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UVODNIK
Pozdravljena, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Letošnja zima me spominja na moja zgodnja otroška leta v Koča vasi. Osemnajst otrok nas je takrat živelo v gradiču – za cel razred nas je bilo. In bilo je zelo
živahno – povsod: na dvorišču, okoli mogočne lipe, v vsej okolici, prav do Obrha,
kamor so nam sicer starši prepovedali hoditi, ampak – tam je bilo takooo zanimivo. Predvsem poleti, ko je na počitnice iz Ljubljane prišel Belmalenski Črt, ki
je že znal plavati in je bil zaradi tega tako pomemben in poseben, da smo ga vsi
želeli oponašati. Zato ne čudi, da je bilo starše strah, saj smo stalno »rinili« k
vodi in se hoteli naučiti »kravla« ali vsaj »žabice«.
Pa se seveda na tista leta nisem spomnila zaradi plavanja – malček me je zaneslo – temveč zaradi snega. Vem, da je bilo veliko snega tudi kdaj vmes, ampak jaz se najbolj spomnim tistega
izpred več kot štirideset let (joj, koliko let imam že). Takrat smo otroci iz Koča vasi, s pomočjo večjih fantov
(Janeza, Štefana in Pište) naredili velike igluje okoli kočavaške lipe, do njih pa tunele »kar v celo«, saj je bila
snežna odeja višja od nas in smo »rili« kot v rudniku. Po tem snegu je bilo potrebno iti tudi v šolo, večinoma v
Iga vas in za pot, ki jo danes prehodimo v petnajstih minutah, smo potrebovali tudi uro ali več. Pa se ni nihče
razburjal – to je pač zima in nam – Notranjcem že ne more do živega.
In še danes drži, da Notranjci nismo zimski zaspanci. Kljub temu, da sneg redno skrbi za našo rekreacijo –
koliko smo ga že letos prekidali (vem, da se lepo slovensko reče prelopatali, ampak kdo, razen slavistov,
pa uporablja ta izraz?) – imamo dovolj volje in energije še za veliko drugega. Za veselje, ki ga prinaša sneg
– pohode, sankanje, bordanje, smučanje. V Babnem Polju se ne pustijo, v Vrhniki, kjer so znova organizirali
tekmovanje »Monte žaga« ( o tem bomo lahko prebrali v naslednji številki), tudi ne, da o Ulaki sploh ne
govorimo. »Kapo dol« članom tehnične sekcije Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož, saj vsem težavam
navkljub – od »odjuge« do okvar na vlečnici – smučišče obratuje in razveseljuje smučanja željne. Uspelo jim
je tudi izpeljati dve pomembni tekmi: Pokal Ulake, kjer je zmagal Toni Lipovec (seveda, kdo pa drugi?) in
državno tekmo v karvingu, kjer sta prvi dve mesti sicer zasedla brata Grošelj iz SK Idrija, naš »Car Ulake« Toni
pa je bil tretji. Iskrene čestitke zmagovalcem, vsem tekmovalcem in seveda organizatorjem!
Iskrene čestitke pa tudi našim mladim biatloncem, udeležencem »olimpijade mladih«, ki se je zaključila
pretekli teden. Žan Petrinčič je dosegel fantastično peto mesto, na deveto mesto pa se je uvrstila štafeta, v
kateri sta poleg Žana tekmovala še dva iz Loške doline: Tina Mlakar in Jure Ožbolt. Njihovih, več kot odličnih
rezultatov sicer nismo mogli spremljati na televiziji (lahko pa vidimo nogometne tekme druge angleške lige
– brez zamere, ljubitelji nogometa, prosim), ampak zagotovo gre za izredno perspektivne tekmovalce in, ko
»bodo veliki«, jih bomo lahko videli tudi v »velikih medijih«.
Bomo pač počakali, saj smo potrpežljivi. Tako, kot bosta na pomlad morala počakati »naša« mesarja Toni in
Peter, ki sta se za Pusta (kot vsako leto) izredno potrudila ter prinesla veliko smeha in dobre volje v pustnih
dneh. »Veselica na tešče« je nasmejala vsakogar, ki je prišel mimo in samo želimo si lahko, da ne bosta
izgubila volje in nas prihodnje leto razveselita s čim novim - »Pust ima talent« na primer.
Nasmejali so nas tudi člani domačega Amaterskega gledališča s komedijo »Ne zdaj, srček«, ki je na slovenskih odrih igrana prvič, saj jo je prevedel in priredil domači režiser in eden glavnih akterjev predstave Borut
Zakovšek. Predstavi so se nasmejali tudi že v Cerknici, Loškem Potoku in Ljubljani, kjer je domačim igralcem
uspelo napolniti dvorano Doma španskih borcev. O njihovem delu več v eni od prihodnjih številk, saj jih do
konca pomladne sezone čaka še nekaj zanimivih odrov in novih izzivov.
Tako, kot nas, spoštovani bralci. Vsak dan je nov izziv in naj nam bodo pri premagovanju vsakodnevnih težav
v pomoč besede nove varuhinje človekovih pravic, gospe Vlaste Nussdorfer: »Živi in pusti živeti je zapisal Mahatma Gandhi. Dan za dnem srečujemo veliko nesrečnih ljudi. Zatekajo se v zasvojenosti vseh vrst, depresija
pa utegne v prihodnosti postati bolezen številka ena. Zato je pomembno, kako živimo in kako mislimo. Kajti
celo misli so energija, ki ruši in uničuje. Pomemben je vsak, ki razmišlja pozitivno, spreminja z lastnim zgledom in širi energijo, ki lahko polepša svet in ljudi v njem.«
Prijazen pozdrav, urednica
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. april 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: 1500 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: Štefanovo v Šmarati, foto: Janja Urbiha • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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Meja nikoli ni predstavljala ovire
ako je na tradicionalnem srečanju sosednjih občin, mejnih in drugih organov
ter organizacij z obeh strani meje – Slovenije
in Hrvaške uvodoma povedal župan Občine
Loška dolina, gospod Janez Komidar.
Dodal je, da sodelovanje uradnih organov
in civilne družbe vsa leta poteka zelo dobro.
Predvsem društva (lovci, gasilci, kulturna in
športna in še kaj) imajo, predvsem v zadnjih
letih, veliko skupnih interesov in skupnih
aktivnosti. Tako naj tudi ostane – iz sodelovanja potegniti najboljše za vse ljudi.
Ob prihajajočem vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, pa je gospod Janez Komidar izrazil željo, da bi srečanja organizirali tudi v
prihodnje.

Tem željam se je pridružil tudi gradonačelnik Grada Čabra, gospod Željko Erent in
predlagal srečanja v poletnem času, na dan
vstopa Hrvaške v Evropsko unijo.
Srečanja na meji so leta 1994 začeli policisti,
pobudo pa sta dala takratna vodja izmen –
na slovenski strani gospod Vojko Otoničar,
na hrvaški pa gospod Josip Volf. Policisti so
namreč od samega začetka postavitve meje
dobro sodelovali in ker je novo leto poseben
dan, so ga želeli tudi posebej obeležiti. Tako
so se dogovorili za letna srečanja – zadnji
decembrski dan, in sicer izmenično – enkrat
na slovenski, naslednjič na hrvaški strani.
Že naslednje leto sta se srečanju pridružili tudi lokalni skupnosti – Grad Čabar in

Bogdan Zevnik

Sprejet občinski proračun

V

januarju sprejet proračun Občine Loška
dolina za leto 2013 je izrazito razvojno
naravnan. Sredstva, namenjena investicijam
ali pa pripravi tehnične in investicijske dokumentacije za investicije, se v letošnjem
letu v primerjavi z letom 2012 povečujejo za
dober milijon EUR. Skupna vsota znaša tako
skoraj 3 milijone EUR. Največji delež odpade na izgradnjo fekalnega kanalizacijskega
omrežja in sočasno obnovo vodovodnega
omrežja. Tako bo v letošnjem letu zaključena
investicija gradnje komunalne infrastrukture v naseljih Podcerkev in Dane skupaj ocenjena na 1.386.000 EUR. Za to investicijo
nameravamo pridobiti tudi 940.000 EUR iz
EU skladov. Takoj po sprejetem proračunu
smo pričeli z izdelavo dokumentacije za obnovo čistilne naprave v Starem trgu ter z novelacijo dokumentacije za fekalno omrežje v
naseljih Pudob in Iga vas. Fekalne odpadne

vode iz naselij Pudob, Iga vas, Viševek, Šmarata in Kozarišče nameravamo odvajati na
obnovljeno čistilno napravo v Starem trgu.
V letu 2013 planiramo obnoviti tudi dotrajan vodovod med Markovcem in Starim
trgom ter 200-metrsko vejo v Smelijevem
naselju. Približno polovico sredstev od načrtovanih 275.000 EUR nameravamo pridobiti iz državnega proračuna. Ob uspešni
kandidaturi za evropska sredstva za komunalno infrastrukturo v 10-kilometrskem obmejnem pasu pa bomo obnovili tudi še del
vodovodnega omrežja v Starem trgu, Ložu
in odsek proti Podložu. Zaradi lanskoletnih
težav z vodooskrbo v Babnem Polju smo se
odločili, da letos za Babno Polje poiščemo
najcenejšo rešitev ter za to rešitev pridobimo
tudi projektno dokumentacijo in gradbeno
dovoljenje. To bo temelj za pridobitev evropskih sredstev in pričetek gradnje v letu 2014.

foto: Emil Mlakar

foto: Berta Janeš

T

Občina Loška dolina, ki je »podedovala«
(kasneje pa tudi sama podpisala listino o
pobratenju) pobratenje od Občine Cerknica.
Kmalu pa se je srečanje močno razširilo in
danes na njem sodelujejo malodane vse povezane organizacije. ■
Letos bomo izvedli rekonstrukcijo lokalne
ceste Pudob–Nadlesk. Cesta bo imela tehnične karakteristike, podobne cesti Markovec–Viševek, ki smo jo obnovili v letu 2012.
Investicija znaša cca 240.000 EUR, vendar
pa bo občinski proračun plačal le razliko od
pridobljenih 150.000 EUR državnih virov.
Nadaljevali bomo tudi s pridobivanjem zemljišč, projektne dokumentacije ter gradbenega dovoljenja za obvozno cesto Stari trg.
Potek trase določa obstoječa pozidava, prostorski dokumenti ter tehnične karakteristike. Cesta bo speljana mimo športnih igrišč,
gorvodno od čistilne naprave bo prečkala
potok Brežiček, deloma povozila makadamsko pot ter se priključila na regionalno cesto
Stari trg-Markovec. Do konca letošnjega leta
pa smo si zadali za cilj pridobiti tudi potrebno dokumentacijo za ureditev pločnika med
Marofom in Pudobom, obnovili pa bomo
tudi most v Nadlesku.
Objektu nekdanje podružnične šole v Babnem Polju bomo zamenjali streho in ga preoblekli v drugo fasado, zamenjali pa bomo
tudi inštalacije in ogrevalni sistem. V objektu bomo uredili dve stanovanji, vse skupaj
pa nas bo predvidoma stalo 230.000 EUR.
V podružnični šoli v Iga vasi nameravamo zamenjati okna in adaptirati sanitarije,
v prostorih glasbene šole pa bomo zaradi
zamakanja določena okna demontirali in
jih zamenjali s strešno kritino. Za obe šoli
namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.
Odločili smo se, da nadaljujemo tudi z izdelavo dokumentacije za gradnjo večnamenske
športne dvorane. V letu 2013 bomo izvedli
javni razpis za projektiranje in ob ustrezni
odzivnosti državnih organov pridobili tudi
gradbeno dovoljenje. ■
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Andreja Porok:

Svoboda

S

voboda je zelo širok pojem. Za vsakega posameznika ima lahko drugačen pomen. Moje prve
asociacije, kadar mi v zadnjem času kdo omeni svobodo, pa so: zabava, pozitivna energija, adrenalin,
delovna vnema, popolnoma različni, a prijetni ljudje,
»velika, zmešana družina« in še bi lahko naštevala.
Seveda govorim o Delavsko prosvetnem društvu
Svoboda, Loška dolina, katere podporna članica
imam čast to sezono biti tudi sama. Ker sem prepričana, da prav vsak od vas zgodovino in delo Svobode pozna veliko bolje od mene, vam o tem ne bom
preveč pametovala. Lahko pa vam le opišem svoje
občutke pri druženju s člani tega društva.
Kot v vsakem gledališkem ansamblu, se seveda vse
začne pri režiserju, ki se odloči za določeno predstavo,
ki naj bi jo postavili na oder. To je težka in odgovorna
naloga, saj mora vse like, ki v tej predstavi nastopajo,
povezati s člani društva in vsakemu liku posebej najti
pravega interpreta. Letos je bila zasedba predstave
avtorjev J. Chapmana in R. Cooneya »Ne zdaj, srček!«
kar številna, a režiser Borut Zakovšek se je kljub temu
odločil za precej drzno potezo in vključil v predstavo
kar šest debitantov. Ta njegova ideja se je kasneje izkazala za dobro premišljeno in več kot uspešno. Leta
izkušenj pač! Ko je sestavil ekipo, so se začele vaje.
In to vaje, kot so jih vajeni verjetno samo še v velikih
profesionalnih gledališčih po Sloveniji. Ker pa so tudi
ostali člani ekipe sami resni ljudje (kar se tiče dela), z
njihovo pripravljenostjo na trdo delo ni imel prav nobenih težav. Vztrajnosti jim ni zmanjkalo od začetka
do konca. Sama sem bila prisotna na vajah samo nekajkrat, vendar sem že v tem kratkem času lahko spoznala način, ki pripelje do uspeha. Sto in stokrat so
ponavljali precej zahtevno besedilo, kar pa ne pomeni
samo naučiti se ga na pamet. To pomeni tudi ujeti pravo melodijo, jakost, tempo in način izgovorjave posameznih stavkov v besedilu. Nato je potrebno vključiti
premike po odru. Korak ali dva preveč, pa se kakšen
prizor že ne izteče tako, kot bi se moral. Pomemben
del so tudi iztočnice posameznih igralcev, ki vsem
ostalim povejo, kaj sledi in kako morajo odreagirati
nanje. In nenazadnje je tu še tempo celotne predstave, ki ne sme biti ne prepočasen, ne prehiter. Vse to je
potrebno, da gledalec ob spremljanju predstave dobi
občutek lahkotnosti. Sama sem bila, ko sem na vajah
začela razmišljati o kombinaciji vseh teh elementov,
že od razmišljanja popolnoma izčrpana. In od daleč
sem lahko le občudovala te ljudi, ki so vztrajno vadili,
vadili, vadili …

foto: Edo Šega

januarju se je Občinski svet Občine Loška dolina sestal na 15.
redni seji. Najprej so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2013. Proračun občine je temeljni akt občine,
s katerim so predvideni prihodki in
drugi prejemki in odhodki ter drugi
izdatki občine za eno leto. V proračunu za leto 2013 so predvideni prihodki v višini 5.012.000 EUR ter odhodki
v višini 5.713.083 EUR. Nato je potekala prva obravnava predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku
in priznanjih v občini Loška dolina.
Podanih je bilo nekaj predlogov, sicer pa je bil predlog v prvi obravnavi
sprejet. Po skrajšanem postopku je
bil sprejet tudi Odlok o spremembah
Odloka o občinskih taksah v Občini
Loška dolina. Občinska taksa se plačuje za uporabo javnih površin. Višino takse definirajo točke in vrednost
točke. S spremembo odloka se je vrednost točke povečala na 0,06 EUR. V
nadaljevanju je Občinski svet sprejel
Pravila za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta. Pravila urejajo postopek za izvolitev predstavnika
Občine Loška dolina v volilno telo
za volitev članov državnega sveta in
določitev kandidata za člana državnega sveta. Do sedaj se je uporabljalo
pravilo iz leta 2002 in potrebno je
bilo vnesti nekaj sprememb. Sprejeta sta bila Letni program ljubiteljske
kulturne dejavnosti in Letni program
športa v občini Loška dolina za leto
2013, na podlagi katerih sta bila pripravljena javna razpisa. V letu 2011
je bil sprejet Lokalni energetski koncept Občine Loška dolina in lokalna
skupnost mora enkrat letno do 31.
januarja ministrstvu, pristojnemu
za energijo, poročati o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta. Svetnice in svetniki so potrdili poročilo
o izvajanju LEK-a. Nazadnje je predsednica Nadzornega odbora Občine
Loška dolina predstavila poročilo o
opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 20 – socialno varstvo in Poročilo Nadzornega odbora
Občine Loška dolina o opravljenem
nadzoru poslovanja JP Komunala
Cerknica d. o. o. ■
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Jera Razdrih

Na kratko iz
občinskega sveta

V

KOLUMNA

Dan prvega nastopa ali premiera je nekaj posebnega za vsak igralski ansambel. Takrat je motivacija na
vrhuncu in adrenalin prav tako. Če pa se le-ta odvija
pred domačim občinstvom, se stopnja napetosti še
nadgradi. Ker pa je občinstvo v Loški dolini odlično
in z vsem srcem in brez slovenske pregovorne zavisti
podpira domače igralce, je bil ta večer eden prijetnejših tudi za ekipo letošnje predstave. Odigrali so
jo brez večjih napak, tako kot tudi vse ostale in bilo je
nasploh nepozabno. Sledile so ponovitve, ki so bile
vsaka po svoje zanimive in hkrati polne adrenalina.
Sama sem imela priložnost videti večino ponovitev
in še vedno se jih nisem naveličala.
Prav posebna zgodba pa so gostovanja. Že postavljanje scene v drugih kulturnih domovih in gledališčih po Sloveniji zna biti poseben izziv. Kar naprej je
treba scenske elemente prilagajati prostoru, kjer je
tisti dan predstava. Ampak vse prepreke se vedno
uspešno reši z veliko dobre volje, zaradi izkušenosti
večine članov, zlasti nepogrešljivega g. Ivana Zabukovca, ki ima vedno pregled nad celotnim dogajanjem. Novejši člani pa se tudi hitro učimo in pomagamo vsak po svojih najboljših močeh. V krajih
izven domače občine tudi nikoli ne moreš biti popolnoma prepričan, kakšen bo odziv publike. Tudi če je
predstava odlično izpeljana, se ne da več zanašati
na podporo domačega občinstva. Vendar se je do
sedaj izkazalo, da je bil vsak dvom odveč. S tem se
je potrdilo tudi dejstvo, da, če človek opravlja svoje
delo s srcem, uspeh praviloma ne izostane. Povsod, kjer smo gostovali, so nas sprejeli s smehom in
odprtih rok (v kolikor te roke niso bile ravno takrat
zaposlene z navdušenim ploskanjem). Prva oseba
množine, ki sem jo uporabila v prejšnjem stavku je
dokaz, da sem se popolnoma poistovetila z ekipo in
postala del nje. To mi je zelo hitro uspelo, predvsem
zaradi srčnosti in odprtosti vseh in vsakega posebej,
ki to ekipo sestavljajo. Prepričana sem, da je za velik
uspeh letošnje predstave odgovoren vsak posameznik v ansamblu, kajti prav vsak prispeva svoj košček
k izvrstnemu ekipnemu razpoloženju, ki se čuti kilometre daleč. Ekipni duh in iskriva pozitivna energija,
ki jim je nikoli ne zmanjka, pa sta, poleg pristnega
entuziazma in poštenega dela, ključ do uspeha prav
na vsakem področju.
Sama sem že dolga leta velika ljubiteljica gledališča, zato je zame sodelovanje z ekipo DPD Svoboda
Loška dolina, sezone 2012/2013 izredno prijetna
izkušnja, iz katere sem se lahko marsičesa naučila.
V določenih pogledih pa je še preseglo moja pričakovanja. Hvala, Borut, Andreja, Rosana, Niko, Emil,
Neja, Katja, Margareta, Katarina, Enzo, Ivan, Marinka in Miha. Iz srca in iskreno vam želim uspešno gledališko »lomljenje nog« tudi v prihodnosti! ■
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Janja URBIHA

Pravljica za lahko noč

B

Naše znanke iz prejšnjih objav, Metuljčice,
so nekoliko zrasle, zato so se letos prelevile
v Labodke Stari trg in v predstavi nastopile
dvakrat. V začetku so odplesale krajši ples
Plošča se vrti. Ponovno se zaplesale v drugem delu kot Ribice v akvariju. Na odru so
Škratki Stari trg odplesali s Kengerujevimi
skokci. Skupina Zvončice Stari trg pa so nas
razveselile s plesom Antilope hitijo.
Njihovim učiteljicam baleta gre zasluga za
novo baletno znanje in čudovito predstavo:
Manca Krnel Hess in Tamara Polanc balet
poučujeta v Postojni, Ines Mandelj v Logatcu, Jelena Milovanović pa v Cerknici in
Starem trgu. Jelena je bila kot avtorica koncepta, režiserka in producentka ponovno
gonilna sila tega projekta. Poseben čar mu
je dala videoprojekcija, ki jo je v obliki domiselnih avtorskih ilustracij pripravil Samo
Gosarič. V zasnovo prireditve je kostumografinja Alenka Požar izvrstno vpletla svoje
avtorske kostume, sceno na odru pa je dopolnila postavitev kotička, v kateri sta deklici
»prebirali« pravljico.
Zahvala ob tej priložnosti velja tudi Občini Cerknica, ki je bila pokrovitelj tudi tokratnemu nastopu v Cerknici in tudi sicer
vzpodbuja baletno dejavnost na Notranjskem (Rakek, Cerknica in Stari trg) z izkazano podporo Baletnemu društvu Postojna.
S Pravljico za lahko noč so balerine v začetku februarja navdušile tudi Postojnsko
publiko. Tudi tam jim vreme ni bilo naklonjeno, a baletni nastop kljub vsemu vedno uspe napolniti dvorano do zadnjega
kotička. Vrhunec večera v Postojni je bilo
obvestilo, da bo na kulturni dan Baletno
društvo Postojna dobitnik srebrnega priznanja občine Postojna za posebne kulturne dosežke. ČESTITKE! ■

foto: Foto Atelje, Postojna

aletno društvo Postojna je v decembru s Pravljico za lahko noč navdušilo
obiskovalce, ki so kljub slabemu vremenu napolnili dvorano Kulturnega doma
v Cerknici. Rdeča nit tokratne prireditve
je bil Živalski karneval na glasbo Camilla
Saint Saënsa. Nastopajoče balerine so se
prelevile v ptičke, leve, antilope, labode,
kenguruje, želve, slone, kukavice, kokoške
in celo ribe. Ker gre za otroke v starosti
od 4 do 18 let, je razumljivo, da so svoje
vloge zaplesali z velikim navdušenjem in
prepričljivostjo. Starši pa smo se lahko na
sila prijeten način navduševali nad napredkom, ki so ga naši otroci dosegli od
zadnjega nastopa.

Poklon in zahvala učiteljicam

ŽENA
Tebi, draga žena,
za tvoj rojstni dan
poljsko cvetje bom natrgal,
tebi ga prinesel v dar.
Škratki Stari trg - Kengerujevi skokci

Skuhal ti bom kosilo,
pomil posodo, počistil vse smeti,
ti boš samo praznovala,
za drugo naj te ne skrbi.
Saj vem, da sliši se lepo,
oh, ko bi bilo vsaj res,
potem bi večkrat praznovala,
jaz revež bi bil zares.

Zvončice Stari trg - Antilope hitijo

Ti lepo skuhaj in praznuj,
še jaz bom jedel in ga pil,
tebe hvalil bom na vse pretege,
tako ostane naj na veke.
Greva v gostilno, hotel,
ne vem še, kam,
kjer bova v miru praznovala,
kakor ti, tako tudi jaz.
Tebe bodo blagrovali,
ti stiskali roko,
vse najlepše ti želeli,
saj vem, kako gre to.
Draga žena, potem bova zaplesala
valček, polko, rokenrol,
po plesišču se vrtela,
zares nama bo lepo.

Labodke Stari trg - Plošča se vrti

Vinko Kraševec
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Silvana Lautar

Razstava 1. likovne kolonije

v Knjižnici Jožeta Udovič Cerknica, enoti Maričke Žnidaršič Stari trg v Starem trgu

V

eni od prejšnjih številk Obrha smo pisali
o likovni koloniji, ki jo je organiziralo Slovensko kulturno društvo Gorski kotar v sodelovanju z Etnološko zbirko Palčava šiša iz Plešc
in sicer v času od 16. 8. do 18. 8. 2012 v Plešcih
oziroma v dolini Čabranke in zgornje Kolpe.

ve v prostorih Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, enota Maričke Žnidaršič Stari trg in je
bila na ogled do 7. februarja 2013. To je bila
hkrati priložnost za ponovno srečanje udeležencev, za izmenjavo dobrih želj in voščil ter
obnovitev lepih spominov na druženje.

Ob tem smo tudi napovedali, da bodo dela,
nastala na tej koloniji, razstavljena na različnih lokacijah. Tako sta bili v skladu z mednarodnim karakterjem kolonije dve razstavi
organizirani na hrvaški strani in sicer v Plešcah in Čabru, dve pa bodo organizirani na
slovenski strani oziroma je ena že realizirana.
Dne 10. januarja 2013 je bila otvoritev razsta-

O likovni koloniji sva spregovorila Silvana
Lautar kot organizatorka in Božidar Hering
kot udeleženec. Božidar je povedal, da so se
udeleženci imeli fajn in da z veseljem pričakujejo naslednjo kolonijo. Ob tem se je spomnil tudi na obdobje, ko je bival v Starem
trgu in je za njega osebno ta izkušnja imela
še dodatno vrednost.

Za kulturno točko je poskrbel Krunoslav
Križ iz Cerknice. Njegova harmonika in
petje je v veliki meri prispevalo k izjemno
dobrem vzdušju in dogodek je trajal nenavadno dolgo.
Slovensko kulturno društvo Gorski kotar se
zahvaljuje knjižnici Stari trg za organizacijo
dogodka in Anđelki Pogorilić za organizacijo dogodka in za lepe uvodne besede.
Naslednja, zaključna razstava 1. likovne kolonije bo marca 2013 v Logatcu.
V terminu od 16. do 18. avgusta 2013 pa Slovensko kulturno društvo Gorski kotar načrtuje 2. likovno kolonijo v Trščah. ■

Barbara Lah

Obuditev
Charlesa Chaplina

Ž

e tradicionalno se je 26. decembra v
športni dvorani OŠ Stari trg odvijal Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož, ki je že sedmo leto pod
dirigentsko taktirko umetniškega vodja Tadeja Jermana. Koncert je povezovala Katarina Braniselj.

Da je koncert nekaj posebnega za prebivalce
Loške doline v prazničnih dneh, potrjuje tudi
dejstvo, da je bil koncert razprodan dva dneva
pred dogodkom. In ravno zato so se godbeniki odločili, da tudi letos koncert popestrijo
z bogatim programom. Otvoritev koncerta se
je morala pričeti slavnostno in za ta trenutek
je bil najbolj primeren ravno Bach in njegova
skladba Jesu, Joy of Man's Desiring. Najbolj
slavnostna skladba pa je bila zbirka skladb
Charlesa Chaplina, ob katerem so se predvajali
tudi njegovi filmi.
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož pa je povabil na koncert tudi posebne goste, ki so letos
prišli iz KD Rak Rakek, ki je zelo aktivno društvo z bogato tradicijo. Na koncert je bil povabljen njihov mešani pevski zbor, ki ga vodi
predsednica društva Danica Štefančič. Zbor,
ki obstaja že deset let, je pripravil osem pesmi,
ki so se delile na dve tematiki. Prva se je navezovala na praznovanje dneva slovenske samostojnosti, drugi del pa je bil božično obarvan.
Po nastopu mešanega pevskega zbora, so na
vrsto prišli tudi solisti orkestra. Kot prvi se

je na trobenti
predstavil Gašper Štefančič. Gašper,
ki trenutno
študira
na
konservatoriju za glasbo v
Trstu, je poslušalce spomnil na film Maščujmo in kaznujmo. Ob spremljavi orkestra je zaigral
skladbo Bojana Adamiča Ne glej nazaj sine.
Za njim je prišel še en solist na klarinetu
Zoran Žagar, ravno tako s skladbo našega
vrhunskega skladatelja Bojana Adamiča.
Aktiven glasbenik na vseh področjih je poslušalce popeljal na beograjsko železniško
postajo in s skladbo Koktel – Završno Oro
požel bučen aplavz. Sledil je venček božičnih skladb z naslovom A happy winter
holiday, kjer je bilo zaslediti skladbe Jingel Bell Rock, Winter Wonderland in Feliz
Navidad. Po venčku je sledil nastop solistke Anemarije Štefančič, ki na univerzi za
glasbo na Dunaju študira solo petje. Navdušila je s skladbo Johanna Straussa Mein
Herr Marquis iz operete Netopir. Orkester
pa je imel tudi posebnega solista, namreč
pri skladbi Berliner Luft je žvižgal godbenik Jože Doles. Čisto za konec pa je skupaj
z Anemarijo združil moči še Matjaž Žnidaršič, ki sta ob spremljavi orkestra zapela
skladbo Naj sneži.

Orkester se je s šopkom zahvalil vsem solistom, dirigentu in seveda povezovalki
koncerta, ni pa pozabil tudi na novo, prvo
žensko predsednico Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, Mojco Pišek. Orkester pa
se je zahvalil tudi dolgoletni povezovalki
njihovih koncertov Andreji Buh in ji podarili zahvalno darilce. Da pa je bil koncert
resnično uspešen, je dokazoval bučen aplavz
poslušalcev na koncu, ki so zahtevali tudi
dodatke in jih seveda tudi dobili.
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož je tako
z Božično-novoletnim koncertom zaključil
uspešno leto 2012. Člane po krajšem počitku čakajo nove vaje, saj se približujejo novi
koncerti in nastopi. Se pa člani orkestra
skupaj z vodstvom in dirigentom Tadejem
Jermanom poslušalcem in njihovim rednim
spremljevalcem iskreno zahvaljujejo za vso
podporo v letu 2012 in jim v novem letu
želijo vse dobro. Pridružujejo se misli povezovalke Katarine Braniselj, da v letu 2013 ne
pozabite na tiste, ki jih imate najraje. ■
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Jasna Lekan

Gostile smo ŠENTANELSKE PAVRE
violinist Matej Kržič, katerima se še posebej
zahvaljujem.
Šentanelske pavre sem spoznala daljnega
leta 1968, ko sem učila prvo leto v Šentanelu. Dolgo sem si želela, da bi nam prišli
zapet v Loško dolino. Lani se mi je želja izpolnila. Pripravile smo jim zanimiv in prijeten dan, ki ga bodo naši gostje ohranili v
lepem spominu.

foto: Borut Kraševec

Poslovili smo se z njihovo obljubo, da se
kmalu vidimo pri njih. ■

15.

decembra smo imele pevke pevskega zbora JASNA božično novoletni
koncert v dvorani v Starem trgu. Koncert je
bil dobro obiskan in ljudje so ga pohvalili.
Vsak novoletni koncert popestrimo z enim
od slovenskih zborov, ki ga povabimo v goste. Letos smo povabili koroški moški zbor
ŠENTANELSKI PAVRI. Zbor je znan po
Sloveniji in tudi izven naše domovine. Dolga leta ga je vodil priznani koroški igralec
in kulturni delavec Mitja Šipek, sedaj pa je

dirigentsko palico prepustil Ferdu Piku,ki je
bil zelo vesel, da smo zbor povabile k nam.
Zbor je zapel nekaj zelo starih božičnih pesmi, dve pesmi pa smo zapeli skupaj. Za presenečenje je poskrbel ansambel RAKUNI, ki
je sestavljen iz petih parov in razveseljuje s
svojim programom staro in mlado. Tudi me
smo imele nekaj božičnih pesmi, ki so našle
pot do src poslušalcev v dvorani. K temu sta
pripomogla tudi harmonikar Domen Šraj in

Tatjana Leskovec

Božično-novoletni koncert pevskega zbora Krsnice
predprazničnem času smo članice pevskega zbora
Krsnice v farni cerkvi sv. Jurij pripravile koncert in ga
poimenovale Božični dar. Skupaj z gostjami koncerta,
pianistko Sabino Švigelj in violinistkama Mojco Korenčan
in Ano Obreza ter tremi osnovnošolkami Marušo Žnidaršič,
Laro Mlakar in Niko Antončič, smo poslušalcem želele
podariti preprost, nam ljub program božičnih in ljudskih
pesmi, ki se čarobno prepletajo z zvokom klavirja in violin.
Pestrost sta programu dodala solo nastopa naše
zborovodkinje Anemarije Štefančič in članice pevskega
zbora Bernarde Kandare.
Program je v celoto povezovala Vesna Kovač.
Zadovoljstvo nas, nastopajočih je ob velikem številu
hvaležnega občinstva tisto, kar nam daje nov polet.
Ob resnem delu je veliko sproščujočih trenutkov,
neprecenljiv pa je odziv publike, s katero se povežemo na
svojstven način.
In tako kot pri vsaki dobri stvari, ko ne sme manjkati obložena miza, smo
tudi Krsnice ob zaključku koncerta za vse pripravile manjšo pogostitev.
Ob tej priložnosti vljudno vabimo nove pevke, da se nam pridružijo. ■

foto: Mario Žnidaršič

V
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AB in spletna stran DLLL Snežniška Diana

DLLL Snežniška Diana praznovalo dvajset let dela

Z

zahteven, skoncentriran in raznolik, dobiš
pa veliko osnovnih znanj. V pomoč so nam
tudi strokovne knjige, veliko pa se učimo
eden od drugega. Največ pa – kot povsod –
prinesejo treningi in izkušnje.
Posebno zahtevno pa je izobraževanje mentorjev oz. trenerjev otrok, saj morajo poleg
»bohinjske šole« opraviti posebne preizkuse
znanja in najmanj pet let intenzivno delati,
da pridobi strokovni naziv.

ačetki lokostrelstva v Loški dolini segajo
v začetek 90-ih let, ko so prvi navdušenci (Darko Modec, Sebastjan Baraga, Bojan
Baraga, Tomaž Kraševec, Božo Martinčič
…), ki so se sprva učili na Hrvaškem, ustanovili lokostrelsko sekcijo pri Turističnem
društvu Loška dolina.
Že leta 1992 pa so ob priložnosti obnove
spomenika boginji Diani v Kozariščah ustanovili samostojno društvo in ga poimenovali
po njej. Takrat so tudi organizirali prvo lokostrelsko tekmo pri Gradu Snežnik.

V decembru smo se o delu društva pogovarjali z dolgoletnim predsednikom Marjanom
Žnidaršičem (od decembra dalje pa je predsednik društva Boris Valjan).
Povedal je, da so v dvajsetih letih sodelovali
na veliko tekmah, pa tudi sami so jih organizirali kar nekaj. Vse skozi pa so njihova
prioriteta 3D tekmovanja.
Sam način tekmovanj je več ali manj enak,
so se pa zelo spremenili loki. Od tistih, s katerimi se je streljalo pred 15-imi leti, jih je
ostalo pet ali šest, pojavilo pa se je veliko novih. Tako so tudi domači lokostrelci menjali
loke, le Sebastjan Baraga je vsa leta ostal pri
istem – golem loku.

Perspektivna mlada lokostrelka
Klara Kandare
(foto: Franc Kraševec in arhiv DLLL)

nje – večino na strelišču, ki ga ima društvu
v Markovcu, dvakrat na letališču v Nadlesku, zadnje leto pa so se zaradi poplav umaknili v Vrhniko pri Ložu.
■ Marjan, kaj pa je večini vaših članov
bolj zanimivo – dvorana ali 3D?
Definitivno 3D, saj je tudi bolj atraktivno. Se
pa zelo trudimo predvsem otroke voditi tudi
na dvoranske tekme. Trener Boris Valjan, ki
je – mimogrede – tudi eden od štirih klubskih lokostrelskih sodnikov, vloži veliko svojega časa in energije v delo z mladimi.
Danes imamo člani društva že toliko znanja,
da ga lahko prenašamo na mlajše. Začeli pa
smo kot samouki in se leta 1998 udeležili tečaja za vaditelje lokostrelstva, ki poteka vsako leto ob Bohinjskem jezeru. Tečaj je zelo

Kot sem že omenil, veliko delamo z otroci
in od leta 2000 organiziramo tudi krožek
za osnovnošolce. Udeleži se ga tudi po 18
otrok, kar je zelo zahtevna naloga za trenerja. Predvsem takrat, ko je potrebno otroke
peljati na tekmo izven domačega kraja in tu
priskočijo na pomoč starši.
■ Člani vašega društva se lahko pohvalite
s precejšnjim številom vrhunskih dosežkov, mar ne?
Na spletni strani društva redno objavljamo
tudi rezultate in tam je moč videti, koliko
naših članic in članov posega po najvišjih
mestih tudi na evropskih in celo svetovnih
tekmovanjih. Naj jih naštejem le nekaj: Darko Modec med prvimi šestimi na evropskem
prvenstvu v Logarski dolini, jaz sem bil
dvakrat med prvimi štirimi, ravno tako na
evropskem prvenstvu. Sebastjan Baraga se je
z golim lokom uvrstil na 16. mesto na svetovnem prvenstvu. Darko Modic je bil tudi
3. na evropskem prvenstvu kot član državne

Eden od začetnikov lokostrelstva v
dolini Božo Martinčič, aktualni državni
prvak Damjan Mlakar in
predsednik društva Boro Valjan
(foto: Franc Kraševec in arhiv DLLL)

DLLL Snežniška Diana je med lokostrelci
Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije in še katere države najbolj prepoznavna po vsakoletni 3D tekmi, ki jo organizirajo v okolici
Gradu Snežnik. V letu 2012 so tam izvedli
tudi že peto državno prvenstvo. Kar petnajstkrat so organizirali regijsko tekmova-

Finale Državnega in absolutnega prvenstva 2012 (foto: Franc Kraševec in arhiv DLLL)
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letu na petih državnih prvenstvih (v različnih slogih) in kar petkrat srebrn (enkrat
ekipno). V lanskem letu je Damjan Mlakar
na državnem prvenstvu zmagal kot član, absolutno in v finalu in je kar trikratni državni
prvak. Božo Martinčič je bil na istem tekmovanju drugi, pa tudi uvrstitve ostalih članov
društva so dobre.

Dolgoletni predsednik društva
Marjan Žnidaršič
(foto: Franc Kraševec in arhiv DLLL)

ekipe. Ekipo sestavljajo trije najboljši v državi, v Sloveniji pa je okoli 4000 lokostrelcev
– že to pove dovolj.
Tudi na državnih prvenstvih dosegamo vrhunske rezultate – sam sem bil v lanskem

V društvu imamo seveda tudi dekleta, med
najbolj vztrajnimi sta Nadja Anzeljc in Katarina Krajc. Prihajajo pa tudi mlajše in največjo perspektivo vidim v Klari Kandare.
Med perpektivnimi je tudi Karin Jozelj, ki ji
manjka le malo več konstantne zagnanosti.
■ Kako pa je s financiranjem društva?
Edini stalni vir financiranja je Občina Loška
dolina preko javnega razpisa. V času delovanja smo sicer imeli kar nekaj sponzorjev,
a je tega zdaj vse manj. Kovinoplastika Lož
nam je zelo veliko pomagala, predvsem pri
organiziranju prevozov, a razumemo, da v
tej gospodarski situaciji tega ne more biti več
toliko. Še vedno pa nas sponzorirata samostojna podjetnika Stane in Tone Mlakar, ki
sta nam odstopila prostore, v katerih imamo
shranjene tarče.
Tudi našemu društvu bi prav prišli kakšni
skupni prostori (tako, kot verjetno tudi drugim nevladnim organizacijam v kraju), v katerih bi lahko imeli shranjen arhiv, pokale in
bi lahko organizirali sestanke.

Na regijskem 3D tekmovanju 3.11. je svoje
znanje pokazal tudi župan Občine Loška
dolina Janez Komidar
(foto: Franc Kraševec in arhiv DLLL)

Pogovor z Marjanom Žnidaršičem zaključujem z vabilom: če vas mika poskusiti se v
streljanju z lokom ali pa želite sodelovati na
kak drug način (pri organizaciji tekmovanj,
prireditev …), vabljeni. Lahko osebno poiščete katerega od članov društva ali pa pridete na krožek, ki poteka ob petkih, ali na
trening ob sobotah v telovadnico domače
osnovne šole. ■

februar, 2013

MATERINSKI DAN
»Ostani mi mamica zlata
moj dragi, najdražji zaklad,
saj veš in razumeš edina,
kako te ima tvoj otrok rad.«
Tako se je končalo moje prvo pismo,
ki sem ga pisala mami za ta dan,
al' kaj, ko ga oddali nismo
in tako ni mama nič vedela zanj.
Za pisanje se nisem domislila sama,
v zavetišču nas otrok je bilo sto,
kjer nam je predstojnica narekovala,
naj bi za ta praznik mamice
počastili lepo.
A žal, od mnogih niso bila
pisma oddana,
ker jih nismo vedeli nasloviti – kam?
Brez naslovov so v predalih ostala,
v mislih smo se pridružili
maminim solzam.
Takrat moja mama ni jokala sama,
ker je divjal vojni čas,
slednja je za svojimi otroki ječala:
»Kje si, otrok moj, kje sem pa jaz?«
Vojna se je vendar enkrat končala,
mamicam se pa še vedno
nadaljuje drama,
drama z naslovom:
»Materina srčna rana«.
Rana, od lastnega otroka zadana.
Ne povzročajmo jim svežih ran,
za nazaj naj se obsodi vsak sam,
kakor že, odpuščanja jo prosimo,
saj pri mamici vse zadobimo.
Danes ne stopimo pred njo praznih rok,
podarimo ji šopek nenavadnih rož.
To so: kesanje, ljubezen, zahvala,
potrpljenje in dodajmo
družinsko srečo za zelenje.
S takšnim šopkom jo razveselimo,
ji iskreno čestitajmo, objemimo,
poljubimo in obljubimo trdno,
da ji bo zaradi nas
ne samo danes,
ampak vsak dan lepo.

Najboljši na regijskem 3D tekmovanju 3. 11. v Vrhniki pri Ložu
(foto: Franc Kraševec in arhiv DLLL)

Milena Kraševec
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Anita Bajec

Pohodniki iz Babnega Polja ne
mirujejo, čeprav je zima.
V decembru in januarju so se
udeležili petih pohodov.
Sklop pohodov se je začel že z 10. pohodom
iz Babnega Polja v Loški Potok. Idejni vodja
in organizator pohoda je Stane Troha, po domače Podlipcov Stane. Pohoda se je udeležilo
29 pohodnikov. Za dobro domačo jedačo in
pijačo po vrnitvi iz Loškega Potoka je poskrbela Podlipcova Danica. Stane je za vztrajno
organizacijo prejel spominsko medaljo.

Nekaj članov ŠD Planjava Babno Polje se je
udeležilo tradicionalnega teka in hoje v organizaciji OŠ heroja Janeza Hribarja, ki je bil
30. 12. 2012.
Tradicionalnega pohoda na Županov laz se
je udeležilo le devet pohodnikov. Razlog za
osip pri udeležbi na pohodu je ukinitev državnega praznika, 2. januarja. Kljub deževnem vremenu so se na pohod podali tisti, ki
so že v zasluženem pokoju ali so bili ta dan
še prosti.
Kondicijsko dobro pripravljeni so se udeležili nočnega pohoda iz Železnikov v Dražgoše. Babno Polje so na pohodu zastopali:
Stane Troha, Blaž Lipovac, Srečko Troha,
Ivan Poje, Franjo Poljančič in Drago Troha.
Ponosni smo na udeležbo pohodnikov na
pohodu iz Babnega Polja na Gornje Poljane.
Tokrat se je pohoda udeležilo 65 pohodnikov. Pridružujejo se nam pohodniki iz Loške doline in sosednjega Prezida. Tokrat so
se pohoda udeležili tudi pohodniki iz Zgornje Vipavske doline, ki so poskrbeli za dobro
vzdušje. Preiskusili so se v petju v cerkvi sv.
Andreja na Gornjih Poljanah. V njihovih

foto: Magda Mrvoš

Varen in uren korak tudi v zimskih mesecih

nahrbtnikih ni manjkalo domačih dobrot, ki
so jih radi delili z nami.
Še posebna pohvala pa gre mladim pohodnikom, ki so dokazali, da so kos odraslim.
Upamo, da bomo na področju pohodništva
aktivni skozi celo koledarsko leto. ■

Šraj Milan, ŠRD Snežnik - Kozarišče

Leto 2012 končali z badmintom in leto 2013
začeli s pohodom

Z

adnje dejanje v planu aktivnosti ŠRD
Snežnik – Kozarišče v letu 2012 je bilo
občinsko prvenstvo v badmintonu. Ja, tudi jaz
sem si mislil tako kot mogoče tudi vi: »Kdo pa
bi sploh tekmoval v badmintonu, saj to je igra
za otroke …« Pa, veste, temu ni tako. Ta oblika športa, čeprav se sliši enostavna, zahteva
od človeka kar precej kondicije, napora in iznajdljivosti, da ti uspe premagati nasprotnika.
Tako se je 16. decembra v telovadnici Osnovne šole heroja Janeza Hribarja odvilo občinsko prvenstvo v badmintonu, ki se ga je
udeležilo 6 tekmovalcev iz Loške doline. Po
kvalitetnih in napetih dvobojih je bil končni
vrstni red naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ivan Poje, Stari trg
Zoran Juvančič, Lož
Aleš Pantar, Stari trg
Edo Hiti, ŠRD Snežnik – Kozarišče
Boštjan Ovsec, Stari trg
Dušan Bavec, ŠRD Snežnik – Kozarišče

Vsem udeležencem, še posebej zmagovalcem, iskreno čestitamo!

Začetek leta 2013 pa je bil za ŠRD Snežnik Kozarišče malo drugačen kot pretekla leta,
saj žal zaradi delovnega dne 2. januarja nismo mogli izvesti tradicionalnega Novoletnega vzpona na Slivnico. Smo se pa zbrali
nekaj dni kasneje, v nedeljo 6. januarja.
S parkirišča za UE Cerknica se nas je k Uršuli na Slivnico
odpravilo kar 29
članic in članov.
Naj poudarim,
da sta obe omenjeni aktivnosti
tudi sponzorirani s strani Občine Loška dolina.
V mesecu marcu pa nas čakata
dve aktivnosti,
in sicer že 2.
marca se bomo
podali prvič na
pohod po Jurči-

čevi poti iz Višnje Gore do Muljave ter občni
zbor društva, ki bo 9. marca v restavraciji
Škriban, zato že na tem mestu vabilo članom
društva, da se udeležijo obeh aktivnosti.
Seveda pa ne bomo imeli nič proti, če se nam
pridružijo tudi ostali, še posebej, če bi se radi
včlanili v naše športno rekreativno društvo. ■

12

ŠPORT IN REKREACIJA

Tatjana Farkaš

6. dobrodelni novoletni tek in hoja
foto: Nace Farkaš

se je letos udeležilo teka in pohoda kar 70 otrok.
Zbrana sredstva s te prireditve so letos namenjena prav njim.
Na poti skozi vasi v Loški dolini so pohodnike in
tekače usmerjali in varovali gasilci prostovoljnih
gasilskih društev iz Loške doline. Da so se udeleženci med potjo lahko okrepčali, so poskrbeli
organizatorji na dveh okrepčevalnicah. Kot vsako
leto pa so tudi prijazni domačini postavili svoje
bogate postojanke za udeležence.
Novoletno vzdušje je na cilju pričaral dedek Mraz
z bomboni in srečkami presenečenja, ki so prinašale tudi praktične nagrade. Topel čaj kuharic iz

L

etos smo organizirali dobrodelni novoletni tek
in hojo malo pred vstopom v novo leto 2013, in
sicer v nedeljo, 30. 12. 2012. Dan je bil kot v pravljici. Loška dolina je bila ta praznični dan obsijana
s soncem. Letos je tudi lepo vreme privabilo mnoge
udeležence, ki so se kmalu po deveti uri začeli zbirati na prijavnem mestu v prostorih Kovinoplastike
Lož. Prihajali so otroci, odrasli, cele družine. Vsako
leto opažamo vedno več novih obrazov. Tega smo
še posebno veseli. Torej Loška dolina postaja prepoznavna tudi po tem dogodku.
Ob 10.30 je na 10- ali 5-kilometrski pohod krenilo več kot 250 pohodnikov. Pred startom je udeležence ogreval mladi harmonikaš Domen Šraj,
plesna skupina iz osnovne šole pa je kot božički
zaplesala nekaj plesov.
Med tem pa so se na prijavnem mestu že zbirali
tekači na 5 in 10 kilometrov, teh je bilo okrog 60.
V lov za pohodniki so se na znak župana Janeza
Komidarja podali ob 11. uri.
Posebej veseli smo bili večjega števila otrok, saj

osnovne šole in sladke dobrote Društva žena in
deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina pa so
bili prvo okrepčilo na cilju.
Na obrazih vseh udeležencev je bil nasmeh zadovoljstva, da so naredili nekaj dobrega zase in
hkrati prispevali startnino v dober namen.
S cilja so se udeleženci preselili v jedilnico Kovinoplastike Lož, kjer jih je pričakala zaslužena
malica in veseli zvoki ansambla Jelen. Tako je pohod in tek prešel v prijetno druženje z dobrodelno
noto, saj se je v blagajno, namenjeno za projektno dejavnost osnovnošolcev, zbralo 3.215 evrov.
Za uspelo prireditev se moramo zahvaliti kar 54
donatorjem, ki so finančno podprli prireditev ali
pa darovali praktične nagrade. Posebna zahvala
gre podjetju GO-RO-LIV d. o. o. iz Markovca, ki je
bil letos naš veliki dobri mož.
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UO ŠD Planjava Babno Polje

Nočno sankanje

Člani ŠD Planjava Babno Polje smo
1. februarja organizirali nočno sankanje. Pripravili smo teren, namestili
luči, ki so osvetljevale urejeno sankališče, pot smo označili z baklami.
Namen sankanja je bil sproščeno
druženje v zimski idili s sankami ali
brez, a dobra volja ni smela manjkat.
Ko je padel mrak, so se najprej začeli
zbirati domačini z otroki, kasneje pa
smo imeli kar lepo število obiskovalcev iz Loške doline. Vsi prisotni so se
lahko okrepčali s toplimi napitki in
poklepetali z znanci. Sankanja se je
udeležilo približno 70 obiskovalcev,
kar nas je pozitivno presenetilo. Upamo, da se na podobnih prireditvah
še velikokrat dobimo in razveselimo.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo
za obisk, še posebej pa velja zahvala
tistim, ki ste kakor koli pripomogli pri
organizaciji. ■

Preživeli smo še eno lepo dopoldne aktivno in v
prijetni ter veseli družbi. Vsi so odšli s prireditve s
pozdravom: »Vidimo se naslednje leto.« ■

SPONZORJI 2012:
INTEGRAL NOTRANJSKA, SAZAS, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA, ABAKOS D. O. O., KONTIM, BERTA JANEŽ S. P., GASILSKA
ZVEZA LOŠKA DOLINA, TV NOTRANJSKA, ORON, SANMIX D. O. O., ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA, DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET NA
PODEŽELJU OSTRNICE, FRIZERSKI SALON, NADA TURK S. P., TUR SERVIS, ALPOD D. O. O., PLASTIKA MOZAIK D. O. O., TRGOVINA MARTIN KRPAN, EN
KRAJCAR D. O. O., VALVASORJEV HRAM, FOTO ŽNIDARŠIČ, GRIFON D. O. O., SREČKO VIDMAR S. P. LOŽ (OMV SERVIS), "TONI BAR" MOHORIČ MITJA
S. P., GOSTIŠČE IN PRENOČIŠČA MLAKAR, LINGVA D. O. O., ANDI FIT, ANDREJA STERLE PODOBNIK S. P., WELLNESS SVAROG, POTOKAR TINA S. P., AINE
LEPOTNI ATELJE, GO-RO LIV D. O. O., PAPIGAL, JAKOPIN D. O. O., NATURAN, FIZIO ANDREA, FRIZERSKI SALON RENATA, RENATA AVSEC S. P., FRIZERSKI
SALON »TAŠI« NATAŠA ULE - MIŠIČ S. P., ADRIATIC SLOVENICA D. D. PE POSTOJNA, ARMOBIL ULE & CO., FRIZERSKI SALON BRANKA, PEDIKERSTVO
DANICA ŠTEFANČIČ S. P., JUREK D. O. O., FRIZERSKI STUDIO SIMONA, SIMONA ŽNIDARŠIČ S. P., GOSTILNA RIGLER, TRGOVINA PRI DARJI, SMUČARSKI
KLUB KOVINOPLASTIKA LOŽ, AVTOPREVOZNIŠTVO SUŠANJ MILIVOJ S. P., ŠPORTNA ZVEZA LOŠKA DOLINA, OBČINA LOŠKA DOLINA, KOVINOPLASTIKA LOŽ,
DRUŽBA POOBLAŠČENKA D. D., KOVINOPLASTIKA LOŽ D. D., DEKLEVA ŠPORT D. O. O., AVTOPRALNICA MAJA, MAJA MATIJEVIĆ S. P., STUDIO SPROSTITVE
IN LEPOTE NINA, ANSAMBEL JELEN, DOMEN ŠRAJ, PEKARNA IN KEBAB, TAND D. O. O., OŽBOLT D. O. O.
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Domen Kordiš

Na MSP v biatlonu uspešno nastopili štirje
mladinci SK Kovinoplastika Lož

V

avstrijskem Obertilliachu je od 25. januarja do 1. februarja 2013 potekalo IBU
svetovno prvenstvo v biatlonu za mladince in
mlajše člane do 21 let. Slovenijo je na tem tekmovanju zastopalo deset mladih biatloncev,
med katerimi so bili tudi štirje člani SK Kovinoplastika Lož – Tina Mlakar, Urška Poje,
Žan Petrinčič in Jure Ožbolt. Vsi štirje so tekmovali v konkurenci mladincev. Nastopili so
na štirih tekmah in dosegli naslednje rezultate.
V konkurenci 91 mladink je bila uspešnejša
Urška Poje, ki je zasedla 29. (sprint), na zasledovanju je izgubila pet mest in končala na
34. mestu. Še bolje se je odrezala v disciplini
individualno, kjer je s tremi zgrešenimi streli
osvojila 22. mesto. Njeni rezultati pridobijo
na veljavi, če vemo, da je bila med najmlajšimi udeleženkami in bo lahko še naslednja
tri leta tekmovala v konkurenci mladink. Na
račun tehničnih težav s puško in posledično nekoliko slabšega streljanja je Tina Mlakar na sprintu osvojila 56. mesto, ki ga je v
zasledovanju obdržala. Nekoliko bolje se je
odrezala na tretji tekmi (individualno), kjer
je osvojila 47. mesto. Obe sta nastopili tudi v
štafetni preizkušnji, kjer pa so bile slovenske
mladinke zaradi zapleta na strelišču tretje
slovenske tekmovalke diskvalificirane. Fanta
sta nastopala v konkurenci 110 mladincev in
se oba uvrstila v prvo polovico nastopajočih.
Uspešnejši je bil Žan Petrinčič, ki je v sprintu
osvojil 44. mesto, ki ga je na zasledovanju še
izboljšal za 10 mest. Še bolje se je odrezal v
disciplini individualno, kjer je kot najboljši
Slovenec osvojil 28. mesto. Jure Ožbolt je
najboljšo uvrstitev s 43. mestom dosegel na
zasledovanju, v sprintu in individualno pa je
osvojil 54. in 55. mesto. Prav tako kot dekleti
sta tudi Jure in Žan bila člana slovenske mladinske štafete, ki je osvojila 11. mesto. Svoj
kanček k dosežkom slovenskih biatloncev

Ekipa Smučarskega kluba Kovinoplastika Lož na MSP
(z leve: trener Nejc Kordiš, Urška Poje, Jure Ožbolt, Tina Mlakar, Žan Petrinčič)

foto: arhiv Smučarski klub Kovinoplastike Lož

smo dodali tudi dolinski navijači, ki smo
dva dni tekmovanj na tribunah in ob progi s
pomočjo grl in navijaških ragelj vneto navijali ter se veselili vseh dobrih nastopov naših
tekmovalcev.
Konec decembra in v začetku januarja je
celotna mladinska ekipa (Tina Mlakar, Urška Poje, Jure Ožbolt, Žan Petrinčič, Primož
Vampelj, Nace Žnidaršič) sekcije za biatlon
in sm. tek SK Kovinoplastika Lož nastopila
na dveh tekmovanjih biatlonskega Regionalnega Alpskega Pokala v Avstriji in Italiji.
Prvo je potekalo na prizorišču mladinskega
svetovnega prvenstva v Obertilliachu, kar je
prineslo številčno udeležbo tekmovalcev iz
kar 18 držav. Tu se je v konkurenci mlajših
mladincev najbolje odrezal Jure Ožbolt z
dvema uvrstitvama med najboljših deset (4.
mesto v disciplini posamično in 9. mesto v
sprintu). Sledila mu je Urška Poje, ki je prav
tako v kategoriji mlajših mladink osvojila

Dolinski navijači na MSP (foto: arhiv Smučarski klub Kovinoplastike Lož)

4. mesto v sprintu in 16. posamično. Ostali
štirje tekmovalci so na obeh preizkušnjah
dosegli uvrstitve med 13. in 33. mestom. Še
bolje so se naši tekmovalci odrezali na drugi postaji v italijanskem Ridnaunu, kjer so
v konkurenci kolegov iz 11 držav osvojili 4
kolajne. Predvsem sta nas s 1. in 2. mestom
na sprintu prijetno presenetili Urška Poje in
Tina Mlakar, ki si je tudi na zasledovanju s
tretjim mestom priborila medaljo. Četrto
medaljo si je prav tako s 3. mestom na zasledovanju pritekel in pristreljal Jure Ožbolt.
Poleg kolajn so Urška ter vsi štirje fanti dosegli še štiri uvrstitve med najboljših deset ter
še tri v dvajseterico. Tudi v Italiji je k uspešnemu nastopu naših tekmovalcev prispevalo devet glasnih dolinskih navijačev.
Naši tekmovalci dokazujejo, da tudi v Loški
dolini znamo in zmoremo z lastnim znanjem
in trudom doseči odlične rezultate, saj bo
Simon Kočevar ravno v dneh oddaje članka
nastopil na članskem svetovnem prvenstvu v
biatlonu v češkem Novem Mestu, Tina Mlakar, Žan Petrinčič in Jure Ožbolt pa bodo odpotovali na še eno veliko tekmovanje. Skupaj
s še enaintridesetimi slovenskimi športniki
bodo tekmovali na zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v romunskem Brasovu, ki je za mlade športnike organiziran povsem po vzoru pravih olimpijskih
iger. Ostali tekmovalci sekcije za biatlon in
sm. tek SK Kovinoplastika Lož se pripravljajo na zadnje tekme v letošnji sezoni. Le ta se
bo zaključila konec marca z državnim prvenstvom v biatlonu, ki bo na Pokljuki potekalo v
organizaciji našega kluba. ■
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Janja Urbiha, lokalna turistična vodnica z licenco za Notranjsko

Škoti znajo prodati tudi tisto, česar nimajo

S

kupina 10 predstavnikov Notranjsko-kraške regije smo se odpravili na Škotsko po novo znanje s področja turizma. V gostujoči
državi je za izvedbo programa in naše prijetno počutje poskrbelo
podjetje ARCH Network, ki ga vodi Libby Urquhart, s katero že vrsto let sodeluje Vitra iz Cerknice, sicer nosilka tokratnega projekta z
Bojanom Žnidaršičem na čelu.
Iz občine Loška dolina smo na Škotsko po nove izkušnje odšle Alenka Veber iz Zavoda Rihtarjeva domačija, Romana Nared iz Javnega
zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik in moja malenkost kot
turistična vodnica.
Že ob samem prihodu so nas podučili, da je na škotskem turistična
dejavnost tista, ki poleg zavarovalništva, ribištva in nafte, največ doprinese v državni proračun.
Sprva sem v to kar malce dvomila. Res, da je Škotska čudovita
dežela, vsemu širnemu svetu poznana po ovcah, viskiju, prostranih zelenih pašnikih, dudah in moškem krilu oz. kiltu, mogočnih
gradovih, številnih jezerih in še čem. A kako se gredo turizem na
otoku z ozkimi, vijugastimi cestami, omejenimi dejavniki za kmetovanje ter s precej dolgočasnim in turobnim vremenom, ki se je
na terenu samem izkazal za sonca in vročih dni vajene Slovence
za kar precej nadležno okoliščino. Obiski vsakovrstnih turističnih
ponudnikov so mi iz dneva v dan potrjevali, da je s tehtnim in natančnim načrtovanjem na podlagi temeljite analize želja in pričakovanj turistov samih moč doseči marsikaj, tudi tisto, kar se nam
sprava zdi celo nemogoče.

Ovce

Med našim bivanjem v tej 78.782 km2 veliki nekdanji Kraljevini
Škotski, z dobrimi 5 mio prebivalci nam je bilo vreme po besedah
gostiteljev celo naklonjeno, čeprav je vsak ljubi dan deževalo večkrat
na dan. Sam program ogledov mi je bil povsem pisan na kožo - zelo
pester, zanimiv in natrpan.
Ogledali smo si njihovo glavno mesto Edinburg, največje mesto
Glasgow, pa tudi zgodovinsko najpomembnejše strateško mesto
Stirling. Predstavili so nam svetovno kulturno dediščino – dolino
New Lanark, kjer je v začetku 19. stoletja v proizvodnji bombaža
svoje revolucionarne ideje za boljšo in pravičnejšo družbo uvajal
takratni lastnik Robert Owen. Občutili smo utrip škotskega podeželja, ki smo ga peš in skozi šipe našega kombija opazovali s široko
razprtimi in radovednimi očmi ter lovili v fotografske objektive. Vaški utrip smo podoživljali ob večerih v vaških gostilnah ter na dobrodelnem plesu, kamor so nas povabili domačini iz vasi, kjer smo
prenočevali. Poduhali smo vonj Atlantskega oceana, dodobra občutili z dežjem napolnjeno ozračje in pogosto močili pohodne čevlje
na mokrih travnikih in vlažnih dvoriščih. Pokazali so nam utrip na
stari škotski kmetiji ter to nadgradili z ogledom sodobnega muzeja
starega kmečkega orodja.

New Lanark

Veličino škotskega domoljubja je bilo moč občutiti skoraj na vsakem
koraku. V številnih in mogočnih gradovih so prav povsod z velikim
zanosom razlagali svojo bogato in pestro zgodovino. Piko na i njihovemu domoljubju pa smo občutili ob obisku 67 m visokega veličastnega stolpa, postavljenega že v 18. stol. zgolj zato, da slavi junaka
s pogumnim srcem Williama Wallaca, in z vrha nudi spektakularen
ogled okolice in močvirnega področja, ki je angleškim zavojevalcem
onemogočalo zavzetje škotskega visokogorja (Highlanda).
Sicer dokaj čista
narava je zaradi
dolgotrajne intenziven paše, velike
količine padavin in
močnega izkoriščanja gozdov precej
okrnjena. Naravne
gozdne površine so
le še redka izjema.
Pičle, z gozdom
poraščene
površine, so predvsem
posledico pogozdovanja. To pa bistveno vpliva tudi na
okrnjeno živalstvo.
Zveri praktično ne
poznajo.
Visoka
divjad je tudi že
zelo redka. Imajo
pa precej težav z
William Wallace – spomenik v Stirlingu
nizko divjadjo, ki
povzroče kar velike
preglavice kmetom. Fazani in prepelice so zelo pogoste, zato so neprijetna težava tudi za voznike.
Marsikatera žival je že na rdečem spisku ogroženih vrst. A nisem
dobila vtisa, da se tega dejstva sramujejo. Ob tem sem s ponosom
pomislila na pestro živalsko in rastlinsko bogastvo, ki ga premore
naša mala Slovenija. A Škoti so tudi take stvari obrnili sebi v prid.
Turistom organizirano ponujajo ogled ogroženih živalskih vrst v na-
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ravnem okolju. Nadvse uspešno tržijo ogled ogrožene ptice – ribjega
orla, ki na jezeru Lowes gnezdi samo tri mesece v letu in še to en
sam par. Ves preostali čas je ptič na poti v svoje toplejše domovanje
ali nazaj. V času gnezdenja dokaj uspešno prodajajo možnost opazovanja gnezda preko jezerske površine iz dveh ptičjih opazovalnic
na rečnem bregu. V času, ko je ptica na svojih selitvenih poteh, pa v
svoji preprosti koči enostavno ponujajo posnetke iz časa gnezdenja
in ogled drugih živali, ki tudi živijo v naravnem rezervatu Loch of
Lowes, s katerim upravlja Scottish Wildlife Trust. Tako smo tudi mi
lahko oprezali za še eno ogroženo vrsto na škotskih tleh – rdečo
veverico.

TURIZEM
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resnici nimajo. Sicer pa številna jezera ponujajo veliko možnosti za
oddih od mestnega vrveža, s prečudovitimi pogledi in širokim izborom možnosti za rekreativno udejstvovanje tako posameznikom kot
družinam. Urejene kampe ponujajo na vsakem koraku. Presenečeno
smo ugotavljali, da kampiranje marljivo plačujejo kar na avtomatu
brez nadzora. Zatrdili so nam, da to funkcionira brez težav. Si ne
upam niti pomisliti, kako bi se tako organizirano kampiranje prijelo
na naših tleh. Ali pač?
Obiskali smo tudi Perthshire ali deželo velikih dreves, ki se razprostira pred vrati enega od hotelov znane verige Hilton. Mike, predstavnik Scottish Forestry Commission, nam je skupaj z osebjem
hotela predstavil pomen, ki ga imajo velika drevesa za razvoj turizma. Sprehodili smo se skozi čudovit park ob reki Tay ter spoznali
bogato dandrološko zbirko, staro več kot 200 let, in spet sem se z
žalostjo spomnila na naš slabo oskrbovani park Gradu Snežnik, ki
je kljub svoji zanimivosti, turistom predstavljen zgolj kot prepoved
za parkiranje …

Ptičji orel – ogrožena vrsta

Ob zaključku tega dne sem ugotovila, da se s pravim pristopom da
uspešno prodajati prav vse in če česa slučajno nimaš, lahko s pravo
strategijo prodaš tudi to, česar nimaš. Takrat sem z dokaj neprijetnim občutkom pomislila na našega rjavega medveda. Imamo ga v
izobilju, tako impozantno žival, ki jo je moč srečati na vsakem koraku. In kaj imamo od tega?
Zaradi lege in podnebnih razmer je Škotska na gosto prepredena z
jezerskimi površinami. Zagotovo ste že slišali za Nessi, pošast oz.
izmišljeno vodno bitje, ki naj bi domnevno živelo v največjem škotskem jezeru. Še ena nadvse uspešna prodajna poteza za stvar, ki je v

Zanimiv, velik iglavec

Res smo videli veliko in ogromno smo se naučili. Vsem, ki so nam
odprli vrata in bili z nami pripravljeni deliti svoje bogate izkušnje
in znanje, smo izrekli zahvalo ter jim izročili simbolično darilce v
obliki kakšnega od spominkov, ki smo jih prinesli od doma, dodali
smo nekaj reklamnega materiala o naši čudoviti Sloveniji ter vsakemu izrekli povabilo, da nas obišče na našem čudovitem krasu. Naše
vabilo smo podkrepili še s toplim, večjezičnim, izvodom zgoščenke
Zeleni Kras, ki lepo predstavi in resnično vabi v naše kraje. ■

Na jezeru Loch Lomond

Skupni posnetek z vodnikom na gradu Stirling
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Koncert za prenovo rojstne domačije notranjskega
izseljenskega pisatelja
Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja 2013, je Zavod Rihtarjeva domačija v praznično okrašeni župnijski cerkvi
sv. Nikolaja v Babnem Polju pripravil dobrodelni božični koncert Božična zgodba. Prostovoljne prispevke bo zavod namenil
za prenovo gospodarskega poslopja na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju na Notranjskem, kjer se je leta 1894 rodil
izseljenec in pisatelj Frank Troha Rihtarjev. V njem naj bi zaživel podeželski center za kulturo, turizem in izobraževanje.
S prenovitvenimi deli namerava zavod pričeti v letu 2013.
Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila Alenka Veber. Poimenovala ga je po domačiji, ki jo ima v Babnem Polju, z željo prek delovanja zavoda širši javnosti med drugim
predstavljati življenjsko zgodbo notranjskega izseljenskega pisatelja
Franka Troho Rihtarjevega, ki je rojstno hišo zapustil pred stotimi
leti. Trohovo pisateljsko delo je Alenka Veber raziskovala skoraj desetletje, saj so bili viri, kjer je Troha objavljal pripovedi in razna poročila o življenju v Barbertonu, kjer je tudi sam živel, razpršeni med
Slovenijo in Severno Ameriko.
Med Trohovimi memoarskimi zapisi posebno mesto zavzemajo božični spomini. V njih obuja spomina predvsem na praznovanje božičnih praznikov v domovini.
Drobce silno zanimive Trohove življenjske zgodbe in božičnih spominov je Alenka Veber vključila tudi v povezovalno besedilo med
samim koncertom, ki ga je soustvarilo kar šestnajst nastopajočih.
Božični koncert je pričel cerkveni mešani pevski zbor župnije Babno
Polje pod vodstvom Anite Kolmanič, ki se je predstavil s skladbo
Franca Juvana Sveti večer.
Med nastopajočimi so bili v večini učenci glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, ki so se predstavili z naslednjimi instrumenti: baritonom, diatonično harmoniko, kitaro, altovsko kljunasto flavto in
ksilofonom. Mnogi izmed njih obiskujejo pouk diatonične harmonike pri Roku Žlindri.

za citre Alfreda von Beckeratha
ter Venček božičnih.
Zavod se zahvaljuje nastopajočim Amadeju Strletu, Cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru
župnije Babno Polje, Damijani
Škrlj, Damjani Praprotnik, Davidu Puclju, Domnu Šraju, Emi
Erni Weber, Heidi Janež, Izaku
Strletu, Katji Kolmanič, Lovru
Urbihi, Maticu Cindriču, Mihu
Alenka Veber že desetletje
Vebru, Zali Kolmanič, Zari Huraziskuje
Trohovo literarno
dnik Zaviršek in Žanu Kontelju
dediščino (foto: Arhiv Zavoda
za njihov prispevek k oblikovaRihtarjeva domačija)
nju Božične zgodbe.
Po končanem koncertu so člani
zavoda in drugi ljudje dobre volje obiskovalce pogostili s toplimi napitki in domačim pecivom.
Zavod Rihtarjeva domačija v letu 2013, ki ga je razglasilo za Trohovo
leto, načrtuje več prireditev. V glavnem bodo namenjene odkrivanju
notranjskega izseljenskega pisatelja, ki s svojim delom ni pomemben
samo za Notranjsko-kraško regijo, temveč ima širše razsežnosti: Trohova literarna dediščina nedvomno bogati dosedanje vedenje o zgodovini
slovenskega izseljenstva konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja.

Posebna gostja dobrodelnega koncerta je bila študentka zadnjega letnika citer na Koroškem deželnem konservatoriju Damjana Praprotnik, ki se je predstavila s tremi točkami. Zaigrala je Bachovo Suito
III BWV 1009 (Prelude, Allemande), Variacije stare bavarske pesmi

Prvi dogodek bo na velikonočni ponedeljek, 1. aprila 2013, ko bo zavod pripravil velikonočni pohod iz Babnega Polja na Babno Polico.
Pohod bodo začeli s sveto mašo za vse notranjske izseljence ter predstavitvijo prve knjige iz Trohove literarne zapuščine. V postnem času
namerava zavod izdati Trohove Božične in velikonočne spomine. ■

Čakajoč na nastop (foto: Arhiv Zavoda Rihtarjeva domačija)

Citrarka Damjana Praprotnik (foto: Arhiv Zavoda Rihtarjeva domačija)
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Leonida Zalar, knjižničarka

POLET PREK MAVRICE
BESED 2012/2013
V mavrico besed so se v letošnjem šolskem
letu nanizala različna dogajanja, ki krepijo
vlogo in pomen branja v času medijske nasičenosti. V različnih odtenkih sedamo na postaje besed, kjer je prostor za mnoge zgodbe,
avtorje, bralne dogodke, ustvarjanja, majhne
radosti in tehnike branja.
■ Spremljamo branje učencev od 2. do 7. razreda z namenom, da opozorimo na nepravilnosti in jih pomagamo odpravljati.
■ Sledimo toku časa in z različnimi pristopi
skušamo prispevati k izboljšanju bralne
pismenosti osnovnošolcev.
■ Ob rabi raznovrstnega knjižničnega gradiva v sklopu medpredmetnega sodelovanja šolske knjižnice in učiteljev posameznih predmetnih področij skrbimo za
ustrezno rokovanje in spoznavanje uporabnosti gradiva.
■ Spodbujamo branje za Bralno značko.
■ Spodbujamo sodelovanje staršev in otrok
ob vrednoti, ki jo imenujemo BRANJE.

Žnidaršič, Otonom Župančičem, Franom
Milčinskim, Kristino Brenkovo, Nikom
Grafenauerjem, Tonetom Pavčkom in Bino
Štampe Žmavc.
• Učenci zadnjega triletja so v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici spoznavali življenjsko pot pesnika in prevajalca Jožeta Udoviča.

• V vsakodnevnih oktobrskih bralnicah
smo se srečevali z različnimi avtorji: Francetom Bevkom, Jožetom Udovičem, Maričko

MIZICA, POGRNI SE!

• Sedmošolci so v sklopu nacionalnega
projekta ''Rastem s knjigo'' spoznali vlogo
in pomen splošne knjižnice pri spodbujanju
bralne kulture najstnikov. Ob obisku so prejeli knjigo pisatelja Tadeja Goloba Zlati zob.
• Ob prazniku Čebelice, prazniku najboljših otroških knjig, ki ga praznujemo
22. oktobra, na rojstni dan Kristine Brenkove, smo za učence razredne stopnje pripravili pravljične ustvarjalnice, ki so se vsebinsko
navezovale na pravljični svet bratov Grimm.
Letos ob božiču mineva 200 let od izida prvih Grimmovih pravljic.
• Jesenski bralni utrip smo popestrili z
Nočjo branja, ki je potekala od petka, 30. 11.
2012, do sobote, 1. 12. 2012.

• Mesec oktober je bil odet v številne dejavnosti, ki so potekale ob mednarodnem
mesecu šolskih knjižnic.
Učenci od 1. do 4. razreda so se pri urah
knjižničnih informacijskih znanj podali na
pustolovščino v svet troglavega zmaja. Pomagali so pri reševanju knjižnih junakov,
spoznavali literarno zakladnico ljudskega
slovstva, pravljični svet Frana Milčinskega in
bratov Grimm. Svojo aktivnost so podkrepili z izštevankami, ugankami, pesmicami. Pri
delu so uporabljali slikopise, stripe, slikanice
in poučne knjige. Prepoznavali so motive iz
ilustracij in jih z malimi spretnostmi poskušali rešiti iz zanke troglavega zmaja.
Z vztrajnostjo jim je uspelo priti do ključka
deklice Delfine, ki jim je odprl pot v letošnji
svet branja. Petošolce je namesto troglavega
zmaja popeljal v svet dogodivščin Lukec iz
knjige Lukec in njegov škorec pisatelja Franceta Bevka. Saj ravno rojstni dan pisatelja
Franceta Bevka (dan zlatih knjig) odpira
vrata v novo bralno sezono.

Ob tednu otroka, mednarodnem mesecu
šolskih knjižnic in prazniku Čebelice, smo
za učence razredne stopnje pripravili različne dejavnosti in jih povezali s pravljicami
bratov Grimm.

• Preden smo se poslovili od koledarskega
leta, smo našli čas za druženje učencev devetih razredov, njihovih staršev in učiteljev s
pisateljem Ivanom Sivcem. Literarni večer je
potekal v ponedeljek, 17. 12. 2012.
• Ob kulturnem prazniku smo s tretješolci obiskali Knjižnico Jožeta Udoviča
Cerknica in si ogledali razstavo o Maksimu
Gaspariju.

Učence drugega razreda je v učilnici pričakala miza, polna dobrot. Hitro so ugotovili, da
je to čudodelna in nenavadna mizica. Učenci
so si zaželeli, da bi imeli mizico polno dobrot
vedno na razpolago. Domišljija je hitro začela
delovati in na misel so jim prišli še drugi čudežni predmeti, ki bi marsikomu prišli prav.
Vsak učenec si gotovo želi čudodelni svinčnik, ki bi brez napak pisal naloge. Pozorno in
napeto so poslušali pravljico Mizica, pogrni
se, ki je polna čudodelnih predmetov, živali, naglih preobratov in prevar. Po prebrani
knjigi so jih čakala pravljična vprašanja. Ker
so prebrali veliko pravljic, so znali odgovoriti
na zastavljena vprašanja. Na koncu so se posladkali z risanko Simsala Grimm - Mizica,
pogrni se in slastnimi palačinkami.
Valerija Škrbec
BELA KAČA S KRONICO

• S prihodom pomladi se bodo razprli
popki bralnih dosežkov, ki jih bomo podelili
na zaključni prireditvi Bralne značke. Nekateri izmed učencev 9. razreda bodo prejeli
naziv ZLATI BRALEC.
Povsem in čisto neslišno
se prislonite na vrtnarjeva vrata,
nekje, čisto blizu,
na rožni poljani besed
je nostalgiji enaka
vsaka zgodba iz otroških let .
Tedaj - le močno potisnite vrata!
''Dober dan,'' vam nazdravi
vrtnar besed na rožni travi.
Leonida Zalar

V čarobno pravljično popoldne je učence povabila bela kača. Pripravila nam je zavito pot,
ki nas je pripeljala do prostora, v katerem je
tudi prebivala. Da pa bi lažje našli kačo, nam
je pripravila sličice, ki smo jim sledili, in ključek, ki je odprl vrata pravljični delavnici.
Kača nam je pripravila pravljico iz zbirke
Zlatih Grimmovih pravljic z naslovom Bela
kača. Učenci so pravljico z zanimanjem poslušali in se tudi naučili razumevati skrivnostne govorice živali.

Blaž in Tina Sterle

Skavtstvo je vesela igra
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Na pravljični delavnici smo potem izdelovali kačo s krono. Kačo smo naredili iz nogavic tako, da smo v nogavice natlačili peno
in oblikovali kačo. Na koncu smo ji še oblikovali krono in jo prišili na glavo. Nastale so
raznobarvne in pisane kače od kačjih kraljic
do kačjih kraljev.
Na koncu delavnice in pravljične urice smo se
z veseljem posladkali s palačinkami.
Urška Cimprič
SEDEM KROKARJEV
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ŽABJI KRALJ
Grimmova pravljica Žabji kralj nas je popeljala v davni čas princev in princes. Pogovoru je sledila aktivnost – oblikovanje žabjega
kralja iz gline. Najprej smo oblikovali žabo iz
gline, nato smo jo potopili v raztopljeni vosek.
Dodali smo še krono in v naši druščini se je
znašla kopica regajočih žab.
Tudi žabe imajo rade posladke, kaj šele žabji
kralji. Na koncu delavnice smo se okrepčali s
čajem in slastnimi palačinkami.
Vida Truden
GRIMMOVE PRAVLJICE
V ANGLEŠČINI, NEMŠČINI

V sredo, 24. 10. 2012, so imeli učenci razredne stopnje pravljične ustvarjalnice. Šolska
knjižničarka je s slovesnim udarcem na gong
oznanila začetek čarobnega večera. Dala nam
je ključ, zato so se ustvarjalnice lahko začele.
Z učenci 2. in 3. razreda smo odšli po krokarskih sledeh, ki so nas vodile do skrivnostnega
pisma. Črni krokar nam je napisal, kaj je naša
naloga. V učilnici smo morali najti čarobni
prstan. Po uvodni predstavitvi v krogu so se
otroci posedli na blazine. V košari so bili pokriti čudežni predmeti – čarobni klobuk, ogrlica, čarobna škatlica, babuška ... a čarobnega
prstana v košari ni bilo. Po zavzetem iskanju
smo odprli babuško in v najmanjši našli čarobni prstan. Čarobni prstan je potrebovala
tudi deklica v pravljici Sedem krokarjev. V
tišini smo se posedli za mize in prisluhnili
tej malo manj znani pravljici bratov Grimm.
Pravljica ima srečen konec, zato smo si oddahnili. Po kratkem premolku sva z učiteljico
Tadejo Bambič poklicali sedem učencev, da
so v razredu poiskali sedem krokarjev iz papirja. Vsak krokar je imel zapisano določeno
nalogo. Prvi nam je povedal, naj poskočimo
tolikokrat, kot je bilo bratov v pravljici. Otroci so na nameščene aplikate na tabli narisali
pravi izraz – zlobni, mrzli luni povešena usta,
prijaznim zvezdicam smejoče obrazke ...
Čakalo nas je še poustvarjanje. Vsak učenec
je iz črnega papirja zgubal krokarja, ki mu je
po želji nalepil oči, kljun in perutnice oranžne ali rumene barve. Nastala je prav prisrčna pisana jata krokarjev, kot lahko vidite na
fotografiji. Na koncu smo dobili na mizo še
slastne palačinke, ki sta nam jih spekli gospa
ravnateljica in učiteljica Heidi Baraga.
Učenci so ves čas sledili vsebini, zavzeto so
sodelovali pri ustvarjalnicah in izdelali lepe
likovne izdelke.
Ne vem, kako so se počutili ostali, a meni
je bilo pri srcu toplo. Raziskovali smo svet
domišljije, ki nima mej, a v njem lahko marsikaj spoznamo.
Slavica Brus

Jezikovna delavnica je bila namenjena učencem 4. in 5. razreda. V njej smo spoznavali
pravljične junake v angleškem in nemškem
jeziku. Ob različnih didaktičnih igrah in
predmetih smo bogatili besedišče in razvijali
spretnosti poslušanja in branja.
Tatjana Lekan
IGRAJMO SE S KNJIGO
Pravljični kotiček Igrajmo se s knjigo je bil namenjen prvošolcem in njihovim staršem. Tu
so našle prostor knjige vseh možnih oblik in
velikosti; postavljanke, sestavljanke, tipanke,
odkrivanke, kartonke, slikanice …
Učenci so prepoznavali svet pravljičnih junakov, iskali različno gradivo, brali slikopise,
pesmi in uganke, nastavljali magnetne zapise,
šivali s črvičkom vrvičkom, čarali s kukalom,
sestavljali nenavadne živalske podobe in se
crkljali v objemu staršev.
Po končanem raziskovanju nas je čudežni
ključek deklice Delfine popeljal do čarobne
skrinjice z nenavadnim zakladom. V njem se
je skrivala pravljica učiteljice Nevenke Dražetič Pikapolonica in medved in zavojček razglednic z motivom Modrega medvedka.
Otroci so posedli staršem v naročje, objeli
svojo najljubšo igračo in prisluhnili pravljici
Pikapolonica in medved.
Za konec smo sedli v krog, si sezuli desni copat in ga vrgli na sredino našega kroga, seveda, če smo se strinjali, da si želimo dejavnost
še kdaj ponoviti.

februar, 2013

Konec je bil sladek, kot so lahko sladke palačinke.
In čez nekaj dni so v poštne nabiralnike
mladih bralcev prispela posvetila mamic ali
očkov, na ravno tistih razglednicah z Modrim medvedkom.
Vas zanima, kaj je pisalo na njih.
Prav gotovo tople besede – popotnice v svet
branja.
Leonida Zalar
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Sonja Jozelj

Sodelovanje med Starim trgom in Pulo
V šolskem letu 2011/12 nam je Dragica Motik iz Zavoda za šolstvo,
učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem, predlagala
sodelovanje z Osnovno šolo Stoja iz Pule.
Pa smo začeli ... Po zimskem sprejemu učencev iz Pule na šoli v Starem trgu pri Ložu so naši učenci v maju odšli na morje v Pulo.
Izkazalo se je, da je bilo sodelovanje zelo dobro sprejeto tako s strani
učencev kot tudi staršev, zato je bila obojestranska želja, da s projektom nadaljujemo tudi v tem šolskem letu.
Šoli se zaradi različne geografske lege med seboj zelo razlikujeta in
istočasno dopolnjujeta. Učenci iz Pule so imeli v tem tednu priložnost spoznati pravo slovensko zimo z vsem zimskim veseljem. Odšli
so na nočni pohod na Sveto Ano, se sankali in smučali na Ulaki ter
imeli zimske igre na snegu. Ogledali so si kulturne znamenitosti in
naravne lepote Loške doline in Notranjske.

V tem času so spoznavali, kako živimo v Loški dolini, si izmenjali informacije o tem, kako deluje šola pri nas, in imeli so možnost
druženja z vrstniki iz naše šole. Naši učenci pa bodo imeli v maju
priložnost uživati morske radosti v Istri.
Vsekakor pa brez zavzetosti, spodbujanja in sodelovanja tako delavcev šole, staršev in učencev ne bi bilo mogoče izvesti tako zahtevnega
mednarodnega projekta.
Na veliko veselje vseh se je tudi letos potrdilo, da pregovorno
hladni in zadržani Notranjci toplo sprejmejo v goste učence iz
različnih okolij.
• Želimo si, da bi se sodelovanje med šolama nadaljevalo

tudi naslednja leta.

Dan veselja

DAN Z OTROKI
IZ PULE
Za projekt »Brodovi prijateljstva – spoznajmo se« sem slišal, ko sem bil v šestem
razredu. O tem mi je govorila sestrična
Eva, ki je sodelovala v projektu. Že takrat
sem se odločil, da bom v sedmem razredu tudi jaz sodeloval. In tako je končno
prišel dan, ko so otroci iz Pule prišli k
nam. Opisal bom dan, ki sem si ga najbolj zapomnil.
Gostil sem Bartola, ki ima tudi rad zimske športe. On rad smuča, jaz pa rad bordam. Oba sva komaj čakala petek, ko je
bilo predvideno smučanje in igre na snegu. Skrbelo naju je, ali bo dovolj snega.
Še dobro, da je prejšnji dan zapadlo nekaj
snega.
Z Bartolom sva spala v isti sobi. Mami je
zjutraj mačka Cicija po pomoti spustila
v hišo. Maček naju je zbudil, saj je hodil
po naju. Oba sva bila zmedena, ker nisva
vedela, kaj se dogaja. Ugotovila sva, da je
to naš maček. Ker v sobi ni bilo mamice,
sem mislil, da sva zaspala. Hitro sem pogledal na uro in ugotovil, da sva se zbudila pravi čas. Spomnila sva se, da bomo
ta dan na snegu na Ulaki, popoldne pa si
bomo ogledali Postojnsko jamo in vivarij.
Nekaj minut kasneje sva bila že oblečena
in na hitro sva pojedla zajtrk. Oči naju je
s smučarsko opremo odpeljal v šolo.

foto: arhiv OŠ Stari trg

foto: arhiv OŠ Stari trg

Otroci iz Pule so ta dan najprej odšli na
obisk k županu, mi pa smo imeli vaje za
zaključno prireditev. Ob pol desetih smo
se odpravili na Ulako. Vlečnica ni delala
in bil sem zelo žalosten. Vsi smo morali
peš na hrib. To nam je pobralo kar nekaj
moči. Z Bartolom sva skupaj sodelovala
pri igrah na snegu. Igre so mi bile zelo
všeč, saj so popestrile dogajanje na Ulaki.
Kasneje smo tudi metali sošolke v sneg in
jih obmetavali s snegom. To je bilo lepo
doživetje. Nato smo se vrnili v šolo, kjer
smo izdelovali miselne vzorce. Po kosilu,
ki mi ni bilo preveč všeč, smo se odpeljali
v Postojno. Ogledali smo si Postojnsko
jamo in vivarij. Najbolj mi je bila všeč
vožnja z vlakcem v podzemlje in kapniki
v obliki zavese. V Postojnski jami je vse
preveč urejeno za turiste. Križna jama je
bolj naravna, zato mi je bolj všeč. Enakega mišljenja je bil tudi Bartol. Na koncu
obiska v Postonjski jami me je začelo
zebsti. Komaj sem čakal, da prideva z
Bartolom domov in kaj dobrega pojeva.
Po večerji sva utrujena obležala pred televizijo. Kasneje pa sva čudežno oživela.
Z očijem sva igrala monopoli. Bartol je
bil zmagovalec. Večer sva zaključila na
računalniku in se nasmejala do solz. Po
napornem dnevu naju je končno zmanjkalo in sva zaspala.
Čeprav sem bil ta dan najbolj utrujen, je bil
zame najlepši dan v tem tednu. Upam, da je
bilo Bartolu všeč pri nas. Komaj čakam, da
grem maja tudi jaz na obisk v Pulo.
Uroš Palčič

Zjutraj sem se zbudil ves v pričakovanju, kdaj
bo športni dan. Ko sva z Manuelom pojedla,
sva bila oba vesela, še posebej pa Manuel, da
bo končno šel na sneg.
Skupaj z ostalimi sošolci smo odšli na Ulako.
Prispeli smo. Manuel je bil presrečen, kar iskrice so mu švigale iz oči. Ko se je dotaknil
snega, je kar zažarel. Usedel se je na sanke in
sprva ni vedel, kako se upravlja z njimi, zato
sem mu moral vse razložiti, potem pa jih je
veselo zajahal in oddrvel po klancu navzdol.
Ko sem ga gledal, kako drvi, sem bil tudi jaz
srečen. Rekel je, da ni vedel, da sanke lahko
dosežejo takšno hitrost.
Imeli smo tudi športne igre, na katerih smo
se še posebej smejali. Po dva in dva sta bila v
enem obroču in morali smo opravljati različne naloge. Najbolj smo se smejali, ko se je kdo
zaletel ali padel. To so bile igre in pol. Po igrah
smo imeli še nekaj prostega časa in šele takrat
je bilo zabavno, saj smo se porivali, metali v
sneg, kepali. Bilo je res super. Tega doživetja
ne bom nikoli pozabil. Bili smo mokri do
kože, vendar nikogar ni zeblo.
Isti dan smo odšli tudi na ogled Postojnske
jame. Manuel je bil presenečen nad velikostjo te kraške jame. Posebej mu je bil všeč
vlakec, saj ni še nikoli videl, da bi bil vlak v
kakšni jami. Všeč so mu bili kapniki: stalagmiti, stalaktiti, zavese ter špagetna dvorana.
Ko smo z vlakcem prišli v koncertno dvorano, je kar obnemel od začudenja, saj ni vedel, da so lahko v jamah tolikšne dvorane.
Na koncu smo si šli ogledat še živali, ki živijo
v Postojnski jami. Najbolj je bil navdušen
nad človeško ribico, ki jo do sedaj še ni videl.
Začuden pa je bil, ker človeška ribica nima
oči in ker lahko preživi sedem let brez hrane.
Ta dan je bil zame zelo vesel, zanimiv in poučen. Z Manuelom se ga bova še dolgo spominjala.
Jakob Kočevar, 7. a razred
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Sodelovanje v projektu Spoznajmo se ... brodovi prijateljstva, jeziki nas povezujejo je bilo
vsekakor zelo zanimivo. Vsak, ki je v projektu
sodeloval, je dobil svoj par iz Pule. Med seboj
smo si dopisovali prek socialnih omrežjih še
pred našim prvim srečanjem.
Ko so naši prijatelji prišli iz Pule, smo imeli
vsi kar nekaj težav pri pogovoru. Nekateri so
se trudili v polomljeni angleščini, spet drugi
smo poskušali govoriti hrvaško, tretji pa so
ostali vsak pri svojem jeziku in se nekako,
tudi s pomočjo kretenj, sporazumeli.
Že takoj drugi dan se je pokazalo, kdo se s
svojim parom razume manj in kdo bolj. Bili
smo precej zadržani – eni in drugi. Nekako
smo se »razdelili« v dve skupini in si izmenjavali prve vtise o naših prijateljih.
Vsak dan pa smo se med seboj bolje spoznavali, si več zaupali, se skupaj bolj zabavali.
Nam, domačinom, ni bil ogled okoliških znamenitosti nič posebnega, saj smo večino tega
že videli, a smo se vseeno zabavali s svojimi
gosti. Če ne drugega smo bili vsaj veseli ob
pogledu na njihovo navdušenost.
Mislim, da so bili učenci OŠ Stoja najbolj veseli sankanja na snegu oz. kepanja in metanja
sebe in drugih v sneg. Seveda smo se Slovenci
odločili, da bomo z našimi gosti milostni, a
ko smo nekajkrat pristali z nosom v snegu in
na vratu občutili nekaj snežnih kep, smo jim
vrnili »milo za drago«. Vsi smo si dali duška,
se metali v sneg in bili nasploh v obnašanju
najbolj podobni šestletnim otrokom. Odmislili smo vse zavore in občutili srečo in svobodo. Tisti, ki je bil na nogah, je že v naslednjem
trenutku ležal na snegu in se »krohotal« na
smrt. Seveda pa to ni bilo povšeči vsem. Od
daleč so nas opazovale učiteljice, ki so se držale za glave in odkimavale rekoč: »Le kaj bo
še nastalo iz teh norcev. Kakšna generacija!«
Po nekaj minutah smo opustili sankanje in
se vsi pridružili snežnemu norenju. Sledile
so igre na snegu z obročem, žogo ... Bilo je
zabavno, a zaradi goljufanja nekaterih skupin
smo izgubili prvo mesto. Tako ali tako pa ni
bilo pomembno, saj še geslo olimpijskih iger
pravi: »Pomembno je sodelovati, ne pa zmagati.«
Seveda pa je prišel še zadnji dan, dan za slovo.
Nekateri so jokali in si obljubljali, da se še
vidijo in pišejo, spet drugi so bili veseli, da
so se spoznali in že veselo pričakovali naslednje snidenje v maju. Vsi pa smo bili veseli,
da smo si pridobili novo, barvito izkušnjo,
saj smo zares zgradili »brodove« prijateljstva, jeziki so nas res povezali, čeprav z nekaj
težavami.
Vsi že komaj čakamo mesec maj, da bomo za
en teden oddrveli v vročo in sončno Pulo, si
pridobili zopet kopico novih izkušenj in uživali v vsakem trenutku, saj živimo le enkrat.
Vesna Petrič
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Obiskala nas je
ga. Milena Ožbolt
V prvem razredu v Iga vasi smo spoznavali življenje v
preteklosti. Ogledali smo si fotografije, staro učilnico
na šoli in zbirko starih predmetov, ki so razstavljeni v
muzejski učilnici, in se o vsem pogovorili. Tudi učenci
so v šolo prinesli stare predmete in pojasnili, zakaj so
jih uporabljali njihovi predniki. V razredu smo pripravili manjšo razstavo. Preizkusili smo se v pisanju z gosjimi peresi in tušem.
V ponedeljek, 28. 1. 2013, nas je obiskala ga. Milena
Ožbolt, za kar smo ji zelo hvaležni. Zelo zanimivo je
pripovedovala pripovedko o nastanku Loške doline. S
seboj je prinesla veliko predmetov in nam pojasnila,
čemu so služili. Pripovedovala je o življenju nekoč: o
obdelovanju polja, o delu v gozdu, o jedeh, o oblačilih,
o otroških igrah ... Vsi smo jo z velikim veseljem in zanimanjem poslušali. Skupaj z njo smo zapeli pesmi, ki
so jih včasih peli. Na koncu smo se posladkali s suhim
sadjem in orehi, ki nam jih je prinesla.
učiteljici Tadeja Bambič in Jana Mlakar

Otroška igra – konjiček
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Druženje ob

zniku
kulturnem pra
Učenje, sodelovanje in igra

1. 2. 2013 smo učenci četrtih razredov imeli športni dan. Začeli
smo s kratkim pohodom do Golana, kjer smo se kasneje tudi
sankali. Sanke smo nesli sami, zato smo bili na cilju zelo utrujeni. Hrib, kjer smo se sankali, je bil visok in strm. Sankanje
je bilo bolj zabavno, kot smo si mislili. Učitelji so nam poleg
malice priskrbeli še topel čaj. Po malici in čaju smo imeli veliko energije, zato smo se šli ponovno sankat. Poškodb na srečo
nismo doživeli. Po sankanju smo se kepali in vlekli vrv. Nato
smo popili še malo čaja in se odpravili nazaj v šolo. Otroci smo
sklenili, da bo takoj po prihodu domov na vrsti počitek. V šoli
smo se preoblekli, potem pa smo se morali na žalost posloviti.
Imeli smo se odlično.
Juna Drobnič, 4. b
***
V šoli smo dobili obvestilo, da imamo v petek, 1. 2. 2013,
športni dan – sankanje pod Loškim gradom. Večinoma so nas
zjutraj v šolo pripeljali starši, saj smo s seboj prinesli smučarske
kombinezone in sankaške pripomočke. To so bile sani, lopate,
bobi in deske. Ker smo se na sankanje odpravili peš pred šolsko
malico, smo že v šoli dobili sendviče in sok.
Pot nam je hitro minila, saj je bilo pričakovanje zabave na
snegu veliko. Prispeli smo na cilj. Učitelj Aleš je bil vodja
našega športnega dne. Razložil nam je, kje se lahko sankamo,
kje hodimo, kdaj bo malica. Sankali smo se dve uri.
Bilo je res zabavno. Leteli smo po strmini, se prevračali, vreščali
in se smejali. Tudi vzpenjanje je bilo kratkočasno.
Po malici, ki je vsem teknila, smo učenci 4. a in 4. b zamenjali
proge. Razdeljeni smo bili zato, da ni bilo prevelike gneče. Po
končanem sankanju smo »oribali« naši razredničarki in se
odpravili nazaj v šolo.
Prvi februarski dan nam je postregel z lepim vremenom.
Športni dan je bil super, naše zadovoljstvo pa je bilo neizmerno.
Karmen Troha, 4. a

»Rdeči polhki« so prišli v 5. b razred,
da bi spoznali pesnika
Franceta Prešerna in njegovo delo.
S pomočjo elektronskih prosojnic
smo spoznali njegovo podobo, rojstno
hišo v Vrbi na Gorenjskem in njegovo
življenje. Učiteljica Anita je pripravila
obnovo Povodnega moža. Preverjala
je, kaj o Prešernu že vemo.
Bili smo presenečeni, ker so otroki
iz vrtca lepo sodelovali.
Nato smo se lotili likovne naloge.
V paru smo risali povodnega moža.
Mi smo bili »polhkom«
neke vrste mentorji.
Nastali so lepi likovni izdelki,
ki bodo na razstavi v vrtcu.
Po delu v razredu smo odšli v vrtec.
Tam smo se igrali v kotičkih.
Za nagrado smo dobili bombone.
Dominik, Tin, Jan Porok – učenci 5. b

Srečanje z Rdečimi polhki
V naš razred so prišli »Rdeči polhki«.
Z njimi občasno sodelujemo pri
različnih dejavnostih.
Namen današnjega srečanja je bil, da
se pogovorimo o pesniku Francetu
Prešernu. Deklica Megi nam je prebrala črke s prosojnice. Izvedeli smo,
da bomo poslušali zgodbo o povodnem možu. Bili smo presenečeni, ker
pozna že vse črke. Nato smo v paru
risali povodnega moža.
Po končanem delu nas je
učiteljica Anita slikala s prijatelji iz
vrtca in našimi umetnijami.
Povabili so nas v njihovo igralnico,
kjer smo se skupaj igrali.
Nace in Jan Truden – učenca 5. b
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Ogled Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
• V torek, 29. 1. 2013, so učenci tretjih razredov v okviru knjižničnih informacijskih znanj
spoznavali značilnosti Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici.
Knjižničarka Anita Leskovec jim je predstavila prostore splošne knjižnice, še zlasti mladinski
oddelek, videoteko, študijsko sobo, spominsko sobo Jožeta Udoviča, veliko čitalnico in razstavni
prostor. Učenci so si z velikim zanimanjem ogledali razstavo o Maksimu Gaspariju in prisluhnili
pripovedim knjižničarke.
Ob koncu druženja jim je knjižničarka Anita pripravila posladek s pravljico, učenci pa so nastopili z recitacijami pesmi in predstavitvami spisov. Po prihodu v šolo so reševali delovne liste in
pisali vtise. Vas zanima, kaj so napisali. Preberite si sami.
Leonida Zalar, knjižničarka

Obiskali smo Knjižnico Jožeta
Udoviča v Cerknici

februar, 2013

MOJI VTISI IZ KNJIŽNICE:

Ogledali smo si razstavo o Maksimu Gaspariju

LAZAR: Knjižnica mi je bila zelo všeč, še posebej, ker nam je knjižničarka predstavila
knjigo o Jožetu Udoviču in njegovo sobo.
EMA: Obisk v knjižnici mi je bil zelo všeč.
Všeč mi je bilo, ker je bilo poučno.

• Všeč so mi bile knjige, všeč pa so mi bile tudi stare stvari. Rada sem si ogledala stare
slike. Videla sem star daljnogled.
Kara Drobnič

TIM: Bilo je zabavno, zanimivo in poučno.
Najbolj mi je bilo všeč, ko nam je knjižničarka prebrala pravljico. Najbolj všeč mi je bil
računalniški oddelek. Knjižnico v Cerknici
bi rad še enkrat obiskal.

• V knjižnici Jožeta Udoviča mi je bila všeč razstava razglednic Maksima Gasparija.
Všeč so mi bile pravljice. Ogledali smo si stare predmete in slike,
na katerih smo videli Jožeta Udoviča.
Ana Mlakar

LUKA POJE: V knjižnici mi je bilo lepo. Najbolj mi je bila všeč soba Jožeta Udovča. Všeč
mi je bilo, ko smo dobili bombone in ko smo
si ogledali slike in razglednice.

• Videla sem stare stvari, pa tudi slike. Ogledovala sem si knjige, pa tudi risanke.
Eva Lekan

JURIJ: Ko smo prišli v knjižnico, mi je bilo
že na začetku lepo. Najbolj všeč mi je bilo,
ko nam je knjižničarka prebrala tri zgodbe in
nas popeljala v domoznanski oddelek.

Vtisi učencev iz 3. razreda PŠ Iga vas:

• V knjižnici sem videl veliko knjig. Videl sem slike in
stare predmete. Všeč mi je bil stari daljnogled.
Martin Gerbec
• Videl sem slike, knjige in razstavo razglednic
Maksima Gasparija. Všeč sta mi bila kozarec in daljnogled.
Gašper Sterle
• Ogledal sem si razglednice. Tudi stare stvari in slike.
Videl sem knjige in staro uro.
Andraž Prevec

ANŽE: Všeč so mi bili stari predmeti in
Gasparijeve slike in voščilnice.
HANA: V knjižnici mi je bilo lepo, ker smo
na koncu dobili bombone. Lepo mi je bilo še,
ko nam je knjižničarka predstavila pravljice.
V knjižnici sem se malo zmedla, ker imajo
veliko oddelkov.
AJDA: Zelo mi je bilo všeč, ko je knjižničarka
prebrala pravljice in ko smo si ogledali
razstavo o Jožetu Udoviču in Maksimu
Gaspariju.
NINA: Knjižnica mi je bila všeč, ker je velika
in lepa.
NATALIJA: Imela sem se lepo. Šli smo v sobo
Jožeta Udoviča. Tam smo si ogledali njegove
slike in knjige, ki jih je napisal.
ALJA: V knjižnici mi je bilo zelo lepo, ko smo
pogledali razstavo Maksima Gasparija. Ko
smo se sprehodili po knjižnici, je bilo kar veliko knjig. Ko smo odhajali, smo se poslovili,
knjižničarka Anita Leskovec pa je vsakemu
dala po en bombon.
MATEVŽ: Zelo mi je bilo všeč, ker je bila velika knjižnica. Zanimivo je bilo.
JAKA RAVŠELJ: Zelo mi je bila všeč razstava o
Maksimu Gaspariju. Ogledali pa smo si tudi
stare predmete.
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nadaljevanje

Vrtinec so vidli čolnarji dereč,
al Uršike videl nobeden ni več …
Žene so si oddahnile,
ker svoje može so nazaj dobile.
Povodni mož zvabil je Urško
v temno noč.
Tako povodni mož
pokazal je svojo
nadnaravno moč.
Tristjan Pavlič

Prišla sta do doma,
kjer povodni mož je stanoval.
Uršika zala nesrečna je bla,
ker ostati mu zvesta je morala.
A bela Ljubljana čakala je na njo,
kdaj se vrnila bo.
Jakob Kandare

Voda zakrila je Urškin obraz
in valovi so jo odnesli v rečno vas.
Tam stanoval je povodni mož,
za Urško nabral nič ni rož.
Jokala je Urška,
trepetala od strahu,
zelo si je želela iti domu.
Bolj ko je jokala,
bolj je trpela
in nazadnje tiho umrla.
Lara Kočevar

Sonce je Ljubljanico že zdavnaj pokrilo.
A veter in morje razburkano je,
ker Urške nobeden ni videl več.
Al Urška kaznovana je bila,
ker brigat se zase le zna.
Urška odšla je z neznanim moškim,
saj sama je kriva bila.
Vse se je umirilo,
a Urške še vedno ni nazaj,
ker odšla je drugam na raj.
Nihče ni vedel, kje je,
a Urška potopljena še vedno je.
Neznani moški odšel je za njo,
ker zaljubljen je bil v njo.
Naja Mahne

Deroča voda je Urški glavo hitro ohladila,
prevzetnost je deklico lepo hitro minila.
Povodni mož jo vzame na svoj grad,
tam kot zlata ribica živi še danes.
Jan Sterle

Valovi šumeči izginjali so,
Ljubljanca počasi umirila se je.
Ljudje obstali od začudenja so,
jim za Urško zalo bilo je hudo.
Juna Drobnič

Uršiko zalo povodni je mož
odpeljal v kraje, kjer on ima moč.
Tam je postala imenitna gospa,
dobila je cele kupe zlata.
So vsi peli in se vrteli, kar se da,
se tam srečno imeli do konca sveta.
Katja Šebenik

Jo mož je odnesel v svoj dom,
je Uršika zala prav milo jokala,
pa mož ji zabrusi:
Prenehaj! Zdaj tu si!
Rada šla bi nazaj v moj lepi kraj.
Se mož je razjezil in zaropotal,
tako kot v življenju nobeden ni znal.
Ker Uršika zala tega se je bala,
tako je za vedno pod vodo zaspala.
Manca Mele

Odplesala sta v zlato palačo,
pokazal ji je zlato pahljačo.
Kljub bogastvu je Uršika zala,
vse življenje sama ostala.
Karin Lekan

Nihče več ni videl povodnega moža,
saj Uršiko zalo pri sebi ima.
Prešeren v vodo se ozira zaman,
nesrečen in sam kuje pesmi vsak dan.
Doroteja Prevec

Mladeniči zaman v valovih so njen obraz
iskali, da bi z njo lahko zopet zaplesali.
Tega ni več moči po tej tragični noči.
David Zabukovec

Povodni mož je Urško odpeljal
v svoje kraljestvo,
takorekoč v svoje mesto.
Iskali so Urško po dolgem in počez,
nihče ni posumil,
da ta mož je malo čez les.
Prijazen je bil do vseh ljudi,
na Urško pazil je vse dni in noči.
Ta zgodba tako se končuje,
da naša Urška na lepo potovanje odpotuje.
Boštjan Bartol

Obnova Povodnega moža v pesmi
Urška je prelepa bila,
zato si ni izbrala pravega.
Za ples se ni trudila,
al bo pravega dobila.
Urška od ljubezni je slepa bila,
zato zaljubila se je v povodnega moža.
Lepota povodnega moža je Urško začarala.
Plesala sta oba do onemoglega.
Ljubezen slepa jo je okrog prsta ovila,
a kmalu zatem se je v Ljubljanco izgubila.
Maruša Mihelčič

Čajanka
pri obutem
mačku
Učenci prvega
razreda smo
se januarja
podali na
posebno potovanje. Vse skupaj
se je začelo z velikim
paketom presenečenja. V njem smo
odkrili bralne zvezke, ki jih je poslal
obuti maček. Prav vsak zvezek je bil
že podpisan, kar pomeni, da nas obuti
maček dobro pozna.
Vsak ponedeljek in četrtek zjutraj se
zberemo v bralnem kotičku na čajanki. Na gugalnem stolu nas čaka obuti
maček in kot se za čajanko spodobi, so
tam čudežne skodelice in čudodelni
čaj, ki nam da moč za pripovedovanje.
Učenci se za pripovedovanje pošteno
potrudimo doma, tako da nas sošolci
v šoli pozorno poslušajo. Vsak teden
znova se veselimo novih zgodbic,
pesmic in poučnih pripovedovanj.
Po vsakem pripovedovanju smo bogatejši in samozavestnejši. Branje nas
tudi vsakodnevno razveseljuje, spodbuja našo domišljijo in širi obzorje.
Tekst in fotografije:
Valerija Škrbec in Nevenka Dražetič
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Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina

Na obisku v Slovenskem etnografskem muzeju
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina je imelo v programu za leto 2012 planiran tudi obisk
Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani. Le-tega je izvedlo v začetku prazničnega meseca decembra. Ena izmed
pomembnih dejavnosti delovanja Društva Ostrnic je tudi vseživljenjsko izobraževanje oz. neformalno izobraževanje, kjer
članice na prijeten način odkrivajo novo znanje. Slovenski etnografski muzej (SEM) je nedvomno prava zakladnica znanja,
kraj zanimivih zgodb in številnih predmetov, ki nas popeljejo v način življenja slovenskega človeka nekdaj pa tudi danes.
Do žive muzejske dejavnosti

Danes je muzej del novega urbanega kulturnega središča na Metelkovi, v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške
postaje. Konec leta 2009 je SEM zaključil
svojo petnajstletno kompleksno vsebinsko
prenovo z odprtjem druge stalne razstave
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Ob
njej in s prvo stalno razstavo Med naravo in
kulturo ter z vsemi gostujočimi in občasnimi
razstavami, raznimi delavnicami, muzejsko
trgovino, lončarskim ter tkalskim ateljejem
muzej presega pričakovanja muzejskega obiskovalca. SEM je prostor, ki ga ne moreš dojeti v času enega obiska. Zdi se namreč, da
razstavljeni predmeti vedno znova govorijo
drugačno zgodbo.

Odsevi daljnih svetov

Votivne podobe (foto: Alenka Veber)

Osrednji slovenski etnološki muzej

T. i. neevropsko zbirko so oblikovala tri
obdobja: 19. stoletje in prva desetletja 20.
stoletja, obdobje med 1923 in 1945 ter povojno obdobje. Izbrani muzejski predmeti
opozarjajo na povezave Slovencev z drugi-

mi kulturami sveta in prepletenost z njimi
in spodbujajo premisleke o širših razsežnostih posamičnih kultur. Skoraj neverjetna se
nam bo zdela zbirateljska strast slovenskih
misijonarjev. Z zanimivimi zbirkami predmetov so želeli v slovenski prostor prenesti
tudi del svojega védenja in zanimanja za neizmerno bogastvo ljudstev sveta in njihovih
kultur. Tako je npr. Knoblehar ob obisku v
domovino leta 1850 prinesel s seboj zbirko
predmetov, ki jih je zbral med Barijci in drugimi nilotskimi ljudstvi. Neprecenljiv je tudi
Baragov prispevek k takratni etnologiji in
lingvistiki. Napisal je prvi molitvenik v očipvejskem jeziku (Anamie-Masinaigan), prevedel evangelijske tekste Jesus Obimadisiwin
oma aking in jih leta 1837 izdal pri Baillyju
v Parizu. Istega leta je v Ljubljani izšla njegova etnološka monografija o zgodovini in
navadah severnoameriških Indijancev Popis
navad in zaderžanja Indijanov Polnozhne
Amerike; prav tako je Kranjskemu deželnemu muzeju ob koncu leta 1836 poklonil
prvo zunajevropsko zbirko predmetov.

Zgodovina Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) je neločljivo povezana z zgodovino Kranjskega stanovskega muzeja (ustanovljen 1821) ter nastajanjem etnografske
zbirke s sicer skromnim slovenskim delom.
Obsežnejša je bila zbirka t. i. zunajevropskega dela, zanjo so predmete darovali prvi
slovenski misijonarji: Irenej Friderik Baraga
1797 (1797–1868), Janez Čebulj (1832–1898),
Ignacij Knoblehar (1819–1858) ter Franc Pirc
(1785–1880) ter nekateri pomorščaki.
Začetek samostojnega etnografskega muzeja je bila ustanovitev etnografskega inštituta v stavbi Narodnega muzeja leta 1921
ter osamosvojitev leta 1923. Prvi ravnatelj
Kraljevega etnografskega muzeja je bil politik, etnolog in antropolog Niko Županič
(1876–1961), omeniti pa velja Stanka Vurnika (1898–1932), Županičevega asistenta in
od leta 1931 tudi kustosa.
Leta 1941 se je muzej preimenoval v Etnografski muzej. Šele po letu 1945 se je muzej usmeril v znanstveno raziskovanje. Leta
1964 se je muzej preimenoval v Slovenski
etnografski muzej.

Radovedno v muzejski svet (foto: Alenka Veber)
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Predmeti življenja, predmeti
poželenja

Da je muzej postal osrednja slovenska ustanova, so veliko doprinesle tudi t. i. Orlove
terenske ekipe (1948–1962). Plod monumentalnega zbirateljskega dela osemnajstih
ekip je bila tako tematska kot krajevna in
družbena raznovrstnost zbirk, oblikovanih
po uveljavljeni delitvi na materialno, družbeno in duhovno kulturo.
Med različnimi razstavnimi sklopi omenimo še razstavni sklop Družbeno in duhovno. Tako so npr. šege predstavljene glede na
priložnosti, ob katerih se pojavljajo: največ
prostora je namenjenega letnim šegam, pri
čemer so posebej poudarjene najpomembnejše šege na slovenskem etničnem ozemlju:
božično-novoletne, velikonočne in pustne
šege. Opazen del je na razstavi namenjen
ljudskemu verovanju, ljudski religioznosti
in praznoverju. Bogata in pomembna je tudi
muzejska zbirka votivov.

ETNOABECEDAŽ

Razstavni prostor za otroke in družine

Posebej dobrodošel pa je raziskovalni razstavni prostor na stalni razstavi Med naravo
in kulturo. Otroke vzpodbuja k prvim samostojnim korakom pri spoznavanju dediščine,

Med starimi slovenskimi skrinjami

(foto: Alenka Veber)

saj je zastavljen zabavno in poučno. Hkrati
pa otroke na nevsiljiv način popelje v svet,
v katerem so živeli v preteklosti, in tudi za
svet, v katerem živimo.
Društvo Ostrnice tudi v letu 2013 načrtuje obisk enega izmed številnih slovenskih
muzejev. ■

CAKEPOPS
Sestavine:
120 g biskvitnih ostankov
4 žlice ruma
sok dveh pomaranč
80 g margarine
80 g črne čokolade

150 g bele čokolade
lesene paličice
jedilne barve
različni posipi
Priprava:

Z rokami zdrobimo biskvitne ostanke, dodamo rum, sok, raztopimo
margarino in čokolado, jo dodamo
k masi in vse skupaj zmešamo. Maso
damo v hladilnik, da se strdi. Ko je
trda, naredimo kroglice in jih s pomočjo raztopljene čokolade nataknemo na paličice. Na pari stopimo belo
čokolado, jo različno obarvamo in
vanjo potopimo kroglice. Ohladimo.
V muzejski trgovini (foto: Alenka Veber)

Opravičilo Čebelarskemu društvu Loška dolina zaradi napake v članku

V zadnji številki Obrha je v članku Tradicionalni slovenski zajtrk na strani 23 prišlo do napake. Na ta dan so otroci v vrtcu in učenci v šoli
zajtrkovali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo. Čebelarsko društvo iz Loške doline je bil glavni donator medu in ne ga. Mohar, kot je bilo
zapisano v članku. Ga. Mohar je bila donatorka medenih izdelkov.
Zaradi napake se Čebelarskemu društvu iz Loške doline in bralcem iskreno opravičujemo ter se zahvaljujemo, da so prispevali k uspešni izvedbi
Tradicionalnega slovenskega zajtrka na šoli.
Hejdi Baraga
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Janja Urbiha

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

1930 Stari trg
– K solncu, svetlobi orel hiti
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z
namenom, da bi se ohranili
spomini, ki so vezani na vsebino
posamezne fotografije. Vabimo
vas, da tudi vi prispevate svoje
komentarje. Še posebej bomo
hvaležni, če boste opisali dogodke,
spomine ali celo osebe, ki so na
objavljenih fotografijah.

Kraj: Stari trg
Datum: 6. 1. 1930
Avtor: neznan
Zbirka: France Zabukovec
Skenirano in obdelano: Miloš Toni 8. 1. 2012
»Že tri tedne prej sem se veselil kdaj bo čas
v Črnomelj ... Ob uri me je že čakalo več
bratov in smo šli proti Starem trgu. Ob 2 uri
smo se vsedli na vozove, da se odpeljemo in
še nismo bili na cesti, ko se nam je polomil
voz. Poskačemo hitro dol in napravimo
drugi voz. Potem se odpeljemo proti Rakeku.
Veseli smo prepevali in komaj čakali, da
pridemo na Rakek. … Ob 9. uri se odpeljemo proti Ljubljani. Bila je že noč, komaj
smo čakali, da bi že videli Ljubljano. Ko
vidim postajo sem kar gledal … Ko pridemo
v Ljudski dom nas je peljal eden gor in je
pokazal prostore za spati. Ponoči pa je bilo
toliko podgan, da nismo mogli spat …
Ob 5. uri smo se odpeljali proti Črnomlju.
Gledali smo z vlaka Dolenjske vinograde v
Novem mestu smo videli ob reki tudi velike lepe ribnjake ... Tam so nas slovesno sprejeli ... Po
kosilu je bila telovadna skušnja. Ob 1. uri so bile litanije po litanijah javna telovadba. Dež je padal skozi med telovadbo. Nastopil sem prvič ... Iz Rakeka pa smo šli peš proti domu … Bog živi.«
je opisal dogajanje na Belokranjskem orlovskem taboru v Črnomlju 16. 5. 1921. Franc
Lavrič iz Pudoba 31.
Pri razkrivanju Šviglove strehe v Starem trgu so pod tramom povsem nepričakovano našli
dva zvezka zapiskov, ki jih je dolgoletni član Orlov, Franc Lavrič, zapisoval v letih 1921–23.
Bila sta že na kupu šare, namenjene za odpad. Zadnji hip jih je pred uničenjem rešil Franc
Zabukovec.

Na prvi zvezek je avtor zapisal »Opis Orlovskih
taborov, 16. decembra 1922« in v njem opisal tabore
med 16. 6. 1921 v Črnomlju pa vse do slavja 15.
obletnice Orla na Vrhniki leta 1923. Na drugi zvezek
je zapisal »Orlovski zleti in akademije 20. 1. 1921«
ter pripisal slogan: »K SOLNCU SVETLOBI OREL
HITI«. Zapiski pa vsebujejo popise omenjenih dogodkov med 28. V. 1922 in 24. IIV. 1923.
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http://cerknica.org/stareslike
Orlica Pavla
Ravšlej

Orlovski kroj za članice in mladenke so
sestavljali bela bluza z mornariškim ovratnikom in manšetami, temno moder suknjič in plisirano krilo enake barve, črne
nogavice in za članice orlovska čepica s
peresom kakor pri moških. Mladenke naj
bi imele lase, spletene v kite in prevezane
s črno pentljo.

Olica Štefka
Lavrič

Ta slika treh stanovskih članov je nastala
skoraj zagotovo na isti dan kot skupinska
fotografija starotrških orlov, ki smo jo
tudi že objavili na spletni strani.

Orel Franc
Lavrič
Pudob 31, kasneje
Stari trg
Kakor pri sokolih,
so si tudi pri orlih
prizadevali za
urejenost krojev
in so nanjo prek
glasil opozarjali
članstvo. Tako beremo leta 1923 v Orlovskem odborniku, da naj člani h kroju1
ne nosijo rjavih čevljev in neustreznih
jahalnih hlač. Posebej naj pazijo, da pero
na čepici ne bi »štrlelo naravnost navzgor
kot kakšnemu madžarskemu magnatu«,
čepice naj bi nosili bolj naprej kot nazaj,
tudi ne na uho in na vrat, k srajci sodijo
bel ovratnik in manšete itd.

1930 Stari trg – K solncu, svetlobi orel hiti

Kraj: Stari trg
Datum: 2. avgust 1922
Avtor: najverjetneje fotograf Kunc iz Ljubljane
Zbirka: zbirko hrani Župnijski arhiv Stari trg pri Ložu
Skenirano in obdelano: Miloš Toni 28. 3. 2012

Orlice in orli leta 1922
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Skupinska slika je objavljena tudi v knjigi Janez Kebe: Loška dolina z Babnim
Poljem, Lj. 1996, na strani 416 z navedbo
imen orlic. V omenjeni knjigi, na strani
413–414 je opisano dogajanje na istem taboru kot v tem prispevku, le da je opisano
po zapiskih Marije Kvaternik iz Šmarate.
Zanimivo je primerjati oba zapisa, ženski
in moški pogled na isti dogodek.
________________________________
Leto dni pred nastankom te fotografije,
točneje 25. VIII. 1921, je nastala tale zabeležka v Lavričevem dnevniku:

Orlovski tabor tudi
v Starem trgu

Imeli smo tudi v Starem trgu Orlovski tabor. Organizacija je bila ustanovljena že
1909. leta, pa do sedaj še nismo imeli nobene prireditve in ne nastopa telovadcev.
Sedaj, po vojski, leta 1919, smo prišli novi
člani v društvo in začelo se je z navdušenjem na novo delati.
Ustanovili smo Orlovski krožek, ki pred
vojsko ni deloval. G. Demšar je sklical
občni zbor, kjer smo določili orlovski odbor in tako se je začelo. Tri fante smo v
Ljubljano poslali na delovodni tečaj. Tečaja se je udeležil tudi naš načelnik. On se je
res potrudil, da bi bili dobri telovadci.
Na binkoštni ponedeljek smo imeli telovadni tečaj, učitelj je bil iz Ljubljane, brat
Rupnik. On nas je začel nagovarjati za tabor. V kratkem času je bila tudi seja in na
seji se je tudi sklenilo, da bo Orlovski tabor
letos tudi v Starem trgu. Eni člani so si začeli napravljati Orlovske kroje, tako da jih
je bilo skupaj 16, naraščajnikov v krojih je
tudi bilo 16, orliških pa je bilo 10. Začeli
smo zbirati prispevke za godbo. Dekleta so
šla po vaseh nabirat dobitke. Dela je bilo
veliko. Ko so prišli zadnji dnevi, pa ga je
bilo še več.
V petek in soboto smo prišli vsi člani na
telovadišče. V petek zjutraj smo šli po les k
Lesni zadrugi, eni člani so pripeljali mlaje.
Dekleta pa so delale vence.
Petek popoldne pa pride brzojav, da ne
smemo prirediti veselice in ne telovadbe,
ker je umrl naš kralj Peter I. Mi smo bili
vsi žalostni, brat prednik se je še tisti dan
odpravil v Logatec, da bi zvedel, kako in
kaj. Čakali smo, kaj nam sporoči. V soboto
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popoldne je prišel brzojav od brata prednika, da tabor se sme prirediti, ljudska veselica pa ne in da godba sme igrati samo
do šeste ure zvečer. Ko smo to zvedeli, smo
bili zopet bolj veseli in nadaljevali z delom.
Telovadišče je bilo pravokotno, spredaj
je bila načelnikova miza, in dva odra za
dva predtelovadca, na desno je bil oder za
godbo, okrog dve vrsti sedeži, zadaj pa so
viseli krogi, levo pa prostor za veselico, pa
trije paviljoni: gostilna, jedila in slaščarije.
Okrog telovadišča je segal venec, pri vhodu je stal mlaj in še eden pred domom.

Prišli so z Rakeka, Logatca …

Zunaj smo gotovi z delom, sedaj pa še malo
v dvorano, potem pa večerjat in zopet na
telovadišče. Treba je bilo stražiti pred Sokoli. Pripovedovali so nam že prej, da nam
bodejo podrli vse mlaje in razmetali po telovadišču. Ko je prišel čas, pa si niso upali.
V nedeljo zjutraj spet nazaj v Stari trg. Bratje iz Ribnice so bili že tukaj. Ob 9. uri smo
odkorakali skupaj v Lož, tam smo počakali
še druge goste, ¼ na deseto so se pripeljali
z Rakeka, Logatca, Vrhnike, Cerknice, Velikih Lašč in iz Ljubljane in godba iz Viča.
Brat prednik je imel pozdravni govor in ob
10. uri je bil odhod.

februar, 2013

lovadce. Niso mogli verjeti, da bi lahko en
kmetski fant kaj takega delal.
Ko je minula telovadba, pa je ljudstvo začelo odhajati. Bratje Orli in sestre Orlice
in naraščaj so se kmalu odpeljali domov.
Iz Ribnice pa so morali ostati čez noč, ker
niso mogli domov. Konj je izgubil podkev
in kovač je ni hotel pribiti nazaj.

Sokolske kritike

Nabrane dobitke pa smo spravili za prihodnje leto. Tako smo končali prvi Orlovski
tabor v Starem trgu.
Bili smo vsi srečni, ker je šla po redu telovadba in korakanje v sprevodu je šlo izvrstno. Kakor ponavadi tudi kritike ni manjkalo. Pa zato se mi ne zmenimo. Sokoli so
sestavili en velik članek v Slov. Narod čez
Orle, posebej čez našega starega organista
in celo hišo. Niso mogli počakati do druge
nedelje, da bi videli, kako se bo njim obneslo. Mi smo imeli v Ložu sprejem gostov.
Sokoli so nas posnemali, pa se jim ni posrečilo. Šli so z godbo naproti, pa niso nobenega pričakali. Potem so pa molčali in
se iz njihovih ust ni več slišalo ne od Orlov
ne od Sokolov.
Bog živi!

Sprevod: prva je šla godba, potem prapori, za njimi člani, pa narodne noše, potem
fantovski naraščaj Orliči, gojenke in potem civilni člani z znaki, za njimi pa še
preprosto ljudstvo.

Lavrič
(Prirejeno po rokopisu)

Kaj se je dogajalo na taboru?

V Starem trgu je bilo toliko ljudi ob straneh, da so se konji umikali sprevodu. Ob
11. uri je bila maša, po maši pa kosilo. Večino ljudstva je bilo, ki so kar s seboj prinesli za kosilo, da ni bilo treba domov, da
ne bi kaj zamudili. Ob 1. uri je bila skušnja
in litanije. Preoblekli smo se in začela se je
javna telovadba. Ljudje so komaj čakali, da
nas vidijo.
Spored pri telovadbi: I. članske proste
vaje za l. 1921, II. novočlanske proste vaje
za l. 1921, III. voditeljske proste vaje za l.
1921/22, IV. Orliške proste vaje za l. 1921,
V. Orlice skupna vaja, VI. Gojenke s simbolično vajo. Ljudje so se čudili, kako se
more tako naučiti, da delajo kar vsi hkrati.
Za orodje tudi sprva niso vedeli, za kaj so.
Potem so postavili še drog in bradljo in začeli so telovaditi, da je bilo veselje gledati.
Ljudstvo je kar strmelo in občudovalo te-

Viri:
• Franc Zabukovec
• Kroji slovenskega Sokolstva in
Orlovstva med letoma 1863–1941,
Sergej Vrišer
• Franc Lavrič: zvezek: »Opis Orlovskih
taborov«, rokopis
• Janez Kebe: Loška dolina z Babnim
Poljem, Lj. 1996
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DAMIJANA ŠKRLJ

Stare slike iz
babičine omare …

V

cerkniškem obnovljenem Jurčkovem
taboru sta Miloš Toni in Janja Urbiha
predstavila zanimiv projekt »Stare slike«, ki
ga lahko na spletu spremljamo že tri leta.
Stare podobe, shranjene v skenirani obliki in
s komentarji objavljene na spletu, imajo za
nalogo predvsem ohranitev nekdanje podobe naših krajev (občine: Cerknica, Loška dolina in Bloke), ljudi, šeg in običajev, narečne
besede … Danes ta zanimiv projekt podpira
že 15 prostovoljcev, ki svoj čas, znanje, lju-

bezen do naše zgodovine z nami brezplačno
delijo na spletu. Njihovemu delu, zbiranju in
ohranjanju lokalnega izročila lahko sledimo
preko vsakodnevnih objav na spletni strani
http://stareslike.cerknica.org/. Gradivo (fotografije - skenirane in nato vrnjene lastniku,
podatki o slikah ipd) je zbrano iz različnih
virov, pri čemer se prostovoljci poslužujejo
informacij iz lokalnega okolja, posegajo pa
tudi po uradnih virih, kot so npr. Slovenski
etnografski muzej, Slovenski šolski muzej
idr. Na več kot 1100 straneh ter okrog 6000
že obdelanih fotografijah si lahko ogledamo

res obsežno opravljeno delo, ki je med 250
do 300 spletnimi obiskovalci na dan že dobilo redne sledilce. Da si stare slike ogledujejo tudi tujci, je razvidno iz statistike, kjer je
zaslediti Kanadčane, Avstralce, Argentince,
Američane, Francoze, Srbe, Nizozemce idr.
Stare slike so torej izziv! In če vas mika, da bi
tudi sami prispevali svoj kamenček k mozaiku naše zgodovine, oddajte komentar na katero od slik, kjer prepoznate svoje sorodnike,
znance, delček dogodka ipd. Potegnite stare
slike iz babičine omare in jih s komentarjem
objavite na spletu. ■

Janja Urbiha

20. blagoslov konj v Šmarati

Z

ačetek dvajsetletne tradicije sega v leto
1993, ko smo se na pobudo ljubiteljev in
lastnikov teh plemenitih štirinožnih prijateljev in ob pomoči takratnega kaplana Janeza
Mihelčiča prvič zbrali okrog prijazne, majhne in zelo stare cerkvice na meji snežniškega
posestva in v gozdni rob zamaknjene šmaraške cerkve, posvečeni mučenki sv. Marjeti.
Kljub hladnemu in deževnemu vremenu so
letos lastniki pripeljali k blagoslovu okrog 30
konj, radovedneže pa se že po tradiciji težko
prešteje. Pisano druščino športnih in kmečkih, velikih, majhnih in še manjših konj je
blagoslovil novi starotrški župnik g. Boštjan
Modic, tudi sam velik ljubitelj konj.
Šmaračani so se tudi letos izkazali in premražene konjenike pogostili s toplim čajem in
kuhanim vinom ter pecivom. Za spomin pa
vsakemu namenili še blagoslovljeno vodo in
sol ter simbolično darilce v obliki koledarja,
obogatenega s slikami blagoslova iz prejšnjih
let. Lepo darilce ob okrogli obletnici.

Večer smo najbolj zagnani zaključili pri Kandaretovih v Danah z ogledom treh krajših

foto: Borut Kraševec
filmčkov na temo jahanja in ob klepetu ter
skupnem ogledu televizijskega prispevka o
letošnjem blagoslovu v Šmarati na TV SLO 1.

Tisti, ki ste prispevek zamudili, ga lahko najdete v arhivu nacionalne televizije http://tvslo.si/
predvajaj/zegnanje-konj/ava2.154118961/. ■
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Trinajsti januar

T

rinajsti januar je dan vsakoletnega srečanja na Sv. Ani. Tudi letos
se je kljub slabemu vremenu zbralo preko tristo ljudi in prisluhnilo
prijetnemu kulturnemu programu, v katerem so sodelovali člani Društva
pihalni orkester Kovinoplastike Lož, pevski zbor Jasna, harmonikarka
Magda Mlakar, učenke Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Urška Zabukovec, Laura Antončič in Hana Truden ter domači pesnik Tone Šepec.
Srečanje je pozdravil župan Občine Loška dolina, gospod Janez Komidar, slavnostni govornik pa je bil predsednik odbora Notranjskega odreda Anton Mohorič.
O pomenu 13. januarja za Sveto Ano, malo vasico na prehodu med Loško in Štebersko dolino, ki je plačala velik davek med drugo svetovno
vojno, pa je v pričujočem zapisu lepo zapisal Tone Premk:
»Tu smo, na kraju, kjer so trinajstega januarja 1945. leta umrli Slovenci,
ki so se odločili, da bodo osvobodili Slovenijo. Tako so se odločili. Odločili pa bi se lahko tudi drugače. Bile so takrat odločitve in odločitve. Bile
so odločitve za boj proti okupatorju, za mraz, za nečloveške napore, za
lakoto, za tveganje življenja. Bile pa so tudi drugačne odločitve: odločitve
za tople vojašnice, za toplo obleko, za dobro prehrano. Vendar za ceno,
ki jo je določil okupator, za ceno izdaje in prezira. Za ceno izdajstva, za
ceno ubijanja tistih, ki so se bojevali za svobodo. Prisegli so, da bodo
ubijali, da bodo ubijali borce za svobodno Slovenijo. Ob teh srečanjih, ko
se spominjamo tukaj pobitih partizanov, povemo, kdo so pobiti. Njihova
imena so napisana na spomeniku. Ne povemo pa, kdo so bili tisti, ki so
jih pobili. Pa bi morali. Pobili so jih tisti, za katere nekateri zatrjujejo, da
so se tudi borili za Slovenijo. Pa ni bilo tako.
Prisegli so na okupatorjev meč, večinoma zapeljani in nevedni. Vendar,
prisegli so: »Prisegam pri vsemogočnemu Bogu, da bom zvest, hraber in
svojim nadrejenim pokoren, da bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom vodje velike Nemčije, z SS četami in
policijo, proti banditom in komunizmu kakor tudi njegovim zaveznikom
svoje dolžnosti vestno izpolnjeval za svojo slovensko domovino kot del
svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje.
Tako mi Bog pomagaj.« Takrat ob prisegi je general SS rekel tudi to: »Na
moj ukaz je zraslo slovensko domobranstvo. S pomočjo velikonemškega
Rajha smo vas izvežbali, oblekli in oborožili. Sprejemam vas v borbeno
skupnost svojih vojakov.« In pred prisego je poudaril: »Vaš škof vas je to
jutro pripravil. Čistega srca stojite tu, da bi položili zaobljubo vojaka.«
Nekateri domobranski častniki so se zavedali političnega pomena javne
prisege, saj so v večini že prisegli kralju Petru II. Razdvojeni so poslali
zastopstvo k škofu za mnenje in škof jim je zagotovil, da lahko prisežejo.
In prisegli so, da se bodo pod nemškim vodstvom borili proti banditom
in komunizmu. In borili so se. Tudi tu pri sveti Ani. Pa je bil to res boj, je
bil to le spopad? Ne. Tu je bil pomor utrujenih partizanov. Po vsaki bitki
se preštejejo zmagovalci in poraženi. Praviloma so v spopadih mrtvi, ranjeni in ujeti. V tem spopadu so bili le mrtvi in ujeti partizani. Ranjenih
partizanov ni bilo. Ranjene so domobranci pobili. Za uspešen poboj jih
je na Rakek prišel pohvalit in nagradit celo general Rupnik.
V Termopilah, na kraju, kjer so Špartanci, ki so branili prehod, padli v
neenakem boju proti napadalcem, piše: »Postoj popotnik, spomni se, tu
ležimo mrtvi, ker smo branili domovino.«
Tu – na Sv. Ani ne ležijo pokopani junaki. Le skromen spomenik z imeni nas
spominja na ta poboj, ki se ga danes spominjamo. Počastimo njih spomin.
In ko bomo spet šli tod, postojmo, spomnimo se, umrli so za domovino.« ■

Spoznal sem brata
Nad taboriščem Dachau je lebdel grozeč oblak,
vonj po sežganem mesu vdiral je v barake,
na stražnem stolpu pihal je v piščal SS-vojak
in s puško meril na človeške okostnjake.
Pred barakami so ležali kupi mrtvih siromakov,
izbuljenih oči brez solz, ki tožijo iz odprtin lobanje,
o hrepenenju po svobodi, o krutosti nacističnih vojakov,
ki jim storjen zločin je bil pogoj v napredovanje.
Imela z bratom sva številki šestih mest,
njegova je bila na hitro prepoznavna,
razporejen sem bil v rajon močvirskih cest,
brat kot žival za medicinske preizkuse dr. Brauna.
Minevali so dnevi, tedni, dolgi meseci brezupa,
prezebli, lačni smo vlačili težki valjar po cestišču,
neštetokrat sem si želel popiti čašo strupa,
saj bil sem le številka in ne človek v taborišču.
Na roki so mi pili kri z malarijo okuženi komarji,
s podhlajanjem telesa sem prestajal nepopisno bolečino,
na kraju so me dali mojega življenja gospodarji
v »Sonderkomando«, posebno krematorijsko skupino.
V izmenah noč in dan sem polnil krematorijevo žrelo,
umazana, goreča trupla so zlovešče prasketala,
iz dimnikov peči je kot vulkan rdeče zažarelo,
pepel kosti, človeškega mesa mi polnil je srce, dihala.
Težko, le včasih sem spoznal umrle sotrpine,
SS-ovske zveri so jih spreminjale v nakaze,
od bičanja številne, črvov polne gnojne brazgotine
so jim zmaličile nekdaj ponosne, dostojanstvene obraze.
Nekoč, kot da bi slutil, sem obrnil truplo mrtvega trpina,
na njega presušeni roki sem zagledal bratovo številko,
kakor da sanjam me obšla je mrzlo-topla bolečina,
tresoč sem ga objel, pobožal nežno, nežno kakor cvetočo bilko.
Pred krematorijevo odprtino je spokojno ležal mrtvi brat,
bil je le kup štrlečih udov in napetega trebuha,
a vem, pred smrtjo so razpokana odprta usta zadnjikrat
v življenju prosila: »Kruha … kruha … kruha«.
V obupnem joku sem potisnil brata med plamene,
v trenutku se je spremenil v oblak pepela,
bil bi srečnejši, da je brat potisnil v ogenj mene …
Oprosti mi, odpusti, dragi brat, to kruta vojna je hotela.
Tone Šepec
Pesem je napisana v spomin bratoma
Gustlnu in Ludviku Demšarju z Rakeka.
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Vesna Tlaker Žunter, dr. med., zdravnica specialistka dermatovenerologije,
Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ob svetovnem dnevu luskavice
Luskavica – svetovni zdravstveni izziv

O

rganizacije bolnikov – v Sloveniji je to Društvo psoriatikov s sedežem v Mariboru in številnimi podružnicami po vsej državi – od leta 2004 obeležujejo 29. oktober kot svetovni dan luskavice. Luskavica je pogosta
bolezen kože, ki običajno poteka kronično, dolgotrajno. Njenega vzroka natačno ne poznamo, vemo pa, da ni
nalezljiva. Pojavi se lahko pri komer koli in kadar koli. V nasprotju s splošnim prepričanjem se navadno ne
pojavlja družinsko. Običajno se kaže s pordelimi, zadebeljenimi, s srebrnkastimi luskami pokritimi, od okolišnje zdrave kože ostro omejenimi spremembami. Najpogosteje prizadene kožo nad komolci, koleni, križem in
v zatilnem delu lasišča. Pri večini bolnikov poteka na manjši površini, spremembe lahko obsegajo tudi velike
površine kože in včasih močno srbijo. Luskavica se lahko pokaže tudi na nohtih ali prizadene sklepe. Bolnike z
luskavico bolj ogrožajo srčno-žilne bolezni; pri njih se pogosteje pojavljajo debelost, sladkorna bolezen, depresija, visok krvni tlak, kajenje in alkoholizem.
Bolniki s kroničnimi boleznimi kože se pogosto srečujejo s strahom in nerazumevanjem svoje okolice. Zaradi
presenečenih ali celo zgroženih pogledov okolice skušajo kožne spremembe prikriti, včasih pa se celo popolnoma umaknejo iz družabnega življenja.
Dermatologi imamo danes na voljo več različnih učinkovitih in varnih zdravil, s katerimi lahko obvladamo ali
močno olajšamo skoraj vse oblike luskavice. Lokalna terapija – kreme in mazila – še zdaleč niso edina zdravila,
ki so na voljo. Poleg fototerapije, to je obsevanja z ultravijoličnimi žarki, lahko dermatolog pri bolnikih s težavno ali obsežno luskavico, ki prizadene npr. več kot 10 % telesne površine, predpiše zdravljenje s tabletami ali
biološkimi zdravili, ki se uporabljajo v obliki injekcij.
V Sloveniji so na voljo praktično vse oblike zdravljenja luskavice, kot jih poznajo drugje po svetu, in dostopne
so vsem bolnikom, ki jih potrebujejo. Zato želimo, da bi dogodki, kot je Svetovni dan luskavice, pomagali informirati tiste bolnike, ki bi morda potrebovali učinkovitejše zdravljenje, pa ne vedo, da obstaja, in pa splošno
javnost, ki bi morala poznati to pogosto bolezen in jo sprejemati z razumevanjem. ■

Nina Jerič, sekretarka

Krvodajalec je car
Večletno vlaganje
v odnose z ljudmi
v domačem kraju
prinaša tudi rezultate
na področju krvodajalstva. Vedno se lahko zanesemo na udeležbo krvodajalcev v polni meri, tako
da zadostimo potrebam po zalogah krvi v tistem
obdobju. Tudi na Zavodu RS za transfuzijo smo
dobro zapisani kot zanesljivo območje, na katerega lahko računajo, da bomo zagotovili zadostno količino krvi. Glede udeležbe krvodajalcev
smo tako v letu 2011 in 2012 beležili 1. mesto
med 56 območnimi združenji Rdečega križa v
Sloveniji glede na število prebivalstva. Zato se
lahko zahvalimo krvodajalcem, ki redno prihajajo na akcije in darujejo del sebe za druge.
V svoje vrste vabimo tudi mlade, ki dopolnijo 18
let in večkrat se zgodi, da z njimi prvič pridejo
tudi starši. Tako pogumno dejanje je res neprecenljivo in v letu 2012 zaznavamo 78 novih krvodajalcev, ki so prvič darovali kri, kar predstavlja
od novo vabljenih 18% udeležbo.

Ob koncu leta obiščemo vse 9. razrede
v osnovnih šolah in jim damo popotnico z informacijami o krvodajalstvu, ki
jo ponesejo s seboj v srednje šole. Tak
pristop pripomore, da krvodajalstvo, to humano
noto, približamo mladim in lahko računamo, da
so to potencialni krvodajalci z mlado in zdravo
krvjo, ki se bodo nekega dne odločili darovati kri.
Sama sem že drugi mandat v komisiji za krvodajalstvo, ki deluje na ravni Slovenije in tudi v
skupini za pogovore z Ministrstvom za zdravje.
Postavljamo cilje, nove trende, razvijamo krvodajalstvo, opozarjamo na nepravilnosti, izmenjavamo dobro prakso, borimo se za sredstva,
skušamo ustvariti idealne pogoje za krvodajalca, da daruje kri, skratka vse kar je povezano
s krvodajalstvom, nam zavidajo že zdaj mnoge
države članice EU.
Za vodenje evidenc potrebujemo informacijsko
podporo, kjer sem kot vodja od leta 2008 aktivno sodelovala in zdaj že zaznavamo potrebe še za
posodobitev tega programa, ki bi bil tehnološko

izpopolnjen in še bolj učinkovit ter prijazen krvodajalcem. Imamo še veliko dela in nalog, da to
razvijemo, ustvarimo klicni center RK za krvodajalstvo in pa strateško postavimo cilje na tem področju. Težko razumljivo, ampak poskušali bomo
vse moči usmeriti, da povečamo število krvodajalcev med mladimi, ki bodo postali stalni krvodajalci, s katerimi bomo razbremenili krvodajalce, ki so darovali kri že več kot 25-krat. Šele takrat
bomo lahko rekli, da imamo v slovenskem prostoru dovolj krvodajalcev, ki lahko vsak trenutek
darujejo kri. Vsem krvodajalcem, ki so nesebično
darovali kri v letu 2012 in s tem pomagali bolnim
in ponesrečenim, se zahvaljujemo. Resnično je
naše geslo Krvodajalec je car. ■
Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke
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Erika Švara

Pomen »skritega znanja« za posameznika
in družbeni razvoj
Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili kadar koli in kjer koli.
Dobro je vedeti, kje in kako jih lahko ovrednotite ter zakaj bi to storili.

Za več informacij:
tel.: 05 / 721 12 87, e-naslov: erika.svara@zavod-znanje.si
www.lu-postojna.si, vpnz.acs.si

AKCIJA STERILIZACIJ
IN KASTRACIJ MAČK
od 1. 2. do 15. 3. 2013

Vsi, ki boste svoje mačke pripeljali na poseg v času akcije, sodelujete
v nagradnem žrebanju za privlačne nagrade.
Ob predložitvi kupona je v času akcije v vseh naštetih ambulantah
cena sterilizacije 60 € in kastracije 40 €. Cene vsebujejo DDV.
V akciji sodelujejo veterinarske ambulante:
• Veterinarska ambulanta Rex, Domžale (041 680 495)
• Veterina Noe, Radomlje (070 550 590)
• Veterinarska postaja Postojna
in izpostava Cerknica (031 674 180)
• Veterinarska ambulanta Hrpelje (05 68 00 199)
• Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica (05 7145 010)
• Veterinarska postaja Vrhnika (01 7502 552)
Na poseg je treba žival predhodno naročiti po telefonu.
Več o poteku akcije sterilizacij in kastracij mačk lahko preberete na
spletni strani Zavetišča Horjul: www.zavetisce-horjul.net/akcija


info@zavetisce-horjul.net

Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in kraj

Telefonska številka

Število
sterilizacij

Število
kastracij

ŽIG ambulante in podpis veterinarja

Udeleženec s pristopom k nagradni igri soglaša, da se lahko
njegovi v nagradni igri zbrani podatki uporabijo za namene
nagradne igre. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in kraj bivanja ter prejete nagrade
javno objavijo. Pravila sodelovanja v nagradni igri so ves čas
akcije dostopna na: www.zavetisce-horjul.net/akcija

Če želimo poudariti vse bistvene konkretne in neposredne prednosti,
ki jih prinaša vrednotenje predhodno pridobljenega znanja, lahko izpostavimo tri osnovna področja: osebni vpogled, učinkovitejši razvoj
poklicne kariere in hitrejša pridobitev izobrazbe ustrezne smeri. Na
ravni osebnega vpogleda dobi posameznik na podlagi premisleka
in vodenih aktivnosti informacijo o tem, kaj je že dosegel in kaj si
še želi, na osnovi katere lahko sprejema ustreznejše in bolj premišljene odločitve na vseh življenjskih področjih. Uporabnost za razvoj poklicne kariere se izrazi v prepoznavanju svojega potenciala,
premišljenemu načrtovanju in izgradnji kariere, večji mobilnosti in

Očitno je torej, da moramo biti na skrita znanja in njihove koristi pozorni tako vsak posameznik sam pri sebi kot tudi izobraževalne organizacije in snovalci izobraževalnih sistemov, delodajalci in svetovalci
v postopkih kariernega razvoja, saj za vsakogar prinašajo določene
prednosti, ki se nadalje izrazijo tudi v družbenem in ekonomskem
napredku. ■

Izpolnjeni kupon pošljite na naslov:
Zavetišče Horjul, Smrečje 55, 1354 Horjul,
s pripisom AKCIJA

Izziv vsekakor pomeni vprašanje prepoznavanja in dokazovanja takega
Strokovni delavci
znanja, česar se na nacionalni ravni
za vrednotenje v
lotevamo na podlagi projekta Vreizobraževalnih
dnotenje in priznavanje neformalneorganizacijah, kjer
ga znanja (VPNZ), ki ga sofinancirata
izvajajo aktivnosti
Evropski socialni sklad in Ministrstvo
za vrednotenje
za izobraževanje, znanost, kulturo in
neformalno
šport. Pri tem nam kot uspešni primepridobljenega
ri lahko služijo nekatere visoko razvite
znanja, vam lahko
evropske države (npr. Francija in Nibrezplačno pomagajo
zozemska, ki imata to dejavnost zglepri vrednotenju
dno zakonsko urejeno). Vrednotenje
predhodno
in priznavanje neformalnega učenja in
pridobljenega znanja
izkušenj je eden od ključnih ukrepov,
in izkušenj ter pri
ki podpira uresničevanje koncepta
načrtovanju vaše
vseživljenjskega učenja, saj omogoča,
izobraževalne ali
da se vrednoti in priznava vse učepoklicne poti.
nje ne glede na življenjsko obdobje
in učno okolje. V Sloveniji v okviru
zgoraj omenjenega projekta trenutno deluje 15 izobraževalnih organizacij, ki zagotavljajo aktivnosti takega vrednotenja. V Notranjsko-kraški regiji je bila na javnem razpisu za izvajanje te dejavnosti
izbrana OE Ljudska univerza Postojna, Zavod Znanje Postojna, ki
bo izdelala model ugotavljanja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja, v postopek vrednotenja vključila 36 odraslih iz različnih
ciljnih skupin, skrbela za informiranost širše in strokovne javnosti o
dejavnosti priznavanja predhodno pridobljenega znanja ter sodelovala na strokovnih srečanjih projektne skupine ACS ter na zaključni konferenci leta 2014 predstavila rezultate projekta. Kot partner v
projektu aktivno sodeluje tudi Šolski center Postojna.

prilagodljivosti potrebam trga dela. Prednost poznavanja in dokazovanja svojih tihih znanj pa se kaže tudi v možnosti za hitrejšo pridobitev ustreznejše izobrazbe, saj na podlagi spoznanj v postopku
vrednotenja posameznik lahko dokonča prekinjeno izobraževanje,
spremeni smer, nadaljuje izobraževanje ali pridobi NPK – nacionalno poklicno kvalifikacijo.

IZPOLNI
STRANKA

sakdo si skozi različne življenjske izkušnje nabira bogato znanje.
Znanja, s katerim ljudje razpolagamo, torej ne pridobivamo le v
šoli ter poklicnih izpopolnjevanjih in tečajih, temveč tudi skozi naše
profesionalno in prostovoljno delo, hobije, druženje s prijatelji in
opravljanje družinskih obveznosti. Pogosto si napačno predstavljamo, da je znanje le tisto, kar lahko dokažemo s formalno listino –
spričevalom ali certifikatom, zato se naših ostalih veščin, kompetenc
in znanja niti ne zavedamo, o njih ne govorimo in jih ne izpostavljamo, četudi nam omogočajo učinkovito ravnanje in upravljanje v
raznolikih poklicnih in osebnih okoliščinah. Govorimo o tihem ali
skritem znanju, ki pomeni veliko gospodarsko in družbeno izgubo, če ostaja neizkoriščeno.

IZPOLNI
VETERINAR
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Zavod Rihtarjeva domačija vabi na

Velikonočni
dobrodelni pohod
iz Babnega Polja (756 m) na Babno Polico (757 m)

Velikonočni ponedeljek, 1. aprila 2013, ob 11.30
Skozi eno izmed prikupnejših vasic v občini Loška dolina
vodi tudi pešpot Iz Babnega Polja do Goričic – Po poteh izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega (V. pohod bo 18. maja 2013).
Ker omenjena pot sodi med daljše pohodne poti (18 km),
se je Zavod Rihtarjeva domačija odločil, da pripravi še
velikonočni dobrodelni pohod iz Babnega Polja na Babno Polico.
Pot nas bo vodila po kolovozni poti, ki je nekdaj veljala za
glavno prometno žilo do hrvaške meje.
Babna Polica nedvomno sodi med pohodniško zanimive cilje
v občini Loška dolina in v širši Notranjsko-kraški regiji.

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





Izhodišče in cilj poti:
Javno parkirišče pred ž. c. sv. Nikolaja v Babnem Polju

Oznaka poti: pohod bo voden, pot pelje po kolovozu
Dolžina poti: 1 ura v eno smer ter 1.30 za vrnitev po daljši poti
Zahtevnost poti: Pot je nezahtevna in primerna za družine z otroki
Možnost vodenja izven pohoda:

Tako kot lani prvič, nas je vaščane tudi tokrat povabil Beno Žnidaršič
na silvestrsko rajanje v Lužarjevem skednju. V zahvalo za lanskoletno
in tokratno povabilo smo vaščani zbrali prispevke za nakup bona. V
imenu cele vasi sta ga Benu izročili Vida Mlakar in Boža Troha, ki je
ganjenemu invalidu prebrala še zahvalni govor.
Tudi tokrat je bilo zunaj kar precej mraz, v zelo domiselno preurejenem in opremljenem prostoru pa se je ob plesu kaj hitro segrelo. Za
muziko je skrbel kar Beno na prenosnem računalniku, Dragica pa je
poskrbela za jedačo in pijačo. Ko smo se začeli zbirati, se je že kuhal
slastni golaž, ki smo ga pomazali z doma pečenim kruhom. Vsak pa
je še kakšno dobroto prinesel s sabo, da so bile mize polne ves večer. Ob dobri volji in razigranem plesu smo se kar pozabili ustaviti ob
polnoči. Ampak vam povem, da je plesat z vozičkom prav posebna
izkušnja in prav lepo je videti, kako obvladajo dokaj zahtevno tehniko
premikanja.
Kakor mi je ob začetku praznovanja povedal Beno, ima še precej načrtov v zvezi s Podcerkvijo, prav tako s prireditvami in dogodki v Skednju. Preurejanje stavbe in urejanje okolice sicer še ni dokončano,
tudi cesta skozi vas je še razdrta, a osnovni prostor je več kot prijetno
urejen za druženje večje skupine ljudi. O teh njegovih načrtih se bova
pa še pogovorila, ko bo topleje in se spet vrne v vas.
Hvala, Dragica in Beno! ■
Sonja Butina

Zavod Rihtarjeva domačija, Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu,
GSM: 041 260 985
http://rihtarjeva-domacija.si/izrocilo-preteklosti/babna-polica/
Prispevek: 5 EUR, za otroke do 15. leta 3 EUR.
Prispevki bodo namenjeni obnovi Rihtarjeve domačije.
Pohodniki bodo prejeli zloženko, čaj ali kavo ter spominek.
Pohod bo ob vsakem vremenu in na lastno odgovornost.
Priporočamo pohodniško obutev.

Organizator:
Zavod Rihtarjeva domačija, GSM 041 260 985
www.rihtarjeva-domacija.si

Iz Babnega Polja na Babno Polico pelje zložna pot
foto: Alenka Veber

Spoštovani,
v zadnji številki glasila Obrh ste zapisali majhno in tudi nepomembno napako v rubriki »Obujamo spomine«. Čez cesto, nasproti cerkve, prva hiša za mostom ni bila prvi dom učiteljice Irene
Premk. Njen prvi dom v Loški dolini je bilo stanovanje v bivši šoli
Pudob, ki so jo, ko so začeli s poukom v šoli v Iga vasi, preuredili
v stanovanje za učitelje in deloma za potrebe gasilskega društva.
Zato so tej bivši šoli rekli tudi »šprukavnica«. Med drugo vojno so
jo belogardisti spremenili v utrdbo. Partizani so 15. septembra
1943. leta utrdbo zažgali. Priložena je fotografija požgane utrdbe.
Po vojni so ruševine počistili in na mestu nekdanje šole Pudob je
danes zapuščena kovačija Ludvika Gerla.
Pozdrav, Tone Premk

Uradne ure za poslovanje s strankami:
ponedeljek: 7.30–11.00 in 11.30–14.30

OBČINA LOŠKA DOLINA
Občina Loška Dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 70 50 670
faks: 01 70 50 680
e-pošta: obcina@loskadolina.si

sreda:

7.30–11.00 in 11.30–15.30

petek:

7.30–11.00 in 11.30–13.30

Uradne ure v sprejemni pisarni:

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

UPRAVNA ENOTA CERKNICA

POLICIJSKA POSTAJA CERKNICA

KRAJEVNI URAD STARI TRG PRI LOŽU
vsak torek: 8.00–12.00

POLICIJSKA PISARNA STARI TRG PRI LOŽU
vsako sredo: 9.00–11.00

