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in
HVALA KER DARUJETE KRI ZA ŽIVLJENJE!
Kri lahko darujejo vsi moški, ki jim je pretekel čas treh mesecev od zadnjega odvzema krvi in
ženske, ki jim je od zadnjega darovanja preteklo 4 mesece.
S seboj prosimo, da prinesete OSEBNI DOKUMENT (s fotografijo).
Na krvodajalsko akcijo NE PRIHAJAJTE TEŠČ, zato zaužijte lahek obrok!
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S tokratnim Obrh-om se veliko vračamo v stare čase. Že vrsto let za obujanje spominov skrbijo ustvarjalci spletne strani »stare slike« in predvsem
Janja poskrbi, da se v vsaki številki lahko vrnemo v pretekli čas, k našim
dedom, v minule zgodbe.
Tokrat nas pelje na Mašun, h logarjem in njihovemu vsakdanjiku. O tem,
kaj in kako so kuhali, sicer ne beremo v prispevku »stare slike«, ampak
prav gotovo si lahko predstavljamo, da je bila ta plat življenja v logarski
postojanki nekako taka, kot so se je spomnili na prvi delavnici o kulinarični tradiciji Loške doline in
Babnega Polja. In, če so imeli od pomladi do jeseni dovolj svežega cvetja za okrasitev doma, pa so
si čez zimo morda tudi oni pomagali z rožami iz papirja. Ne zgolj zaradi dekoracije, tudi za to, da so
(predvsem ženske) pokazali svojo spretnost, pridnost in občutek za lepo.
In morda so ob posebnih priložnostih tudi zaplesali kaj podobnega, kot smo lahko videli na območnem srečanju otroških folklornih skupin v Starem trgu.
Ob prebiranju omenjenih zgodb se boste, spoštovana bralka, cenjeni bralec, verjetno spomnili še
mnogih, ki ste jih slišali ali – tisti, malo starejši – celo doživeli. Če ne prej omenjenih, morda mlajšo, iz
poznih osemdesetih let, ko so organizirali prvo »Monte Žago«. Le dve fotografiji iz začetnega obdobja
tega tekmovanja objavljamo v tokratnem Obrh-u, če pa bi želeli videti več, se lahko obrnete na uredništvo, saj nam jih je avtor prispevka (in tekmovanja) posredoval kar lepo število.
Pohvale vredno število pa je bilo tudi tistih, ki so sodelovali pri izmenjavi starih semen in obudili stari
način trgovanja: »blago za blago«.
Ja, »blago za blago«… lepi stari časi!
Pa naj nas ne prežema nostalgija. Tudi danes se dogaja veliko dobrih zgodb. O mnogih lahko preberete v Obrh-u. So pa tudi zgodbe, ki so nam ušle in bodo ostale v spominu naših zanamcev. Morda
se nekoč pojavijo v rubriki »stare zgodbe«. Kdo bi vedel…
Lepo pomlad vam želim
urednica

(opomba: uvodnik ni lektoriran in za napake odgovarjam urednica)
Prijazen pozdrav, urednica

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. junij 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: Poprej v starih časih-skupina iz Unca, foto: Janja
Urbiha • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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Jože Gorše

Nadleški most praznuje
Kronologijo o nadleškem mostu bom
začel z letnico 1850.
Vaščani Nadleska so do polja in gozda morali prečkati potok Obrh, enako ga je morala
tudi živina, ki se je pasla na polju in ki je štela
do 80 glav. Za čredo je skrbel sezonsko najet
pastir, dva pomočnika pa sta bila vaščana, ki
sta se v vrstnem redu zamenjavala, dokler se
ni sklenil obroč in tako vrtel do konca paše.
Prehod čez potok ni bil prijeten, kadar je bila
voda višja, zato so vaščani menili, da bi bilo
nujno potrebno narediti nasip pri »Dili«, do
katere je bil že kolovoz, a so se iz meni neznanega vzroka odločili, da ga naredijo cca
300 m južneje, proti vasi Podcerkev. Kamnite skale in drobir so se obnesle do prve povodnji, ki je kot za šalo odnesla njihov trud
z nasipom, pa so sklenili, da njihove težave
lahko reši le betonski most.
Da je bil le ta res zgrajen že pred letom
1862, dokazuje članek, objavljen v NOVICAH 1862. leta na str. 320, ki je poročal o
smrtni nezgodi, ko je na tem mostu neka
ženska padla z voza in jo je deroča voda odnesla v smrt.
Most je imel pet mostnic nasipa na obeh
koncih mostu sta bila prenizka in ju je voda
odnašala, tako da ju je bilo treba znova in
znova obnavljati, a kljub temu je bil ta most
velika pridobitev za vas.
Ko je vojska kraljevine Jugoslavije pričela z
utrjevanjem rapalske meje z Italijo, je inženirski oddelek kraljeve vojske postavil razstrelivo za rušenje mostov v Nadlesku, Pudobu in Gorenjem Jezeru, na nadleškem so
postavili tudi protitankovske ovire in mine.
Vsi trije mostovi so bili porušeni 6. aprila,
1941. leta. Kamniti del nadleškega je bil v
celoti porušen, ko sta končni mostnici ostali
nepoškodovani.
Čez ruševine mostu so vaščani postavili leseno brv iz dveh desk na lesenih kobilah, kar
ni bilo preveč trdno, kar dokazuje naslednji
dogodek.
Jakob Koren - Šinčev iz Nadleska se je pošalil, da ima pametno kravo, ki gre raje po brvi
kakor da se zmoči. Tako sta s 700-kilogramsko kravo res šla čez brv, ki se je na sredini
pod tako težo prelomila in sta oba pristala
na kamniti ruševini, krava brez posledic, gospodar pa z zlomljenimi rebri. Seveda so se
reševalci ponorčevali, da je krava res pametnejša od gospodarja.
Ker je brv bila začasna rešitev, so se združeni lotili izdelave lesenega mostu, ki je že leta
1944 doživel podobno usodo kakor prejšnji.
No, tega ni bilo treba razstreliti, dovolj je bilo,
da so ga le odžagali in ga je odnesla voda. To

so storili nemški vojaki zaradi letališča na
polju, od koder so odvažali ranjence v Bari.
Vaška nuja in trma sta pljunili v dlani in postavili nov most, tokrat celo z ograjo. Les so
dali vaščani in tudi delali so ga sami, pa je,
kot zakleto, tudi ta most terjal nesrečo.
Prečno položene deske na mostu so pod
kolesi bobnele, kar je verjetno povzročilo
preplah pri vpreženi živali, da je pri skoku
podrla ograjo in v vodo potegnila voz in
drugo vpreženo žival. Kljub narasli vodi so
živali rešili pred utopitvijo, psihično pa so
ljudje dolgo trpeli zaradi možnosti, da se kaj
takega lahko zgodi vsakomur. Nesreča se je
zgodila 1952. leta.
Tega leta si je Alojz Komidar z vaškim odborom prizadeval dobiti okrajno soglasje za gradnjo novega mostu. Matevž Hace iz Podcerkve je služboval v Postojni, pod katere okraj je
spadala tudi Loška dolina, ki je pripomogel,
da se je 1953. začela gradnja. JNA je gradnjo
zavrnila zaradi prenizke nosilnosti.
Zidarska dela je prevzel Kočevar - Bajtarjev
iz Kozarišč, nadzor dela Drago Lekan iz Starega trga, tesarstvo Zdravko Kraševec iz Starega trga, izkop in dovoz peska pa Špehova
iz Šmarate. Brezplačno pa so pomagali pri
vseh delih vaščani Nadleska.
Pri izkopu za nove temelje so odkrili, da so
prvotni temelji kamnitega mostu bili postavljeni na borovih pilotih, čez katere so bili
položeni hrastovi tramovi.
Iz zapisnika, najdenega pred kratkim, sem
izvedel, da je vojna odškodnina za porušeni most znašala 291 000 dinarjev, ocenjena
24. 8. 1945, cenilca pa sta bila Vinko Žagar
kot predsednik in Arko kot tajnik okrajne
komisije.
Naj pred zaključkom povem še to, da me je
1961. leta, ko sem delal v Kovinoplastiki v

Lesen most okrog leta 1946. Na sliki Viktor Mulec
– Rajdkov in Justa Žnidaršič – Namretova
(Janja Urbiha - Kozarka)

Pudobu, na dvorišču obrata ogovoril starejši
gospod z vprašanjem, ali sem vaščan Pudoba. Po mojem zanikanju je izrazil željo o snidenju z nekom iz vasi. Poklical sem Jerneja
Intiharja - Bercinovega, ki je v gospodu spoznal kraljevega rezervista za naš kraj, tega pa
je najbolj zanimal podatek o graditelju pudobskega mostu. No, zvedel je, da so ga naredili Italijani v letih 1942-1943, dokončan
pa je bil po drugi svetovni vojni.
Gospod je priznal, da je 1941. on poveljeval enoti za rušenje, pudobskega pa je
osebno zminiral. Kaj moremo, taki se imajo tudi za heroje.
Letos je nadleški most star 60 let, ki je občutil
več kot toliko povodnji, temperaturne razlike,
tresljaje kamionov, traktorjev … erozijo in ni
čudno, da je nestabilen, razcapan, zarjavel …
skratka: je zgaran mož na majavih nogah, ki
hrepeni po pomoči, opori in hvaležno nam
bo služil še stoletje. Pomagajmo mu! ■
Ustni vir: Janez Škrbec, Franc Gregorič,
Matevž Bavec, Alojz Komidar
V natis oddal: Mirko Komidar

Nadleški most je potreben sanacije (foto: Mirko Komidar)
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Jera Razdrih

Na kratko iz
občinskega sveta

POMLAD?

Marca je potekala 16. redna seja
Občinskega sveta Občine Loška dolina, na
kateri so svetnice in svetniki obravnavali
15 točk dnevnega reda.
Po potrditvi zapisnika in pregledu realizacije sklepov
je potekala druga obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina.
Na podlagi prve obravnave predloga sta prispela dva
amandmaja, ki so ju svetnice in svetniki potrdili.
Tako se bo naziv »častni občan Občine Loška dolina«
podeljeval vsakih 6 let namesto vsakih 8, priznanje
»bronasti grb Občine Loška dolina« pa bodo prejeli
vsi t. i. zlati maturanti in ne le tisti z vsemi doseženimi točkami na maturi. Končno je bil sprejet tudi
predlog samega odloka. Nato sta bila v prvi obravnavi sprejeta predloga Odloka o plakatiranju in oglaševanju v občini Loška dolina ter Odloka o ravnanju z
zapuščenimi vozili v občini Loška dolina. Po skrajšanem postopku so svetniki sprejeli Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, kjer se je
v statusnih določbah dodalo, da v sestavo šole sodi
vrtec Polhek z enoto Stari trg in enoto Iga vas. Prav
tako je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni
pravici Občine Loška dolina na nepremičninah. Nato
so svetnice in svetniki obravnavali Predlog sklepa o
dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Loška dolina za leto 2013
in ga soglasno potrdili. Soglasno je bil potrjen tudi
predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina. Z Elaboratom o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Loška dolina se svetniki niso strinjali in so ga s petimi glasovi proti zavrnili. Pod točko o kadrovskih
zadevah je Občinski svet imenoval dva predstavnika
v Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica, in sicer Zdenka Trudna in Bernarda
Turka. Na dnevnem redu pod kadrovskimi zadevami
je bilo tudi imenovanje vršilca dolžnosti direktorja
Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik.
Po burni razpravi in več predlaganih sklepih je Občinski svet končno sklenil, da se razveljavi postopek
imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik. Zadnje tri
točke dnevnega reda so zajemale poročila Nadzornega odbora Občine Loška dolina, in sicer o opravljenem nadzoru na programu porabe 1805 – šport
in prostočasne aktivnosti, o opravljenem nadzoru
porabe na proračunski postavki – drugi operativni
odhodki 402999 vertikalno po proračunu 2012 ter o
opravljenem nadzoru proračunska postavka 19007
– regresiranje prevozov učencev. Vsa tri poročila so
svetnice in svetniki potrdili. ■

E

na od dobrih strani življenja na našem malem izposojenem koščku sveta so menjave letnih časov. Kljub vse večji zabrisanosti prehodov med njimi, imamo na
srečo še vedno štiri. Pomlad, poletje, jesen in zimo. V Kaliforniji na primer take sreče
nimajo. Kot sem ravnokar izvedela iz zanesljivih virov, tam poznajo mraz le v obliki
ledeno mrzlega smoothieja.
Prav zima se letos zelo trudi izpodriniti marsikomu najljubši del leta – pomlad. Noče
in noče se posloviti od nas. Pravzaprav ji to težko zamerim, saj so naši kraji res lepi,
pa vendar bi bilo pošteno in prijazno od nje, če bi dala tudi svoji tradicionalni naslednici priložnost, da užije naše lepote. In tudi nam, da končno začnemo uživati
v blagodejnih pomladnih sončnih žarkih, za katere sem prepričana, da izboljšajo
razpoloženje prav vsakega od nas. Sicer smo pri nas nizkih temperatur vajeni, saj
živimo v neposredni bližini »slovenske Sibirije«, po čemer smo tudi vseslovensko
prepoznavni, ampak tudi v Sibiriji kdaj pa kdaj posije sonce.
Zimsko spanje je lahko prav prijetno in tudi nujno potrebno, tako za naravo kot za
ljudi, vendar pa mora imeti tudi počitek svojo mejo. Prepričana sem, da smo se letos
prav vsi lahko naužili zimskih radosti. Snega je bilo dovolj za vse vrste otroškega
veselja in vsesplošne rekreacije, vključno z odmetavanjem snega z dvorišč in iskanja
avtomobilov pod snegom. Najverjetneje se bodo z mano strinjali tudi največji snežni
navdušenci in trmasti zagovorniki mrzlih zimskih mesecev. Edino Eskimi bi znali
malo ponergati nad to mojo trditvijo. Ampak, če so moje informacije prave, teh v
Loški dolini za zdaj še ni.
Zaradi upornosti letošnje zime zamujamo tudi z urejanjem vrtov ob svojih hišah,
z začetki rekreacijskih treningov v naravi in na splošno z vsemi prijetnimi opravili
in dejavnostmi, ki jih po navadi prinaša ta letni čas. Zato s še večjo nestrpnostjo in
zaskrbljenostjo pogledujemo na sosedove vrtove v upanju, da nas sosedje vsaj letos
ne bi prehiteli pri vrtnarskih opravilih. Če bolje premislim, pa tistim od nas, ki vsako
leto z manjšim zamikom začenjamo s tem, neobičajna dolžina letošnje zime pride
celo prav. Vsaj letos nam mogoče ne bo treba prepričevati znancev in prijateljev,
da je ekstremno pomanjkanje časa krivo za naš še neobdelan vrtiček. Še ena dobra
stran tega pa je, da bomo še pred skokom v pomladna oblačila lahko do konca in še
temeljiteje izpeljali vse očiščevalne diete, ki smo se jih do pomladi namenili izpeljati.
Zato bomo potem s še večjo samozavestjo zasijali v vsej svoji prenovljeni notranji in
zunanji lepoti.
Zadnjih nekaj stavkov je seveda prej tolažba kot moje resnično prepričanje, saj tudi
sama že prav hrepenim po dolgih sprehodih v dvoje, čez s soncem obsijane, mehke
zelene travnike, v spremstvu rahlih pomladanskih sapic, ki nam božajo lica in nežno
mršijo lase in ob spremljavi milozvočnega petja sitih in zadovoljnih ptic, ki gnezdijo
v krošnjah mogočnih dreves … Čeprav pomladi letos fizično še nismo imeli priložnosti okusiti, pa se prav gotovo že čuti v naših srcih, kajne? ;-) ■
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»Ne zdaj, srček«
Tistim, ki ste predstavo videli, naj
osvežim spomin, tistim, ki je niste, pa tule
predstavljamo celotno ekipo:

N

a kaj pomislite ob naslovu prispevka? Da prav res ne bi šel zdaj po drva v drvarnico, da
sploh nisem pri volji za igranje »človek, ne jezi se« z otroki, da se mi prav res ne da delati
palačink …
Mnogo asociacij, ki jih je ponudila tudi gledališka predstava s tem naslovom v izvedbi amaterskega gledališča Delavko prosvetnega društva Svoboda Loška dolina.
Komedija »Ne zdaj, srček« (z originalnim naslovom »Not now, darling«) je bila pravi izziv za
domače gledališke ustvarjalce. Začenši z režiserjem Borutom Zakovškom, ki je tekst prevedel
iz angleščine in ga tudi priredil. Kot sam pravi, je komedijo videl na ekranu (filmsko izvedbo)
in takoj ga je tako pritegnila, da je napel »vse sile«, da je prišel do teksta. In dobil ga je v Veliki
Britaniji, pri avtorju Rayu Cooneyu.
Borut se je močno zakopal v delo in porabil skoraj leto dni za prevajanje in priredbo teksta
ter pripravo predstave.
Konec lanskega poletja je bil režiser pripravljen na začetek vaj in skupina se je prvič zbrala
24. avgusta. Enajst igralcev in dva sodelavca, zadolžena za vso podporo ekipi. In med igralci
kar šest debitantov!

BORUT ZAKOVŠEK
je pri 21-ih letih sramežljivo stopil na oder, pod
taktirko - mnogim starejšim članom društva zelo
priljubljenega režiserja
in velikega mentorja - gospoda Jožeta Staniča! Borut je
»kot goba« srkal znanja, nabiral izkušnje, brskal, iskal … včasih kar malo »čaral« in danes – brez lažne skromnosti – lahko rečemo,
da ga, kot igralca in kot režiserja, pozna vsa
srenja amaterskih odrov.
V predstavi igra Arnolda Croucha, krznarskega mojstra, umetnika, samotarja, neusklajenega s poslovnim svetom, »skreganega« z računi in denarjem, neobčutljivim za
ženske čare in v stalnem strahu, vendar vedno pripravljen pomagati.
DAMJAN STAMENOVIĆ
– ENZO – DEBITANT
v vlogi Gilberta Bodley,
solastnika podjetja Bodley, Bodley & Crouch.
Že 20 let srečno poročen mož verjame, da je
98 % moških nezvestih,
ostala dva odstotka pa so lažnivci. Ker se službeno srečuje z mnogimi
damami, vedno najde kakšno, na katero
»vrže oko« in jo skuša zapeljati.
MARGARETA PERUŠEK – DEBITANKA
v vlogi Janie McMichael, plesalke na drogu in
trenutne
»prijateljice«
Gilberta Bodleya. Mlada
dama,
ki ve, kaj hoče – in hoče plašč iz
krzna kanadske kune, pa naj se zaradi tega
drugi »na glavo postavijo«. Ali bo po njeno
ali pa bo odšla »domov sama leč«.

»Ne zdaj, srček« utrinki s predstave (foto: Edo Šega)

NIKO OŽBOLT
Niko je navdušen rekreativni športnik in dokazuje, da šport in kultura
še kako sodita skupaj. Po
odigrani košarkarski tekmi je ravno prav »ogret« še
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za vaje na odru in – kot režiserjevo »drugo
oko« - stalno »sitnari«: več akcije, hitrejši
tempo, atraktivno gibanje …
Harry McMichael je tako uspešen poslovnež, da si prav lahko privošči vsaj eno ljubico, če okoliščine omogočijo, pa še kakšno za
povrh. Pomaga si tudi z grožnjami, da doseže svoje, a tudi njega »vrže iz tira« eno samo
naključno srečanje …
KATJA TELIČ
– DEBITANKA
v vlogi Maude Bodley,
direktorice firme Bodley,
Bodley & Crouch. Zaradi
naporne službe si je nameravala privoščiti mesec dni
počitnic, a se je že po štirinajstih dneh vrnila
domov. Pa je naredila »celo štalo« - pred njo
je potrebno skriti moževo ljubico. Le kako?
ROSANA TRUBAČEV
V gledališču si je nabrala
že precej »kilometrine« in
odigrala veliko različnih
vlog. Začela je – kot večina v naši skupini – s stranskimi, danes pa je absolutna
kandidatka za »Viktorja amaterskih odrov«
(samo še nekdo si ga mora izmisliti).
Miss Tipidale je v svojega šefa Arnolda zagledana tajnica. Da bi pomagala ohraniti dobro ime podjetja, teka kot »bebava kukavica«
in skriva ljubice, išče spodnje perilo … oh,
kaj bi svet brez pravih tajnic!
NEJA NAHTIGAL
– DEBITANTKA
v vlogi Sue Lawson, tajnice
in ljubice gospoda McMichaela in dolgoletne koruznice gospoda Lawson.
Njen šef (in ljubimec) ji kupi
plašč, za katerega pa ne vemo natančno, kaj
je. In ko se Sue zazdi, da plašč nima več pravega »blišča«, ostane ne le brez njega, ampak
tudi brez obleke.
MIHA RAZDRIH
– DEBITANT
v vlogi gospoda Lawson,
ki na sedežu firme Bodley,
Bodley & Crouch išče svojo ženo Sue. »Nabildan« gospod ni eden tistih, ki nasede leporečju, zahteva konkretne odgovore in če je
potrebno, zna pokazati tudi mišice. Ob lepih
mladenkah se sicer tudi njemu »pocedijo sline«, a ima svojo Sue najrajši.
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KATARINA RAVŠELJ
Katarina je absolutno
»deklica za vse«, kar znamo v gledališču še kako
ceniti. Gledališko predstavo bi, potem, ko je že
pripravljena, uprizorili brez
marsikaterega »zakulisnega« delavca, tudi
brez režiserja, brez Katarine pa nikakor. Skrbi za vse, tudi za režiserjevo pijačo ...
Gospodična Wittingham je manekenka, ena
od mnogih, ki jih najemajo v krznarski firmi.
Zaradi »don juanskega« obnašanja gospoda
Bodleya gdč. Wittingham le pomanjkanje
časa reši pred »neukrotljivimi rokami«.
ANDREJA BUH
V društvu, katerega članica je od leta 1981, je
bila že vse: od igralke,
režiserke, šepetalke …
do »glavne čistačice«, pa ji
še vedno ni vzelo volje. Pravi, da je pravzaprav lažje igrati v gledališču
kot v življenju.
Gospa Frencham si lahko privošči krzneni
plašč, ki jo bo grel v mrzlih dneh na ladji.
Z možem hitita v pristanišče v Liverpool, a
se nikakor ne moreta najti. … da bi jima le
ladja ne ušla ...
EMIL KANDARE
– DEBITANT na odru
Gledališču se je pridružil
pred nekaj leti kot »prevoznik rekvizitov. Pa je
kar takoj »padel notri«
in pomagal povsod, kjer
sta njegovi nadvse spretni roki prišli prav.
Njegovo znanje je neprecenljivo, saj skupaj
z Ivanom in Borutom najdejo najboljšo (in
najcenejšo) rešitev.
Gospod Frencham je ladijski poveljnik in
mudi se mu v pristanišče. A kaj, ko njegova
žena ne more brez krznenega plašča, ki ga
seveda prodajajo v centru Londona, kjer je
nemogoče najti parkirno mesto. Znova in
znova išče svojo ženo in poskrbi za dodatno
zmedo med krznarji.
IVAN ZABUKOVEC
Ivanu je dvorana kulturnega doma že dobrih
30 let »drugi dom«, v katerem v času priprave gledaliških uprizoritev zagotovo prebije
več časa kot doma. Je mizar, električar, pleskar, scenski, tonski in luč mojster … je »ata
in mama« skupini, ki poskrbi tudi za obliže
na rano, za boleče koleno ali za »antibiotik«
pri prehladu. Zna popraviti čevelj, ki se mu
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je med predstavo zlomila peta, zašiti odtrgani gumb, poravnati neukrotljiv koder las …
Zna dvigniti moralo, kadar peša, »okarati«,
če nismo pridni in predvsem pohvaliti, kadar si to zaslužimo.
MARINKA OBLAK
Poprime tam, kjer še »malček manjka«. Nepogrešljiva je predvsem na vajah, saj v vlogi
šepetalke pomaga pri učenju teksta. Ker je
tudi sama odigrala kar nekaj vlog (prvič je
stopila na oder že leta 1977, ampak pozor,
takrat je bila še zelo, zelo mlada, da ne boste dobili napačne predstave), zna, zmore in
hoče sooblikovati predstave, ki tudi z njeno
pomočjo postanejo čudovita celota.
Ekipa je delala od avgusta, pa do 7. decembra
na preko štiridesetih vajah intenzivno, zagnano in z veliko, veliko volje. Ves trud je bilo
moč tudi videti na predstavah. Nasmejali so
se že osnovnošolci, ki so že tradicionalno obiskali javno generalko. In polni dobre volje so
bili tudi ostali obiskovalci, ki so si predstavo
ogledali bodisi na domačem odru v Starem
trgu (kjer smo predstavo ponovili šestkrat)
bodisi na gostovanjih – v Cerknici, Loškem
Potoku in tudi v Domu španskih borcev v
Ljubljani. Vedno nam je uspelo napolniti dvorano, pravzaprav so bile predstave razprodane
že kar v predprodaji. To je vsem udeležencem
predstave v veliko čast in veselje, potrditev
dobrega dela in nagrada za ves vloženi trud.
Kar nekaj članov ekipe sodeluje v društvu
preko 30 let in v lanskem letu smo prvič v
vseh teh letih prejeli tudi Linhartove značke. Na premieri predstave »Ne zdaj, srček«
jih je predsednica sveta Območne izpostave
JSKL Cerknica, gospa Rebeka Hren Dragolič
podelila:
BRONASTE LINHAROTVE ZNAČKE Darji Kandare (Prevec), Ludviku Krajcu, Tomažu
Kraševcu, Marjetki Nelc, Stankotu Palčiču,
Katarini Ravšelj, Aji Trudn, Darku Zabukovcu in Vesni Zabukovec.
SREBRNE LINHARTOVE ZNAČKE so prejeli Fani Prevec, Rosana Trubačev in Marinka
Oblak (Komidar), ZLATO LINHARTOVO
ZNAČKO pa Niko Ožbolt. Ivan Zabukovec,
Borut Zakovšek in Andreja Buh pa smo prejeli ČASTNE LINHARTOVE ZNAČKE.
S premiero in podelitvijo Linhartovih značk
smo tako simbolično obeležili devetdeset
let delovanja DPD Svoboda Loška dolina.
Skromno, a prisrčno, ob 100 letnici pa bodo
razmere – upamo – bolj naklonjene tudi amaterski kulturi in takrat si bomo mogoče lahko
privoščili tudi malo razkošja.
Lahko pa rečemo, da je razkošje že, da kulturniki lahko ustvarjamo in da gledalci v naših
stvaritvah lahko uživate.
Lepo in prijetnih dni polno pomlad vam želimo člani amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška dolina. ■
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Otvoritev razstave Silvane in Anje Lautar
»Veselje, sreča, ljubezen, žalost, jeza, upanje ... ljudje si nenehno zastavljamo številna
vprašanja, ki so povezana s čustvi. Kaj doživljamo ob posameznih čustvih? Zakaj jih največkrat ne pokažemo pred drugimi? Kaj druge
razveseli, kaj vznemiri, kako to pokažejo, kaj
se v njih dogaja, o čem razmišljajo?
Svoja čustva lahko izražamo na več načinov,
čeprav se nam včasih zdi, da imamo samo dve
možnosti - ali da direktno izrazimo čustvo ali
pa ga zadržimo zase. Verbalno ali neverbalno.
Eni čustva zlijejo v verze, drugi spet skrijejo
med note ali izrazijo z gibom, nekateri pa jih
odenejo v barve. Takrat govorimo o izraznem
slikanju, oblikovanje zaznav pa vodita intuicija ali inspiracija. Barve namreč doživljamo
zelo čustveno. Nekatere nas poživljajo in nam
vlivajo energijo, spet druge nežno pomirjajo.
Do barv imamo zelo oseben odnos, zato nam
izrazno slikanje odpira vpogled v notranji svet
ustvarjalca.«
Tako je uvodoma na otvoritvi razstave Silvane in Anje Lautar 15. marca v Enoti knjižnice Maričke Žnidaršič spregovorila knjižničarka Anđelka Pogorilić.
Silvana v prostorih starotrške knjižnice ni
razstavljala prvič in jo sprejemamo kot »staro znanko«. Je ljubiteljica narave, ki ji ljubezen nesebično vrača, odkrivajoč njeno čisto,
popolno lepoto in občuduje drevesa, njihove
korenine, hribe, steze, vodo …

foto: Marta Žnidaršič

Od leta 2003 je članica Društva notranjskih
kulturnikov »Krpan« Cerknica, pa tudi Kul-

turno umetniškega društva »Pa-leta«, prav
tako iz Cerknice, v okviru katerega obiskuje tečaje slikarstva. Do sedaj je imela osem
samostojnih in sedemindvajset skupinskih
razstav.
Silvanina hči Anja
je
diplomantka
matematike in
fizike. Pred štirimi leti pa je
na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani vpisala še
študij likovne pedagogike.
Njeno ustvarjanje zajema predvsem področje kiparstva in keramike, kjer deluje pod mentorstvom akademskega kiparja Mirka Bratuše. Področje jo je
pritegnilo zaradi tehničnih izzivov, hkrati
pa ji glina kot material predstavlja tudi stik
z naravo.
Anja je imela doslej šest skupinskih razstav,
med njimi tri keramične mednarodnega značaja. Imela pa je tudi že dve samostojni razstavi, in sicer v Mestnem muzeju Ljubljana ter
Galeriji zavoda za kiparstvo v Ljubljani.
Silvana in Anja sta razstavo poimenovali
»Sedem čustev« in tako je ob otvoritvi spregovorila mag. Karmen Bajec, akad. slik.:
»Vsaka likovna stvaritev vsebuje globoko preobražena čustva, speljana skozi vidni aparat
čutnih zaznav. Zaznave potekajo do mož-

ganskih centrov, kjer imamo shranjene možganske sheme. Te oblikujejo naše vtise o videni podobi. Tako pretvorjena slika posreduje
vzdušje in čustveno razpoloženje gledalcu.
Nato jo prebere skozi svet svojih čutil in zaznav preko izkušnje razpoloženja, v katerem
se nahaja.
Na ta način spoznamo, da vidni aparat igra
pomembno vlogo pri dojemanju slike, predvsem zato, ker integrira izkušnje in zaznave.
Tako sta spoznali tudi Silvana in Anja, ki
svoja čustva na tokratni razstavi vpletata kot
sestavni del slikarstva.
Razstavljena dela sta tematsko naslovili z
naborom čustev, kot so: spokoj, bolečina, igrivost, jeza, melanholija, nemoč in strast. Vsaka od avtoric se svoji paleti čustev približuje
s svojstvenim videnjem. Medtem ko so Silvanina dela upodobljena s predmetnostjo podob
iz narave, so Anjina abstrahirana do elementarnih likovnih prvin, kot so ploskev, barva,
oblika. Silvana kot slikarski samouk raziskuje
simbolne podobe iz znanega sveta, kot na primer: hrib, drevo, obzorje. Likovna pedagoginja, slikarka in kiparka Anja pa raziskuje
oblike v materialu in razvija njihov izraz.
Vezni člen njunega ustvarjanja se pojavi ob
dvogovoru njunih slik, ki si stojijo nasproti.
Obe imata jasno dodelano likovno usmeritev in krepko začrtan format, s katerim kadrirata izseke pomembnih detajlov. Kar pa
presega tematiko o sedmih čustvih, ki sta si jo
ustvarjalki izbrali, je preobrazba sentimenta
v ustvarjanju likovnega dela. To pomeni, da
sta likovnici v procesu dela presegli čustva ter
sliko čutno, razumsko ter duhovno ponotranjili. Vse to namreč sliko sestavlja in ji daje
karakter konstruktivne življenjske moči.
Mati in hči se slikarsko prepletata in si podajata roko, ne samo v življenju, temveč tudi v
edinstveni izkušnji slikarske razstave, kjer se
obe likovno dopolnjujeta in krepita. S to mislijo razstava predaja znanje
dveh generacij likovno
opreznim gledalcem.«
Samo otvoritev je s petjem
pospremil prvi
tenor
New
Swing Quarteta
- Božidar Dare
Hering in večer je
bil več kot popoln. 
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Miha Jernejčič

Igrali smo se gledališče

N

a območnem srečanju otroških gledaliških skupin »Igrajmo se gledališče«, ki
je 26. marca dopoldne potekalo v Kulturnem
domu Stari trg pri Ložu, so se predstavile
štiri skupine. Osnovnošolskemu občinstvu
so vrstniki iz Cerknice, Nove vasi in Starega trga pokazali, česa se učijo pri dramskih
krožkih.
Domačini iz Starega trga pri Ložu so na odrskih deskah prikazali svojo interpretacijo televizijske oddaje »Moja Slovenija« z Mamo
Manko, Petrom Mankočem, Nino Zidar
Klemenčič in drugimi gosti, ki jim je vprašanja postavljal kdo drug kot Mario Galunič.
Težave v »Luninem kraljestvu« so nam odigrali in predvsem odplesali učenci OŠ Notranjski odred Cerknica, za konec pa smo
dvakrat videli, kaj se je z »Uršiko zalo« zgo-

dilo po tistem usodnem
plesu s povodnim možem. Predstavo sta namreč odigrali tako skupina iz OŠ Toneta Šraja
Aljoše Nova vas kot tudi
druga dramska skupina
domačinov – OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu.
Srečanje si je ogledala
strokovna spremljevalka
Simona Zorc Ramovš, prejemnica Severjeve
nagrade (najvišjega priznanja za amatersko
igro), ki se že vrsto let ukvarja z gledališko
dejavnostjo. Mentoricam Tatjani Lekan,
Daši Joželj Kranjc, Martini Kočevar in Ta-

tjani Petrovič je podala strokovno oceno posameznih nastopov ter jim priporočila smernice
za prihodnje delo. Glede na to, da je bila na
odru velikokrat kar precejšnja gneča, se za prihodnost gledališke dejavnosti pri nas ni bati. 

Barbara Lah

Aktivni orkester

P

ihalni orkester Kovinoplastike Lož v zadnjih mesecih ni počival. Igrali so na dveh
koncertih, zraven pa že vadijo nov program,
ki ga bodo izvajali na naslednjih nastopih.
7. februarja so v športni dvorani OŠ Grahovo
združili moči učenci OŠ Grahovo in glasbeniki orkestra ter tako počastili ne samo kulturni
praznik, ampak tudi pustni čas. Večer je potekal v dveh delih. V prvem so se predstavili
učenci, v drugem pa so kulturni večer obogatili glasbeniki s solisti Gašperjem Štefančičem
na trobenti, Zoranom Žagarjem na klarinetu,
Anemarija Štefančič in Matjaž Žnidaršič pa s
petjem. Koncert je potekal v prijetnem in prazničnem vzdušju.
23. marca so glasbeniki svoje dodali na prireditvi ob 70-letnici bitke v Jelenovem Žlebu.
Slavnostni govornik prireditve je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Poleg
pihalnega orkestra pa so zraven nastopili tudi
Kvartet Gallus, harmonikarica Slavica Marinković, operna pevka Galina Tubejša, postregli
pa so tudi z recitacijami, ki so jih predstavili
Aleksander Valič, učenci OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica in učenci OŠ Stara Cerkev ter
borke oziroma njihove sorodnice. Pihalni orkester Kovinoplastike Lož je pod dirigentsko
palico Tadeja Jermana spremljal prihod in
odhod praporščakov na oder.
Godbeniki pa imajo še veliko načrtov. Vse
zelo prisrčno vabijo na dobrodelni koncert,
ki bo 20. aprila v Športni dvorani OŠ Stari trg

ob 19. uri. Omogočimo fantku Blažu Turku,
ki ima cerebralno paralizo, in njegovi družini boljše življenje, zato pridite in pomagajte.
Orkester pa bo izvedel tudi tradicionalno
budnico za prvi maj po vaseh Loške doline,
zato jih tudi pridite poslušat in pozdravit kar
v vaši vasi. Ob lepem sončnem dnevu bodo
izpeljali tudi pohod na Snežnik. Uspešno
dosežen vrh bodo pozdravili s koračnicami.
Pripravljajo pa se tudi na predstavitveni nastop za osnovni šoli Stari trg in Grahovo, ki
bosta izvedena v mesecu maju. Ta nastop je
namenjen predvsem temu, da bi orkester
pridobil nove člane, saj le s številčnostjo

glasbenikov lahko izvrstno izvajajo. Zato
člani Pihalnega orkestra Kovinoplastike
Lož vabijo vse glasbenike in glasbenice,
da se jim pridružijo in skupaj delijo svoje
glasbeno znanje. Pogoj za pristop k orkestru je le igranje na inštrument. Vaje potekajo ob torkih 19.30–21.00 in pa ob petkih
od 19.30–22.00. Zato le pogumno in se nam
pridružite.
Čeprav prihaja pomlad in z njo spomladanska utrujenost, Pihalni orkester Kovinoplastike Lož ne počiva. Si pa člani želijo, da ta
utrujenost ne bi vplivala na vas in da se boste
z veseljem udeležili njihovih nastopov. 

Koncert v Grahovem
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Janja URBIHA

Dan za ples 2013

T

udi letos se je v začetku marca v cerkniškem kulturnem domu odvila območna revija plesnih ustvarjalcev.
Letos se je na prireditev prijavilo nekaj
manj plesnih skupin, kar pa nikakor ni
vplivalo na kvaliteto prikazanih točk. A
sem prepričana, da lepe plesne korake
zmorejo tudi drugi in ne samo tokratni
nastopajoči, ki svoje znanje pilijo in nadgrajujejo v KD Rak Rakek, v plesni skupini Eremite iz Nove vasi ter v Baletnem
društvu Postojna. V KD Rak so pripravili
4 plesne nastope, vse pod mentorstvom
Teje Novak. Iz Nove vasi je plesno znanje pokazala plesalka Nika Zabukovec, ki
je svojo plesno točko pripravila skupaj z
mentorico Vesno Turšič.
Kar 5 nastopov je na revijo prijavilo Baletno društvo Postojna, kar dokazuje, da
njihovo kvalitetno delo zadnjih 6 let bistveno pripomore k dvigu plesnega znanja
v našem prostoru.
Vse nastope Baletnega društva so plesalke
iz Rakeka, Cerknice in Loške doline pripravile skupaj z mentorico Jeleno Milovanović. Kljub temu da so deklice primarno

balerine, svoje vaje občasno nadgradijo in
dopolnijo tudi s koraki in gibi sodobnega
plesa. In plod tega dela so pokazale na omenjeni reviji.
Hana, Tinkara in Dominika, ki skupaj plešejo pod imenom Labodke Stari trg, so pripravile točko sodobnega plesa z naslovom ODBOJ DOTIKA, za katero so navdih našle v
igri odbojke, ki jo dekleta obožujejo. Dekleta
so aktivno sodelovala že pri sestavi nastopa.
Začetek ustvarjanja je bil pogovor, v katerem
so brskale za idejami, kako bi odbojkarske
gibe pripeljale v plesno predstavo. Te so
združile z elementi sodobnega plesa in kmalu se je nabralo dovolj gibalnega materiala za
4-minutno predstavo, ki so jo nadgradile še
z govornimi vložki in samostojnim ustvarjanjem plesnega ritma, zato nekateri odlomki
niso potrebovali glasbene podlage. Tako je
nastala zanimiva, izvirna, inovativna točka.
Povsem nekaj drugega, kot smo vajeni iz baletnih predstav.
Zadnjo točko revije je odplesala naša Tinkara v solo plesni točki, ki je tudi razveselila
s presenečenjem, saj je pot Zvezde Repatice
domiselno odplesala z unikatnim plesnim
dodatkom, imenovanim »poi«.

Prav vse plesne korake je skozi predstavo
spremljalo budno oko strokovne spremljevalke Petre Pikalo, ki je po končanem
nastopu mentoricam prenesla svoje mnenje in oceno nastopov. Petra, samostojna
ustvarjalka na področju kulture, plesalka,
koreografinja in pedagoginja v kulturi,
predavateljica na Akademiji za ples, je zadolžena tudi za izbor skupin, ki bodo našo
regijo zastopale jeseni na območni reviji
plesnih skupin. Z nestrpnostjo pričakujemo njen izbor.
Prireditev v organizaciji Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, OI Cerknica,
so omogočile Občine Cerknica, Bloke in
Loška dolina. 

Matjaž Žnidaršič

Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku

S

lovenski kulturni praznik smo ponovno obeležili s prireditvijo, ki jo je v sodelovanju z Občino Loška dolina, Osnovno šolo heroja
Janeza Hribarja in sodelujočimi društvi pripravil Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik.
Združeni kulturni ustvarjalci Loške doline so predstavili pester in zanimiv program. Na prireditvi so sodelovali pevski zbor Jasna pod
vodstvom Jasne Lekan, Ženski pevski zbor Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič, kvartet Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož,
in učenci OŠ heroja Janeza Hribarja, ki so pod mentorstvom učiteljice Tatjane Petrovič predstavili zanimiv igrani program z zgodbico o
povodnem možu. Prireditev je vodila Vesna Kovač, ki je poleg svojih voditeljskih sposobnosti predstavila tudi svoj pevski talent.
Na prireditvi seveda nismo uspeli združiti vseh, ki se v Loški dolini udejstvujejo na področju kulture. Nekateri so na dan kulturnega
praznika izpolnjevali svoje kulturno poslanstvo z nastopi drugje. Tokrat je bil naš trud bogato poplačan tudi s strani občanov, saj je bila
prireditev v kulturnem domu dobro obiskana. Prav odziv občinstva je za nas najpomembnejše merilo uspešnosti našega delovanja. Verjamem, da vas bomo tako kot tokrat še velikokrat lahko razveseljevali s kakovostnimi prireditvami. 
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Sonja Butina

Spet o šahu
DRŽAVNO MLADINSKO
ŠAHOVSKO PRVENSTVO,
Murska Sobota 23. 2.–1. 3. 2013

No, pa imamo spet prvaka. In to celo dvojnega! Namreč sedem in polletni Rok Drobnič je postal mladinski državni prvak v
kategoriji do 8 let v standardnem šahu (60
minut + 30 sekund na potezo). Je hkrati še
državni prvak v pospešenem šahu (10 minut
+ 5 sekund), za katerega je bil rezerviran en
dan. Rok je na obeh turnirjih izgubil le po
eno partijo. Pred približno 5 leti je bila državna prvakinja tudi njegova starejša sestra
Simona.
Vsi trije Drobniči so se uspeli kvalificirati na
to prvenstvo z udeležbo na drugih turnirjih
in regijskih osnovnošolskih tekmovanjih, na
katerem je Milan zmagal, Rok in Simona pa
sta bila druga. Letošnjega državnega prvenstva, ki je bilo vzorno pripravljeno v hotelu
Diana v Murski Soboti, se je udeležilo 66
deklet in 145 fantov v 6-tih kategorijah od 8
do 18 let. Poleg turnirjev v standardnem in
pospešenem šahu, je bil odigran tudi turnir
v reševanju šahovskih problemov. Za popestritev prvenstva pa je bilo organizirano
še tekmovanje v menjalnem šahu in turnir
spremljevalcev (staršev, trenerjev), ki jim je
pomagal še Rok Drobnič.
Milan je v kategoriji do 16 let igral med 23
fanti (9 kol), od katerih imajo trije naziv
MK – mojstrski kandidat, povprečni rejting
te kategorije pa je okrog 1800 točk. Dosegel
je 4 točke in 15. mesto. Simona je bila 6. v
kategoriji do 14 let med 11 dekleti (7 kol),
od katerih ima ena naziv MK, v povprečju
pa imajo 1700 rejting točk. Rok je v svoji

skupini 23 dečkov (9 kol) standardnega šaha
dosegel 8 točk in prvo mesto. Rok se je tako
uvrstil na svetovno prvenstvo v Dubaju konec decembra letos.
BRAVO vsem trem, posebne čestitke smo
Roku že izrekli tudi v šahovskem klubu, kar
smo popestrili s tem, da sva se midva s kapetanom na hitro naučila igrat »menjalca«.
Seveda, vse čestitke tudi staršema, ki imata
nemalo zaslug za šahovske trofeje svojih nadebudnežev. Konec marca so Drobniči premagali vrstnike še na turnirju mladih na Igu
(preko 100 udeležencev), uspešno so igrali
tudi v II. Ljubljanski ligi ob pomoči še enega
starejšega (5. od 10 ekip).

ča (7.). Rezultati: 1. mesto in prehodni pokal
Stari trg, 2. Podcerkev, 3. Viševek (Drobniči).
Za konec ponovno vabljeni vsi, ki jih šah zanima. Pridite pogledat turnir v standardnem
šahu, ki ga bomo igrali nekaj naslednjih nedelj do konca aprila. Prav tako smo v šahovskem klubu (nad gasilskim domom) vsak
petek od 16.00 do 18.00. predvsem za tiste
otroke, ki zaradi drugih obveznosti ne morejo k šahovskemu krožku.
Skratka, lahko nam dejavno pomagate pri
našem trudu in se veselite naših uspehov, še
posebej tistih od naših treh Drobničev, o katerih bom gotovo morala še pisati. 

AKTIVNI TUDI STAREJŠI

STRAHOVI

Sicer pa se starejši v klubu še kar naprej
trudimo za ustvarjalno sožitje z mladimi.
Pravkar poteka turnir standardnega šaha (3
Drobniči proti 3 penzionistom), na šahovski
krožek v naši osnovni šoli prihajajo novi
učenci, poleg tega pa smo pred počitnicami
predstavili šah tudi na OŠ Nova vas na Blokah. Ob tej priliki se za podporo in sodelovanje zahvaljujem obema ravnateljicama.

Štiričlanska ekipa našega kluba je zmagala na
turnirju v pospešenem šahu za upokojence in
se uvrstila na državno prvenstvo. Na velikonočni ponedeljek je bil v Lužarjevem skednju v
Podcerkvi odigran tradicionalni turnir za Pokal Loža, ki se ga je udeležilo 9 tričlanskih ekip,
med njimi tudi ekipa gostitelja Bena Žnidarši-

Zares preplašeni smo državljani,
saj prav nihče nam ne stoji ob strani,
politiki pošiljajo le slaba sporočila,
tako v ljudeh je ena sama apatija.
Straši nas TV-sprejemnik,
ušel "balkanski je bojevnik",
zatorej čim manj glejmo poročila,
saj tam so res le še strašila.
Ne na sprehod kar v gozdove!,
imamo tam medvede in volkove,
pa nič kaj čudno se ne sliši,
da bojimo se že kar navadne miši.
Res prav nobene ni več prave,
grozijo nam nevihte strašne in poplave,
lahko pa se zgodi spet taka suša,
da kaplja ne priteče več iz tuša.
Odkar sprostila meje je Evropa,
vse več neznancev tu postopa,
tako zdaj na sprehodu, tu pri nas,
zaman boš iskal znan obraz.
Strašijo nas lopovi, tatovi,
pred njimi so ogroženi domovi,
uvesti treba bo spet vaške straže,
sicer na bolje nič ne kaže.
Strašna kriza je v banki,
spuhtijo nam lahko prihranki,
le kukavica nas še razveseli,
če z evrom v žepu nas dobi!
Ana Avsec
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Edo Šega

Vaško tekmovanje svetovnega imena »MONTE ŽAGA«
Tekmovanja na snegu za pokale »RACNE GORE«

Pred tremi desetletji je športni zanesenjak, organizator velikih atletskih prireditev Edo Šega v zaselku ŽAGA pri vasi
Vrhnika pripravil zimsko tekmovanje z nazivom: MONTE ŽAGA – za pokale Racne gore. Racna gora se namreč s svojim
vrhom 1113 m dviga nad Žago in čuva vso Loško dolino in seveda njene prebivalce.

T

akole opisuje začetke danes tradicionalnega tekmovanja:
Ob koncu sedemdesetih let sem doživel
smučarski teden na planini Monte Bondone
nad Torinom v Italiji, kjer še danes organizirajo največje pionirsko tekmovanje na svetu
– praktično svetovno prvenstvo najmlajših.
Naši mladi tekmovalci s Strelom, Križajem,
Frankom in Kuraltom na čelu so pred mojim
obiskom tam redno osvajali visoka mesta.
Leta 1977 v je v tem smučarskem centru na
pokalu TOPOLINO, ki velja za svetovno pionirsko prvenstvo, zmagal Rok Petrovič.
In padla mi je ideja: zakaj pa ne bi doma v
Dolini naredili smučarske tekme za najmlajše – in še več: za tiste, ki si ne morejo privoščiti redne vadbe iz materialnih ali kakih
drugih razlogov.
To so bili časi, ko so naši smučarji pričeli
opozarjati nase in se trudili smučati ob boku
Ingemarju Stenmarku … še dobro mi je v
spominu prva slovenska slalomska zmaga
Bojana Križaja na strminah enega najtežjih
slalomov svetovnega pokala v Vengnu.

oblikovanega
»pukla« velike skakalnice.
Meritve oz.
sojenja je vodil Franci Hafner – sicer zaprisežen mednarodni športni sodnik. Ostali
člani sodniškega zbora od starterja do kontrolorjev steze pa merilcev daljav ter sloga in
vse do zapisnikarjev so bili iz vrst staršev in
prijateljev malih tekmovalcev.

S prijatelji, nekdaj uspešnimi športniki, kot
sta Franci Hafner in Bojan Mikuš, smo se v
Žagi lotili izgradnje smučarske skakalnice,
ki je dovoljevala skoke do 15 metrov, in uredili veleslalomsko progo v smeri sedanjega
rezervoarja za vodo preko poti visoko v Štefanov laz.

Namen tekmovanja je bil malim nadebudnežem pričarati vzdušje tekmovanja, ki so
ga lahko videli le na televiziji, ne pa okusili
na svoji koži. Tekmovalci so vedno »dali vse
od sebe«, ne glede na njihovo znanje in tehnične sposobnosti in se borili s sekundami
in metri »kot veliki« ter zmagovali v velikem
slogu in neizmernem veselju.
Na pomoč so nam priskočili Vrhničani:
Leon Trubačev, Janko Grgorjev, Jože Knavsov, pa Pircevi, Porokovi, Lokini, Katrni,
Petruščkovi in drugi. Že prvo leto so se z
dobrotami domače kuhinje vključile danes
poznane »Potepinke« in organizacija tekmovanja MONTE ŽAGA je »zalaufala«.
Trudili smo se kar najbolj posnemati velika
tekmovanja, tako s postavitvami proge za
slalom in smuk pa sankaške proge in lepo

Nihče jih ni obremenjeval s pretirano sodniško strogostjo in vsakdo je bil deležen
močnega bodrenja s ploskanjem in kriki
vzpodbude.
Malim tekmovalkam in tekmovalcem so
od vzburjenja tiktakali srčki, ampak tudi
nam, ki smo si to izmislili in pripravili, saj
ni lepšega kot drugemu narediti veselje oz.
organizirati dogodek, ki vsem ostaja še dolgo
v lepem spominu. Če pa to delaš za mlade
»ljudi«, je zadovoljstvo tem večje.
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Po skupni sodniški oceni je pokal Racne
gore prejela mala Živa Palčič iz Markovca –
tekmovala je v treh disciplinah. Sicer pa so
bili zmagovalci v bordu: prvi Tomaž, druga
Aleša in tretja Eva, posebej v bobu je bil najhitrejši Uroš, v sankanju prva Živa, druga
Sara, v smuku prvi Miha, pri skokih pa prvi
Danilo in druga Suzana ...

Tekmovalci so bili vseh starosti od 4 let pa
do 15 let (Aleš, Darko, Nina, Damjan, Borut,
Petra, Tina, Saša, Janko, Joško …), skoraj iz
vseh hiš Vrhnike pa tudi iz okoliških vasi.

Tokrat smo prvič uradno označili službo antidoping kontrole – seveda je veljala le za nas
starejše. V ekipi organizatorjev so se odlikovali Jerneja pri sprejemanju prijav in podelitvi startnih številk, Vanja kot zapisnikarica,
Danilo starter in Boro časomerilec.

Presenečenje so bile ročno izdelane startne številke. Veselje je bilo ob podeljevanju
medalj, diplom in nagrad – nato pa smo
vsi seveda na črno beli televiziji gledali in
navijali za Bojana Križaja in druge naše
smučarske ase.
Po osamosvojitvenih dogodkih je tradicija tekmovanja zamrla, a sem se pred tremi
leti odločil obuditi tekmovanje in s pomočjo
Francija Palčiča, Matjaža Modeca, Danila
Bavca, Majde, Mojce in Miha Eržena pripravil tekmovalni poligon. Žaga slovi, da, če je
kje v Dolini sneg, je ta ob izviru Obrha pod
Racno goro.
Letos so bile igre MONTE ŽAGA za pokale Racne gore tretjič po vrsti V MODERNI

april, 2013

DOBI – kot poimenujejo sedanje olimpijske
igre. Toliko snega kot letos sem videl le pred
60 leti, ko smo morali kopati tunele, da smo
prišli iz hiš.
Vsem tekmovalcem smo podelili lepe kovinske medalje z znakom race kot simbola
Racne gore in tudi jezu na izviru Obrha, kjer
redno gnezdijo oz. plavajo.

Poleg tradicionalnega čaja v Žagi sta potepinki Milka in Mira poskrbeli za napitke,
sladkarije in za uradno osebje kuhanca.
V fotogaleriji je predstavljenih nekaj momentov tekmovanj pred 35 leti in nato iz
zadnjih treh zim, ko na novo štejemo MONTE ŽAGA moderne dobe za pokal RACNE
GORE! 

Zbiram stare gramofonske plošče
in kasete narodnozabavnih
ansamblov ter tudi
ostalih izvajalcev.
Kdor bi jih podaril ali prodal po
simbolični ceni, naj me pokliče na

041 321 320.
Pri večji količini dam v ceno
računalnik ali računalniške
komponente.
Samo Milharič
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Domen Kordiš

Ložani uspešni v zadnjem delu biatlonske sezone

Ž

e v zadnji številki Obrha ste lahko prebrali, da bodo trije mladi biatlonci iz
Loške doline nastopili na Zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM)
in Simon Kočevar na članskem svetovnem
prvenstvu. Simon Kočevar je tako 17. februarja v češkem Novem mestu nastopil na
individualni tekmi Svetovnega prvenstva v
biatlonu in z dobrim strelskim ter slabšim
tekaškim nastopom osvojil 92. mesto. Takoj
po tem je nastopil še na odptem evropskem
prvenstvu do 26 let v Bolgariji in osvojil 36. (zasledovalno), 44. (sprint) in 53.
mesto (posamično). OFEM pa je med 17.
in 22. februarjem 2013 potekal v romunskem Brasovu. Udeležilo se ga je več kot
1000 mladih (letnika 1995/96) športnikov
iz cele Evrope, med njimi je bilo tudi 34
slovenskih športnikov, ki so tekmovali v 8
športih. Tekmovanja se je udeležilo tudi 6
slovenskih biatloncev, od tega kar polovica
Ložanov, in sicer Tina Mlakar, Jure Ožbolt
in Žan Petrinčič. Prav slednji je poskrbel za
najodmevnejši dosežek, saj je v disciplini
individualno v konkurenci 77 tekmovalcev
zasedel odlično 5. mesto. Nekoliko slabše
mu je šlo v sprintu, kjer je osvojil 36. mesto. Dobre in predvsem konstante nastope
je pokazal tudi Jure Ožbolt, ki je zasedel
22. (individualno) in 25. mesto (sprint).
Predvsem zaradi preveč napak na strelišču
je bila od takih uvrstitev precej oddaljena
Tina Mlakar, ki je zasedla 48. (individualno) in 53. mesto (sprint). OFEM Brasov
2013 se je za biatlonce končal z mešano štafeto - Slovenija (Neva Pančur, Tina Mlakar, Žan Petrinčič, Jure Ožbolt) je zasedla
9. mesto med 19 štafetami.

nju, razveselila Žan Petrinčič in Jure Ožbolt,
Nace Žnidaršič pa je osvojil 15. in 16. mesto.
Pri dekletih je v obeh preizkušnjah zmagala Urška Poje, medtem ko je Tina Mlakar v
sprintu osvojila 4. mesto, v zasledovanju pa
se je povzpela do 2. mesta.

Takoj po vrnitvi iz Romunije je sicer nekoliko okrnjena ekipa sekcije za biatlon in sm.
tek odlično nastopila na predzadnji postaji
Regionalnega alpskega pokala v biatlonu v
avstrijskem Hochfilznu. Tekmovanja se je
udeležilo pet tekmovalcev, ki so nastopali v
konkurenci mlajših mladincev/mladink in
osvojili kar sedem kolajn. Pri fantih sta nas z
dvojno zmago, tako v sprintu kot zasledova-

Biatlonska sezona se je s tekmovanji zaključila 24. marca na Pokljuki, kjer je v organizaciji našega kluba potekalo državno prvenstvo v disciplini skupinski start (za mladince
in člane) in posamično (za otroške kategorije). V desetih kategorijah je nastopilo 90
tekmovalcev. Med člani je Simon Kočevar
osvojil 5. mesto, med ml. mladinci je Žan
Petrinčič dosegel 2. mesto, Nace Žnidaršič 3.

Tretji vikend v marcu je na Pokljuki potekal še finale Regionalnega alpskega pokala v
biatlonu. V osmih kategorijah se je v dveh
sprintih pomerilo preko 140 tekmovalcev
in tekmovalk iz šestih držav. Med njimi je
nastopilo tudi sedem tekmovalcev sekcije za
biatlon in sm. tek SK Kovinoplastika Lož, ki
so osvojili pet kolajn. V članski konkurenci je Simon Kočevar osvojil 4. in 10. mesto.
Ostali Ložani so seveda tudi tokrat nastopili v kategoriji mlajših mladincev/mladink.
Med dekleti je Urška Poje osvojila 1. in 3.
mesto, Tina Mlakar pa 6. in 2. mesto. Med
fanti je bil z dvema kolajnama najuspešnejši
Žan Petrinčič (3. in 1. mesto). Konstantno
formo sta z dvema uvrstitvama med deseterico prikazala Jure Ožbolt (7. in 8. mesto)
ter Nace Žnidaršič (6. in 9. mesto), Primož
Vampelj pa je prvi dan s slabšim streljanjem
osvojil 26. mesto, kar je drugi dan popravil
in posledično osvojil 5. mesto.
Naši tekmovalci pa so bili uspešni tudi v
skupnem seštevku navedenega pokala (8
tekem), saj sta Jure Ožbolt in Žan Petrinčič
osvojila 1. in 2. mesto, prav tako je bila v svoji
kategoriji najboljša Urška Poje. Tina Mlakar
je skupno zasedla 4. mesto, Nace Žnidaršič
9. in Primož Vampelj 19. mesto. Med člani je
Simon Kočevar z le dvema tekmama osvojil
skupno 24. mesto.

mesto, Jure Ožbolt 4. mesto in Primož Vampelj 6. mesto. Med mladinkami je zmagala
Urška Poje, Tina Mlakar pa je na 4. mestu
za pet sekund ostala brez kolajne. Med st.
dečki je Klemen Vampelj osvojil 8. mesto,
med st. deklicami Maja Mlakar 6. mesto. V
konkurenci ml. dečkov je Žan Poje dosegel
16. mesto, med ml. deklicami je s 3. mestom
kolajno osvojila Maja Sterle, Karin Antončič
je bila ob ponesrečenem strelskem nastopu
14. V skupnem seštevku pokala Slovenije v
biatlonu je SK Kovinoplastika Lož v sezoni
2012-2013 osvojil drugo mesto. Med posamezniki so bili v celotni sezoni najboljši
Simon Kočevar med člani, Urška Poje med
mladinkami in Maja Sterle med ml. deklicami. V kategoriji ml. mladincev so se Jure Ožbolt, Žan Petrinčič in Nace Žnidaršič razvrstili od 2. do 4. mesta, Primož Vampelj pa
je osvojil 6. mesto. Tina Mlakar (mladinke)
in Karin Antončič (ml. deklice) sta osvojili
5. mesto, Maja Mlakar (st. deklice) 3. mesto,
Klemen Vampelj (st. dečki) 8. mesto in Žan
Poje 15. mesto med ml. dečki.
V zadnjem delu sezone je sekcija za biatlon
in sm. tek SK Kovinoplastika Lož v domačem okolju pripravila začetni in nadaljevalni
tečaj teka na smučeh, odprto klubsko prvenstvo v teku na smučeh, ki je namenjeno
vsem članom kluba in ostalim rekreativnim
smučarjem tekačem ter VIP tekmo štafet, ki
je bila organizirana z namenom promocije
kluba, športnih panog biatlona in smučarskega teka ter samega kraja oziroma občine.
Ob koncu sezone še enkrat čestitam vsem
tekmovalcem za vse uspešne nastope, s katerimi ste nas razveseljevali preko celotne
sezone. Obenem se na tem mestu, ob predčasnem zaključku svojega vodenja sekcije za
biatlon in sm. tek SK Kovinoplastika Lož,
zahvaljujem pokroviteljem, trenerjem, strokovnim sodelavcem, staršem, članom in
vsem ostalim, ki so kakorkoli sodelovali pri
delovanju kluba ter mu v teh težkih časih za
(vrhunski) šport stali ob strani, ga podpirali
in se veselili uspehov tekmovalcev. 
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Alenka Veber

Zimski velikonočni pohod iz Babnega Polja
na Babno Polico
o
ašper M
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Na velikonočni ponedeljek, 1. aprila 2013, je Zavod Rihtarjeva
domačija pripravil drugi velikonočni dobrodelni pohod Iz Babnega Polja na Babno Polico.
Zaradi poplavljenega babnopoljskega polja je moral organizator prvotno traso nekoliko spremeniti, kar pa pri pohodnikih ni povzročilo slabe volje. Navkljub na novo zapadlem snegu prejšnjo noč se je
pohoda udeležilo petdeset pohodnikov.
Številni so se ob 10. uri udeležili svete maše, ki jo je daroval kaplan Erik Švigelj. Zbrane pri sveti maši je nagovorila tudi pranečakinja notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega
Alenka Veber ter poudarila, da je Troha veliko svojega pisateljskega
dela namenil prav velikonočnim spominom. Med njimi omenja tudi
Babno Polico, kamor so nekdaj romali številni.
Pohodniki so se nato zbrali pred Trohovo rojstno hišo – na Rihtarjevi domačiji – kjer so se prijavili in dobili spominek, za dobro voljo
pa je poskrbel Domen Šraj na diatonični harmoniki.
Za redarstvo so poskrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva
Babno Polje.
Po uri in pol hoje so pohodniki dosegli Babno Polico. Tu so jih
pričakali gostoljubni domačini s toplimi napitki, domačinki Magdi Mlakar z diatonično harmoniko se je pridružil tudi Domen Šraj.
Pohodniki so si lahko ogledali tudi podružnično cerkev sv. Antona
Puščavnika.
Zavod Rihtarjeva domačija bo zbrane prispevke namenil prenovi
rojstne domačije Franka Trohe Rihtarjevega.
Zavod se zahvaljuje vsem pohodnikom, članom PGD Babno Polje,
članom Zavoda Rihtarjeva domačija, Domnu Šraju, Magdi Mlakar,
družini Mihelčič ter ostalim prebivalcem Babne Police, Mateji in
Andreju Šoštariču ter vsem donatorjem, ki so pripomogli, da je pohod uspel. Pohod je podprla tudi Občina Loška dolina.

Pod gostoljubnim skednjem družine Mihelčič na Babni Polici
(foto: Gašper Modic)

ZA PREBIVALCE NAŠIH KRAJEV

IZVAJA MERITVE
• krvnega pritiska
• holesterola
• sladkorja krvi

Cerknica: torek, 7. maj
od 14. do 18. ure Mercator
Bloke: sobota, 18. maj
od 9. do 12. ure v jedilnici OŠ
Cerknica: torek, 1. oktober
od 14. do 18. ure Mercator
Rakek: sreda, 2. oktober
od 10. do 13. ure v prostorih upokojencev
VLJUDNO VABLJENI,

DA NAS OBIŠČETE in POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE!

več na www.cerknica.ozrk.si
partnerji akcije:

Območno združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke, C. v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, Tel. 01 7050-510

Pred Trohovo rojstno hišo (foto: Alenka Veber)

e-naslov: cerknica.ozrk@ozrks.si, www.cerknica.ozrk.si
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MATJAŽ ŽNIDARŠIČ

SEJMI – priložnost neposredne promocije

S

ejmi so bili še pred drugo svetovno vojno velik dogodek za vsak
kraj. Primarna dejavnost je bilo resda trgovanje, a prav tako pomembno je bilo druženje in spoznavanje novega.
Do danes se je svet, v katerem živimo, bistveno spremenil, prav tako
pa tudi cilji, ki si jih je zastavil Javni zavod za kulturo in turizem
grad Snežnik, ko je pred tremi leti začel z organizacijo novoletnega
in velikonočnega sejma v Loški dolini.
Strategija, ki je v prvem letu slonela predvsem na promociji in prepoznavnosti domačih ponudnikov v lokalnem okolju, je z leti prerasla v promocijo Loške doline v širšem slovenskem prostoru. Odzivi
prihajajo predvsem od ponudnikov iz drugih slovenskih krajev, ki se
v vedno večjem številu prijavljajo na oba sejma.
Prvi sejem je bil v decembru 2010, ko se je predstavilo enajst ponudnikov, za letošnji velikonočni sejem jih je bilo prijavljenih enaindvajset. Ker so ravno kakovostni domači izdelki tisto, kar razlikuje
omenjena sejma od drugih mesečnih sejmov v Loški dolini, moramo številne interesente zaradi neustrezne ponudbe zavrniti. Domače dobrote ter izdelki domače in umetnostne obrti pa privabljajo
vedno večje število obiskovalcev. Sejemski prostor tako postaja tudi
prostor srečanj in druženja občanov.

Želimo, da bi oba sejma obdržala svojo domačnost in tudi v prihodnje popestrila (pred)praznično dogajanje v Loški dolini.
Nekoliko drugačne in višje cilje pa imamo na sejmu Alpe Adria –
Turizem in prosti čas, ki poteka vsako leto konec januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Kljub temu da turistična promocija s pridom uporablja nove tehnologije in omrežja, je sejem še
vedno osrednji dogodek v regiji Alpe – Adria, ki neposredno poveže
ponudnike in potencialne goste. Na letošnjem je iz Loške doline in
Babnega Polja poleg Javnega zavoda za turizem in kulturo grad Snežnik sodelovalo še osem posameznih razstavljavcev. Najpomembnejša naloga vseh je bila promocija Loške doline kot turistične destinacije, kjer je še vedno možen neposreden stik z naravo in tradicijo.
Glede na pričakovano strukturo obiskovalcev sejma smo še posebej
izpostavili izletniški turizem. V ta namen je Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik skupaj z Narodnim muzej Slovenije –
gradom Snežnik, Društvom ljubiteljev Križne jame in Turističnim
društvom pripravil posebno akcijsko ponudbo enodnevnega izleta
v 'osrčje Notranjske'.
Loška dolina že tradicionalno zavzema prostor pod okriljem TZ Slovenije oz. TZ Brkini, Kras, Notranjska kot njene regionalne organizacije. V zadnjih dveh letih smo bili prisotni tudi na stojnici Zelene-
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ga krasa. Ne le zato, ker je RRA Notranjskokraške regije kot nosilka
znamke Zeleni kras naša krovna razvojna agencija, temveč tudi zato,
ker z izobraževanjem posameznikov in kontinuiranim delom na področju turizma pridobivamo vedno večjo kredibilnost.
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Spremljajte dogodke
v občini Loška dolina
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Usmerjevalna oznaka
za lokacijo SVPB - Snežnik
»Soškove lokvice«.

Za Loško dolino radi rečemo, da je lepa, ampak dolgočasna in da
se nič ne dogaja. Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
zadnja leta aktivno spremlja in beleži dogodke v Loški dolini ter jih
posreduje medijem.
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Zveza združenj borcev za vrednote NOB Cerknica – Krajevna organizacija Loška dolina je ob pomoči Javnega zavoda za kulturo in
turizem grad Snežnik v okviru projekta LEADER 'Pot dediščine Loška dolina – Tematska pohodna pot' pripravila in izdala zgibanko o
Slovenski vojni partizanski bolnici Snežnik (SVPB – Snežnik). Strokovni sodelavec in avtor teksta je Martin Premk.
Medtem ko so nekatere partizanske bolnice v slovenskem prostoru
varovane kot izjemna kulturna dediščina, pa je SVPB – Snežnik širši
javnosti nepoznana. Pozabljena je bila celo v lokalnem okolju, kljub
temu da je bil leta 1976 na Županovem Lazu odkrit spomenik snežniškim partizanskim bolnišnicam, lokacije posameznih postojank
pa označene s spominskimi obeležji.
Zanimanje za SVPB Snežnik se je zopet prebudilo v zadnjih dveh
letih, ko so domača društva organizirala pohode do Županovega
Laza ali do posameznih lokacij bolnišničnih postojank. Ob pobudi
in izjemni zavzetosti Mitje Jeriča ter pomoči nekaterih članov Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Cerknica – Krajevna organizacija Loška dolina pa so bila postavljena nova spominska obeležja in
usmerjevalne oznake.
Zgibanka je na voljo v TIC-u Lož, kjer se lahko dogovorite tudi za
vodenje po lokacijah postojank SVPB Snežnik.

Najpomembnejše in najštevilčnejše so objave na različnih spletnih
portalih. Glede na zvrst prireditve (kulturna, športna, turistična ...) posredujemo podatke za objavo ali sami objavljamo na šestih do osmih
različnih spletnih straneh, pri čemer ima Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik ekskluzivno pravico vnosa podatkov za Loško dolino na najpomembnejšem nacionalnem turističnem informacijskem
portalu www.slovenia.info in na regionalnem www.zelenikras.si.
Glede na pomen posamezne prireditve in želje posameznih organizatorjev pomagamo pri objavah v različnih rubrikah nacionalnih ali
regionalnih tiskanih in elektronskih medijih.
V začetku leta smo oblikovali tudi koledar Tradicionalnih prireditev
v Loški dolini 2013, ki daje celosten pregled najpomembnejših dogodkov v tekočem letu. Lično oblikovan koledarček je izšel v nakladi
2.000 izvodov.
Najbolj popoln in aktualen pregled dogodkov v Loški dolini in njeni
neposredni okolici pa je zagotovo dostopen na spletni strani www.
loskadolina.info. V Koledarju dogodkov dnevno objavljamo napovedi za vse prireditve javnega značaja. V letu in pol (od vzpostavitve
spletne strani novembra 2011 do aprila 2013) je bilo v Koledarju
dogodkov objavljenih skoraj 350 prireditev.
Vse organizatorje iz občine Loška dolina vabimo, da podatke o prireditvah posredujejo TIC-u Lož na elektronski naslov tic.loz@kabelnet.net
ali osebno v pisarni.
Skupaj ustvarjamo pestrost dogajanja! 

Od 1. maja dalje odprto vsak dan od 10.00 do 18.00.

TIC LOŽ
Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
telefon: 081 602 853
E-pošta: tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
www.facebook.com/zavod.gradsneznik

•
•
•
•
•
•
•
•

Turistične informacije.
Turistični prospekti in zemljevidi Loške doline, Notranjske, Zelenega krasa.
Lokalno turistično vodenje.
Posredovanje pri organizaciji ogledov, izletov in ekskurzij na območju
Loške doline in Notranjske.
Prodaja unikatnih spominkov Loške doline ter drugih izdelkov
domače in umetnostne obrti.
Prodaja knjig (Drago Kolenc: Dober dan, Krpanova dežela in
Oton Župančič: Med ostrnicami) in zgoščenk
Brezplačen dostop do interneta.
Prostor turistične pisarne je primeren za izvedbo predavanj in delavnic.

Lepo Vas vabimo, da nas obiščete!

Tradicionalne prireditve v občini

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik in TIC Lož
Cesta 19. oktobra 49, Lož, 1386 Stari trg pri Ložu, T: 081 602 853, E-pošta: tic.loz@kabelnet.net
prireditev/ kraj

Tradicionalni zimski vzpon na Gornje Poljane

Viševek - Gornje Poljane
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

Kulturni dom v Starem trgu
Velikonočni sejem domačih dobrot in izdelkov domače
in umetnostne obrti / Stari trg pri Ložu
Tradicionalni »Dan odprtih vrat Križne jame« za občane občin
Loška dolina, Cerknica in Bloke / Križna jama
Tradicionalni šahovski turnir za »Pokal Loža«

Podcerkev
Velikonočni dobrodelni pohod iz Babnega Polja
na Babno Polico / Babno Polje
Tradicionalna IV. razstava fotografij portala Forum LOV
»Sokolarstvo« / Grad Snežnik
Budnica Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož

Loška dolina
Peti pohod iz Babnega Polja do Goričic, Po poteh izseljenca
Franka Troha Rihtarjevega / Babno Polje - Goričice
Turistično etnološka prireditev »V deželi ostrnic«

okolica gradu Snežnik
Tradicionalna razstava likovnih del in izdelkov
ročnih spretnosti učencev OŠ Stari trg pri Ložu / Grad Snežnik
Igre med ostrnicami in zabava ob domači glasbi

Zagradne njive pri gradu Snežnik
Srednjeveški dan / okolica gradu Snežnik
2. Pohod po poteh Slovenskih vojaških partizanskih
bolnišnic Snežnik / Kozarišče
Koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož
ob dnevu državnosti / Loška dolina
Tradicionalna VI. razstava »VAJKARD« 2013 / Grad Snežnik
Prehodimo del Loške doline in spoznajmo njene lepote

Loška dolina
Tradicionalni 15. ZAPIK-ov festival / Grad Snežnik

datum

organizator

nedelja, 27. 1., ob 9.00

Turizem Jure

petek, 8. 2., ob 18.00

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

četrtek, 28. 3.

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

nedelja, 14. 4., ob 15.00 in 17.00

Društvo ljubiteljev Križne jame

ponedeljek, 1. 4., ob 9.00

Šahovski klub Loška dolina

ponedeljek, 1. 4., ob 10.00

Zavod Rihtarjeva domačija

petek, 26. 4. (do 12. 5.)
sreda, 1. 5.

Forum Lov
Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

sobota, 18. 5., ob 7.30

Zavod Rihtarjeva domačija

23. – 26. 5.

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

četrtek, 23. 5. (do 9. 6.)

Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu

sobota, 25. 5., ob 15.00

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

nedelja, 26. 5., ob 13.00

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

nedelja, 2. 6., ob 8.00

ŠRD Snežnik – Kozarišče

torek, 25. 6.
petek, 2. 8. (do 1. 9.)
sobota, 17. 8., ob 8.00
13., 14. in 15. 9

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož
Društvo Rak Rakek in
študentje ALU, Oddelek
za oblikovanje
Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice Loška
dolina
Društvo Zapik

prireditev/ kraj

SKI rolke Lož / Loška dolina
Odprto občinsko prvenstvo v pospešenem šahu

Stari trg pri Ložu, gasilski dom
Promenadni koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož / Loška dolina
10. Tek po polhovih stopinjah

Zagradne njive pri gradu Snežnik
32. Polharska noč

Zagradne njive pri gradu Snežnik
3. Pohod okrog Loške doline / Lož
Hitropotezni turnir ob prazniku občine Loška dolina

Stari trg pri Ložu, gasilski dom

datum

sobota, 14. 9.
nedelja, 22. 9., ob 9.00
september/oktober

Turistično društvo Loška dolina

nedelja, 13. 10., ob 8.00

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

nedelja, 20. 10., ob 9.00

Šahovski klub Loška dolina

pred cerkvijo sv. Urbana na Škriljah

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Društvo ljubiteljev
Križne jame

december

Društvo ljubiteljev
Križne jame
Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik in partnerji

december

DU Loška dolina Ženski pevski zbor Jasna

Kulturni dom Stari trg pri Ložu

Božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Kovinoplastika Lož

november

sobota, 14. 12.

Božično-novoletni koncert ŽPZ Jasna

Stari trg pri Ložu, gasilski dom

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

sobota, 5. 10.

Tradicionalni pohod ob Rapalski meji
na območju Javornikov

Ekipno in posamezno meddruštveno tekmovanje
v hitropoteznem šahu

Šahovski klub Loška dolina

ŠRD Snežnik – Kozarišče

pred cerkvijo sv. Urbana na Škriljah

Grad Snežnik

Smučarski klub
Kovinoplastika Lož

sobota, 5. 10.

Tradicionalni pohod na območju med
Loškim in Cerkniškim poljem

Tradicionalni božično-novoletni koncert

organizator

nedelja, 22. 12., ob 9.00

Šahovski klub Loška dolina

četrtek, 26. 12., ob 19.00

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

Novoletni sejem domačih dobrot in izdelkov
domače in umetnostne obrti / Stari trg pri Ložu

december

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

7. Dobrodelni novoletni tek in hoja / Lož

december

OŠ Stari trg pri Ložu
in ŠZ Loška dolina

Več o dogodkih v občini Loška dolina na www.loskadolina.info

www.facebook.com/zavod.gradsneznik
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Matej Kržič – vodja projekta SJTOP

foto: arhiv DLKJ

Sonaravni jamski turizem ohranja podeželje

V

Društvu ljubiteljev Križne jame izvajamo v letih 2012 in 2013
projekt z naslovom Sonaravni jamski turizem ohranja podeželje (SJTOP). Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
V okviru projekta izvajamo različne aktivnosti, ki bodo prispevale h
kvalitetnejšemu in bolj varnemu ogledu turističnih in raziskovanju
neturističnih jam. Razvili in izdelali smo ročne in naglavne LED svetilke, ki imajo nizko porabo, dobro svetilnost in enostavno vzdrževanje. Kupili smo 3 nove čolne, ki bodo omogočali bolj varen in lažji
prehod obiskovalcem jam po Križni jami in Novi Križni jami.
Zbrali smo podatke o turističnih jamah in rudnikih v Sloveniji. Izdali
bomo zloženko »Dediščina slovenskega podzemlja«, ki bo na enem
mestu ponudila aktualne informacije o slovenski podzemni dediščini
in bo dostopna na lokaciji vseh sodelujočih jam in rudnikov.
Namen izvajanja opisanih aktivnosti je ohraniti in v okviru naravne
kapacitete povečati število obiskovalcev Križne jame, ki je ena redkih
lokacij, ki omogoča dolgoročno zaposlitev lokalnega prebivalstva na
področju turizma in interpretacije dediščine v upravni enoti Cerknica.
Društvo ljubiteljev Križne jame že 15 let deluje na področju razvoja
turizma, interpretacije
dediščine površinskega

in podzemnega krasa ter na raziskovalnem področju. V okviru projekta SJTOP raziskujemo in fotografiramo dve zaščiteni in posebej
občutljivi podzemni jami, Novo Križno jamo in jamo Obrh – Čolniči. Z objavo fotografij in krajših filmov na spletu, predstavitvami v
ostalih medijih in na delavnicah želimo ti dve jami približati ljudem,
ki jih podzemlje zanima, a vanju zaradi stopnje njune zaščite nikoli
ne bodo mogli vstopiti in si ju ogledati »v živo«.
Ena od pomembnih aktivnosti v projektu je vračanje sedimentnih
obal v Križni jami pri Ložu v »prvotno« stanje. V preteklosti so se
številni obiskovalci jam s svojimi vesli upirali v sedimentne obale
jamskega potoka in jezerc ter jih s tem uničevali in pospeševali erozijo jamskega sedimenta. Člani društva smo z gladenjem sedimenta
pospešili naravni proces vračanja v »prvotno« stanje.
Člani društva objavljanjamo informacije o vzorčenjih in opazovanjih kraških vodotokov, ki jih izvajamo na terenu v različnih letnih
časih. S tem ozaveščamo prebivalstvo o kvaliteti kraških površinskih
in podzemnih voda. Površinske in podzemne vode so med sabo neločljivo povezane, česar pogosto s površja ne vidimo. Javnosti skušamo predstaviti načine, kako lahko vsak posameznik in tudi lokalne
skupnosti poskrbimo za ohranjanje in izboljšanje kvalitete pitne
vode, čistih potokov, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zdravega
življenjskega okolja za naše potomce. 
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IRENA, ANITA

Pust, pust, krivih ust
… to je čas, ki se ga najbolj veselijo otroci, saj se na ta dan lahko našemijo.
Tudi v skupini Oranžnih polhkov so otroci nestrpno pričakovali torek, ko so v
vrtec prišli preoblečeni v svoje najljubše junake. V skupini smo se veliko pogovarjali
o pustu, okrasili igralnico in hodnik z baloni in maskami, ki so jih naredili otroci,
se naučili pesmice in ob poslušanju glasbe tudi zaplesali. Na pustni torek je bilo
v vrtcu precej živahno, saj so v vrtec prihajale maškare in otroci so se med seboj
komaj prepoznali. Vživeli so se v lik in se obnašali nežno kot princese, bili gibčni
kot Spiderman … V dopoldanskem času je bilo v vrtcu v večnamenskem prostoru
še pustno rajanje, kjer so vse maškare iz vrtca skupaj zaplesale. Doživeli pa smo tudi
presenečenje, ko nas je obiskala zunanja skupina starejših mask ob glasnem igranju
na harmoniko, (Pika Nogavička, konja, Martin Krpan …). Z nami so zaplesali in
zapeli. Pustno rajanje se je ta dan končalo z obiskom čarovnikaUroša in čarovnice v
šolski telovadnici v popoldanskem času. 

epoznate, kajne?
Gotovo nas ne pr

Alenka Muhvič (učiteljica športne vzgoje)

Notranjski tekaški pokal je že v pogonu

Pomlad je že tukaj … vendar samo na koledarju, glede na vreme pa tega ne moremo
trditi … Ampak za športnike ni ovir in tako
so se začela tudi različna rekreativna dogajanja. Med drugimi tudi teki za Notranjski
tekaški pokal.
V letošnjem koledarju tekov je dodan še en
tek, ki je bil že izveden. To je bil 1. Tek po ulicah pustne Cerknice, ki je potekal v pustnem

duhu. Izveden je
bil tudi že drugi tek po tekaškem koledarju,
5. Maistrov tek
na Uncu. Glede
izvedbe le tega
pa so potekale
velike polemike o smiselnosti
tekov v deževnih in hladnih
vremenskih razmerah. Takšno
dogajanje in razmere pa so lahko
otrokom le poučna in nova izkušnja o primernosti oblačenja, obutve in opremljanja v
različnih vremenskih razmerah in pogojih.
Teki si sledijo hitro, saj je pred vrati že Tek
na Križno goro, 1. maja pa ne smemo pozabiti že tradicionalnega Teka na Slivnico,
ki poteka v Grahovem. Vsaka uvrstitev na
teku se točkuje in na koncu tekaške sezone
je za dobro skupno uvrstitev pomembno, da

se tekov redno udeležujemo in zberemo čim
večje število točk.
Tekov se udeležujejo tudi učenke in učenci
naše šole. Na vsakem teku so zelo uspešni,
saj vedno »poberejo« kar nekaj medalj. Na
Maistrovem teku so si učenci iz Starega trga
pritekli kar 7 medalj. Zaslužijo si veliko pohval in čestitk za pogumno in vztrajno udeležbo na tekih.
Spodbujajmo športni duh v športnem telesu
in z navijanjem pomagajmo našim tekačem. 
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Naši mali sončki
aktivni v krožku RK
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Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke

Pomladna pesem
Pomladi ptički vračajo se in nam žvrgole.
Ozelenijo drevesa,
Mali popki
Lepo brste.
A to spomladansko vreme!
Dan za dnem drugačno
Je, muhasto, oblačno,
Enkrat sončno, drugič dež.
To prinaša nam mavrični
Utrinek, ki spomladi je prav lep.
Ana Mlakar, 3. r Iga vas

Že več let na šoli v Starem trgu deluje krožek RK. Vodita ga mentorici Anita Bajc in Helena
Obreza Novak. Otroci so vključeni v aktivnosti, ki se dotikajo tematike rdečega križa, pripomorejo k izpeljavi programov organizacije, se seznanjajo s programi in vrednotami organizacije ter razvijajo svoj čut do humanosti.
Ob dnevu žena in materinskem dnevu so člani krožka RK pripravili darilca, ki so jih razdelili
med starejše občanke, ki bivajo v domu za ostarele občane v Cerknici, ter za zaposlene, ki skrbijo zanje. Darilc pa so bile deležne tudi prostovoljke RK Cerknica, ki so bile na praznovanju
in obeležju teh dveh dogodkov. Prijeten programček so pripravili otroci iz šole Cerknica in
tako smo s skupnimi močmi obeležili ta dva dni. 

Vrtec RUMENI POLHKI
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Radovedni polhki v vrtcu Iga vas
S 1. februarjem se je v Iga vasi odprl nov
oddelek vrtca. V skupini Radovednih polhkov
so otroci, stari od 1 do 3 let. V začetku, v
obdobju uvajanja, so otroci prihajali v vrtec
zelo redno, kar je pripomoglo k temu, da so
vrtec kmalu sprejeli kot svoj drugi dom. V
drugi polovici marca pa so nam začeli nagajati
raznorazni virusi, zato je bilo v oddelku
prisotnih vedno manj radovednih polhkov.
Vsi skupaj si želimo pomladi, toplejših
temperatur, da bomo zdravi in redno
prihajali k Radovednim polhkom.

Starejši pa se že igrajo v dvojicah.

Mlajši
otroci se še
vedno
poslužujejo
individualne
igre.

Največ skupinske igre je pri gibanju, ko tečejo po
igralnici, se lovijo, vozijo avtomobile, plezajo po
blazinah, se spuščajo po toboganu.

Zelo radi pa se še vedno igrajo s
kartonastimi škatlami.

Smo tudi zelo
pogumni, saj
se že čisto vsi
splazimo skozi
skrivnostni
tunel.

Zelo radi poslušajo
glasbo in plešejo. Vedno
jih pritegnejo pesmice
in prepevanje ob zvokih
kitare. Glasba navdušuje
prav vsakega posameznika.

Otroci so lepo sprejeli vrtec in vsi radi pridejo v skupino,
zato vsi skupaj preživljamo prijetne in igrive dopoldneve.

Vzgojiteljici Urška in Andreja
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Helena & Špela Bavec, Peter Žnidaršič

Izmenjava domačih sort semen pri gradu Snežniku

V

nedeljo 7. 4. 2013 smo člani Društva
Natura Kultura v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije (Muzej grad
Snežnik) že drugo leto uspešno izpeljali
izmenjavo domačih sort semen. Namen izmenjave semen je bil nadaljevati in razširiti
tradicijo shranjevanja domačih semen, ljudi
ponovno povezati z naravo ter krepiti možnost samooskrbe. Ta dan je obeležen tudi
kot svetovni dan zdravja in domača pridelana hrana ter semena so dobra osnova, da
ostanemo zdravi.
Kljub hladnemu vremenu smo se v večjem
številu zbrali pri gradu Snežnik v Kozariščah. Izmenjalo se je kar precej sort semen.
Udeleženci izmenjave so prišli iz različnih
koncev Slovenije (Loške doline, Blok, Cerknice, Ribnice, Dobrega Polja, Komna, Pivke, Nove Gorice itd.). Največ smo si izmenjali sorte fižola, saj jih je najlažje shraniti.
V društveni semenski banki imamo sedaj
okrog 30 sort fižola. Med stare sorte fižola
spadajo fižolščca, ki se že okrog 80 let vsako
leto shrani v Pudobu, Koks – 50 let , turški
fižol in različne vrste liščkov. Poleg fižola
smo si izmenjavali še sorte solat, buč, pora,
repo, zelje, rumeno korenje, špinačo, blitvo,
piro, lan, koruzo, ajdo, paradižnik, krompir,
feferone, rukolo in različne vrtne cvetlice
(ognjič, plavice in kapucinke). Na izmenjavi
smo imeli domači sorti krompirja, Hrastarja
in Jakoba. Ugotavljamo, da se domače sorte krompirja težko dobi. Vzrok najbrž tiči v
popularnem nakupovanju krompirja v semenarnah. Društveniki še vedno ne vemo,
zakaj je potrebno kupiti vsako leto nove gomolje krompirja v semenarnah? Ali sčasoma
večkrat zaporedoma sajena sorta krompirja
izgubi na rodnosti?

Po koncu izmenjave nam
je ostala množica semen, ki
smo jo uredili
in fotografirali ter tako
ustvarili spletno semensko
banko.
Vse
sorte semen
si tako lahko
ogledate na spletni strani http://drustvonaturakultura.blogspot.com v Galeriji slik.
Žal nam na izmenjavi ni uspelo zapisati vseh
osnovnih informacij o posamezni sorti, zato
je dobrodošel vsak dodaten komentar k fotografiji. Za naslednjo leto vas zato prosimo,
da na izmenjana semena obvezno napišete,
katera sorta je, od kod je, katerega leta je bilo
seme shranjeno in koliko časa jo že shranjujete (npr. 6. let). Zakaj so to nujni podatki?
Pomembno je, da vemo ime sorte, kje je rastla, saj se semena in rastline sčasoma prilagodijo na določene razmere v okolju (na
Primorskem so precej drugačne razmere kot
pri nas, zato je tudi uspešnost rasti rastlin
drugačna). S starostjo semen kaljivost upada. Pomembno je tudi da ohranjamo samo
zdrava, pravilno posušena in shranjena semena.
Izmenjava je pokazala, da smo ljudje še vedno solidarni in znamo sodelovati skupaj.
Obudili smo najstarejšo obliko trgovine, blago za blago. Počasi tkemo vezi, ki nas vodijo
k boljši prihodnosti z zdravo lokalno hrano,
družbeni varnosti in k tesnejši povezanosti z
našim okoljem. Hvala vsem, ki ste prišli, pri-

Sodelujoči člani Društva Natura Kultura
na izmenjavi. (foto: Špela Bavec)

nesli domača semena in jih izmenjali z drugimi. Z vašimi prostovoljnimi prispevki smo
lahko poravnali osnovne stroške dogodka.
Vabljeni tudi naslednje leto.
Sedaj pa je vse, kar potrebujemo, samo še
tista prava pristna pomlad. Že vsi nestrpno
pričakujemo, da bomo poprijeli za vrtna
orodja in uživali v novi sezoni vrtnarjenja.
Na izmenjavi se je oblikoval tudi nov pozdrav za vse vrtnarje. Ko se poslovimo, ne rečemo več adijo, ampak:
NAJ DOBRU RASTE!

O predavanjih
Tretja sezona predavanj je za nami,
hvala vsem, ki stali ste nam ob strani.
Alenka predavanja strokovno je vodila,
tehniko prevzela je mladina,
gostitelji v Kovačiji pa nas
žejne in lačne niso pustili.
Ob zaključku sezone
glave skupaj smo staknili
in naslednje ugotovili:
nekaj znanja smo si pridobili,
za kraj promocijo naredili,
z znanimi ljudmi smo govorili,
prijetno s koristnim združili.
Za naslednjo sezono
se spet bomo trudili,
da zanimive predavatelje bi dobili.

Nekaj sort semen fižola. (foto: Helena Bavec)

Anita Bajec
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Jože AVSEC

Društvo upokojencev Loška dolina je
imelo občni zbor

D

ruštvo upokojencev Loška dolina je
imelo 9. februarja redni občni zbor.
Poročilo o delu društva je podal predsednik,
o delu sekcij pa vodje le-teh, podano je bilo
tudi blagajniško poročilo, finančni načrt in
plan dela za naslednje leto. Po razpravi je
občni zbor poročila, plan dela in finančni
načrt za prihodnje leto sprejel. Program je
bil v celoti izveden, zato delovanje društva v
letu 2012 lahko ocenimo kot uspešno.
Na občnem zboru smo podelili tri društvena priznanja za dolgoletno delo v društvu
upokojencev Loška dolina. Priznanja so
dobile: ga. Veronika Sterle, Minka Lekan in
Marija Kandare.
Program društva izvajajo posamezne sekcije, kar je praksa v delovanju društva že vrsto
let. Na letošnjem občnem zboru smo prvič
uporabili računalniško aplikacijo, tako da so
lahko udeleženci zbora preko računalnika in
platna spremljali dnevni red. Po končanem
uradnem delu zbora pa so si prisotni na zboru ogledali slike iz različnih športnih prireditev, kulturnih prireditev, izletov in srečanja upokojencev pri koči Slemenki.
Ker je bilo o delovanju društva v letu 2012
že precej napisanega v glasilu občine Loška
dolina »OBRH«, ki je izšel v oktobru 2012, bi
se posvetil zgolj dogodkom, ki so se zgodili
v našem društvu po tem datumu, ter statistiki in malo tudi o zgodovini našega dru-

štva. Društvo
upokojencev
Loška dolina je
bilo ustanovljeno 23. 11. 1975
leta, prvi predsednik je bil g.
Jakob Mlakar,
tajnik pa g. Vinko Turšič. Društvo deluje na
območju Loške
doline že 38 let,
kar je kar dolga
doba, saj bomo
čez dve leti praznovali že 40-letnico delovanja.
Vendar, če se primerjamo z društvi v naši
bližnji okolici, smo relativno mlado društvo,
saj sta Društvo upokojencev Cerknica, kakor tudi Društvo upokojencev Rakek že v
letu 2011 praznovali 60-letnico delovanja.
Naše društvo spada med srednje velika društva v Sloveniji. V januarju 2013 je bilo v
društvo včlanjenih 767 upokojencev, in sicer
492 žensk in 275 moških, povprečna starost
žensk je 71 let, moških pa 70 let.
V društvu je 9 članov oziroma članic, ki so
starejše od 90 let in zanimivo pri tem je, da
ni med temi devetimi nobenega moškega.
Najstarejša članica našega društva pa je v

lanskem letu dopolnila 98 let. Članov, ki plačujejo samopomoč, je 199, od tega 139 žensk
in 60 moških. Po podatku Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje je bilo 31. 12.
2012 v občini Loška dolina 1098 upokojencev, kar predstavlja 27 % vseh prebivalcev
naše občine. V društvo je včlanjenih skoraj
70 % vseh upokojencev v naši občini.
V novembru je bil organiziran izlet z martinovanjem. Najprej smo si v Frankolovem
ogledali muzej 100 frankolovskim žrtvam, v
Zrečah muzej ozkotirne železnice, ki je vodila od Poljčan do Zreč, in na koncu športni
center na Rogli ter moderno arhitekturno
zasnovano cerkev na Rogli. Prijetno martinovanje pa smo nadaljevali na kmečkem
turizmu pod Roglo.
3. decembra, na rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, je bilo naše
društvo skupaj z ženskim pevskim zborom
»Jasna« povabljeno v klubske prostore Društva upokojencev Cerknica. Naš pevski zbor in
ženski pevski zbor »Lipa«, ki deluje v okviru
Društva upokojencev Cerknica, sta posamezno in na koncu skupaj zapela nekaj pesmi,
predstavili smo naše društvo. Gospa Milena
Ožbolt pa je na zelo prisrčen in slikovit način
predstavila Loško dolino in njene prebivalce.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil Občini Loška dolina, ki je z donacijami pripomogla,
da smo lahko realizirali program v celoti, ter
Kovinoplastiki Lož – Družbi Pooblaščenki,
ki nam je omogočila, da smo lahko tudi letos ta zbor organizirali v njenih prostorih.
Rad bi se zahvalil tudi vsem poverjenicam in
prostovoljkam za zavzeto in dobro opravljeno delo. Enako tudi vodjem sekcij in ostalim, ki smo zadolženi za izvajanja programa
našega društva. 
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OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

M. Ožbolt

O rožah iz papirja
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina je v začetku marca 2013 pripravilo delavnico za
nekoč zelo razširjeno izdelavo rož iz papirja, kakršne so bile pri nas v navadi od 19. stoletja pa vse do 60-ih let
20. stoletja, ko so jih izpodrinile plastične rože, njihovi začetki pa segajo tja v 18. stoletje, ko so prišle v modo v
Angliji in se potem razširile po vsej Evropi, najprej v mesta, pozneje še na podeželje, kjer so se ohranile najdlje.
Mentorica delavnice je bila gospa Jožefa - Pepca Strle iz Babnega Polja, ena redkih, ki to res obvlada, saj se je z
izdelavo rož iz krep papirja seznanila že v zgodnji mladosti. Delavnice se je udeležilo štirinajst članic in izbor
svojih prvih izdelkov v tej že skoraj pozabljeni tehniki, za katero potrebujete raznobarvni krep papir, tanko
gibko žico (»špuolco«), škarje, kleščice in spretne prste pa nekaj potrpljenja in smisla, so dale na ogled v Knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu.

S

kozi čas se je veščina izdelave papirnatih
rož tako razvila, da so – večinoma ženske
v zimskem času – znale izdelati najrazličnejše cvetje. Starejše oblike so bile svaljkane
»rože«* in storžki, izdelovali pa so tudi vrtnice – »gartrože« v več izvedbah, nageljne,
lilije, mak, marjetice, šmarnice, potonike,
pozneje še narcise, tulipane, cinije, krizanteme in gotovo še kaj. Pri tem je prišla do
izraza tudi simbolika in sporočilnost barv in
posameznih vrst cvetov: bele lilije, nageljni
in šmarnice kot simbol mladosti in nedolžnosti pri krstu, obhajilu, birmi in poroki, rdeči nageljni in vrtnice kot znak vroče
ljubezni do deklet in domovine v šopkih
nabornikov, modri cvetovi kot simbol zvestobe in modrosti, včasih z voskom utrjene
modre in vijolične krizanteme in »rože« tudi
na žalnih vencih. S papirnatimi rožami so
krasili oltarje in kapelice, obpotna nabožna
znamenja, hišni kót z razpelom – »bugca« ali
kateri koli del bivališča, ki so ga želeli olepšati. Pri tem so oltarje in kipe Device Marije
krasili največkrat z roza ali belimi nageljčki,
sv. Alojzija in sv. Antona Padovanskega z belimi lilijami in tako naprej. Ponekod so z »jabukovimi cveti« okrašeno vejo položili na oltar,
drugod so s papirnatim cvetjem vseh barv
okrasili butarice oziroma zeleni žegen, ki so
ga nesli v cerkev na cvetno nedeljo. »Tә suhe«
rože so postavili v vazo, položili ali pritrdili na

različne podlage. Ko so zbledele in se naprašile, jih je bilo treba sežgati – ponekod v krušni
peči in potem tam speči kruh.
Praviloma so bolj resne izdelovalke papirnatih rož za svoj izdelek dobile skromno
plačilo »za material«, znan pa je tudi primer
obubožane družine, ki je z izdelavo te vrste
cvetja za trgovca, ki ga je razpečeval naprej,
zaslužila dovolj, da so se lažje prebili skozi
najhujše.
V Loški dolini so še po drugi svetovni vojni
vse do 60-ih let posameznice izdelovale žalne
vence iz smrečja in papirnatih oziroma povoščenih rož. Ko so se pojavile druge vrste umetnega in naravnega cvetja po dostopnih cenah,
so »tә suhe« rože počasi utonile v pozabo.
V zadnjem času se je odnos do tradicionalnega krašenja s papirnatimi rožami precej
spremenil – pri nas tudi po zaslugi ge. Pepce
Strle, ki je imela že nekaj delavnic, na katerih je zainteresirane naučila ročno izdelovati
rože iz papirja na star način. Ta že skoraj pozabljena spretnost je postala spet zanimiva
in zaželena kot del dediščine, ki se je podobno kot druge krasilne veščine izoblikovala
iz prvinske želje človeka po lepem in tako
med drugim tudi po krašenju prostorov in
poudarjanju posebnih priložnosti s papirnatim okrasjem. Rože iz papirja dobivajo novo
vlogo in vrednost kot možni način izražanja
in razvijanja posameznikove ustvarjalnosti
in estetskega čuta, poleg tega pa ta tradicionalni izdelek lahko spet dobro služi za okras
in dekoracijo pa tudi kot všečno darilo ali
spominek …

Mogoče na koncu omenimo še »pankelce«, posamične ali zložene iz dveh
trakov krep papirja, ki so
služili v podoben namen:
za okras pokrival pustnih
»mačkor«, kot sestavni del
nabornikovega šopka in
okras naborniškega voza,
kot okras na smrečici, ki se
jo pritrdi na vrh slemena,
ko se »stavi cimper« nove
hiše, na »koloni« pred hišo
ženina in neveste, na svatbenem vozu in konjih, ki
so ga vlekli (ti so imeli včasih na repu privezane tudi
široke papirnate pentlje,
največkrat rdeče ali roza
barve), ob mrtvaškem odru
pa so tu in tam nad sveto
podobo pri vzglavju mrliča
obesili široko črno pentljo
iz krep papirja.
Med drugo svetovno vojno
in prva leta po njej, ko krep
papirja skoraj ni bilo mogoče dobiti, so za izdelavo rož
uporabljali tudi navaden
papir, saj iznajdljivost, domišljija in spretnost z roko
v roki skoraj ne poznajo
meja. Krep papir pa naj bi
že pred stoletji izumili Kitajci – gre pa za poseben
postopek vezave papirja, ki
omogoči, da je ta raztegljiv
po širini in se zato da oblikovati na razne načine.
…………………
»rože« – nedoločljiva oblika
cveta iz papirja 
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Povzetek prve delavnice o kulinarični tradiciji
Loške doline in Babnega Polja
Petnajstega marca 2013 se nas je zbralo petnajst članic Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina v TIC Lož,
da bi nadaljevale s spoznavanjem dediščine Loške doline in Babnega Polja. Tokrat smo se posvetile kulinarični tradiciji in lotile smo se je pri bolj oprijemljivem, materialnem delu tega področja, tako da smo prinesle s seboj stare kuhinjske pripomočke,
posodo in orodja.

T

ako je bilo mogoče videti litoželezne in
glinaste lonce in pekače, model za peko
velikonočnega šarklja oziroma torte v obliki
jagnjeta ter nekaj malce čudaške emajlirane
posode iz povojnega obdobja, ko kvalitetne
in funkcionalne posode skoraj ni bilo mogoče kupiti: miniaturno kanglico za mleko,
(pre)veliko zajemalko za omako in majceno
mesoreznico, ki pa je bila sposobna predelati mesnine celega prašiča ... Pojavili so se
še čez sto let star pehar za vzhajanje kruha,
železni del srednje velikih burkel, veriga za
obešanje kotla nad ognjiščem, doma narejena kuhalnica in »štuokovnәk«, lesena
škatlica za moko in velnica (»vajuәnca«) ...
Ne smemo mimo mlinčkov za pravo kavo
ali v velikanski večini primerov za pražen
ječmen, ki je služil kot kavni nadomestek,
iz katerega so gospodinje pripravljale bel ali
črn »kofe« (Zanimivo: v nekaterih vaseh je
ta »kofe« moškega spola, v drugih srednjega. Tako smo v Markovcu pili »beu kofe«, v
Iga vasi pa »bajlu kofe«). Zanimiva in mnogo spominov zbujajoča je bila tudi latvica za
kisanje mleka – nekateri se ga spominjajo z
navdušenjem, drugi celo z odporom, tretji so
ga okusili le redko, ker je bilo mleka malo,
komaj za »kofe«. Prinesle smo tudi nekaj starih kuharskih knjig iz povojnega obdobja pa
do leta 1953 in še kaj.
In zakrožilo je tudi znanje, izkušnje, spomini:
 Lončeno posodo za peko – model ali po
naše »muódu« ali »muódәlc« je bilo treba pred prvo uporabo napolniti z mlekom
in ga v njem zavreti, da se potem testo ni
prijemalo in da so se iz gline izlužile morebitne nezaželene snovi in vonjave. Enako so najbrž ravnali tudi z drugo glineno
kuhalno posodo.
 Ko je hrane primanjkovalo oziroma je bila
omejena, jo je v nekaterih gospodinjstvih
najprej zmanjkalo za »teto«, potem za
otroke, nato za gospodinjo, za gospodarja
pa je morala biti. Ta tradicionalna hierarhija pri hrani, ki se nam danes zdi prav
kruta, spominja na tisto prastaro, ki najbrž
temelji na pomembnosti posameznika v
(patriarhalni) družini oziroma na (dejanskih ali pričakovanih) zaslugah pri delu in
preživetju vseh. Manj »produktivni« del

družine – starci in otroci so bili najprej izpostavljeni pomanjkanju, da bi se obdržal
(vsaj) močnejši, zdravi del družine. To je
seveda skrajna razlaga, vendar je poznana
iz življenja preprostih, »primitivnih«, naravnih ljudstev in iz živalskega sveta.
 Naštele smo jedi, značilne za naše kraje, ki
smo se jih ravno spomnile: poleg kavre in
polhov še zaroštan krompir in krompir na
razne druge načine (n. pr. v opankah = v
škornjih = v oblicah), frgerco, gluhe štruklje, makunčev kruh, žirovo olje, različne
povaunce, žinkrofe, žmitke, bele klobase,
godljo, kožarice in pljučnate klobase, bel
močnik (= vsukanec, vsukan ali sesukan
močnik) z »ruonto« (meto za klobase) ali
tropinami, krompirjevko, bob, šmoren,
ocvrto bezgovo cvetje, bunko. Pravo bogastvo!
Kar malo nas je zaneslo tudi med stare jedi,
ki niso bile značilne le za naše kraje, a so se
že opustile, omenile smo tudi posebnosti
kot je figovo vino, pa rabo kurje in polhove
masti ter mimogrede zabeležile še kak izrek
in modrost, na primer: »Če se pri hiši zakolje kura, je gotovo bolna gospodinja - ali pa
kura«. To kaže, kako pomembna je bila vsaka žival v nekdanjem gospodinjstvu, pa tudi
na vero v zdravilnost kurjega mesa in potrebo po krepki hrani za okrevanje bolnika.
Primerjave z današnjimi časi, ko je že vsaka mačka na shujševalni dieti in je že vsaka
druga diagnoza posledica preobilne hrane,
so prav šokantne.
Po delavnici mi nekdanja sošolka, ki je tudi
bila na delavnici, takole piše:
»Nič nismo omenjale celih kadi doma pridelanega kislega zelja in repe in njih priprave. Še
zdaj mi ni jasno, zakaj je bil v Iga vasi »štrenfelj« samo pri Baragovih in »ribežen« samo
pri Hribarjevih za cel spodnji konec vasi pa še
za koga z drugega konca.
Pa repo - kako smo (so) prali in ribali! In pobirali v naletavanju snega. Spomnim se, kako
je mojo mamo večkrat zeblo, ko je zunaj prala
za celo kad repe. Tisti lonec vrele vode, ki jo je
zlila zraven, je bil kaplja v morje. Zvečer, ko
so prišle še sosede pomagat ribat to repo, so

pri nas v kuhinji, ki je bila majhna, odmaknili
mizo, pa dali na tla rjuho in nanjo repo. Potem je bilo veselo, vsaka je kaj povedala, otroci, tudi sosedovi, smo pa imeli velika ušesa.
Pa koruza se je tudi tako ličkala – ali po naše:
slačila …«
Še en izrek, ki je s hrano povezan le posredno in se je ohranil v Iga vasi: »Se jәma najso
pustlә poročәt k-je imu sam' z-rokje!« = Niso
se jima pustili poročiti, ker je bil on tako reven, da je imel vse premoženje v rokah/ imel
je samo roke za delo in nič drugega/ živel je
iz rok v usta ipd.
Kako bo šele zanimivo, ko bomo prišle spet
skupaj, predvidoma enkrat na jesen, takrat
z (napisanimi) starimi recepti, zapiski in še
več podrobnostmi, izkušnjami, zgodbami in
spomini! Do tedaj bomo brskale, spraševale,
zapisovale, kaj poslikale, kot so bile poslikane tudi reči, prinešene na prvo delavnico
… In lepa nagrada bi bila, če bi si nazadnje
nekaj od tega tudi skuhale in pokusile ter se
učile (spet) uživati v naravnih, prvotnih lastnostih neprocesirane hrane brez ojačevalcev okusa, konzervansov in vseh mogočih
sumljivih primesi. No, bomo videli …
……..
štrenfelj, tudi: štriәemfәl = bat za tlačenje zelja v kadi pred kisanjem 
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Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

1932 Mašun – Življenje v lovski in
logarski postojanki
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.
»Leto 1921 je bilo eno izvanredno hudo leto. Na kresni večer je slana vse poljske pridelke
uničila, zatem pa je nastala še velika suša. Pitna voda je bila skoraj po vsej pokrajini dodeljena, tako tudi na Mašunu. Takrat je bil na Mašunu lovski grad, tri logarske hiše in ena
gostilna; sedež treh gozdarjev in štirih logarjev.«
_______________
»Leon Shauta, sin upravitelja graščine Auersperk, je dobro poznal očeta* in mu priskrbel
službo pri princu Schönberg-Waldenburg. Tako je 1920. leta dobil povabilo od Leona Schauta, da lahko nastopi pri firmi službo kot logar. Oče je priporočilo rad sprejel in se leta 1921 v
aprilu javil v Snežniku pri Starem trgu na Notranjskem. Tam so mu odkazali službo na Mašunu, kjer je tudi takoj nastopil. Kmalu za očetom je prišel tudi sin Hans na Mašun (l. 1921),
kjer je nastopil službo strežnika pri princu. Oktobra istega leta so se potem preselili še ostali
člani družine. Do Ribnice pri Kočevju so se peljali z vlakom in od tu dalje jih je peljal graščinski kočijaž Jurij s konjsko vprego. Prenočili so potem v gostilni pri Kovaču v Starem trgu.
Naslednji dan so se peljali naprej na Mašun.8. septembra 1922 se je tam rodila hčerka Hilda.
Za krstno botro je bila soproga gozdarja Huber. Pri tej družini je bila tudi Mici zaposlena.
Mašun je bil bolj osamljen kraj. Tako so morali živila nakupovati v Knežaku in to enkrat na
mesec. Tudi šolski pouk je izpadel. Na Mašunu so bili uslužbenci jugoslovanski in avstrijski
državljani. Leta 1923 je zahtevala italijanska vlada od tujcev se potruditi za italijansko državljanstvo ali pa se izseliti. Naša družina se je nato odločila se preseliti v Snežnik oziroma na
Marof. Tam na Snežniški parni žagi je ata frungiral zopet za lesnega manipulanta.«
Tako beremo v zapiskih, ki jih je po spominu zapisala Hilda oz. Hildegard Hutter v Dresdnu,
kjer je preživljala svoja poslednja leta življenja.
* oče je bil Johannes oz. Hans Hutter, r. 1881 v Oberskrill Nr. 6 (Marinzel) na Kočevskem
in mati Maria Hutter, r. 1882 v Unterskrill na Kočevskem. Poročila sta se marca 1905 v
Oberskrill (Zdihovo), rodili so se jim naslednji otroci: prvorojenec Hans, sledila je Maria
(Mitzi) pa še Josef, dvojčki Pauli in Toni, Karel ter Hilda, ki je bila rojena, medtem ko je
družina bivala na Mašunu.
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Slovarček:
• fungirati: delovati, službovati,
funkcionirati
Viri:
• Bojan Hutter
• zapiski po spominu Hilde Hutter,
Dresden, Nemčija
• Silva Šepec (roj. Sterle)
• Marjeta Marinčič
• Tomaž Kočar: Leo Schauta, zadnji
upravitelj snežniškega posestva,
KRONIKA 48, Zveza zgodovinskih
društev Slovenije, Ljubljana 2000
Kraj: Mašun
Datum: neznan, 1932–1935
Avtor: neznan
Zbirka: Silva Šepec
Skenirano in obdelano:
Miloš Toni, 24. 1. 2014

Zadnja stran razglednice, da, nastala je v
Italiji. Enkrat med letoma 1932–35.
Prvotna zgradba je bila zgrajena leta 1874
za namene gozdarskega osebja. Leta 1888
so na Mašunu uredili naravni park. Stavba
je v zgodovini doživela več nesreč, med
drugim jo je leta 1919 uničil požar. Ponovno zgrajena stavba je postala lovski gradič.
V mesecu novembru leta 1943 je bil gradič
ponovno požgan. Od celotnega kompleksa
sta se do danes ohranila samo dva, v romantičnem slogu zgrajena stolpiča. Stolpa
sta preživela požar v drugi vojni in rušenje
po njej. Zaradi njiju še danes ta košček
snežniških gozdov deluje precej pravljično.

V času podpisa Rapalske pogodbe je na
Mašunu službovala in živela tudi družina
Sterle iz Iga vasi. Tudi ta družina je bila
postavljena pred enak izziv kot Hutterjevi.
Oče France, nadlogar in mati Marija ter
sin Stanko so se preselili nazaj v rodno Iga
vas in zato lahko obdržali slovensko državljanstvo. Ostali trije sinovi Franc, Anton
in Lojze, ki so bili tudi zaposleni na Mašunu in v Leskovi dolini, pa so ostali v Italiji
in nadaljevali s službovanjem za istega gospodarja, a pod italijansko oblastjo.

Leon Schauta, zadnji upravitelj snežniškega posestva, je nekaj let služboval pri
grofu Auerspergu v Krvavi Peči in nato 25
let na Snežniku. Bil je izredno sposoben
gozdar in med ljudmi močno priljubljen,
tako med kolegi kot med okoliškim prebivalstvom. Govoril je tekoče slovensko
z notranjskim naglasom in je bil izredno
šegav ter družaben človek. Po prihodu na
Snežnik se je vneto učil knjižne slovenščine, posebno slovnice.
Po koncu vojne sta se Leon Schauta in
njegova teta (po rodu Nemka) preselila v
Avstrijo, v Lienz, kjer je Schauta leta 1977
umrl. Čeprav se je Leon Schauta “imel za
Avstrijca”, so ga tam, v Avstriji, šteli in zapisali za Slovenca.
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Poprej v starih časih

F

olklorni plesi tudi pri nas dobivajo vse
večjo veljavo, saj je na območnem srečanju otroških folklornih skupin, ki se je letos
dogodilo prav na naši OŠ v Starem trgu, zaplesalo kar šest domačih folklornih skupin
ter ena gostujoča iz Vrhnike.
Na prireditvi so odplesali, zapeli in zaigrali osnovnošolci iz Nove vasi, Cerknice ter
z Unca, ki se v našem okolju ponašajo z
najdaljšo folklorno tradicijo. Starši pa smo
z negotovostjo in na trnih pričakovali debitantski nastop letos na novo ustanovljene domače folklorne skupine. Veseli vandrovčki, kot so se poimenovali, so nam že
po prvih taktih harmonike, ki jo je spretno
zaigral Tine, privabili na obraze zadovoljne
nasmehe. Skupaj s prizadevno mentorico
Vido Truden so nam pripravili povsem suveren nastop, ki nas je pošteno presenetil in
to kljub kratkemu času, ki so ga imeli na razpolago za učenje folklornih korakov. Zato ne
bodo zaman prizadevanja, ki so že v teku, da
se te naše nadarjene male plesalce v doglednem času tudi primerno obleče. V sodelovanju z dr. Marijo Makarovič se že išče zamisli, kako naj bi izgledala njihova oblačila.
Tako bodo naši plesalci tudi skozi kostume
nadgradili svojo izvirnost, ki jo kažejo z odrsko postavitvijo na temo Majstu Lož.
Revijo je popestrila tudi Pepca Strle iz Babnega Polja, ki je skupaj s članicami društva Ostrnice med prireditvijo izdelovala cvetje iz krep
papirja, kot se ga je naučila v ranih letih od

foto: Borut Kraševec

svoje mame. Prireditev je domiselno nadgradila Milena Ožbolt, ki je v svoje napovednike
posameznih točk lepo vključila bogate in zanimive spomine gospe Pepce iz babnopoljske
preteklosti. Šopek izdelanega cvetja pa so prisrčno namenile kar eni od mladih plesalk, ki
je na dan nastopa praznovala rojstni dan.
Za strokovno spremljanje srečanje je poskrbela
Nina Luša, aktivna članica Folklornega društva
Val iz Pirana, kar bistveno pripomore k razvoju
dejavnosti in je dodaten vir za nove ideje.

Prireditev je poleg organizatorja Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, izpostave
Cerknica, omogočila tudi OŠ Stari trg ter
vse tri občine, Cerknica, Bloke in Loška dolina. Organizatorka Jožica Mlinar je izrazila
veselje nad dejstvom, da je vedno več mladih folkloristk in folkloristov, kar bo omogočilo v bodoče izvedbo te prireditve tudi
brez gostujočih skupin. Še posebej navdušujoče pa je dejstvo, da so med mladimi
plesalci tudi fantje. 

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

vabi
na ogled Regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči,
Civilne zaščite in Rdečega križa,
ki bo v soboto, 8. junija 2013, v STAREM TRGU PRI LOŽU
s pričetkom ob 9. uri, pred OŠ Stari trg.
Regijsko preverjanje bosta organizirala Izpostava URSZR Postojna in Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina - Bloke.
Izvedeno bo s poudarkom na delovanju ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah, ob nesrečah v delovnem okolju in prometu in bo potekalo
po ulicah Starega trga. Poleg tega pa si bo mogoče ogledati še predstavitve enot gasilcev, Zdravstvenega doma Cerknica, Civilne zaščite,
ter drugih spremljevalnih dejavnosti. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim in nenadno obolelim na različnih realistično prikazanih situacijah.
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Franc Nelec

Pomen nekaterih ledinskih imen

Z

ledinskimi imeni označujemo manjše
dele obdelovalnega in neobdelovalnega
sveta, vodotoke, reliefne značilnosti prostora in druge objekte, ki sestavljajo kulturno
krajino. S procesom poimenovanja prostor
postane KRAJ, ki dobi pomen in identiteto
znotraj družbene skupnosti, ki ga na ta način
udomači. Kulturna krajina je prepletena z
imeni, ki so večinoma nastala iz potrebe, da
se neko zemljišče loči od sosednjega. Imena
omogočajo širši skupnosti komunikacijo o
prostoru in orientacijo v prostoru.
Naši predniki so se trudili, da bi bile že iz
imena razvidne fizične lastnosti prostora.
Tako so prostoru ali objektu pridali ustrezne pridevnike največ lastnostne: npr dolge
(njive), širok, kriv, star, nov, črn, rjav itd in
svojilne: cerkveni, župnijski, kovačev, kronski, itd. Taka ledinska imena so stalna in se
v stoletjih niso spreminjala. V prostoru je
veliko ledinskih imen, katerih pomena ne
poznamo, ker so tujega izvora ali pa so se
tekom stoletij fonetično toliko spremenila,
da se je njihov prvotni pomen zabrisal. Ker
me je zanimalo, kaj ta imena pomenijo in
kakšna sporočila iz davnine vsebujejo, sem
s pomočjo slovarjev in poizvedovanjem poskušal to ugotoviti.

Poimenovanja iz
predslovanske dobe
Ob naselitvi so ta imena naši predniki povzeli od romaniziranih staroselcev, ki so govorili latinski jezik. Takih imen je kar nekaj.
Kavarnik, lat. caverna, pomeni votlina,
jama, je hrib nad Dolnjimi Poljanami, v bližini je potekal rimski obrambni zid Claustra
Alpium luliarum.
Ulaka, naselje Vlahov. Novi prišleki Slovani so staroselce imenovalo Vlahi.
Frtica, Frnača, lat. fortis – manjša
utrdba (Gor. Jezero)
Frata, poseka

Imena slovanskega
izvora
Zaradi razvoja jezika samega, kulturnega in
tehničnega napredka je veliko besed izpadlo

iz vsakdanjega pogovornega jezika, njihov
pravi pomen je šel v pozabo.
Siga so Slovani imenovali naravno širšo vdolbino, v katero se steka in odteka voda. Siga je
napajališče za živino vzhodno od Iga vas.
Gača pomeni kraj, kjer se pojavlja voda. V
Gači, južnem delu cerkniškega jezera, izvira voda ob obilnejših padavinah v širokem
pasu. V območju Gače se nahajata dva izvira: izdatnejši Obrh, ki pomeni močnejši
kraški izvir, in Cemun, ki pomeni izvir, ki
se v sušnem obdobju spremeni v ponikalnico, tako da voda teče nazaj k izviru.
Vrhnika, st. slov., pomeni kraj, kjer
voda na »vrh nikne«, Ponikve, kjer izgine, ponikne so Ponikve.
Vrh pomeni vir, izvir. Vas Vrh se imenuje
po izviru, od katerega je speljan vaški vodovod.
Zala, prvotni pomen je zli, slab, neprijazen kraj. Zali Log, prvotno Zli Log.
Draga, manjša dolina npr. nad Knežjo
Njivo.
Perkuce, nastalo iz Pri kojci, koja, kajuta, st. slo., preprost bivak. Kraj, vzhodno od
Jermendola.
Kozluka, nastalo iz kozja luknja. Brezno
ob cesti malo pod Cinkovcem.
Brezno, nastalo iz brez dna.
Župnice so bile grajske njive, ki so jih
graščaki dajali županom v najem, a last je
bila grajska.
Železnice, njive za Iga vasjo proti Kuclju. Arheološko ugotovljena topilnica železove rude.
Čredenje. Okrog leta 1540, če se je kmetija delila, so ponekod razdelili stavbišče
in njive, travniki pa so postali solastnina
obeh uživalcev polovic s tem, da sta se pri
uživanju obeh polovic travnikov menjavala
(počedija).
Kronarce, njive na kronskem svetu.
Nerazdeljeno zemljo so imenovali kronski
svet.
Dob, vrsta hrasta (Quercus rubra), mogočno drevo.
Pudob, izhaja iz Pri dobu ali Pod dobom
Dobrava, Dubrava; dobov gozd ali
obdelovalni svet, kjer je bil prvotno dobov
gozd. Doblane, Dobje
Rakitniki, ime za loke, južno od Sige.
Ime izhaja od rakite – rod vrbe, raste v obliki grma.

Petelinjek, nad Gor. Poljanami, relief slemena močno spominja na petelinov greben.
Javornik, nastalo iz javorja ni. Kjer pa je
javor bil, so kraj poimenovali Javor je, Javorje.

Imena iz
predkrščanske dobe
Trzne, žarno grobišče, kjer so izvajali tudi
pogrebne obrede in bojne plese.
Devin, Devana, boginja gozdov, lova in
divjadi.
Trizna, pogrebna slovesnost pri Slovanih.

Besede germanskega
izvora
Pungart; nem. Baumgarten – sadovnjak. Pungarte so imela obzidana srednjeveška mesta npr. Lož, Škofja Loka, Kranj,
Radovljica.
Liberga, nem. Liebberg – Lepa gora ali
Ljubka gora, na severnem robu Babnega
Polja.
Cvibla, nem. Zwiebel (cvibel) pomeni
čebula.
V davnini so naše kraje naseljevala razna
ljudstva, zato je imen tujega izvora za tako
majhen kraj kar veliko. V članku sem poskušal ugotoviti pomen le tistih imen, katerih
lokacija mi je znana. Kljub prizadevanju mi
ni uspelo ugotoviti pomena imen za Flegarce, pobočje nad Šmarato, Olarije, njive med
igavsko šolo in Pudobom, Mandrge. Za te
besede nisem našel ustreznega besednega
korena v nobenem slovarju. Mandra pomeni
v grščini staja, samostan. Je pa vprašanje, ali
je pomen za našo lokacijo upravičen.
Presenetljivo je, ali pa ne, da je malo ledinskih imen iz predkrščanske dobe, čeprav so
naši predniki po prihodu v te kraje še več
kot 200 let častili bogove in jim postavljali
svetišča, kot so jih imeli v stari domovini. Z
novo vero so prišli novi gospodarji, ti so se
trudili odstraniti vsa imena in simbole, da bi
se čim prej pozabila stara vera in običaji. V
zgodovini ni to nič novega. Tudi sedaj se z
istim namenom odstranjuje simbole, ki spominjajo na prejšnje čase. 

32

PISMA BRALCEV

april, 2013

Bog in cvetlice

PRSTI
SESTAVINE
250 g moke
pol zavitka pecilnega praška
180 g masla ali margarine
120 g sladkorja v prahu
1 vanilin sladkor
3 žlice mleka
noževa konica cimeta
100 g olupljenih in sesekljanih
mandljev
50 g neolupljenih mandljev,
malo beljaka
POSTOPEK:

V moko s pecilnim praškom nadrobimo maslo ali margarino, dodamo
sladkor v prahu, vanilin sladkor, mleko, cimet in mandlje. Zgnetemo v testo. Na hladnem naj počiva pol ure.
Delamo majhne svaljke in jih polagamo v pekač. Vsakega na koncu
premažemo z beljakom in nanj pritisnemo pol neolupljenega mandlja.
Pečemo 10 minut pri 180 stopinjah.

Ko je Bog ustvaril zemljo, je bila pusta in ni mu bila prav
nič po volji. Posul jo je s travo, a je bilo še vedno vse pusto in prazno, saj so zemljo prekrivali le zeleni travniki
in livade. Ker še ni bil zadovoljen, je ustvaril rože, lepe
dehteče cvetlice, vendar so bile vse le bele barve.
»Kaj, ko bi jih obarval?« si je mislil Bog. Rečeno – storjeno. Postavil jih je v vrsto in jih začel barvati: rdeče vrtnice, raznobarvne tulipane, rumen regrat, kresnice z
rumenimi prašniki … a glej težavo: zmanjkalo je barve
ravno za zadnje tri cvetlice.
Prvi je bil zvonček. Jokal je in jokal, da je kar našobil
svojo kronico. Bogu se je zasmilil, nekako je postrgal še
toliko rumene barve, da mu je malo pobarval kronico.
»Nič ne jokaj,« mu je rekel Bog, »ti boš prvi znanilec pomladi. S svojim cingljanjem boš privabil mnoge ljudi, da
te bodo nabirali za pomladne šopke!«
Druga je vsa tiha in mirna čakala šmarnica, vendar barve
zanjo ni bilo več.
»Ti – tako ljubka cvetlica, boš ostala dehteče bela!« Dihnil je vanjo in dobila je dišeč vonj. »Tudi ti boš s svojim
vonjem privabljala mnoge. Cvetela boš v trnju, a v najlepšem mesecu – v maju!«
Z radovednostjo pa je čakala še krizantema. Bog ji je rekel: »Cvetela boš pozno jeseni, ko bodo že vse cvetlice
izgubile svoje cvetove. Ti boš krasila grobove rajnih za
vse svete!«
Bog je bil zdaj s svojim delom zadovoljen, zato je tako
ostalo do danes. 

Napisala Pepca Strle
na osnovi
pripovedi svoje tete,
priredila M. Ožbolt

Po domu diši!
Kaj vse botruje k dobremu razpoloženju?
Včasih me preseneti določen zvok ali
svetloba in že mi je lepo, že me spomin
popelje v čase, ko je doma na štedilniku
brbotalo, posebno ob nedeljah je vrela
juha, ko smo prišli od maše. Dež je imel
poseben zvok, saj se je mešal z žuborenjem reke Bače, naše grape, ki je imela ob
nalivih močnejši zastrašujoči zvok, medtem ko je ob sneženju postalo vse tišje, še
sami glasovi so se izgubljali, ker ni bilo
odmeva. Grmenje, ki je tam med gorami
vse drugačno, je kot bi se sklale preklale
ne pol. Zvonjenje zvonov v zvoniku, ki je
naznanjal večer, ko smo se morali otroci
odpraviti domov, ali samo odhod k maši.
Ti zvoki so močno prisotni v mojem spominu. Najmočnejši pa je vonj.
Ko grem skozi vasi, da pridem do vznožja gore, mi korak zastane, ko zaznam vonj
dima iz bližnjega dimnika vaške hiše.
Dim, kako diši, kot doma. Potem je tu pokošena trava, obraz bi zakopala v travo in
vonjala. Vse drugače diši seno in tudi ta
vonj me popelje domov.

Neizmerno lepo diši dež, ko namoči presušeno zemljo, njive in travniki zadišijo, povsem drugačen vonj pa ima ob dežju prah
na cesti. Ob vstopu v hlev, kjer je živina stisnjena ob svoje jasli, se mi prebudi vonj po
domu. Tam je vonj težek, vendar prijeten.
Trohnoba lesa in listja v določenih kotanjah opozarjajo nase, na čas rastja in čas
umiranja. Ta vonj je prijeten kljub zatohlosti, medtem ko zatohlost stare hiše v
razpadajočem stanju deluje turobno in
niti malo prijetno.
Najprijetnejši pa je vonj mojih dragih.
Spominjam se, da sem kot majhna deklica rekla ženi, ki mi je bila kot mama: »Joj,
teta, kako lepo dišiš.« Očetova sestra, ki je
skrbela za naju z bratom, se je vedno glasno zasmejala in se čudila: »Le po kom naj
jaz dišim?« Sedaj vem, dišala je po senu,
po gnoju, po potu, tobaku in po mleku.
Veliko je bila v hlevu, molzla je krave, kidala gnoj in vneto kadila.
Tak vonj mi je svet, težko bi dobila vse
te vonjave na enem mestu. Pa vendar me
vsak tak vonj spomni na moj dom. 
Marinka Petrič
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Sonja Butina

ZGODBA O KANALIZACIJI ali
neznosna lahkost arogance
Hja, zgodba, ki nam je bila prebivalcem Loške doline na nek način vsiljena. Kajti roko
na srce, stoletja, če že ne tisočletja tukajšnji
prebivalci niso potrebovali kanalizacije, pa
tudi pitno vodo so imeli čistejšo, kot jo imamo zdaj. Eh, vsaj klorirana ni bila.
V čem je torej problem?
Na predstavitvi projekta, ko se je tlačni vod
že približal Podcerkvi po trasi nekdanje ceste, so nam na zboru vaščanov povedali, da
bo v izgradnjo kanalizacije zajeta tudi prenova vodovodnega omrežja. Po drugi cevi
bodo odvedene fekalne vode iz gospodinjstva, po tretji pa padavinske odpadne vode.
Fekalije iz hlevov bo prepovedano odvajati v
novozgrajeni sistem in/ali odvažati na čistilno napravo. Kakšna je in kako deluje čistilna
naprava v poskusnem obratovanju v Danah,
nam niso povedali. Gotovo se ne zdi logično
razlikovati med fekalijami, kot da ne bi ena
sama krava v enem dnevu pridelala toliko
(več ali manj tekočega) kot štiričlanska družina skupaj. Da precejšnje površine loškega
polja še vedno gnojijo (tudi s praznjenem
greznic), kar precej živine se tudi pase, pa
menda ni onesnaževanje podtalnice. Da ne
omenjam, da je verjetno tudi marsikatera
žival hranjena in/ali zdravljena s snovmi,
katerih ostanke čistilna naprava ne more
očistiti (antibiotiki, hormonski motilci). Da
o težkih kovinah niti ne govorimo. Kaj smo
torej razumeli?
Konkretna zgodba
Na letalskih posnetkih naše vasi so bili vrisani le glavni vodi do priključka na tlačni vod,
vsa ostala gradnja od priključnega jaška do
greznice pa je stvar posameznega gospodinjstva. Pri tem občina obljublja brezplačnih 6
dolžinskih metrov izkopa in polaganja cevi.
Vsako gospodinjstvo se bo moralo priključiti na omrežje v roku dveh let ali pa plačati
kazen. Zaključek izgradnje kanalizacije in
sanacije ceste skozi vas je predviden do junija 2013, ob tem bi vgradili tudi javno razsvetljavo, predvidena je bila prenova ene od obvoznih poti na zahodni strani vasi. Skupna
vrednost projekta je 1,3 mio, od tega občina
neposredno investira okrog 400.000 evrov.
Kmalu potem (14. 11. 2012) sem se šla osebno pozanimat na občino, kako je s pogoji in
zahtevami konkretno v mojem primeru, ker
pač živim na robu vasi. Moja hiša je bila iz
predstavljenega načrta gradnje priključkov
izvzeta. Posebej sem vprašala, ali za nena-

črtovano razpeljavo naprej do sosedov čez
moj vrt potrebujejo moje soglasje. Odgovorni je trdil, da je to nepotrebna birokracija.
Svetoval pa mi je, naj se kar sama zmenim
z delovodjo!? Tudi s predstavnikom vaškega
odbora smo se dogovorili, da si zadevo ogleda komisija na terenu, a se to vse doslej ni
zgodilo.
Predlagali so mi, da izkoristim priložnost,
ko so ravno stroji na voljo, da si na lastne
stroške zgradim še eno dovozno pot čez vrt,
čeprav po njej ne bi potekal cevovod do greznice oz. nova vodovodna cev. Zanimalo me
je tudi, ali se mimogrede ob teh zemeljskih
delih predvideva tudi vgradnja električnih
in telefonskih kablov (umik pod površje)
ter izgradnja optičnega omrežja. Za slednje
sem dobila negativen odgovor. Zato sem se
pač preko spleta pozanimala, kako je s tem,
kakšna je procedura, kaj moram s svoje strani ukrenit. Koliko me bodo stala gradbena
dela od priključnega jaška do moje greznice
in koliko bo znašala priključna taksa, nisem
uspela izvedeti.
Vso zimo so gradbeni delavci pridno kopali,
polagali in zasipavali, celo v nemogočih vremenskih razmerah. Nekega lepega jutra, 4.
marca pa je brez vsakega opozorila in vprašanja skoraj do hiše priropotal bager/kopač,
razril skoraj 50 m2 vrta in uničil eno jablano.
Dela sem ustavila, delovodja je poklical g.
Emila Mlakarja, od katerega sem zahtevala
podroben načrt kopanja (lokacijo priključnega jaška), služnostno pogodbo in odlok
ali kakršen koli drug dokument občine, na
podlagi katerega se gradi kanalizacijsko
omrežje. Z veliko mero arogance in vpričo
delavcev me je zavrnil češ, da odloka ni, ker
je gradbeno dovoljenje, služnostnih pogodb
ne delajo, podrobni načrt razvoda pa ni potreben, ker bo vsa razpeljava vrisana v izvedbenem načrtu.
Glede na milo rečeno zelo nevljudno obnašanje odgovornega uradnika nisem imela
druge izbire, kot poklicati inšpektorat za
okolje in prostor, kjer so mi svetovali, naj pokličem policijo in prijavim motenje posesti.
Policista sta kljub nenavadni prijavi prišla in
zaslišala delovodjo, ki je obljubil, da bodo
delavci sanirali zemljišče v prvotno stanje
(kako že?), na inšpektorat pa sem po elektronski in priporočeni pošti zadevo prijavila.
Naslednji dan sem šla ponovno na občino

in protestirala proti takemu ravnanju, pa
mi je tudi pravnica zatrdila, da služnostnih
pogodb res ne delajo in da odloka o gradnji
kanalizacijskega omrežja ni.
Medtem so delavci skopali dobrih 60 m jaška in položili cev za fekalno vodo do naslednjega soseda Borisa Korena kar čez vrt
najbližjega soseda. Kam vse odvažajo izkopani material, nisem raziskovala, ga pa
v tonah nasipavajo tudi po privatni zemlji.
Dogajanje sem fotografirala. O problemu
sem govorila tudi s predsednikom komisije
občinskega sveta za komunalna vprašanja
in županom, ki je bil nadvse presenečen, da
nisem dovolila kopanja čez moj vrt. Eh, prav
gotovo bi bil tudi on (ali kdo drug) jezen,
če bi mu na vsem lepem do hiše prilomastil
stroj in uničil par dreves samo zato, da bi
imel sosed lepši razgled?! Obveščena sta bila
še dva občinska svetnika, od nikogar pa ni
odziva. Glede doslej narejene škode mi preostane civilna tožba. K-ne-de! Koliko tako
ali drugače prizadetih občanov pa si jo lahko
privošči in kdo bi na koncu odgovarjal?
Raziskava
Čeprav to sploh ni moja stvar, je zelo verjetno, da se je kaj podobnega zgodilo tudi
po drugih vaseh. Ne delam si utvar, da bo
inšpekcija sploh reagirala, najbrž pa ne prav
kmalu na pobudo le ene občanke. Zato sem
začela raziskovati po spletu, kaj je ozadje te
zgodbe. Sistematično brskam za dokumenti,
ki so ali bi morali biti dosegljivi, ker so to
informacije javnega značaja. Do ključnega
dokumenta – odloka o izgradnji še nisem
prišla, pa bi moral obstajati! Prebrala sem
zajeten Občinski prostorski načrt, sprejet
septembra lani (prilog/kart mi ni uspelo
odpreti), ki ga je pripravilo specializirano
podjetje. V poglavju III – splošni prostorski izvedbeni pogoji (str. 72) sem pod točko 7 našla predpis, da je za vsak poseg na
zasebnem zemljišču potrebna Pogodba o
služnosti. Torej v principu tudi za poseg na
zemljišču v velikosti 1 cm2. Kljub vztrajnemu brskanju po Zakonu o gradnji objektov,
Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o urejanju
prostora, Nacionalnih in regijskih načrtih
ter operativnih načrtih (vsak okrog 100 strani) sem edine oprijemljive podatke našla v
Proračunih občine Loška dolina od 2008 dalje, vendar pa nobenega konkretnega predpisa ali pravilnika. V letošnjem letu pa na
spletni strani občine še vedno niso objavljeni
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zapisniki zadnjih treh sej občinskega sveta,
video posnetka zadnje 16. seje pa ni mogoče
videti niti pri Oronu. Ups, nadvse skrivnostno. In ja, ne smrdi le po kanalizaciji!
Zaključek
Ljudje smo pač taki, da reagiramo šele, ko
smo ogroženi. Normalno imamo vsak svoje
interese in prioritete, za drugega ali splošno
dobro pa se nihče prav rad ne izpostavlja.
Marsikdo se niti ne zanima, se ne upa niti
vprašati in bog-ne-daj kaj zahtevati, ker se
pač v vse bolj prepletenem sistemu ne znajde ali je kratko malo posiljen z odločitvami,
na katere nima vpliva vse od Evropske unije
navzdol do občinskega uradnika. V primeru
Loške doline pa gre še za nekaj pomembnih
vidikov tega glomaznega projekta, ki pa je
vsekakor potreben. Glede na dosedanje izkušnje lahko upravičeno dvomimo, da bo
kanalizacijsko omrežje tudi izvedeno in nadzorovano strokovno, kar pa je neposredno
povezano s pitno vodo na vsem področju
jugozahodne Slovenije. Posledice lomastenja
po občutljivih tleh bodo vidne šele čez čas,
škodo bomo plačevali vsi, zlasti naši vnuki.
Vprašanje ekonomske upravičenosti take investicije se direktno dotika drugih načrtov
razvoja občine, vključno z obsežno prenovo
lokalnih cest, ki bodo uničene zaradi težke
mehanizacije. Na ravni posameznega gospodinjstva pa lahko vodi v kolaps družinskega proračuna, zlasti pri tistih z majhnimi
dohodki (podražitve, stroški in investicije v
komunalni priključek). In nenazadnje, sledi
nam trajna degradacija okolja, obdelovalnih površin in vodnih virov. Zakaj že?
Ne glede na to, kako se bo vse skupaj razpletlo, sem mnenja, da se na tak način ne
sme delati. Pri tem gre za poniževalen odnos do prizadetih krajanov, za ignoranco do
okolja, za neobstoj zakonsko predpisanih
dokumentov, očitno nepreglednost vseh
postopkov, nikjer planirana zemeljska dela
na terenu in s tem tudi vgradnjo materialov, ki gotovo niso poceni (cevi, pesek, gorivo), izkopan material se pa odlaga prav
tako nenačrtovano. In konec koncev gre
za gromozansko vsoto denarja, za katerega bo občina še nekaj naslednjih let zbirala
sredstva in prelivala denar iz manj nujnih
postavk (družbene dejavnosti). Kakorkoli
že, dolžna sem opozoriti na nepravilnosti.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja naj bo
transparentna v vseh pogledih, vključno z
vsemi drobnarijami, ki so stranski produkt
vsakega takega velikega projekta. Operativni podrobni prostorski načrt je le ena
od postavk. Odgovornost posameznih delavcev občinske uprave, da se ta investicija
izpelje kar najbolj pravilno v izogib vsem
možnim bodočim težavam, je toliko večja,
ker se gradi na ekološko občutljivih kraških
tleh. 
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Občina Loška dolina - župan Janez Komidar

Zgodba o kanalizaciji – druga plat
Dejansko sem bil presenečen, da ne rečem celo zgrožen nad odločitvijo gospe Butina, ko
me je obvestila, da ne dovoli položitve sekundarnega voda do svoje hiše. Zakaj le? Očitno
niti njej, ki je prebrala skoraj vse akte in zakonske predpise, povezane z gradnjami objektov, niso jasni pojmi primarni vod, sekundarni vod, hišni priključek. Da pa ne bi bilo
zadreg in da bi tudi širša javnost razumela vse te moderne izraze, bi rad najprej kar najbolj
po domače obrazložil te izraze.
Primarni vod predstavlja glavno cev oziroma vod iz naselja do čistilne naprave, na katerega pa se priključuje zbirne vode – sekundarni vod, ki pa odpadne vode različnih krakov
v naseljih zbere med hišnimi priključki ter glavnim primarnim vodom. Hišni priključki
pa so vodi, ki se položijo med objektom in sekundarnim ali pa celo primarnim vodom.
Dejstvo je, da se je v primeru gospe Butina pričelo s polaganjem hišnega priključka, saj
projektna dokumentacija ne opredeljuje tega dela za vgradnjo primarnega voda ter za ta
del ni izdano gradbeno dovoljenje. Vse skupaj pa se je pričelo izvajati na podlagi njenega
osebnega privoljenja za poseg v njeno premoženje, ki ga je gospa podala predstavnikom
vaškega odbora Podcerkev in o čemer smo bili seznanjeni tudi na Občini Loška dolina.
Predlog, ki so ga predlagali člani vaškega odbora Podcerkev je bil tudi, da se do objekta
gospe Butina uredi nova dovozna pot, ki bi bila za vzdrževanje v zimskem času bolj primerna ter bi omogočala lažji dostop do objekta, kar smo na občini sprejeli kot utemeljeno
pobudo. In če gre tu v tem primeru za kakršen koli poniževalen odnos do občanke ali da
gre za ignoranco ali za neupoštevanje zakonskih podlag in netransparentnost, potem res
ne vem, kaj je tu še potrebno obrazložiti. Pa vendar vem, da vsemu napisanemu pa res ni
tako, kot se želi prikazati v članku gospe Butina.
Zadeva je mogoče še bolj črno-bela, kot je navedeno v članku. Vendar gospa o tem ne želi
pisati, saj sebe prikaže kot zelo ekološko ozaveščeno osebo. Ni ji vseeno, kaj se dogaja z
našim podtaljem, pa tudi za živali na paši jo skrbi, saj po njenem povzročijo več škode
na kakovost podtalnih voda kot kaj drugega. V članku pa nikjer ne zasledim, kako gospa
Butina poskrbi za praznjenje svoje greznice oziroma kako poskrbi za odvoz njenih fekalij
in kje te fekalije končajo. Manjka mi potrditev njenega zavestnega ravnanja do narave in
okolja. Niti z eno besedo ne omeni svojega stanja in se skozi ves članek ukvarja z drugimi
(izvajalci, občino, vaškim odborom ter celo s sosedom in njegovo lastnino). Strinjam pa se,
da v preteklosti na področju varovanja okolja ni bilo storjenega dovolj, vendar bi od tako
okoljsko ozaveščene osebe prej pričakoval pohvalo občini za ves trud in delo zadnjih nekaj
let, ki ga vlagamo v izgradnjo okoljske infrastrukture.
Da pa je njena zgodba še bolj »privlečena za lase«, pa jasno izkazuje podatek o lastništvu
zemljišč v zemljiški knjigi in katastru, ki žal niso njena do celote in na katerih ima občina
lastniški delež. Pa me resnično zanima, če bo gospa ob položitvi hišnega priključka preko
»spornih parcel« občino zaprosila za sklenitev služnostne pogodbe. Kako prosim? Sama
dejstva. Za vsa zemljišča, vključno s stanovanjskim objektom, ki so solastnina gospe Butina in občine Loška dolina, je občina pridobila na podlagi izvajanja oskrbe njenega strica,
ki je bil prejšnji lastnik vseh nepremičnin. In žal se take pomembne stvari kar pozabi napisati. Saj občani ne bodo vedeli, da ni vse res oziroma ni tako, kot je napisano in tudi nihče
ne bo napisanega nič preverjal. Važno je le skritizirat in pri tem sebe prikazati kar čim
bolj »fajn«, pa čeprav je nekdo na nasprotni strani lahko prizadet, če ne celo neupravičeno
oblaten in to izključno le na podlagi neutemeljenih dejstev.
Ne glede na to, da je letošnja zima poskrbelo za obilne snežne padavine ter obilo dežja,
ki nam že v dovolj veliki meri ustvarja blato na gradbiščih, pa članek gospe meče še več
blata na vse, ki se kakor koli trudijo izvesti dela v korist občanov. Njen pristop k predstavitvi »njenega« videnja problematike je skrajno populističen brez strokovnih utemeljitev
in nakazanih rešitev. O celotni vsebini njenega pisanja žal ne bom izgubljal besed. Kajti
nivo pisanja, kot ga izbira gospa Butina je zelo NIZEK in menim, da je škoda mojega časa
in energije za tako izbiro komunikacije, kajti primernejših načinov komunikacije je definitivno več. 
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Vaški odbor o kanalizacijski zgodbi
Zgodbe se vedno začnejo tako ali drugače. Naša zgodba se
je začela januarja 2012, ko je vaški odbor pregledal topografski posnetek umestitve kanalizacijskega sistema, meteorne kanalizacije, obnove vodovodnega sistema in razsvetljave v vasi Podcerkev. Projekt smo temeljito pregledali
in predlagali kar devet točk dopolnitev glede na izdelan
projekt. Med drugim smo dali predlog, da se v ta projekt
vključijo tudi hiše Pišek št. 44, Škrbec št. 30, hiši Kovač št.
1a in 1b ter hiša ge. Sonje Butina, ki v tem projektu niso
bile vključene. Predlagali smo še ureditev dovozne poti k
zadnji hiši.
Tudi ostali predlogi so bili sprejeti in usklajeni z občinsko
upravo in so danes v večini že ali skoraj realizirani.
Nekateri pa so ves napor vaškega odbora, ki se je nekajkrat
sestal, vzeli za nasprotovanje njim ter motenje posesti. Vaški
odbor je in deluje v dobri veri za vse vaščane in v zadovoljstvo
vseh, tudi tistih, ki mislijo drugače. Vaščani Podcerkve smo
v večini zadovoljni, da bomo končno prišli do kanalizacije,
saj se je ta potreba kazala vedno bolj. Mnogo površin je bilo

zamočvirjenih zaradi divjih izpustov kanalske vode v naravno okolje.
Vso zimo so izvajalci pridno delali, pogosto v nemogočih
razmerah in po našem mnenju na zahtevnem terenu in z veliko mero razumevanja pri večini vaščanov. Velika pohvala
gre vaščanom, ki so zgledno sodelovali z izvajalci del in jih
po večini pogostili s kavico, toplimi napitki in pecivom. Tudi
oni so se hvaležno odzivali na naš prijazen sprejem medse.
Zato hvala vsem, ki ste dokazali, da ste bili potrpežljivi in dokazali, da vam gre za napredek vasi in da smo skupaj zmogli
dokazati drug drugemu, da smo lahko človek človeku ČLOVEK in ne le človek človeku VOLK.
Zato vaški odbor lahko v imenu vaščanov pove vam vsem, da
bo imela naša zgodba o kanalizaciji srečen konec.
Vaški odbor Podcerkev:
Boris Koren, Stana Mestnika, Anton Poje, Boža Troha,
Jože Turk
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139 EUR MESEČNO
POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in
temperamenten.
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BREZ POLOG

Najbolje prodajan terenec v Sloveniji*

ŽE ZA

299 EUR

5,3

l/100 km

POVPREČNA
Sportage 1.7 CRDi PORABA GORIVA OD

Najbolj atraktiven športni terenec na trgu navdušuje z bogato
serijsko opremo in nepremagljivo ceno. Vrhunski in dinamični dizajn,
prepričljivi bencinski in dizelski motorji z zavidljivo nizko porabo
goriva ter inteligentnim sistemom aktivnega pogona na vsa štiri
kolesa »Dynamax«.

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR

Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7- letno garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

AVTOTRADE, D.O.O., Vrhnika, Sinja Gorica 11, Vrhnika, 01/750 51 99, www.avtotrade.kia.si
Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 97 – 145 g/km CO2.

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA cee'd, Rio, Sportage, Optima ML 2013 po ponudbi prodajalca ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko
VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. in Summit Leasing Slovenija d.o.o.. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mesecev (velja za model pro_cee'd, ostali modeli odplač. doba do 60 mesecev), fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški
odobritve 0 EUR. Primer izračuna za KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun s ceno 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker popust "Staro za novo" 400 EUR - Joker "Iz zaloge" 400 EUR - Joker "0% financ"), z odplač. dobo 84 mes. ter
0% pologom, je obrok leasinga 139 EUR/mesec in fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo potroš. je 11.690 EUR, kar je enako nabavni vrednosti vozila. Cena za KIA Sportage 1.6 GDI Fun 17.990 EUR (MPC
19.990 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 1.000 EUR – Joker »Krpan« 1.000 EUR – Joker »0% financ.«), z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 299 EUR/mesec. MPC cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke
in ne vključujejo kovinske barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja od 6. 4. do 30. 5. 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 so na voljo v priroč.
o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Vabljeni na osrednjo turistično – etnološko prireditev
v občini Loška dolina

V deželi
ostrnic 2013
četrtek, 23. maj Grad Snežnik
18.00

Odprtje tradicionalne razstave likovnih in
tehničnih del učencev OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu
Razstava bo na ogled do 9. junija 2013.

20.00

Kulturni večer »Ostrnice« med tradicijo
in navdihom

sobota, 25. maj Zagradne njive pri gradu Snežnik
15.00

Igre med ostrnicami in zabava ob domači glasbi

nedelja, 26. maj Grad Snežnik
13.00

Srednjeveški dan

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

T: 081 602 853 • www.loskadolina.info

