin naselje nima, zato ocena temelji zgolj na vtisu o urejenosti individualnih hiš in
površin okrog le-teh.
V kategoriji najlepše urejene individualne hiše
smo letos ocenjevali šest hiš. Najvišje ocenjena
je bila hiša Danice Petrovič in Simona Karduma
v Markovcu. Urejenost in izgled temeljita na povsem naravnem pristopu in spoštovanju kulturne
dediščine. To se kaže tako pri obnovi hiše, pri
kateri so skorajda povsem upoštevali prvoten izgled, kot tudi pri urejenosti neposredne okolice.
Ta izjemna ureditev okolice je v popolnem sozvočju z naravo, značilno za ta prostor. Potok ob hiši
je še vedno ujet v naravno strugo, rastje ob njem
pa je povsem avtohtono. Na brežini Obrha se nahaja vrt, kjer gojita zelišča in zelenjavo v skladu
z načeli permakulture. Metoda permakulture želi
uveljaviti naravne procese in vzorce, ki potekajo
v naravi tudi na področju vrtnarjenja. Gre za zavestno ustvarjen optimalno donosen ekosistem,
ki ima glede raznolikosti in uravnoteženosti vse
lastnosti naravnih ekosistemov. Pohvale vredna
je tudi obnova podpornega zidu ob delu ceste
za hišo, pri čemer sta lastnika poskrbela, da je
obnovljeni zid izdelan iz prvotno uporabljenega
materiala, ponovno so na zid ob cesti postavili tudi originalne kamnite bloke – konfine, ki jih
dandanes ob cestah le še poredkoma videvamo.
Velika pohvala pa velja tudi vsem ostalim lastnikom individualnih hiš, ki so se letos prijavili na
natečaj. Odločitev glede tega, kdo bi bil lahko na
prvem mestu, ni bila lahka. Pri vseh hišah, ki smo
jih obiskali, je bilo opaziti veliko truda in vloženega dela, predvsem pa smisla za estetiko ter ljubezni do narave in okolja, v katerem živijo. Hvala
vsem, ki ste nas velikodušno in prijazno sprejeli in
dovolili, da stopimo na vaš košček zemlje.

VRTEC & ŠOLA

december, 2012

Manca Avsec

Dan spomina na žrtve
prometnih nesreč
V soboto, 17. 11. 2012, smo pred OŠ heroja Janeza Hribarja prižigali sveče v spomin
žrtvam prometnih nesreč. Spomnili smo se
na vse umrle in poškodovane v prometnih
nesrečah. Letos so aktivnosti potekale pod
sloganom Zdaj je čas, da se začnemo učiti iz
preteklosti.
V Loški dolini je bil organizator akcije Zveza
šoferjev in avtomehanikov v sodelovanju z
Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Loška dolina in OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Pred šolo smo se zbrali ob 16.00. Prižgali
smo nekaj nagrobnih sveč in malih svečk
(vsak je prižgal eno ali več). Nato smo se fotografirali in učiteljica Andreja Ravšelj nam
je dala odsevne trakove, s katerimi smo odšli na sprehod po Starem trgu in opozarjali
mimoidoče, kako pomembna je vidnost v
prometu, ter vsakemu dali tudi odsevni trak.
Povedali smo, da je v nedeljo, 18. 11. 2012,
dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ob
katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.
Dan je bil hladen in malo je pihalo. Na začetku smo imeli težave s prižiganjem svečk,
saj jih je veter ugasnil. Ko nam je učiteljica
dala odsevne trakove, smo se razdelili v dve
skupinici. V prvi sva bili Ana in jaz, v drugi
pa Maša, Maja in Tilen. Z Ano sva hodili po
Starem trgu in Ložu ter razdelili kar nekaj
odsevnih trakov. Čeprav je bilo hladno, naju
ni zeblo in sva z veseljem opozarjali ljudi na
dan spomina na žrtve prometnih nesreč ter
na to, kako je varnost v prometu pomembna.

Pred avtobusno postajo pri osnovni šoli
smo prižgali svečke v spomin žrtvam
prometnih nesreč. (foto: Andreja Ravšelj)

K šoli sva se vrnili okoli 16. 25, nato pa sva
odšli domov. Na tem dogodku sem bila že
lansko leto in upam, da se ga bom udeležila
tudi drugo leto.

Učenci smo krajanom delili odsevne trakove.
(foto: Andreja Ravšelj)

Skupinska fotografija organizatorjev akcije in svojcev umrlih v prometnih nesrečah
(foto: Andreja Ravšelj)
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RDEČIH
POLHKOV SMO SPOZNAVALI

V SKUPINI

NAŠA ČUTILA IN OB TEM TUDI
PREIZKUŠALI LASTNOSTI
RAZLIČNIH SNOVI. IGRALI SMO
SE S ŠKROBOM, BRIVSKO PENO,
PRESIPAVALI KORUZNI ZDROB
IN RISALI Z MILOM. OB TEM SMO
ZELO UŽIVALI. LE POGLEJTE!

OBOM
IGRA S ŠKR

SKO PENO
IGRA Z BRIV

MILOM
SLIKANJE Z

EGA ZDROBA
JE KORUZN
PRESIPAVAN

V oddelku Rumenih polhkov se je
v jesenskih mesecih veliko dogajalo!

PIKO DINOZAVER

Veselo, razigrano
in ustvarjalno
novo leto

vam želijo

otroci, ter Zlata
in Darja

iz skupine
Rdečih

polhkov.

V okviru tedna otroka smo spoznavali različne poljščine,
se igrali z listjem in uživali
na sončku.

Poustvarjanje:
NENAVADNO
PRIJATELJSTVO

Piko Dinozaver je hodil po gozdu.
Srečal se je z Benjaminovo
družino.Mama in očka sta se
prestrašila in zbežala. Benjamin pa je
ostal in se spoprijateljil s Pikom, čeprav je bil
dinozaver. Odpeljal ga je na igrišče, kjer je stal
tobogan. Drugi kužki so zbežali.
Odšla sta v muzej.
ANDRAŽ PREVEC, 3. r. PŠ IGA VAS

sta
Obiskali
a
lv
e
nas ž ic
a
t
la
z
in
ribica.

Presipavali smo različne snovi in
veliko smo tudi umetniško ustvarjali.

TV ekran

Irena Ličen

Umolknila je družinska harmonija,
molči žena, molči mož,
otroci so jima v spotiko,
televizijski ekran je hišni gospodar.
Gledaš njega, molčiš,
poslušaš njega glas od jutra do noči.
Ne slišiš žene, žena tvoj glas,
otroci prepuščeni internetu,
kam nas pelje, vprašam vas
ta televizijski ekran.
Beseda v grlu je zamrla,
pripovedko otrokom požrl je TV ekran,
kot tujci se gledamo vsak dan,
saj glavno besedo ima TV ekran.
O bog, usmili se nas.
Vinko Kraševec
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Anita Bajec

Razredni projekt petošolcev
– Pot volne
V letošnjem šolskem letu petošolci sodelujemo z učenci iz
OŠ Petar Zrinski Čabar v skupnem projektu pod naslovom Pot volne.
V jesenskem času smo realizirali skupni naravoslovni dan pod naslovom Od vlakna do
volne. Dan je potekal na Podružnični šoli v
Prezidu. Učenci so obiskali pašnik in prisostvovali prikazu nastanka volne iz ovčje dlake. Tudi sami so praktično obdelovali volno:
jo prali, »cufali«, mikali, predli in se preizkusili v pletenju.
V sredo, 26. 11. 2012, pa smo na naši šoli
izvedli skupni tehniški dan na temo Izdelki
iz volne. Gostili smo 26 četrtošolcev iz OŠ
Petar Zrinski Čabar in 6 strokovnih delavk.
Učenci so ustvarjali v petih heterogenih skupinah. Pod vodstvom mentoric so izdelovali
hobotnice iz volne, ovčke iz mikane volne in
vatiranih paličic, iz filca so šivali Miklavžev
škorenj. Gospod Sandi Ravšelj je učencem
pomagal pri izdelavi piščalk iz leskovih vej.

ar
foto: M. Žag

Bravo naši vnuki
Res neizmerno je veselje,
ko življenje vnuke nam pripelje,
spet vsakdanjost dobi nov zagon,
ko prav ponosno stopiš z vnuki na peron.
Ko gremo z njimi malo na prostost,
z igro nas popeljejo nazaj v mladost,
in vedno se kar malce "izgubimo",
ko brihtne glavce spet dobimo.
Se z njimi stiskamo in pocartamo,
pravljice spet vse poznamo,
nauke stare obnovimo,
saj njim lahko jih spet delimo.
Velika res so njihova ušesa,
saj slišijo, tud kar ni za "nebesa",
na pecljih pa so njihove oči,
posebno, če kaj norega se pripeti.
In ker otroček mali še ne laže,
se kakšna kruta kdaj prikaže,
šele takrat pa se zavemo,
česa pred njimi vse ne smemo.
Učenci so na plakatih opisali ovco in pastirja. Zapisi na plakatih so v hrvaškem in slovenskem jeziku. Nekaj učencev je sodelovalo
v glasbeni delavnici. Učili so se pesmi Kaj pa
ti piskaš in Le predi, dekle, predi.
Učenci so bili ves čas aktivni in predvsem
uspešni pri ustvarjanju na vseh področjih.
Med delom nas je obiskal župan g. Janez Komidar in ravnateljica ga. Sonja Jozelj.
Ob zaključku dneva smo si predstavili delo
v delavnicah in si ogledali nastale izdelke.
Izdelki petošolcev so razstavljeni in občudovanja vredni.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sodelujočim ter ravnateljici, ki podpira medsebojno sodelovanje z OŠ Petar Zrinski Čabar.

Zato pa bravo, naši vnuki,
ob vas smo tudi dedki, babice neuki,
veliko smo tudi mi od vas dobili,
saj tudi vi ste marsikaj nas naučili.
A žal pred njimi ni le radost in veselje,
ta svet zdaj v negotovo smer jih pelje,
zato pa tudi večkrat od skrbi,
brez spanca naše so noči.
Zatorej izkoristimo ta dragoceni čas,
edino vnuki še imajo čas za nas,
in to seveda le dokler ne pridejo v leta,
ki pravimo jim teta Puberteta!
Ana Avsec
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Valerija Škrbec

Podjetniški krožek »Gostilna pri šolarju«
Prijetna četrtkova srečanja so za nami.
Ostali so prijetni spomini in bogate izkušnje.
Podjetniški krožek smo uspešno zaključili 18.
10. 2012 s pogostitvijo in podelitvijo priznanj
v Gostilni in špagetariji Rigler. Ob tej
priložnosti smo pogostili gospo Silvo Šivec,
predsednico Obrtno-podjetniške zbornice
Cerknica Marijo Braniselj , župana Janeza
Komidarja in ravnateljico Sonjo Jozelj.
Učenci so pri delu pokazali veliko
iznajdljivosti, ustvarjalnosti, vztrajnosti in
inovativnosti. K sodelovanju sva povabili
številne strokovnjake z različnih področij.
Pri tem so učenci med drugim urili spretnost
komunikacije, ki je pri podjetništvu še kako
pomembna. Predvsem bolj tihi in mirni
učenci so po uspešno opravljeni nalogi in ob
najini vzpodbudi pridobili na samozavesti.
Naučili so se, da uspeh ni odvisen od sreče
ali naključja, temveč ga ustvarimo z lastnim
delom. Verjeti morajo, da so za nekaj
nadarjeni in da je mogoče z vztrajnostjo
uresničiti zastavljene cilje. Pomembno je, da
se učenci ne bojijo novih izzivov, saj se tudi
na napakah učijo.
Učenci so s svojo redno udeležbo pri krožku
in v pogovoru izrazili veliko zadovoljstvo.
Tudi midve sva bili zadovoljni z organizacijo
krožka in marljivostjo učencev.
Vsi udeleženci podjetniškega krožka se
iskreno zahvaljujemo Gostilni Škriban,
Gostišču Mlakar, Društvu Ostrnice, Tanji
Mihelčič ter Gostilni in špagetariji Rigler za
prijetna srečanja, bogate izkušnje in znanje,
ki so nam ga z veseljem podali.

PIŠKOTI Z GOSPO ANO

APERITIV V GOSTIŠČU MLAKAR

USTVARJALNI PODJETNIKI

PRIPRAVA V GOSTILNI IN ŠPAGETARIJI RIGLER

MIHOVA POHORSKA OMLETA

VESELO KUHANJE Z MAJO

NA POLHARSKI NOČI

LAČNI SMO

SITOTISK S TANJO

NA POLHARSKI NOČI

POGRINJEK Z GOSPO MAJDO

PISANJE KNJIGE RECEPTOV
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Mentorica Simona Lunka

Mednarodno tekmovanje v informacijski in
računalniški pismenosti
Bober je letni informacijski natečaj v računalniški pismenosti za osnovnošolce in srednješolce, ki je bil prvič organiziran v Litvi leta 2004. V Litvi se je
tudi porodila ideja o tekmovanju Bober, ki se imenuje BEBRAS. Ustanovil se
je mednarodni Bobrov komite.
V tekmovanju učenci spoznajo predmet na zabaven in izobraževalen način.
Tekmovalna vprašanja se tematsko navezujejo na uporabo informacijske
tehnologije, njen vpliv v družbi, logičnega sklepanja in razvoj spretnosti za
reševanje problemov.
Letošnjega šolskega tekmovanja se je udeležilo več kot 8100 tekmovalcev iz
osnovnih in srednjih šol po celi Sloveniji. Na naši šoli je od 13. 11. do 16. 11.
2012 potekalo Bobrovo tekmovanje v kategoriji Bobrček, in sicer za učence
od 4. do 6. razreda. Tekmovanja, ki poteka preko spletnega tekmovalnega
sistema, se je udeležilo 30 učencev. Najuspešnejše tri učenke naše šole so bile
Pia Franko, Anja Ožbolt in Zala Poje iz 6. a.

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.

IRENA, ANITA

Obisk knjižnice

V torek, 13. 11. 2012, smo se s skupino Oranžnih polhkov prvič odpravili v knjižnico Jožeta Udoviča, enote
Maričke Žnidaršič. Pričakala nas je
prijazna knjižničarka, ki nam je pripravila pravljično urico. Povabila nas
je v kotiček, kjer so se otroci posedli
na blazine in nestrpno čakali, kaj nam
bo povedala. Z nami v kotičku je sedel ogromen plišast medved, ki nas je
ves čas opazoval in poslušal. Kasneje

je medved motiviral otroke pri pripovedovanju
pravljice »POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM«.
Reševali smo tudi uganke,
se igrali skrivalnice, otroci so se seznanili s pravili
vedenja v knjižnici, spoznali različne vrste knjig,
razložila nam je osnovne
pojme o knjižnici (kaj je
knjižnica, kako se ravna
s knjigo, kako se obnaša
v knjižnici …) Posebej
smo si ogledali tiste knjižne police in
knjižne »zaboje«, v katerih so slikanice, primerne naši starostni stopnji.
Prvi obisk v knjižnici je bil zelo prijeten in dragocen. Dogovorili smo se, da
knjižnico še obiščemo, knjižničarko
pa smo povabili tudi v vrtec.

Pomembno je, da otrok
obišče knjižnico
že v predbralnem obdobju.

Učenci in učiteljica Alenka

Ustvarjalni
a
utrinki od septemdebcrembra
do

Učenci naše šole so zelo ustvarjalni.
Pošiljamo vam nekaj ustvarjalnih utrinkov, ki so nastali
od septembra do decembra. Učenci šestih razredov
so po domišljiji naslikali morske konjičke. Pri tem so
opazovali in spoznavali lastnosti in učinke pestrih, manj
pestrih in nevtralnih barv. Učenci sedmih razredov so
po opazovanju naslikali tihožitje. Slikali so z omejeno
barvno paleto tako, da so modro in rumeno barvo
mešali v harmonične zelene barvne odtenke. V likovni
delavnici za nadarjene, radovedne in ustvarjalne učence
so učenci risali in slikali s suhimi pasteli. Pri ustvarjanju
so se učencem pridružili še njihovi sorodniki in nekateri
zaposleni na naši šoli. Sedaj učenci oblikujejo in tiskajo
novoletne voščilnice.
Izvirni izdelki učencev bodo razstavljeni in na ogled v
knjižnici Jožeta Udoviča, Enota Maričke Žnidaršič v
Starem trgu pri Ložu od 17. 12. 2012 do 9. 1. 2013.
Vljudno vas vabimo k ogledu v času uradnih ur ljudske
knjižnice.

zdrav
Lep po no!
in sreč
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NARAVOSLOVNI DAN
za učence od 6. do 9. razreda

V sredo, 24. 10. 2012, smo se učenci predmetne stopnje odpravili na naravoslovni dan.
Raziskovali smo znamenitosti ob vodnem toku Malega in Velikega Obrha.
Vsak razred je naravoslovni dan preživel po svoje …

Učenci 6. a in 6. b na najvišji
točki pohoda
(foto: Andreja Ravšelj)

6. razred – Pot Malega Obrha
V sredo, 24. 10. 2012, smo se učenci
šestih razredov odpravili na pohod ob
Malem Obrhu. Do Gradu Snežnik nas je
pripeljal avtobus. Od tam smo se odpravili
mimo Šrange do izvira Malega Obrha in se
povzpeli na Luisenstein. V Stari trg smo se
vrnili peš čez Šmarato in Pudob.
Enkrat smo se ustavili, da smo pomalicali,
drugič pa smo odigrali kviz. A razred sta
predstavljala Blaž Žnidaršič in Jure Bebar, B
razred pa Zala Žnidaršič in Dominika Urbiha.
Zmagal je B razred in za nagrado dobil
čokolado, A pa za tolažbo
bombone. Kviz nam je bil v
tem dnevu najbolj všeč.
Na naravoslovnem dnevu
smo izvedeli veliko o
potoku Obrh in tudi o
zadnjih lastnikih Gradu
Snežnik.

7. razred – Vodni tok Obrha od žage
do ribogojnice
Učenci sedmega razreda smo pot začeli
pri izviru Velikega Obrha v Vrhniki
pri žagi. Ogled se je začel v mrzlem
in meglenem jutru. Že navsezgodaj
smo učenci 7. razredov pozirali in
naredili nekaj enkratnih skupinskih
posnetkov. Za enkratne foto utrinke
je poskrbel g. Edo Šega.
Sledil je ogled žage, kjer nam je
sedanji lastnik g. Benjamin Žnidaršič na kratko predstavil žago in njen
pomen, g. Franc Kodrca pa nam je
pokazal, kako žaga deluje. Tu smo tudi
pomalicali. Ker je bilo zelo hladno, nam je
g. Kodrca dovolil vstop v jurček, kjer smo se
ogreli in najedli, nato pa se ponovno podali
novim znamenitostim naproti.
Pot nas je vodila do starega Adolfovega mlina in vrhniškega mostu. Končno je posijalo
tudi sonce in nas pred ogledom ribogojnice
razveselilo s toplimi žarki. Ribogojnico nam
je predstavil g. Krištof Istinič. Opisal nam je
svoje delo in njen pomen.
Tu se je naš naravoslovni dan zaključil.
Nazaj smo se odpravili čez Kočo vas ter se
pred šolo poslovili. Vsem, ki ste pripomogli
k izvedbi našega naravoslovnega dne, se
iskreno zahvaljujem.
Hejdi Baraga

Pia Franko, 6. a razred
Učenci 9. razredov na letališču na
Nadleškem polju

Slovo od g. Kandareta

december, 2012

8. razred – Od Koča vasi do sotočja
Osmarji smo se sprehodili od Koča vasi pa
do sotočja Velikega in Malega Obrha.
Začeli smo v hladnem, meglenem jutru. Da
bi se segreli, smo hitro odšli preko Brežička
do Markovca in si le na hitro ogledali, kje
je stal Beli malen in Belomalenski most.
Veličastne stavbe, ki so stale nekoč, smo
žal videli le na fotografijah. V Koča vasi
smo pomalicali, spoznali delček zgodovine
tega gradiča in se naslonili na staro lipo.
Pogled na sonce in Snežnik nam je tudi
tukaj zastirala megla. Kar težko mi je, ko
vidim, kako veličastna stavba vsako leto
bolj propada.
Na poti proti Viševku se je tu in tam pokazal
obris sonca. Ves čas pa nas je zanimalo, kje
bomo končali. Kje vendar je sotočje obeh
Obrhov.
V Bajerju nas je Tine najprej postregel,
nato pa še razkazal mlin in žago. Hvala za
vsakoletno gostoljubje.
Ogledali smo si še cerkev v Viševku in
spoznali njene kulturne znamenitosti. Kar
preko gmajne smo se odpravili v Pudob
in pri tem prečkali še drugi pritok Malega
Obrha – Viševski Brežiček.
V Pudobu smo se pred cerkvijo greli
na toplem soncu in spoznavali drobce
iz preteklosti te vasi. Nekateri učenci
zgodovino zelo dobro poznajo.
Končno smo ob strugi Malega Obrha
prišli do sotočja. V toplem soncu smo se z
nekaterimi učenci poslovili, z drugimi pa
smo odšli nazaj do šole v Starem trgu.
Albina Ponikvar

9. razred – Loško polje, ponorna jama
Golobina in Nadleško polje
Učenci devetega razreda smo si ogledali
naravne in nekatere kulturne znamenitosti
Nadleškega polja. Skozi meglo smo
občudovali Loško polje z Devina in se
spustili do jame Golobina, ki leži pod
Škriljami. Jama je požiralnik loškega
Obrha. Pot smo nadaljevali po Nadleškem
polju in se ustavili pod vasjo, kjer je bilo v
II. sv. vojni zasilno partizansko letališče.
Naravoslovni dan smo končali z ogledom
cerkve sv. Jederti v Nadlesku.
Simona Lunka

Skupinska slika 7. razredov pri izviru Velikega Obrha (foto: Edo Šega)
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PRVOŠOLCI
IMAMO RADI

VESELI DECEMBER

Pa smo le dočakali veseli december. V prvem
razredu smo bili zelo veseli snega. Pogovarjali smo se o zimi in o prihajajočih praznikih.
Prebrali smo knjigo avtorice Helene Kraljič
Trije dobri možje in ljubezen. Spoznali smo,
da dobri možje obiščejo tudi nas in nas obdarijo. Včasih pa smo lahko tudi sami dobri
že, če pomagamo nekomu in mu ponudimo
prijazno besedo.
V ponedeljek, 3. 12. 2012, smo v 1. razredu
preživeli praznično dopoldne. Ob prijetni
glasbi in pozitivnem vzdušju smo ustvarjali na novoletnih delavnicah. Naši hitri in
spretni prstki so zamesili in spekli praznične piškote. Nismo pozabili tudi na snežene
može, ki smo jih izdelali iz tulca. Nasmejani
snežaki stojijo na zimski planjavi v razredu.
Mi smo pa zelo radovedni, kaj počnejo, ko se
v šolske prostore naseli mir in tema. Izdelali
smo tudi voščilnice.
Razred smo okrasili, v kotu razreda pa stoji
praznično okrašeno drevesce. Lepo nam je
in z veseljem pričakujemo praznike.
Nevenka Dražetič

TRADICIONALNI
SLOVENSKI
ZAJTRK
Tradicionalni slovenski zajtrk je letos potekal tretji petek v novembru, in sicer 16.
novembra. Tudi letos so otroci v vrtcu in
učenci v šoli zajtrkovali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo. Cilj današnjega dne
je bil spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina
prehranjevanja in skrb za okolje ter tudi
preko sistema javnega naročanja povečevati in spodbujati domačo pridelavo hrane.
V vrtcu so se tradicionalnega zajtrka
udeležili tudi župan občine Loška dolina Janez Komidar, Danica Zrim, ravnateljica Sonja Jozelj, dva učenca čebelarja

Radi se tudi posladkamo

V skupini

in ga. Irena Mohar, čebelarka iz Loža, ki je
bila tudi naša donatorka medu na današnjem zajtrku. Ga. Mohar že nekaj let prihaja
na našo šolo ter otrokom in učencem predstavlja pomen čebel in njihovih izdelkov. Ob
fotografijah je na preprost način predstavila
življenje čebel, pokazala in predstavila čebelarsko opremo in spregovorila o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Sledila so zanimiva
vprašanja otrok o življenju čebel, na katera je
naša gostiteljica z veseljem odgovarjala.
V tem tednu pa so se na šoli izvajale tudi
različne aktivnosti na temo zdravega zajtrka.
Pri gospodinjstvu v 6. razredu smo učenci pripravljali različne namaze in napitke.
Učenci so praktično spoznali, kako lahko
zdrav in okusen zajtrk pripravijo hitro in
enostavno. Obenem smo poudarili pomen
zajtrka v današnjem času in uživanje hrane,
pridelane v Sloveniji.
Menim, da bo dan z vsemi pripravljenimi
dejavnostmi otrokom v vrtcu in učencem
ostal v prijetnem spominu in jih spodbudil
k uživanju zajtrka!
Hejdi Baraga

Oranžnih polhkov

smo si
polepšali petkovo dopoldne.

Že kar nekaj časa se namreč pogovarjamo o sadju,
ki ga otroci radi uživajo. Izvedenih je bilo veliko dejavnosti na
načrtovano temo »SADNI PREPIR«.
Otroci so prepevali pesmice, risali z različnimi likovnimi pripomočki,
poslušali glasbeno pravljico HRUŠKA DEBELUŠKA,
oblikovali sadje iz plastelina, rezali s škarjami, se gibali ob glasbi in
barvali razne pobarvanke. Z otroki sva se tudi veliko pogovarjali na
sprehodih, ko smo opazovali jesen. Skupaj smo si okrasili
igralnico, v kateri preživijo veliko svojega časa.
Da bi petek preživeli malo drugače, sva otrokom pripravili pogrinjke.
Prinesli sva jim različno sadje, ki so ga sami narezali na koščke in
nataknili na leseno palčko. Nastala so sadna nabodalca,
ki smo jih okrasili s čokolado. S sadnimi nabodalci smo se
posladkali pri kosilu. Mize smo okrasili s prti, svečkami in pogrinjki.

mmm, kako je bilo dobro ...

Irena Plos in Anita Veber
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Hejdi Baraga

Svetovni dan hrane
- torek, 16. 10. 2012

Vsako leto od leta 1979 obeležujemo 16. oktober kot svetovni dan hrane. Njegov osnovni namen je pritegniti pozornost splošne javnosti in opozoriti na problem lakote, ki
pesti milijone ljudi po svetu.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo v torek, 16. 10. 2012,
na šoli obeležili svetovni dan hrane. Z različnimi degustacijami v šolski jedilnici so učenci, otroci iz vrtca ter učitelji lahko pokušali med in medene izdelke, s katerimi so
potešili lakoto. Med in medene izdelke nam je predstavila
ga. Irena Mohar. Povedala nam je tudi nekaj zanimivosti o
različnih vrstah medu, ki jih pridelujejo doma. Nekaj informacij o medu in medenih izdelkih pa so si učenci prebrali in ogledali tudi na izdelanih plakatih.
Zahvaljujem se vsem sodelujočim.

Maruša Debeljak, Katja Šušnjar

Najlepši vikend v Zelšah

Učenci 9.
a smo se
odpravili
na vikend
doživljajske
pedagogike v
Zelše. Vsi smo bili
nekoliko nejeverni, kaj se bo tam dogajalo. Najprej smo se v šoli pri razrednih urah
igrali različne socialne igre, nato pa smo se
dogovorili in zapisali urnik in pravila, ki jih
bomo na tem vikendu upoštevali. Sprejeli
smo zanimivo pravilo, da svoje telefone pustimo doma. Verjemite, da ga ni nihče pogrešal. Sestavili smo tudi jedilnik in si razdelili naloge. Nekateri učenci so se sami javili,
da bodo pripravili nekaj sladkih dobrot.

Prišel je težko pričakovani dan, 9. 11.,
ko smo se zbrali pred šolo, nato pa se
z avtobusom odpeljali proti koči v Zelšah. V velikem pričakovanju smo prehitevali celo naš urnik. Na začetku smo se
posedli v krog in začeli z uvodno igro, pri
kateri smo morali o svojem sošolcu izvedeti
čim več, nato pa se vživeli vanj. Pri tej igri
so bili nekateri učenci uspešnejši od drugih.
Po kosilu, ki smo ga pripravili sami, seveda
s pomočjo kuharic iz šole, smo nadaljevali z
igranjem številnih iger, pri katerih je bil poudarek na zaupanju, sodelovanju in odgovornosti. Zanimive so bile tudi miselne igre, kot
je leteča preproga, z vrvjo prenašanje polne
posode z vodo itd.
Posebno zanimiv je bil večer, ker smo si večerjo pripravljali sami, tako da smo na ognju
pekli hrenovke. Zabavnemu delu pa je sledil
resnejši del, v katerem smo veliko izvedeli o
vplivu alkohola na ljudi. Drugi del pa smo
si organizirali po svoje. Učiteljicam smo pripravili presenečenje, saj smo jih pri eni izmed naših iger tudi malo okopali.

Vsem je bila najbolj zanimiva igra pajkova
mreža. V tej mreži je bilo 14 lukenj in vsakemu izmed učencev smo dodelili določeno
luknjo, skozi katero smo morali dati posameznega učenca. Da nam je to uspelo, smo
morali vsi zelo zbrano sodelovati .
Zaključili smo z evalvacijo, pri kateri je vsak
povedal svoje mnenje o preživelem vikendu
in dobil povratno informacijo o svojem delovanju v skupini. Posebno veseli smo bili
knjižice, v katere so nam sošolci zapisali prijazne besede.
Sledil je prihod staršev in natančno smo jim
opisali preživeli vikend, jih postregli s pecivom
in čajem ter jim predstavili nekatere igre.
Na vikendu smo se še bolj povezali kot razred, si začeli bolj zaupati ter se naučili vsak
nekaj novega o sebi. Nekateri nismo pričakovali, da se bomo tako zabavali. Ob koncu
pa smo vsi ugotovili, da bi ta vikend zagotovo vsi še enkrat ponovili.

Jesenski izlet Oranžnih polhkov
V okviru praznovanja TEDNA OTROKA so se otroci iz oddelka Oranžnih polhkov skupaj s starši in vzgojiteljicami odpravili
na daljši sprehod proti Šmarati. V petek popoldan smo se zbrali pred vrtcem in zrli v nebo, saj se je vreme nenehno
spreminjalo. Z avtomobili smo se odpeljali proti našemu cilju. Za presenečenje sta poskrbela lovec Marko in policist
Vojko, ki sta nas spremljala na poti. Pot nas je vodila skozi gozd do lovske preže in
čakališča. Otroci so bili neučakani, saj so komaj čakali, da bodo lahko izpraznili
svoje košare s sadjem in kostanjem. Prispeli smo do jase in utrujeni posedli v
travo. Z zanimanjem smo poslušali lovca, ki nam je povedal veliko novega. Otroci
so lahko gledali skozi daljnogled na puški, jo prijeli v roke, zapiskali na razne piščalke, s katerimi lovci privabljajo divjad, ter splezali na čakališče. Na jasi so se otroci tudi lovili in valjali. Sonce
se je začelo pomikati za oblake in počasi smo se odpravili proti domu.
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foto: A. Bajec
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Novoletne smrečice in razigrani Rudolfi
Na dan pred Miklavževim prihodom smo v prijetnem vzdušju ustvarjali
na novoletnih delavnicah.
Učenci 5. a razreda so pod vodstvom razredničarke Andreje Jelinčič izdelali smrečico iz CDjev, ki so jo okrasili s cofki iz volne. Drugi izdelek je zahteval še več strpnosti, saj so se lotili
šivanja gumbkov na osnovo iz filca.
Učenci 5. b razreda so prav tako izdelali dva izdelka. Smrečico so oblikovali iz plastičnih
obročkov, ki so jih natančno ovili z ostanki volne. Obročke so obogatili s prepletanjem volne,
v nakatere pa so namestili macesnove storžke.
Jelenčki Rudolfi so bili za učence še posebej mamljiv izziv. Branje navodil in natančno delo se
je še kako dobro izkazalo. Nastali so čudoviti jelenčki, kar dokazuje slikovni material.
Lep dan si ustvarimo sami. Prijatelji ga pomagajo soustvarjati.Torej prijatelji (sodelavci in
učenci), hvala, da obstajate.
Anita Bajec

Ana Mlakar in Eva Sterle

Trije žje
dobri mo

Ustvarimo praznično vzdušje

Bližajo se prazniki in na naši šoli je potekal že
tradicionalni tehniški dan Ustvarimo praznično
vzdušje, letos na temo Trije dobri možje.
Nekateri učenci so podrobno spoznali tri
dobre može. V delavnicah so jih upodobili na
različne načine. Ostali učenci pa so izdelovali
okraske za božično-novoletno jelko in razne
voščilnice. Na šoli je tudi prijetno zadišalo,
saj so pekli Miklavževe dobrote. Učenci iz
fotografske delavnice so poskrbeli za fotografije,
s katerimi so potem oblikovali plakat in izdelali
predstavitev tehniškega dne na PowerPointu.
V telovadnici pa je celo dopoldne pridno vadil
šolski ansambel. Za obvestila in praznično
glasbo je skrbel šolski radio.
Delavnice so potekale 4 šolske ure. Peto šolsko
uro pa smo tehniški dan zaključili z zaključno
prireditvijo, ki sta jo povezovala Tilen Pucelj
in Lara Mlakar. Za prijetno glasbeno vzdušje
je poskrbel šolski ansambel, ki je zapel pesmi:
Ribnčan in Chiquitita. Učenci, ki so se udeležili
delavnice Zapleši in ustvari božični čas, so nam
tudi zaplesali. Vse nas je prijetno presenetil
prihod treh dobrih mož. Njihov prihod so
napovedali učenci 4. in 5. razreda, ki so
vsakemu posebej zapeli pesmico.
Učenci smo bili nad tehniškim dnevom zelo
navdušeni. Delavnice so se nam zdele zelo
zanimive in zabavne. Zadovoljni so bili tudi
mentorji.
Preživeli smo zelo lepo in prijetno dopoldne.

DOŽIVLJAJSKA
PEDAGOGIKA
Zelše, 16.–17. 11. 2012
V petek, 16. novembra, ob osmi uri
zjutraj smo se učenci 9. b razreda zbrali pred šolo in se z avtobusom odpeljali
do lovske koče v Zelšah. Po prihodu smo
se najprej namestili, nato pa smo se skupaj z vodjo vikenda Manco Farkaš ter z
učiteljema Alešom Ožboltom in Sabino
Žnidaršič posedli v krog in še enkrat preleteli že prej zapisana pravila in urnik.
Sledila je malica, nato pa smo začeli z
dejavnostmi. Učiteljica Manca nas je razdelila v pare in nam dala navodilo, naj se
drug drugemu čim bolj podrobno predstavimo, saj bomo zamenjali vloge. Pri
tej igri smo izvedeli več drug o drugem.
Igrali smo veliko različnih iger, pri katerih smo bili razdeljeni v različne skupine.
Ne glede na to, koliko učencev je bilo,
smo se povezali skupaj in igro uspešno
in z veliko smeha izpeljali do konca.
Učitelji so nam skušali skozi dejavnosti
in igre pokazati, katere stvari so v življenju najbolj pomembne. Ena izmed njih
je zagotovo zaupanje, ki smo ga dosegli
z igrami zaupanja. Ker smo delali tudi v
manjših skupinah, smo se povezali tudi
s tistimi, s katerimi se v šoli malo manj
družimo. Spoznali smo, da nam vsi sošolci stojijo ob strani in da so nam pripravljeni pomagati.
Vikend nam je bil vsem zelo všeč, ker
smo se veliko smejali, se veliko več pogovarjali in s tem bolj spoznali drug drugega. Všeč nam je bilo, da so se učitelji
sprostili in se povezali z nami kot prijatelji in k nam pristopili z veliko pozitivne
energije. Tudi mi smo se počutili kot njihovi prijatelji.
Kaja Šoštarič, 9. b
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»Nekoč se je na neki skrivnostni šoli zgodil zelo skrivnosten dogodek. Bilo je srhljivo in skrivnostno.
Samo na to noč so šolo obiskala nenavadna bitja, ki so čez dan normalni ljudje, ponoči pa se spremenijo v nekaj zelo groznega
in srhljivega. Zgodila se je NOČ BRANJA.«
(Tilen Pucelj)

Leonida Zalar, knjižničarka

3. noč branja 2012
30. novembra–1. decembra

Jutranje razgibavanje
Bralni dogodek je bil namenjen učencem od 6.
do 9. razreda. Vsi udeleženci so morali predhodno opraviti vsaj en pogovor o prebrani
knjigi. Bralne noči se je udeležilo 93 učencev.
CILJI BRALNEGA DOGODKA
• doživeti branje kot dogodek,
• poudariti pomen ustvarjalnosti za
kakovostno preživljanje prostega časa,
• razvijati kreativnosti ob branju,
• razvijati veselje do branja,
• razvijati jezikovne zmožnosti,
• povezovanje učencev, učiteljev,
staršev in okolja,
• druženje.

Kontrola ob prihodu
Prihod v šolo je bil od 16.30 do 16.45.
Ob prihodu v šolo so morali učenci pokazati
vstopnico, ki so jo v petek dopoldne prejeli od mentorjev delavnic. Pred garderobo
predmetne stopnje jim je stroga kontrola
pregledala obvezno opremo (baterijska svetilka, knjiga, spalna vreča ali odeja, penasta
podloga (armaflex), toaletni pribor).
Sledila so navodila in namestitev po učilnicah, kjer so učenci tudi spali.
Začetni del je bil namenjen branju. Učenci
so brali knjige, ki so jih prinesli s seboj. Po
branju je sledila izmenjava mnenj o prebranih vsebinah.

Popoldansko branje

Branje med bodočimi zlatimi bralci

Zajtrk je bil zelo okusen

Naslednji del je bil namenjen kreativnemu
preživljanju prostega časa. Na voljo je bilo
šest dejavnosti, v katere so se učenci predhodno prijavili:
a) BUKVOŽER
b) STIROPORNE SILHUETE
c) OSUPLJIVI KROKARJI
č) HIP HOP PLES
d) GLEDALIŠČE TEBE IŠČE
e) FOTOGRAFSKA DELAVNICA
Predviden pa je bil tudi čas za večerjo. S tem
so se zaključile popoldanske aktivnosti.
Za kratek predah je poskrbel plesni klub
Evora. Ogledali smo si nastope: hip hop solo
(članica Petra Jesenšek, mladinka Maja Sterle), hip hop duo (članici Jerneja Žnidaršič in
Petra Jesenšek), mala skupina mladinci in
skupina break dance (člani).
V večernem delu smo si najprej ogledali
predstavitev knjig – bukvožer. Učenke, ki so
sodelovale v tej delavnici, so morale predhodno prebrati knjigo in pripraviti kratek,
zanimiv prikaz. Nastop se jim je upošteval
za eno prebrano delo v okviru bralne značke. Po bukvožeru so se učenci okrepčali s
koktajli in se vrnili v učilnice, da nadaljujejo
z branjem. Brali so priporočene vsebine Frana Milčinskega.
Po določenem času so se odpravili na nočni
pohod. Tu so jih čakale zanimive vsebine in
knjižni junaki iz Pravljic Frana Milčinskega,
srhljivi liki iz popoldanskih delavnic in iz zakladnice ljudskega slovstva. Nočni pohod je
trajal vse do jutranjih ur. Nekateri razredi so
bili uspešnejši, drugi manj.
Jutranje vstajanje je bilo že ob 7. uri, sledilo
pa je razgibavanje v telovadnici.
Ob 8.10 smo se vsi zbrali v knjižnici, da se
seznanimo s sobotnim programom.
Pridružil se nam je tudi Rok Tratnik iz TV
šova Gostilna išče šefa. To je bilo veliko presenečenje za vse udeležence.
Rok nam je predstavil pomen zajtrkovanja
in nas seznanil s sobotnim menijem, ki ga je
pripravil v sodelovanju s sedmimi mamami,
ki so se odzvale našemu povabilu.

Rok Tratnik
zvezda sobotnega
dopoldneva

Jutranja ekipa za pripravo zajtrka
Zajtrk nam je zelo teknil. Tudi zaspanost je
minila. Ob 9.20 je sledil zaključni program s
podelitvijo diplom. Polni navdušenja smo se
poslovili od 3. noči branja.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste si
vzeli čas in delili noč z branjem;
vsem mamam, Roku Tratniku za
izvrsten meni in sodelovanje,
Jerneji in Petri za plesne korake in
županu za jutranje druženje ob zajtrku.
»Če je bilo koga strah, mora letos dokončati
bralno značko, če ne, ga bodo do druge noči
branja preganjala grozljiva bitja v človeški
podobi v času pouka.«
(Tilen Pucelj)
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S pridihom domačnosti in medgeneracijskega
druženja
Evropska unija je leto 2012 razglasila za
evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Letošnje evropsko
leto je želelo opozoriti na pomen, ki ga imajo starejši v družbenem življenju. Snovalce
politike in deležnike na vseh ravneh naj bi
spodbudilo k ukrepom, s katerimi bi omogočili aktivno staranje in močnejšo solidarnost med generacijami.
Evropsko leto 2012 je želelo opozoriti na tri
področja aktivnega staranja:

Druženja s članicami društva Ostrnice se je
udeležilo ok. 60 stanovalcev.
(foto: Alenka Veber)

Zaposlovanje – življenjska doba v Evropi se
daljša, upokojitvena starost se dviga: mnoge
skrbi, da ne bodo mogli obdržati zaposlitve
oziroma najti nove in tako izpolniti pogoje
za dostojno pokojnino. Starejši delavci morajo dobiti več možnosti pri zaposlovanju.
Družbeno udejstvovanje – upokojitev ne
pomeni brezdelje. Pogosto se spregleda,
kako veliko dajejo družbi starejši, ko negujejo in skrbijo za starše ali zakonca oziroma pazijo na vnuke. Enako pomembno je
delo, ki ga opravijo kot prostovoljci. Namen
evropskega leta je prav to: dati priznanje starejšim in njihovemu prispevku družbi ter
jim omogočiti boljše pogoje.

Domače dobrote članic društva Ostrnice
(foto: Alenka Veber)

Nagovor predsednice društva Ostrnice
Ane Zakrajšek (foto: Alenka Veber)

Samostojno življenje – s staranjem zdravje
peša, vendar lahko to z marsičem omilimo.
Že z majhnimi posegi in spremembami v
okolju lahko olajšamo življenje ljudem, ki jih
mučijo bolezni in invalidnost. Aktivno staranje pomeni opolnomočenost starejših, da
kar najdlje sami urejajo svoje življenje (Vir:
http://europa.eu/ey2012/).

Po končanem
programu
so članice
stanovalce
postregle z
domačim
pecivom, ki
so ga same
spekle.
Druženje
je posnela
TV Notranjska Oron ter oddajo predvajala
v okviru oddaj Odzivi organizacij civilne
družbe na družbene tokove.
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice je v času svojega delovanja že drugič
obiskalo Center starejših Cerknica. Tovrstna
druženja imajo tako za stanovalce kot za
društvo več razsežnosti. V Centru starejših
Cerknica stanuje kar nekaj občanov občine
Loške doline. Z druženjem Po Andrejevih
stopinjah smo med njih prinesli spomine na
domače kraje in privabili marsikatero solzo
v oči, stanovalcem iz drugih občin pa smo
približali lepote tega dela Notranjske.
In nenazadnje, društvo Ostrnice s svojim
delom dokazuje, da za prostovoljno delo ne
veljajo nikakršne meje: kjer je dobra misel in
želja, je vedno tudi pot.

V vrsto številnih dogodkov in prireditev, ki
so ob evropskem letu aktivnega staranja in
solidarnosti med generacijami potekale v
Sloveniji, se je zapisalo tudi Društvo žena in
deklet na podeželju Ostrnice iz Loške doline.
Prvi ponedeljek v mesecu novembru so članice obiskale Center starejših v Cerknici in
pripravile druženje Po Andrejevih stopinjah.
Naslov druženja so povzele po avgustovskem pohodu na Dolenje Poljane, ko jih je
pot vodila tudi mimo Andrejeve stopinje. O
Andrejevi stopinji so znane številne pripovedi, le-te so zbrane v knjigi Andrejeva stopinja (2004), in del njih je ena izmed članic
vpletla v pripoved o krajih in lepotah Loške
doline, ki so si jih lahko stanovalci ogledali
na projekcijskem platnu. Društvo je medse
povabilo tudi Damijano Škrlj iz Begunj pri
Cerknici, ki je skupaj s stanovalci zapela nekaj priljubljenih, že ponarodelih pesmi, med
njimi tudi V dolini tihi.

Srečanje bivših in zdajšnjih jamskih vodnikov Križne jame
V nedeljo, 16. 9. 2012, smo se v popoldanskih urah pred vhodom v Križno jamo srečali trenutno aktivni jamski vodniki in tisti, ki so delo jamskih
vodnikov v Križni jami opravljali v preteklosti. Na žalost se srečanja niso mogli udeležiti vsi povabljeni, nekateri med njimi pa so že
pokojni. Od starejše generacije so se srečanja udeležili štirje vodniki, od tiste srednje
generacije pet vodnikov in od mlajše dva vodnika. Pogovor je potekal predvsem o razlikah v vodenju, raziskovanju in fotografiranju jame v preteklosti in sedaj. Obujali smo
spomine ob pogledih na stare slike iz Križne jame ter ob pregledovanju vpisne knjige.
Najzanimivejše so bile nedvomno zgodbe, doživetja in anekdote starejših jamskih vodnikov. Nam, mlajšim, se zdi veliko stvari, ki so jih počeli takrat, skorajda nepredstavljivih. Ravno zato je pomembno, da se spomini na ta dejanja obujajo na srečanjih ter
ohranijo za naslednje generacije. Kakšno zanimivo zgodbo iz srečanja bomo objavili v
zimskem času. Srečanje se je zavleklo vse do noči, ko smo se razposajeni razšli in se
dogovorili, da se naslednje leto ponovno srečamo, če bo to mogoče v večjem številu.
Gašper Modic, Društvo ljubiteljev Križne jame
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Mikavna predavanja
Športno društvo Planjava Babno Polje je
na pobudo članice Alenke Veber že tretjo
sezono pripravilo niz predavanj jesen/zima
2012/2013. Tudi v letošnji sezoni predavatelje in poslušalce gosti turistična kmetija Pri
kovačiji, kar govori o uspešnem sodelovanju
med društvom in gostinskim ponudnikom.
S predavanji je letos društvo začelo v mesecu novembru, zaključilo pa jih bo v mesecu aprilu.
Novembrsko predavanje je organizator poimenoval Teči ali umreti po istoimenski
knjigi katalonskega gorskega tekača in turnega smučarja Kiliana Jorneta, ki je izšla pri
celjski Mohorjevi družbi. V njej nam Jornet
pripoveduje zgodbo o štartnih številkah in
ciljnih trakovih, zgodbo o samotnih razgledih in klepetih s prijatelji, pa tudi zgodbo o
zmagoslavju, solzah in bolečini.
Svojo tekaško zgodbo sta s poslušalci delila gorska tekača in ultramaratonca David
Kadunc Avi (k Jornetovi knjigi je prispeval
spremno besedo) in Klemen Triler, knjigo
Teči ali umreti pa je predstavila Špela Zupan,
prav tako gorska tekačica.
Najprej se nam je predstavil David Kadunc
Avi – gorski tekač, maratonec, ultramaratonec in še kaj. Predvsem pa človek, ki enostavno rad teče in se giblje v naravi. Brez
velike filozofije, zgolj tek in svoboda gibanja. Ker pa se človekove meje in zmožnosti
premikajo naprej, ne čudi, da ga je v zadnjih
letih »posrkalo« v ultramaratonske vode.
Svoje izkušnje deli skupaj z druščino Tekaškega foruma, ki združuje predvsem ljudi
pozitivnih misli in veselja. V nekaj letnem

David Kadunc
na cilju Western States
Endurance Run 100
(foto: Arhiv David Kadunc)

Vabljeni, da se v letu 2013
udeležite katerega izmed predavanj:

»ultra« tekaškem staležu se je tako udeležil
že številnih tekem, med katerimi gre še posebej izpostaviti Western States Endurance
Run 100 in Ultra-Trail du Mont-Blanc.
V drugem delu večera smo spoznali še Klemena Trilerja, reprezentanta v tekmovalnem
turnem smučanju in gorskega tekača. V letošnjem letu se je lotil samostojnega ultra
tekaškega projekta Tek po Slovenski planinski
poti, ko je postavil tudi rekord, ki sedaj znaša
8 dni 14 ur in 45 minut. Odlične rezultate
dosega tudi na gorskih tekmah doma in v
tujini, poleg tega pa s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami s tekmovanj v gorskih tekih in
turnem smučanju pomaga mladim perspektivnim tekmovalcem pri treningih.
V mesecu decembru je sledilo predavanje
domačinke in članice ŠD Planjava Alenke
Veber, predvsem pa pohodnice in fotografinje, Podobe Škotske. V okviru projekta Leonardo da Vinci je v skupini 10 slovenskih
predstavnikov septembra odpotovala na
Škotsko, da bi se pobližje seznanila s tamkajšnjimi oblikami turizma, podpornimi dejavnostmi in načinom delovanja ponudnikov
turističnih storitev.
Tovrstna predavanja so dobrodošla oblika
neformalnega izobraževanja na podeželju,
z izbiro predavateljev pa ŠD Planjava Babno
Polje nenazadnje prispeva tudi k prepoznavnosti občine Loška dolina, saj k nam prihajajo vrhunski predavatelji oz. športniki. Sleherni izmed njih je navdušen nad številom
obiskovalcev ter gostoljubnostjo gostiteljev
ter zagotovo glas o nas in našem delu ponese
širom Slovenije.

Petra Majdič
– na zaključnem
predavanju bo ŠD Planjava
gostilo pripadnike Športne
enote Slovenske vojske
(foto: Rajko Petek)

Petek, 18. januar 2013, ob 18.00,
Hodim, torej sem! – Pia Peršič
Petek, 15. februar 2013, ob 18.00, Huayna
Potosi 6088 m – Zmago Slevc
Petek, 18. marec 2013, ob 18.00, Park
Škocjanske jame – Tomaž Zorman
Petek, 5. april 2013, ob 18.00,
Tadeja Brankovič Likozar, Rajmond
Debevec, Blaž Klemenčič in Petra Majdič
(pripadniki Športne enote Slovenske vojske)
Predavanja so podprli:
Občina Loška dolina
Športna zveza Loška dolina,
Športno društvo Planjava Babno Polje
Turistična kmetija Pri kovačiji
Zavod Rihtarjeva domačija

Jasna Lekan

9. Ambrožev
večer
V petek smo imeli čebelarji Ambrožev
večer, ki ga vsako leto organizira gospa
Malka Kandare. Na njem smo izbrali
čebelarja in čebelarko leta. To sta BRANKO
KOVAČ in MARTA STRLE.
Večer je bil prijeten in zabaven.
Na njem je igral Franc Mlakar, ki se mu
ob tej priliki zahvaljujemo.
Imeli smo tudi srečelov, za katerega so
dobitke prispevali naslednji sponzorji:
CVETLIČARNA URŠA - Cerknica
NAJDI, VRTNI CENTER
JERE - Bločice
TRGOVINA PRI DARJI - Bloška Polica
GOSTILNA PRI MLAKARČKU - Lož
SREČO VIDMAR - črpalka
PEPELKA - Stari trg
GOSTILNA LUNCA - Stari trg
STELES - Iga vas
KOŠMRLJ - Vrhnika
LESGAM - Pudob
SONČEK - cvetličarna Stari trg
VERA MOČNIK - Portorož
Tone Kandare - Stari trg
MIHA KANDARE - Markovec
FRIZERSTVO TAŠI

Klemen Triler
(foto: Arhiv Klemen Triler)

Vsem se iskreno zahvaljujemo.
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Skavtska iznajdljivost

Najprej si oglejte shemo, da si boste
konstrukcijo lažje predstavljali.

Odrežeš dve 1,3 metra dolgi palici in na
njun ošiljen vrh natakneš šotorsko krilo,
nato šotorsko krilo s klini pritrdiš na tla,
palici pa zapičiš v zemljo.

V obe palici na notranji strani zvrtaš luknji,
v kateri vtakneš ošiljeno palico, ki šotorsko
krilo napne in drži narazen.

Ker smo popotniki in
popotnice iz Loške doline
lokalpatrioti, smo se v začetku
novembra odločili, da gremo
pogledat, kako z našim bivšim
kaplanom ravnajo sosedje iz
Loškega Potoka. Tja smo se
odpravili peš, brez tarnanja.
No, nekaj malega tarnanja,
ampak tja smo prišli v dveh
urah in nihče ni preveč trpel.
Po kosilu in delavnicah smo
se lotili praktičnega dela:
postavili smo bivak brez vrvi!
Ampak o tem malo kasneje. V
Loškem Potoku smo preživeli
dva lepa dneva, hkrati pa
smo se tudi veliko koristnega
naučili. Bojanu bi se na
tem mestu radi zahvalili za
gostoljubje in dobro voljo (pa
tudi tisto kosilo, ki smo ga bili
po enem dnevu skavtske kuhe
zelo veseli).
No, vas pa verjetno bolj
zanima tisti bivak brez vrvi.
Zanimiv je predvsem zato,
ker ga je mogoče postaviti v
15 minutah samo z dvema
šotorkama in žepnim nožem.
Poglejte si spodnje slike
in navodil niti ne boste
potrebovali (za vsak primer so
vseeno priložena :)!

Božič
Kako nas nagovarja ta čudovit praznik? O, kako bi želel,
da bi resnično doživeli skrivnost božjega rojstva. Da bi nas
napojila trajna toplina njega, ki nas je odrešil. Da bi doživeli
rojstvo Boga v sebi. Bog se razodeva malim, vsem, ki smo
kakorkoli prizadeti. Rojeva se v neuglednem okolju, v tem
našem vsakdanjem svetu, ki stremi po zunanji moči, po blišču
in ugodju. Prav v tem svetu se rojeva, ki je poln umazanije in
krivic, poln trpljenja. Čudež božjega rojstva se dogaja vsak
dan. Ko človek skloni glavo in oprosti krivico, ker hoče biti
dober, dovoli, da se v njem rodi Bog.
Ko bolnik sredi najtežjih bolečin z zadnjimi napori stisne zobe
in se nasmehne bližnjemu ob postelji, da bi ga razveselil, tedaj
se v njem rodi Odrešenik.
Ko delavec v tovarni z vedrim razpoloženjem žrtvuje celo
svoje praznovanje božiča brez uničevalne slabe volje, glejte,
celo to pomeni rojstvo božje dobrote.
Ko si pritrgamo od svojih ust in obdarujemo potrebnejšega,
dovolimo Bogu, da se rodi v svetu.
Ko sprejmemo neogibno in vsi mračni in tečni ne preklinjamo
svoje usode, ampak jo premagamo z veselim zaupanjem v
božjo previdnost, tedaj se v nas, v tem našem svetu, rodi Bog.
Božje rojstvo ni nekaj sila oddaljenega, kar se je zgodilo pred
dva tisoč leti in česar se samo še slovesno spominjamo.
Božje rojstvo je v nas, če s svojo dobroto in plemenitostjo
ogrevamo svet, če se darujemo za brate in sestre, če se
trudimo za osebno dobroto v razmerah, ki nam jih je na ta ali
na oni način vsililo življenje. Če bomo božje rojstvo razumeli
tako, naš svet ne bo hladen. Ogrevala ga bo božja dobrota, ki
jo bomo razdajali drugim. Na ta način bo naše praznovanje
božiča resnično rojstvo Boga za nas osebno in za mnoge okoli
nas. Obdarujmo drug drugega z ljubeznijo, ki je edina trdna
vez in edina prava duša našega prijateljstva.
Blagoslovljen božič in obilo notranjega miru v teh
prazničnih dneh želiva vsem vam vaša duhovnika,
župnik Boštjan in kaplan Erik.

Na palici natakneš še drugo šotorsko krilo, ga napneš in s klini pritrdiš v zemljo.
Pazi, da bo žep krila obrnjen navzdol.

PAPIR, PAPIR, PAPIR!
Se vam čez leto nabira veliko papirja? Bi radi naredili nekaj dobrega za
naravo? Bi radi pomagali z dobrodelnostjo? Imamo idealno priložnost za vas!
SKAVTI BOMO TUDI LETOS ZBIRALI PAPIR, IN SICER
BO 14. APRILA 2013 PRI ŽUPNIJSKI CERKVI NA VOLJO
KONTEJNER, KAMOR BOSTE LAHKO PRIPELJALI SVOJ PAPIR, KI GA
BOSTE OD DANES NAPREJ PRIDNO ZBIRALI DOMA.
Pozivamo vas, da se lotite tega plemenitega dejanja za zaščito narave in
s tem pomagate nam skavtom, ki vam bomo za to zelo hvaležni.
Naj pri ohranjanju narave govorijo naša dejanja in ne zgolj besede. Vabljeni!
Za skavte iz stega Loška dolina 1, Jaka Matičič, Pojoči Jelen

BOŽIČKI
Sestavine:

Mini choco kisses
(kupiš v Hofru)
marcipan
(kupiš v trgovini)
sladkorni preliv
(narediš doma)

Pogledaš mojo sliko in oblikuješ božičke.

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

Razglednici vasi Podgora in Pudob
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših

Razglednice so svojevrsten zapis nekega časa in nekega kraja. Podroben ogled pa nam
razkrije tudi marsikatero nepričakovano stvar, kot je na primer način kmetovanja,
obdelava polja, stavbarske značilnosti nekega časa in še marsikaj drugega. Vse to pa
v spominu slehernega pobriše prah iz že dolgo pozabljenih kotičkov ali celo povrne že
zbrisane delčke spomina. Zna biti zelo prijetno in zanimivo, včasih morda tudi boleče.

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

1930 Podgora

komentarje. Še posebej bomo
hvaležni, če boste opisali dogodke,
spomine ali celo osebe, ki so na
objavljenih fotografijah.

Vas Podgora leži pod hribom Kucelj. Očitno se jim je hrib nekoč zdel višji, saj so ga v
poimenovanju vasi poimenovali gora. Z vrha tega hriba je fotograf Bavec napravil ta zanimiv,
spomladanski panoramski posnetek vasi.
Podgora je obcestna vas na skrajnem jugovzhodnem robu Loške doline. Cesta Stari trg– Babno
Polje se konec vasi začne vzpenjati. Cesta diagonalno, na spodnji strani razglednice, pa pelje iz
smeri Iga vas, mimo vasi, proti Vrhu in naprej proti Babni Polici.
Vas je bila do leta 1996 ena izmed dveh od 21 vasi v občini, ki ni premogla svoje cerkve.
Današnjo kapelo sv. Družine so vaščani zgradili kot izpolnitev zaobljube interniranih vaščanov
med drugo svetovno vojno na Rabu.
Danes si marsikaj iz lokalne preteklosti lahko ogledate pri Štafancovih v Vojaško-kmečkem
muzeju Pucelj.
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http://cerknica.org/stareslike

Njive na prvi pogled izgledajo, kot bi jih
prevozili veliki tanki. Pa videz zelo vara.
Vse te njive so ročno obdelane z motiko
in na roke izdelanimi grobovi oz. vrstami
za krompir, ki so jih zaradi ročne izdelave naredili počez in ne po dolgem, kot je
običajno, ko vrste nastanejo z vprego. Posnetek je zagotovo napravljen spomladi,
saj je krompir že posajen, ni pa še kalil
(ni še zunaj). Lahko ugotovimo, da so vsa
bližnja polja ob vasi posajena v glavnem s
krompirjem. To je odraz številčnih družin
in skromnega pridelka.

Zadnja hiša ob cesti Podgora–Vrh je Šustarjeva (Škrbec). Cesta je v spodnjem
desnem kotu širša, makadam je zdrt po
spomladanskem nalivu. Ob natančnem
pregledu slike sem v kotu desno opazila
voz s konjsko vprego. Višje, ob glavni cesti
je najprej Lahov skedenj (skedín), nato še
Lahova gostilna – hiša v sredini s frčado.
Hiša je že prekrita z opeko, hlev zadaj pa
je še vedno krit s slamo.

Tu vidimo jedro vasi. Hiše so v večini že
prekrite s strešniki, kmečka poslopja so pa
večinoma še prekrita s slamo. Sadno drevje na spodnjem delu izreza bohotno cveti.
Če tisto leto ni bilo pozne pozebe, je sadje
bogato obrodilo. Pod vasjo (v zgornjem
desnem kotu izreza) se skriva podgorski
studenec s pitno vodo in potoček Brežiček.
Okrog vasi so peščene njive, travniki pa so
bili po pobočjih bližnjih hribov. Vijugast
kolovoz za vasjo vodi čez polje v smeri Sige
in Vrhnike.

• Prva hiša z leve je Mihevščeva
(Šumrada). Pred hišo stoji križ, lipa pa
še ni posajena. Desno od hiše stoji še
njihov skedenj.
• Tretje poslopje – svetlejša hiša je
Jurčkova, rojstna hiša vojaka Jožefa
Šumrada. Desno je še njihov skedenj.
• Podolgovata hiša z gospodarskim
delom na desni strani tega izreza je
Grabnarjeva.
• Zdaj za Mihevščo hišo pripelje glavna
cesta iz smeri Iga vasi, naprej desno
gre skozi vas in dalje v smeri Babnega
Polja.
Današnje ceste, ki vodi na Vrh, takrat še
ni bilo. Takrat so se na Vrh peljali po cesti,
ki jo vidimo pred hišami in pelje poševno.
Danes je to le še kolovoz, ki pelje mimo
kasarne.

Foto BAVEC. Rajhenburg. Ponatis prepovedan.
Brestanica je trg v Občini Krško. Do leta 1953 se je Brestanica imenovala
nemško Rajhenburg.
Datum posnetka sem določila glede na to, kdaj je začel Vinko Bavec svojo ustvarjalno pot,
in glede na dejstvo, da pred Mihevščevo hišo še ni lipe. Letni čas pa je pomlad glede na
cvetoče sadno drevje in obdelana polja.
Vir: Marko Urbiha
Kraj: Podgora
Datum: 1930 ali kakšno leto kasneje, zagotovo spomladi
Avtor: fotograf Vinko Bavec
Zbirka: Marija Kandare
Skenirano in obdelano: Miloš Toni 5. 11. 2011
Oblika: razglednica

32

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

december, 2012

1960 Pudob

Danes se Pudob, novi del, imenuje svet,
kjer so na sliki levo le tri poslopja.
• Manjša hiška je Culcova.
• V sredini je »skedin«, to je prostor, kjer
se je začelo orodjarstvo v Loški dolini.
V tej stavbi se je priučilo prvih 120
orodjarjev. Še danes služi kot pomožno
skladišče za Kovinoplastiko Lož.
Svetle višje stavbe čez cesto se še drži
ime hotel (tudi hotel smrti). V njej je bila
gostilna, oddajali so nekaj sob, delno pa so
jo uporabljali tudi za potrebe orodjarne.

•••

Pudob – stari del. Cesta proti vasi je še
makadamska, kar potrjujejo tudi obcestni
kantoni. Cesta vodi čez most, preko Velikega Obrha. Smer vodotoka je od leve
proti desni. Takoj za vasjo se združi z Malim Obrhom in skupne vode nadaljujejo v
smeri Dan, kjer v kraških ponornih jamah
izgubijo vso vodno zalogo. Med cesto in
cerkvijo je pot, ki vodi do vode (do brajga)
in je služila kot napajališče za živino.
• Čez cesto, nasproti cerkve (vizavi) oz.
prva hiša za mostom, je bila prvi dom
učiteljice Irene Premk.
• V drugi hiši so se rojevali začetki
Plastike, današnjega podjetja
Kovinoplastike Lož.
Tretja hiša – štirikapnica je bila pred vojno
last Karla Kovača. Po vojni pa so bila v njej
stanovanja, delno pa so jo uporabljali tudi
za potrebe Plastike.

Ime vasi Pudob izvira iz stare slovanske besede dob, ki pomeni hrast, in pu, kar je pol. Pudob
pomeni torej pol hrasta, kar potrjuje tudi staro izročilo, ki pravi, da je bil v vasi velik hrast,
ki ga je strela presekala na pol. Vas Pudob (Aich = hrast) se v listini prvič omenja leta 1220,
medtem ko se cerkev sv. Jakoba omenja šele leta 1581.
V vasi stoji podružna cerkev sv. Jakoba, ob kateri stoji mogočna starodavna lipa s kamnitim
srcem (mogočna krošnja za cerkveno streho). Leta 1851 je to cerkev ob veliki povodnji zalilo.
16. novembra tega leta je bila voda v cerkvi 2,85 m visoko, tako da je bil kip sv. Jakoba skoraj
ves pod vodo.
Blizu za cerkvijo se nahaja hiša akademske slikarke Stanislave Sluga, ki si je po vasi nadela
umetniško ime Pudobska.
Ostrnice
Ostrnice pred vasjo, ostrnice za vasjo, ostrnice vse naokrog. Lahko smo hvaležni fotografu,
ki se je spomnil, da vasi v Loški dolini fotografira v času košnje. Tako nam je ostala ohranjena podoba vasi ozaljšana z bližnjimi polji na gosto posejanimi z ostrnicami. Danes takšnih
posnetkov ni več mogoče narediti. Velikokrat sem slišala starejše vaščane tarnati, kako zelo
bi si želeli še kdaj videti nekdanja polja, polna ostrnic. Takrat še nisem vedela za serijo teh
razglednic. Danes jim z veseljem pokažem kakšno od teh, ki smo jih že objavili. Poleg današnje sem iz te serije našle še razglednico vasi Kozarišče, Vrhnika in Stari trg. Te si lahko
ogledate na spletni stran: http://stareslike.cerknica.org/).
Predvidevam, da je fotograf Bajček iz Cerknice napravil več takšnih. Če imate doma še kakšno iz te serije in ste jo pripravljeni posoditi za skeniranje, jo bomo zelo veseli.

Foto BAVEC. Rajhenburg. Ponatis prepovedan.
Poslana je bila iz Starega trga 7. 3. 1968.
»… Vsak dan v strahu pričakujemo Johanco, da nas bo zaradi mesa …« Le kaj so zagrešili?
Viri: Helena Baraga in Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem I; Ljubljana 1996
Kraj: Pudob
Datum: šestdeseta leta, odposlana 7. 3. 1968
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Anda Tomc
Skenirano in obdelano: Miloš Toni 18. 3. 2012
Oblika: razglednica

33

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

december, 2012

Milena Ožbolt

Peta delavnica o oblačilni tradiciji z etnologinjo
dr. Marijo Makarovič

OPRAVIČILO

foto: Jožica Novak

Tudi tokrat smo se v organizaciji Društva
deklet in žena na podeželju Ostrnice zbrale
na peti delavnici o oblačilni tradiciji, na kateri smo imele v gosteh ugledno etnologinjo
dr. Marijo Makarovič, ki naše kraje dobro
pozna tudi z vidika oblačilne tradicije, saj
smo iskale izhodišča za delo prav v njenih
knjigah. Dejstvo, da se je odtrgala od svojega
znanstvenega dela in nas obiskala, smo razumele kot veliko priznanje našim prizadevanjem, sam dogodek pa nam bo ostal v izjemno lepem spominu tudi zato, ker je gostja
takoj vzpostavila z nami pristen in sproščen
stik, tako da smo preostanek časa preživele v
krasnem vzdušju, ko nam je govorila o predmetih, ki smo jih prinesle. Njeno strokovno
izvajanje je potrdilo marsikaj, kar smo samo
ugibale ali domnevale, bilo je pa tudi nekaj
stvari, ki so se izkazale za čisto nekaj drugega, kot smo mislile, da so, ali pa je gostja
razjasnila reči, ki jih nismo vedele.
Najprej smo »obdelale« obe starinski ženski
noši, tisto po Valvazorju in drugo, »narodno« nošo, ki je bila narejena za sodobno
slovesno uradno rabo. Potem smo si ogledale nekaj zadnjih, doma sešitih vrhnjih oblačil
iz povojnega obdobja do leta 1960, veliko
pa smo se zadržale pri lepo izdelanem in
okrašenem ženskem perilu in predpasnikih
iz časa okoli leta 1920. Zanimivo je, da smo
tudi me našle skoraj izključno ženska oblačila, le nekaj prav malega moških, kar je menda prej pravilo kot izjema. Med predpasniki je gostja izpostavila bel z modrim vezen
predpasnik izpred druge svetovne vojne, ki
je poseben zaradi vzorca in barve vezenine
pri sicer navadno povsem belih prazničnih
predpasnikih in bi lahko služil tudi kot vzorec
za sodobnejšo rabo. Lepo sešit in vezen kos,
ki smo ga me imele za bluzo, se je izkazal za
tipičen t. i. »nahkasetl« – nočno srajco za doječo mater. Ogledale smo si tudi nekaj volnenih nogavic in rokavic, tudi ene trdno obšite z
močnim blagom, namenjene zimskemu delu
na kmetih. V času, ko imamo na desetine vrst
zaščitnih rokavic za vsa mogoča dela, je bil
pogled na ta ročno izdelani in »zdelani« par
prava streznitev. Vezeninam smo se posvetile

mogoče manj, kot bi si te zaslužile, a saj se je k
njim vedno lepo vračati.
Drugi del druženja smo posvetile pogovoru
o naši morebitni »službeni« noši, ki je bila
pravzaprav povod, da so se delavnice začele
in daleč presegle prvotni okvir. Gostja nam
je odprla več možnosti: ena je natančna kopija starinske noše iz določenega obdobja,
druga, manj primerna, stilizirana noša in
tretja povsem sodobno oblačilo s tradicionalnimi elementi. Članice društva so nakazale, kakšna naj bi bila raba tega oblačila,
ki bi moralo biti udobno, večnamensko in
funkcionalno pa seveda lepo, tako da bo
potrebno še precej premisleka in tudi nekaj
različnih skic možnega oblačila, preden bi se
dokončno odločile.
Povedati je treba, da smo gostjo z našim dosedanjim delom vnaprej pisno seznanile, da
bi bilo naše srečanje čimbolj plodno, in je
tako tudi bilo, nikakor pa nismo pričakovale, da bomo doživele tako pohvalo, kot smo
jo, in celo predlog, da bi dosedanje izsledke,
zapise in fotografije objavili v knjižni obliki
… Vsekakor se moramo strinjati z njo, da je
škoda, ko se delavnica zaključi, razstava po-

Pri korekturnem pregledu prejšnje številke Obrha sem v članku Andreje Ravšelj spregledala
napako, do katere je verjetno prišlo v tiskarni, in sem v naslovu zapis ostrnice pustila z malo,
namesto da bi popravila v Ostrnice. Pravilno zapisan naslov članka bi torej bil Prehodimo
Loško dolino z Ostrnicami. Članicam društva Ostrnice se iskreno opravičujem.
Andreja Mlakar

dre, oblačila gredo nazaj v skrinje in omare,
ostane pa samo spomin, ki sčasoma zbledi.
Zato bi bilo res smiselno pretehtati poti in
načine, kako bi napravili to gradivo trajno
dostopno vsem, ki jih zanima.
P. S.: Na eni od prejšnjih delavnic smo ugotavljale, da sploh ne poznamo slovenskega izraza za pәndeklc, krstno opravo za dojenčka, s
katero smo se ukvarjale. Ga. Ivanka Orel iz
Cerknice se je zavzela in precej listala in poizvedovala o tem, pa dolgo brez uspeha. Ljudje
so rekli, da so pәndeklc imenovali kvečjemu
kar »za krst« in celo ljudje, ki so te reči nekoč
prodajali, niso poznali slovenskega naziva.
Končno pa je našla nekoga, ki se je spomnil,
da so »boljše gospe« pәndeklc imenovale »krstník«. Lepo, kajne? Hvala, ga. Ivanka!
Če se bomo pa kdaj utegnile posvetiti tudi
jezikovnemu vidiku oblačilne tradicije, bi
znalo biti zabavno – izrazje morda ni zelo
drugačno kot drugod, je pa samo po sebi zanimivo in tone v pozabo, saj se nam ni treba
več ukvarjati z obračanjem »kroglca«, s šivanjem »pirkelcu«, z izdelavo »knieftegarc«,
»cviklni« niso več v modi itd.

OPRAVIČILO

V prejšnji številki smo pod članek
o Društvu pihalni orkester napisali
napačno avtorico. Članek je napisala
članica orkestra Barbara Lah in za
pomoto se ji iskreno opravičujemo.

Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev
koraka. Vsaka pot, ki jo prehodimo, je
seštevek naših sledi, zapisanih v naše
življenje in življenje vseh, ki prečkajo naše
poti. Vsako dejanje in vdih, vsaka beseda in
sleherni gib so odgovornost, ki jo nalagamo
svojim najbližjim in vsej družbi z zavestno
gotovostjo in prepričljivo samozavestjo.
Sledi namreč niso zato, da bi se zabrisale
v praznino.
(Srečko Kosovel)

Vesele božične praznike in
srečno v letu 2013!
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Občinski odbor N.Si

NAJ OBRODIJO ŽELJE,
SKRITE V SRCIH VSEH LJUDI.
NAJ ŽARIJO LUČKE, NAJ NE UGASNE
NJIH SIJ. NAJ IMA NOVO LETO TOPLE,
MODRE OČI. NAJ V NJIH STA NEBO IN
SANJE TER SREČA ZA VSE LJUDI
Spoštovani prijatelji, verjamemo v boljši
jutri in verjamemo, da skupaj lahko
izboljšamo vse tisto, kar ni dobro.
S plemenitimi dejanji si prizadevamo
olajšati stiske ljudi, predvsem najmlajših
(naše akcije so objavljene na facebook
strani SDS LOŠKA DOLINA)
Dovolj je besed, sedaj so pomembna
dejanja.
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Vsem skupaj želimo mirno in
uspešno leto 2013!
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Erika Švara, svetovalka ISIO

Isio Postojna praznuje – 10 let z vami

Po prvih desetih letih z veseljem ugotavljamo, da smo uspeli korak za korakom tudi v
Notranjsko-kraško regijo vpeljati učinkovit
sistem svetovanja in informiranja v izobraževanje odraslih. O tem pričajo številke in kar
je še pomembnejše, zadovoljstvo svetovancev,
ki se radi vračajo v naše svetovalno središče.
Skozi pretekla leta se je na nas po informacijo
ali nasvet obrnilo preko 5500 uporabnikov.
V svetovalnem središču Postojna odraslim
vseh generacij ponujamo brezplačno, strokovno in zaupno informiranje in svetovanje
o vseh vprašanjih, ki se navezujejo na izobraževanje odraslih, tako formalno kot neformalno (univerza za tretje življenjsko obdobje,
kreativne in izobraževalne delavnice, programi učenja za življenjsko uspešnost …)
V obdobju, ki je za nami, nam je uspelo oblikovati pestro mrežo strokovnih in strateških
partnerjev, ki zajemajo izobraževalne, pod-

porne in vodstvene organizacije v lokalnem
okolju, v sodelovanju s katerimi smo učinkovitejši pri doseganju zastavljenih ciljev.
Izvajamo tudi brezplačne delavnice na temo
učenje učenja in delovanja možganov, ki
posameznikom v vseh starostnih obdobjih
nudijo koristne informacije za čim bolj optimalno rabo lastnih umskih zmogljivosti.
Med naše prednostne naloge pa sodi tudi
širjenje koncepta vseživljenjskega učenja.

Ker želimo biti dostopni čim širšemu krogu
uporabnikov, se na nas lahko obrnete:

V trenutni situaciji, ki za marsikoga ni rožnata, z optimizmom zremo naprej, saj nas
vodi prepričanje, da se prav v znanju skriva
moč, ki lahko posamezniku in družbi pomaga na poti iz stiske. V prihodnje nameravamo še več pozornosti namenjati ranljivim
ciljnim skupinam, saj verjamemo, da v trenutni družbeni klimi prav ti potrebujejo največ podpore in informacij za uspešen osebni
in poklicni razvoj.

> preko e-naslova:
erika.svara@zavod-znanje.si

> osebno (sedež središča je na Ljudski
univerzi Postojna, Ljubljanska cesta 2
v Postojni; obisk na dislokaciji v
Cerknici je mogoč po predhodni
telefonski najavi),
> po telefonu na številkah: 05/721 12 83
ali 05/721 12 89 ali 05/721 12 87,
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Sporočilo za javnost

Predstavniki MGRT
na 58. seji Sveta
Notranjsko-kraške regije
Ilirska Bistrica, 19. oktober 2012 – Na 58. seji Sveta Notranjsko-kraške regije so gostovali državna sekretarka z Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) mag. Monika
Kirbiš Rojs s sodelavci, ki so predstavili proces priprave razvojnih programskih dokumentov za obdobje 2014–2020.
Svet Notranjsko-kraške regije, ki ga sestavljajo župani občin Bloke,
Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, je
na današnji 58. seji Sveta gostil predstavnike MGRT. Namen srečanja
je bil spodbuditi razpravo o razvojnih potencialih in potrebah v regiji, saj so se seje udeležili tudi drugi predstavniki regijskih institucij.
Ob začetku razprave je mag. Kirbiš Rojs poudarila, da kohezijska politika ostaja ključna razvojna politika EU, države članice pa bodo v
novem finančnem obdobju skupaj upravičene do 336 milijard evrov.
Predstavila je ključne novosti in povedala, da bo Slovenija v prihodnjem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike osrednjo pozornost usmerila v povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, krepitvi raziskav in razvoja, inovacij in zaposlovanju
mladih. Kot je dejala mag. Kirbiš Rojs, bo država evropska sredstva
med drugim zagotavljala tudi za infrastrukturo, ki ni bila dokončana v obdobju 2007–2013, za izgradnjo širokopasovnega omrežja in
energetiko. MGRT sicer konkretne vsebinske usmeritve Evropske
komisije pričakuje v prihodnjih tednih, v kratkem pa bo znan tudi
okvir sredstev, ki ga lahko pričakuje Slovenija za omenjeno obdobje.
»Sredstev bo manj, saj se bo njihova višina zaradi pritiska zahodnoevropskih držav znižala ne le na ravni držav članic EU, temveč tudi na
evropski ravni,« je dejala državna sekretarka mag. Kirbiš Rojs in poudarila, da bo evropska sredstva treba kombinirati tudi z drugimi viri.
V nadaljevanju razprave so udeleženci seje razpravljali o razvojnih
potencialih in ovirah v Notranjsko-kraški regiji. Poleg pomena povezovanja vseh regijskih akterjev in izpostavljanja skupnih regijskih
projektov so bile izpostavljene tudi nekatere ovire, ki pogosto preprečujejo hitrejši razvoj Notranjsko-kraške regije. Predvsem gre tu
za ovire sistemske narave, ki nemalokrat upočasnjujejo ali celo onemogočajo financiranje za regijo sicer nujnih projektov. Župani so
opozorili na odpravljanje dolgotrajnih in zapletenih postopkov ter
obsežno in pogosto nepoenoteno dokumentacijo, s katero se morajo
spopasti tisti, ki se prijavljajo na različne vire sofinanciranja in ki o
porabi pridobljenih sredstev poročajo pristojnim institucijam.
Na seji je bil predstavljen tudi načrt priprave Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020, za
pripravo katerega je Svet Notranjsko-kraške regije zadolžil RRA Notranjsko-kraške regije. Po zaključku analize stanja v regiji, ki je trenutno v pripravi, bodo predvidoma v novembru in decembru 2012
potekale tematske delavnice, namenjene razpravi o razvojnih potencialih in ciljih posameznih tematskih področij, kot so gospodarstvo,
podeželje, človeški viri, infrastruktura in turizem. Na osnovi tako zastavljenih javnih razprav, ki so namenjene vsem razvojnim partnerjem in zainteresirani javnosti, bodo pripravljene usmeritve razvoja
regijske politike.
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Zavod Rihtarjeva domačija Vas vljudno

vabi na
dobrodelni koncert

Božična zgodba
»Med vsemi Božiči kar sem jih preživel v Ameriki, mi je prvi
Božič v Ameriki najbolj ostal v spominu.
Bilo je v mesecu oktobru leta 1913, ko sem vzel slovo od domačih in svoje rodne vasice ter se podal na dolgo pot v bogato deželo za soncem. Čimdalje sem se oddaljeval od domače
vasice, tem bolj mi je bilo tesno pri srcu in neizmerno domotožje se me je bilo oprijelo. V mislih sem se pa tolažil, da bom
v Ameriki ostal le par let, prislužil si dovolj dolarjev, potem se
pa vesel zopet vrnil domov, v svojo drago domovino.
Bližal se je sveti božični čas, največji in najveselejši krščanski praznik, ki sem se ga v domovini zelo veselil. Ko sem se
zamislil v Božiče, ki sem jih preživel v domovini, se mi je po
domovini še bolj stožilo in občutil sem še večje domotožje.
Če bi bil imel denar za povratne stroške, pa jo bi bil ubral
nazaj, brez da bi pomislil, kaj bo v bodoče.
Še pred odhodom v Ameriko sem si po svoje nekako takole napravil načrt za bodočnost. Treba mi bo zaslužiti dovolj
denarja za poplačati dolgove na gruntu. Potem še toliko, da
bom lahko izplačal dote bratom in sestram. Dalje tudi še nekaj, da bo za razna popravila pri hiši in potem bi veselo zagospodaril na gruntu, ki je imel pripadati meni. Na vse to sem
ponovno premišljeval na svojem sprehodu, pa kakor sem si
to tembolj premišljeval, tako sem tudi obupaval. Začel sem
dvomiti, da bom v stanju s svojimi rokami in pri težkem delu
v rovu toliko zaslužiti.« (Frank Troha Rihtarjev)
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olaja v Bab
Boltežarja v župnijski cerkvi sv. Nik
Sodelovali bodo:
Alenka Veber • Amadej Strle • Cerkveni mešani pevski zbor
župnije Babno Polje • Damijana Škrlj • Damjana Praprotnik
• Domen Šraj • Ema Erna Weber • Heidi Janež • Izak Strle •
Katja Kolmanič • Lovro Urbiha • Matic Cindrič • Miha Veber •
Zala Kolmanič • Zara Hudnik • Žan Kontelj
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni
obnovi Rihtarjeve domačije.
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v
Ljubljani že več let izvaja projekt

SPOROČILO V STEKLENICI,

katerega namen je zmanjševanje škode
zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta www.NALIJEM.SI, kjer
lahko pridobite precej informacij, hkrati pa lahko izpolnite
anonimni vprašalnik, ki vam omogoča, da samo v 5
minutah sami ocenite svoje pitje alkohola.
Na koncu dobite povratno sporočilo. Torej: obiščite
spletno stran www.nalijem.si
in izpolnite anonimni vprašalnik.

Hvala!
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Obisk študijskega krožka
Tuji jeziki za potrebe
turistične in gostinske
ponudbe

Na enem od srečanj študijskega krožka smo obiskali
tudi Križno jamo. Njeno lepoto, znamenitosti in
posebnosti smo v angleščini spoznavali v spremstvu
odličnega vodiča Mateja Kržiča.
foto: arhiv društva ljubiteljev križne jame

Našo lepo pokrajino obdaja čudovita in čista narava, ki jo danes premalo cenimo in se niti ne zavedamo, na kako lepem koncu Slovenije živimo.
Na to nas običajno opomnijo tujci, ko naše kraje z
občudovanjem in navdušenjem hvalijo.
Ker čedalje več tujcev obiskuje in raziskuje naše
kraje ter tu preživlja zaslužen dopust, jim je potrebno tudi kaj ponuditi (domačo hrano in pijačo,
prenočišča), predstaviti znamenitosti bližnje okolice, domačo obrt itd. Da bi tujim obiskovalcem
čim bolje približali življenje v naši deželi in jih seznanili z najrazličnejšimi dogodki in zanimivostmi,
je še kako pomembno, da se znamo sporazumevati v katerem od tujih jezikov. Zato smo se razveselili priložnosti, da se pridružimo študijskemu
krožku Tuji jeziki za potrebe turistične in gostinske
ponudbe, ki ga je pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport organizirala
mentorica gospa Katja Gorup v sodelovanju s
profesoricama Darijo Tišler in Jasno Kržič.
Na srečanja smo vsi udeleženci veselo prihajali,
saj smo bili željni znanja. Nove besede, ki smo jih
spoznavali, so se hitro kopičile in kaj hitro smo jih
pričeli povezovati v stavke.
Z znanjem, ki smo ga pridobili pri predavateljicah,
lahko suvereno stopimo v stik s tujci. Če bomo
obiskovalce iz drugih držav znali poučiti o naši
okolici, znamenitostih in ponudbi, bodo tudi raje
dopustovali v naših krajih. Obe predavateljici sta
se potrudili in v obeh jezikih – nemščini in angleščini – smo skupaj predelali in spoznali tista področja, ki so za nas – turistične ponudnike – nujno
potrebna. Pa tudi če smo določene besede in
besedne zveze že poznali, smo se na študijskem
krožku veliko naučili tudi o naši dolini, saj več ljudi
več ve, sedaj tudi v tujem jeziku.
Udeleženci študijskega krožka Jožica Novak,
Mateja Bajc, Rajka Truden, Magda Avsec,
Helena Gerbec, Magda in Janez Ponikvar,
Ana Zakrajšek
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Milena Ožbolt

»MAKUNCE«
Mokovnik, mokovec, mokovnica – v Loški dolini »makúnca«, na Babnem Polju pa
»makúfca« je jerebiki podoben grm ali drevo s krpastimi dlakavimi listi in drobnimi rdečimi užitnimi plodovi z moknato vsebino (od tod ime). Glede rastišča
v naših krajih ni zahtevna, ima drobno belo cvetje v kobulih, ki pa je občutljivo
na pozebo. V naših krajih so »makunce« vse do prvih let po drugi svetovni vojni
pomenile kar pomemben dodatek v prehrani, s katerim so malo »podaljšali« kruh
iz pšenice. Pa še s pridelavo se ni bilo treba ubadati, pač pa le imeti ogledano, kje
»makunčevo« drevo raste, ali ima plodove in kdaj so že mehki in sladki ter jih pravi
čas obrati, da jih še niso pobrali ptiči ali polhi. »Makunce« so bile seveda najbolj pri
roki prebivalcem vasi v bližini gozdov.
Nekaj drobcev pripovedi o »makuncah« in »makunčevem« kruhu:
Vsako jesen so na Dolenjih Poljanah ženske in otroci nabirali plodove »makunc«, če jih
je le kaj bilo. Dobro so jih posušili na krušni peči, da so bili čisto trdi in potemneli. To
so potem nesli mlet v Vrhniko ali Markovec ter tako dobili »makunčevo« moko, ki so jo
uporabili za »makunčev« ali pa za pisani kruh. »Makunčev« kruh iz čiste »makunčeve«
moke ali vsaj pretežno iz nje je bil črn in trd, sladkastega okusa in precej grob, pisani
kruh pa je bil boljši, ker so na »blek« testa iz pšenične moke dali plast »makunc« oziroma »makunčevega« testa ter to skupaj zvili kot potico in tako dobili pisan kruh. Tako
so prihranili nekaj pšenične moke, če pa so »makuncam« dodali še kaj, mogoče žlico
smetane ali celo sladkorja, je to res malo spominjalo na potico. V sili in pomanjkanju
so tudi »makunce« branile pred lakoto, čeprav je bilo – pravijo – potem včasih težko iti
na stranišče …
Na Klancah so pred leti takole pripovedovali:
»Makunce so nabieralә tla okulә, rdieče zarnu pride, ku kašnә drobni lajšnәkә, precaj
debieljә ku bәzәg; nebralә, pošüšlә, zmlajlә, pual so pa pjeklә tә pisan krәh, še mal cukra
umajs… Je blu kә potica. So sәmlájlә, de je bla muoka ku rožíčә. Otruacә pa jejlә!«
V Markovcu pa se je mlinarjev sosed takole spominjal svojih srečanj z
»makunčevo« moko:
»Makúnčavo muoko so u-Bajlәm malnә imajlә. Se je mierco uzielu, ku so nosilә mәlt,
narveč Polancә, Zguorajnә in Zduolajnә. Sva šla s sosajdavo punco ze kure iskat u-malәn,
pa sva še malu makúnčave muoke pokušála. Je blu táku, ne sladkú ne kislu. Pual so pa
tisto muoko poparlә, taku ku rožiče, pa po bliekә nemazalә, pa zvilә. Ku je blu pečjenu, je
bieu tak pisan krәh ...«
Tudi na drugem koncu Markovca se spominjajo, kako so po drugi svetovni vojni otroci
skupaj z materjo nabirali »makunce« in potem jedli »makunčev« kruh, ki je bil trd in
črn, a so ga vseeno vsega snedli, ker v tistih časih pomanjkanja drugega pač ni bilo.
Sama sem kot otrok nekajkrat pokusila »makunčev« pisani kruh, ki ga je spekla stara
mama, in všeč mi je bil njegov sadni okus. Komaj sem čakala, da pojdem spet na Poljane, pa me »makunčev« kruh seveda ni vedno čakal ... Ali pa se mi samo zdaj zdi, da
je bil tako dober, ker ga je dala stara mama, ki sem jo redko videla, in ker je vse že tako
daleč??? Nimajo ga vsi v dobrem spominu, zamerijo mu, da so bile »makunce« grobo
mlete, kruh pa trd in raskav. Nekaterim drugim pa se je zdel slasten – skrivnost je
najbrž v razmerju »makunčeve« in pšenične moke ter dodatkih maščobe in sladkorja,
mogoče tudi v postopku priprave, zagotovo pa tudi v vsakokratni stopnji lakote in pomanjkanja, saj se ve: lakota je najboljša kuharica.
Ne vemo, kdaj so naši predniki »makunce« vključili v svojo prehrano, domnevamo
lahko, da najbrž še v sivih in davnih nabiralniških časih, ko še niso znali niti kuhati niti
peči. V modernih časih po drugi svetovni vojni pa so utonile v pozabo, saj je bilo kmalu
dovolj druge lažje dostopne in bolj izdatne hrane. Zdaj so »makunce« zanimive le še
kot predmet nostalgije po »dobrih« starih časih, mogoče pa tudi kot sestavni del eksotične lokalne turistične ponudbe. Vendar je slednje na malce majavih nogah iz dveh
razlogov: ne rodi vsako »makunčevo« drevo in tudi ne vsako leto, če pa že, je treba pri
obiranju prehiteti ptiče in polhe, torej so surovine za ta kruh omejene in težje dostopne.
In drugi razlog: daleč naokoli ni videti nikogar, ki bi se mu ljubilo ubadati s tem … Ali
pač? Saj pokusili pa bi grižljaj makunčevega kruha vsaj enkrat v življenju tudi vi. Ali
ne? Že zato, ker je tudi vedenje in znanje o njem del naše kulinarične dediščine.

37

ZANIMIVOSTI

december, 2012

Helena & Špela Bavec: DRUŠTVO NATURA KULTURA

Semena življenja
Kaj je seme in kako nastane?
S spolnim razmnoževanjem rastlin nastane
seme. Prednost spolnega razmnoževanja in nastalih semen je genska raznolikost znotraj vrste
oz. populacije. Genska raznolikost je pomembna za evolucijsko prilagajanje novemu in vedno
spreminjajočemu okolju in tako dolgoročno
zagotavlja preživetje vrste. V cvetovih rastlin nastanejo moške in ženske spolne celice, po oploditvi pa iz oplojene jajčne celice nastane kalček
– mlada rastlinica. Poleg kalčka seme običajno
vsebuje založno tkivo, ki ga mlada rastlinica uporabi v svoji začetni rasti, in trd ovoj, ki ščiti seme
pred neugodnimi razmerami v okolju. Seme začne kaliti šele takrat, ko je v okolju zanj ravno prav
vlage, svetlobe in toplote. Da pride do oploditve,
je nujna predhodna oprašitev cveta in tukaj igrajo
pomembno vlogo mnoge žuželke, kot so čebele,
metulji, hrošči, ter veter. En sam cvet lahko proizvede mnogo, mnogo semen! Lahko rečemo, da
nas narava obdari z obiljem hrane z enim samim
cvetom brezplačno. Pa se tega bogastva zavedamo? Zakaj raje kupujemo semena neznanega
vira in obdelave, kot da bi sami samo pustili svojim vrtnim rastlinam, da zaključijo svoj naravni
življenjski krog?

okolju in semena pridobljena v Prekmurju so drugačna kot pri nas na Notranjskem. Kakšne razlike
so šele v svetovnem merilu. Tradicija pridobivanja
in ohranjanja lokalnih sort semen je večinoma
izginila z modernizacijo kmetijstva in pojavom
svetovnih kmetijskih korporacij, ki so nas zavedla
s svojimi »bolj kvalitetnimi semeni«. Semena so
začeli genetsko spreminjati v laboratorijih, tako da
so v seme enega organizma vbrizgali gen drugega
organizma. Taka semena so odporna na uporabo
herbicidov in pesticidov na velikih industrijskih monokulturnih nasadih. Vstavljeni gen spremenjenim
rastlinam omogoča, da preživijo škropljenje, medtem ko vse druge vrste rastlin in žuželke v okolici
umrejo. Najbrž ni treba posebej poudarjati, kako
škodljivo je to za okolje in človeka.

Semena in človek
Ko je človek prenehal biti lovec in se je začel ukvarjati s poljedelstvom, so semena poleg drugih virov hrane postala pomembna kulturna vrednota
in prostorska značilnost. Rastline se prilagajajo

Zelje prvo leto naredi samo liste, šele drugo
leto ista rastlina požene cvetove in semeni.
Iz podarjenih semen Benčinskega zelja
smo pustili člani društva dve rastlini za
seme. Čez zimo zelje shranimo v suhem in
hladnem (nad 0 °C prostoru. Zunanje liste
potrgamo, pustimo samo mlade notranje
liste. Rastline naj bodo v ležečem položaju
(fotografija kaže drugače). Marca posadimo
ponovno na njivo in rastline zaščitimo s
kopreno, ki jo ovijemo okrog 1, 5 m visokih
palic. Kajti ptice se rade hranijo s semeni
zelja. Bomo videli kmalu, če nam bo uspelo
nadaljevati tradicijo shranjevanja te sorte
zelja. (foto: Helena Bavec)

Udeležba na izmenjavi semen v Ložu
(foto: Špela Bavec)

Dow, Pioneer in Syngenta, ki želijo, da bi semena
postala njihova intelektualna lastnina, kar pomeni
vedno več patentov in možnosti za razvijanje biološke tehnologije. Trdijo, da so pravila in pomisleki
glede genetsko spremenjenih semen samo ovira za
inovacije in zgolj breme pred človeškim napredkom
ter zavora kompetentnosti Evrope. A v resnici je to le
njihova maska, s katero želijo opehariti ljudstvo in si
zagotoviti trg s stalnim dotokom denarja na svoje že
tako preveč polne bančne račune. In dokler obstaja
vraževerje, da moramo ubogati nepravične zakone,
tako dolgo bo obstajalo suženjstvo. Vendar nepravičnih zakonov ne smemo upoštevati. Treba je upoštevati in se boriti za višji zakon, zakon človečnosti,
dostojanstva in človekovih pravic. Torej delujmo za
svobodo semen! Sami pridelujmo svojo hrano in
svoja semena.

Štafeta semen – Oskrbimo.si
Kvalitetna in zdrava suha semena
shranimo v steklenih kozarcih. Uporabimo
jih naslednje leto, saj z leti nekaterim semenom kaljivost upade. (foto: Špela Bavec)

Poleg tega si podjetja, ki semena genetsko spreminjajo, pridobivajo patente. Patent je monopol,
podeljen osebi ali podjetju, ki je izumil nov izdelek.
Na ta način s patenti semen preprečujejo uporabnikom, da bi jih prosto shranjevali in izmenjavali,
zato morajo vsako leto semena kupiti pri proizvajalcu. Drugače jim grozi visoka denarna kazen.
Največji kriminal pa je, da je večina patentov in idej
ukradenih od navadnih ljudi, ki so že mnogo generacij vedeli za uspešnost in uporabnost nekaterih
semen in rastlin. Kot mnogo drugih stvari so tudi
semena postala zgolj vir zaslužka in manipulacij,
pri čemer je močno upadla njihova hranilna vrednost ter njihova pozitivna učinkovitost na zdravje.

Zato se je Društvo natura kultura v gibanju samooskrbe prostovoljno lansko pomlad odločilo prvič
sodelovati v vseslovenski akciji »Štafeta semen«
– brezplačne izmenjave domačih semen. Večina
semen, ki jih je društvo imelo za zamenjavo, je
darovala gospa Fani Benčina iz Nadleska. Prisrčno se ji zahvaljujemo. Pri njej smo dobili za naše
kraje (trenutno nam znano) najstarejšo sorto zelja
– »Benčinsko zelje«. Seme Benčinskega zelja se
ohranja in pridobiva na njihovi kmetiji že več kot
60 let, če ne še dlje. 11 semen te sorte zelja smo
tudi poslali v Maribor v tamkajšnjo banko slovenskih sort semen.
Dogodek izmenjave smo organizirali v Ložu pri
opuščenem vodnjaku pri treh lipah. Odziv je bil
zelo dober. Naslednjo pomlad pričakujemo še večjo udeležbo. Vabljeni vsi pridelovalci rastlin in vsi
tisti, ki to šele postajate, k druženju in izmenjavi
naših semen in skrbi za našo prihodnost.

Osvobodimo semena
Še ne dolgo nazaj je na svetu obstajalo suženjstvo,
ko so ljudje trgovali z ljudmi in si jih lastili kot lastnino. Danes se to dogaja z rastlinami. Povsod po svetu so že skušali uveljavljati zakone, ki bi prepovedali
kmetom, da bi ohranjali svoje domače sorte in neformalno izmenjavo semen med ljudmi. V Evropski
skupnosti za to v Bruslju deluje Evropsko združenje
za semena (ESA – European seeds association).
Njihovi predstavniki zastopajo največje svetovne semenske industrije, kot so Monsanto, Bayer,

Raznolikost in bogastvo semen
je brezmejno (foto: Špela Kandare)

38

ZANIMIVOSTI

december, 2012

Energetski svetovalec, Bojan Žnidaršič, udika

Škotska skozi oči energetskega svetovalca
Letos oktobra je skupina 10 »energetikov« iz južnega dela Slovenije obiskala Škotsko, ki je od Slovenije večja po površini in
številu prebivalcev za dva in polkrat. Južni del – v pasu med vzhodnim Edinburgom in zahodnim Glasgowom – je najbolj razvit in gosto naseljen. Mi pa smo spoznavali »Highland« (višavje), to je severni del Škotske, ki spada med nerazvite tudi zaradi
redke poseljenosti. Le 8 prebivalcev živi na km2, v Sloveniji pa sto. Mednarodno izmenjavo sta organizirali Vitra Cerknica in
ARCH Comrie, glavnino denarja je zagotovila EU s program Leonardo da Vinci, ki ga v Sloveniji vodi CMEPIUS. V fotoreportaži izpostavljam le nekaj točk enotedenskega spoznavanja Škotske. Povezave na dodatne informacije so na zaključku.

1. Tipične pokrajine na Škotskem tako kot
v Sloveniji ni. A ta na sliki je dober približek, kako izgleda »Highland«. Gozda, kot ga
poznamo v Sloveniji, je na Škotskem le za
vzorec. Prevladujejo plantaže, kjer se drevje
po 30–40 letih naenkrat »pokosi«. Škotsko
pokrajino zaznamuje zelo razgiban teren,
vode, močvirja in jezera ter prosto pasoče se
ovce in govedo. Težave pa jim zaradi izjemno
agresivne rasti ustvarjata avtohtona praprot
in rododendron (pri nas je spoštovana okrasna rastlina) in zadnje čase invazivna, zelo
agresivna bodikava rastlina »gorse«.

2. Čiščenje fekalnih voda je problem povsod
po svetu. Na fotografiji vidimo steklenjak, v
katerem se odvija zadnja faza čiščenja v posodah z rastlinami, razkroj organskih snovi
ustvarja toploto (in smrad), zato naprava deluje vse leto. Nov pristop pri čiščenju komunalnih voda se imenuje »Living machine«.
Sistem je bil razvit v ZDA, v Findhornu so ga
leta 2005 postavili kot prvi v Evropi. Finndhorn je pred 50 leti začel trend, ki ga danes
poznamo pod eko vas.
3. Skupina slovenskih »energetikov« vneto
posluša navodila vodičke pred sprehodom
skozi naselje Findhorn, zadaj je naš »hotel«.
Stavba za goste je lesena, z zeleno streho in
sončnimi kolektorji za ogrevanje sanitarne

vode. Škoti si bivalne prostore ogrevajo na
povprečnih 18 stopinj Celzija (v Sloveniji na
22). Glede vremena so precej neobčutljivi.
Zaščite pred dežjem skoraj ne uporabljajo,
čeprav dežuje zelo pogosto (da ne rečem ves
čas). Na http://www.facebook.com/bojan.
znidarsic.31 je Findhorn predstavljen na 77
fotografijah.

4. Glavni daljnovod med severom Škotske
in jugom Anglije. Nekoč je na sever prihajala električna energija iz nuklearnih elektrarn
na jugu, sedaj Škoti pošiljajo na jug električno energijo iz vetrnih elektrarn. Kapacitete
morajo podvojiti, zato potekajo velike polemike o gradnji dodatnega, še enkrat močnejšega daljnovoda. Konflikt je zaradi narave,
bolj natančno nacionalnega parka Grampian
Mountains). Če v dveh letih ne zgradijo dodatnih prenosnih kapacitet, bo proizvodnja
vetrne elektrike na severu zaman, jug pa bo
trpel pomanjkanje.
5. Hiša Jonha Rossa, ki je novembra 2011
obiskal okrog 30 stavb iz baze NEP Slovenija. Nad učinkovitostjo ogrevanja s peleti in
dobičkonosnostjo proizvodnje elektrike iz
sončne elektrarne je bil tako navdušen, da je
to takoj instaliral.

6. Ogled škotskih vrtov in gradov je vedno
navdihujoč. Grad Dunrobin ima bogat baročni park, ki je tudi izjemno skrbno negovan. Na http://www.facebook.com/bojan.
znidarsic.31 je predstavljen v fotoreportaži.

7. Poleg viskija, tartana, dežja in ovac postajajo vetrne elektrarne že skoraj zaščitni znak
Škotske. Naravne danosti so zaradi stalnega
vetra in redke poseljenosti idealne, a prebivalci se jim upirajo iz dveh razlogov. Vetrnice odganjajo turizem, ki je še vedno najpomembnejša gospodarska panoga. Drugi pa
so dobički tujih lastnikov na račun »ukradene« škotske narave. Zato se polja vetrnic
(wind farm) postavljajo na oddaljenih, skritih in za turizem neatraktivnih področjih.

8. Polotok Scoraig na zahodni obali smo
doživeli kot podobo nekakšne prvobitne
Škotske. Najbližja cesta je oddaljena 2,5 ure
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hoda, dvesto metrov globoko morje zaliva
Little Loch Broom smo prečkali s čolnom,
doživeli smo 4 metre visoko plimo. Na obali
pa nas pričakajo prizori inovativnih stavb,
vetrnice, sončne elektrarne, predvsem pa
izjemno gostoljubni Hugh Piggot, izdelovalec malih vetrnic (http://www.scoraigwind.
co.uk). Obe stavbi (prva lesena, druga betonska z zeleno streho) sta bili do nedavnega
stalno naseljeni. Danes se oddajata turistom.

Kovinoplastika, adijo!

milijona funtov. Zaradi ugodne višine subvencionirane cene električne energije se bo
povrnila v petih letih.

9. Tudi to je podoba Škotske, bolj natančno
polotoka Scoraig. Stalen in močan veter spremlja dež ali rosenje, Slovenci, zaviti v bunde in
kapuce, Hugh razoglav in v elementu, ko nam
razlaga delovanje vetrne elektrarne. Ta je v celoti njegovo delo, kar pomeni od ideje do izvedbe, postavitve, obratovanja in vzdrževanja.
Levo je vidna sončna elektrarna na tleh, desno
dve zanimivi stavbi, zadaj pa golo gričevje.

10. Pragmatičnost je pomembna karakterna lastnost Škotov. Na cestni strani so stavbe
lepo urejene, zadaj pa so na fasadi vsi možni
sanitarni, komunikacijski in servisni vodi.
Najbolj izstopajo kanalizacijske cevi, ki so
zaradi mile klime lahko na zunanji strani.
11. Češka turbina male hidroelektrarne,
moči 100 kilovatov je pol cenejša od britanskih. Čehi imajo tudi internetni nadzor,
enkrat letno opravijo popoln servis. Na
Škotskem je lastnik zemljišča tudi lastnik
vodotoka, zato so postopki za pridobitev
ustreznih dovoljenj in soglasij lažji. Investicija »na ključ« v stavbo, turbino ter cevno
povezavo do 160 m višjega zajetja, ki omogoča pretok 100 litrov na sekundo, je bila pol
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12. Tako izgleda redko poseljeno podeželje
na severu Škotske, kjer smo v eni od hiš na
podnožju hriba preživeli večino noči. Dnevi so bili zelo intenzivni, na različne obiske
smo se vozili s kombijem, »šiht« je bil dolg
10–12 ur. Dobro so vidni pasovi rabe prostora. Na ravnini so do morja travniki in pašniki, v bregu so stanovanjske hiše in ozek
pas bolj ali manj naravnega gozda, nad njim
daljnovod, višje v hribu so bili nekoč pašniki, danes jih zarašča resa, praprot ter invazivna in agresivna bodikava »gorse«.
13. Za slovo nam je na dude zaigral mladenič v obleki klana, ki mu pripada. Več informacij in dober vpogled v enotedensko dogajanje omogočajo:
• dve fotoreportaži na http://www.facebook.com/
bojan.znidarsic.31,
• veliko fotografij s komentarji je na http://www.
facebook.com/NEP.Slovenija,
• pretežni del usposabljanja smo spali v stavbi na http://www.facebook.com/
CulgowerHouse?ref=ts&fref=ts,
• dobra izhodiščna točka vstopa v svet URE in
OVE je portal NEP Slovenija http://nep.vitra.si,
• na www.ensvet.si so kontakti ESP ENSVET,
vstopna točka za elektronska vprašanja občanov
in članki.
• Za obisk ESP Cerknica se je potrebno najaviti
po telefonu 041 830 867 ali epošti info@vitra.si.

Leto tako je bilo,
da na bruhanje je šlo,
vsa Dolina je trpela,
nič več ni bila vesela.
Se ljudje niso smejali,
so v tovarni le jokali.
Eni so si dovolili,
da so delavce spodili,
tiste, ki so v letih mnogih
zdravje v firmi tej pustili,
tiste, ki njih starši
za tovarno so garali,
stari starši pa so
temelje kar z rokami izkopali.
So dolgo, dolgo se trudili,
da vštric politiki slovenski bi hodili,
da tovarno našo zlato
bi med sabo razdelili,
da bi vse, kar je koristno,
pred delavci prikrili.
Jih bilo je sram zato,
ker tovarni je kar šlo,
pa so zavzeli tisto pot,
po kateri so hodili naš Bavčar,
Tovšakova in Šrot.
Nekateri višji so ostali,
drugi višji so se drugam podali,
v čisto drugih firmah
»menažerji« so postali.
Ker so se pri nas kalili,
prakso so si pridobili
in sedaj bodo veselo
pamet drugim vsem solili.
Tisti pa, ki sami so odšli,
brez odpravnine so ostali.
Zakaj? Ker so bili pošteni
in nikogar niso ogoljufali!
Dolina v tem letu je trpela.
Četudi kaj lepega je doživela,
čustva je pred vsemi skrila,
saj za Kovinoplastiko
so srca vsa v strahu bila.
Naj drugo leto boljše bo,
naj spet v Dolini bo lepo,
naj delavcem in drugim
čim manjkrat bo hudo!
SREČNO
Jasna Lekan

Veseli december
Takšnega meseca v letu ni, kot je decembrski,
z različnimi lučkami razsvetljen in z darili obložen,
je poln želja, pričakovanj, presenečenj, praznovanj …
Ljudje vseh starosti se zavzemamo zanj.
Slednjemu se vrača spomin na zgodnje otroške dni,
ko v svetega Miklavža verjeli smo mi,
se ozirali in spoštovali od svojih staršev svarila,
da če ne bomo pridni, nam ne bo prinesel darila.
Petega decembra zvečer se ni moglo zaspati,
od radovednosti, kdaj vendar se bo znašel med vrati,
potem pa, kako in kaj nam bo delil, smo hoteli biti priča,
omagalo nas je, da nismo videli Miklavža in ne hudiča.
Zjutraj so bila pa darila, a enkrat se nam je razširil pogled,
da en svetnik ne more naenkrat obdariti cel svet,
da je pa ta dobrodelnež res živel, smo pozneje izvedeli zanj
in zdaj ta darila le spomin so nanj.
Vsako leto ta čas se ponavlja to obdarovanje,
nakar mu sledi velika priprava na božično praznovanje,
ob temu se marsikdo razvedri, ker zadobi notranji mir,
katerega Božiček deli na Sveti večer.
Še eno presenečenje nam je prinesel čas,
da se je pojavil še en dobrotnik – dedek Mraz,
kar tudi v njega otroci verjamejo in so verjeli,
da so ga iz gozda na saneh pripeljali jeleni.
Za njegov prihod je priprava posebno velika,
čeravno za otroke ni pomembna razlika,
od kod pride mednje tak mož, iz gozda ali neba,
saj za izpolnitev njihovih želja sta premalo dva moža.
Res se premalo zavedamo, kako se nam godi,
kajti po svetu joče mnogo različnih ljudi,
ako bi jim samo malo prisluhnili –
bi jim bili lahko dedek Mraz in Miklavž mi.
Nas pa na srečo čaka še eno razpoloženje,
veselo silvestrovanje – tega leta zadnje dejanje –
in ko bo zastor padel, se bomo znašli v novem letu,
v katerem si bomo zaželeli vso srečo
in to drug drugemu in vsem na svetu.
Milena Kraševec

