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Glasilo občine Loška dolina

Vabimo vas na

7. Dobrodelni novoletni
tek in hojo
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna
zveza Loška dolina vabita v teh prazničnih dneh na že tradicionalni
Dobrodelni novoletni tek in hojo

v nedeljo, 29. decembra 2013
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 6 km.
Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina gre v dobrodelni namen OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih
navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza Loška dolina in
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Za praznike si privoščite najboljše domače dobrote ter razveselite svoje
bližnje z izdelki domače in umetnostne obrti. Zato obiščite

Novoletni sejem
v Starem trgu pri Ložu
(parkirišče pri trgovini KGZ)

v petek, 27. decembra 2013,
od 8. do 16. ure.
Med bogato obloženimi stojnicami se boste
lahko v sproščenem vzdušju pogreli s toplimi
napitki, poklepetali z znanci in se srečali z
dedkom Mrazom.
Lepo vabljeni!
Informacije:
TIC LOŽ, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
Tel.: 081 602 853 • E-pošta: tic.loz@kabelnet.net • www.loskadolina.info

IZ OBČINSKE HIŠE
Poročilo o delu župana in občinske uprave
za leto 2013 ........................................................ 4

UVODNIK

KOLUMNA
Narobe svet . ....................................................... 6
LJUDJE IZ SOSESKE
Pogovor z Domnom Šrajem, državnim prvakom
v igranju na diatonično harmoniko ....................... 7
KULTURA
Literarni večer s pesnico Vando Šega ................... 8
Naša dekleta na odru Španskih borcev ................ 8
Izid knjige: Božični in velikonočni spomini . ........... 9
Bliža se božično-novoletni koncert .................... 12
ŠPORT IN REKREACIJA
Uspešno leto 2013 se poslavlja ........................ 12
Aktivna biatlonsko - tekaška poletna sezona ...... 13
Loški Lipicanci – uspešna sezona 2013
z grenko izkušnjo ............................................... 14
VRTEC IN ŠOLA
Moja Slovenija................................................... 15
Zlatka in Cukerček ............................................. 15
Bodi eko, ohrani čebelo in smreko! .................... 16
Kaj nam je všeč ................................................. 16
Tradicionalni slovenski zajtrk .............................. 17
Svetovni dan spomina na
žrtve prometnih nesreč ...................................... 17
Mednarodni mesec šolskih knjižnic
– oktober 2013 . ................................................ 18
Noč branja 2013 .............................................. 20
DRUŠTVA
Gasilci tako ali drugače! .................................... 21
Lovska družina Babno Polje je
organizirala jubilejni Lov prijateljstva .................. 21
Srečanje na temo vodenja po turističnih jamah
v občini Cerknica in Loška dolina 2013 .............. 21

Dober dan, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Danes je morda zunaj sneg, pred štirinajstimi dnevi, ko smo oddajali Obrh v tiskarno, pa nas je še tako prijetno grelo toplo sonce,
da kar ni šlo, da bi na naslovnici objavili kak zimski motiv. Zato je
naslovnica slovo od tople jeseni in predvsem pozdrav prijateljstvu.
V prihajajočih prazničnih dneh namreč mnogim ne bo lahko. So celo ljudje, ki se praznikov bojijo. Nekateri, ker nimajo denarja, da bi na praznično mizo postavili kakšen »priboljšek«, nekateri, ker nimajo nikogar, s komer bi ta »priboljšek« delili.
Pa zagotovo lahko kaj naredimo, da temu ne bo tako. Razmislimo.
Lepo in prav je, če darujemo Unicefu, Karitasu, Rdečemu križu … (Mimogrede: Kralji
ulice se iz srca zahvaljujejo vsem, ki ste jim namenili topla oblačila in Društvu Ostrnice za
podarjene dobrote.) Ampak, poglejmo še okoli sebe. Mar ni prav v naši soseski nekdo, ki
je prav tako potreben pomoči? Morda dnevno videvamo nekoga, ki pridno dela vsaj osem
ur na dan, pa ga prav vsak dan skrbi, ali bo imel kaj dati v lonec. Ali bo lahko kupil bundo
otroku, ki že dve leti hodi v šolo v premajhni? Ali bo od plače zmogel prihraniti toliko, da
bi družina vsaj videla morje? In upokojenec, ki je oddelal polnih štirideset let, pa danes
nima dovolj, da bi lahko starost mirno užival v domu starostnikov, in mu otroci zaradi
lastne stiske ne morejo pomagati.
Da, take zgodbe vidimo in beremo v medijih. Pa so tudi doma. Le vidimo jih ne, ker nas je
življenjski ritem »ukalupiral«, nam »nadel plašnice«. Ker gremo mimo vsega, okupirani z
lastnimi težavami, lastnimi potrebami, lastnimi željami.
Morda življenje res ni pravično, a v njem vendar lahko najdemo nekaj dobrega, če to hočemo. Zase in za druge.
Prazniki so prava priložnost. Naredite dobro delo in v zahvalo pričakujte le to, da ga bo
prejemnik DAL NAPREJ.
Iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije, mirne in vesele
božične praznike ter SREČNO in SRČNO v letu 2014 vam v imenu celotnega uredniškega
odbora želim urednica!
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Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. februar 2013
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. • Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom.
• Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam je zaželeno, da posredujete
tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma
poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55
vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov
oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo
v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani (3000
znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko, ki se nanaša
izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno
vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. Dopisan mora biti tudi naslov
in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.

OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina • Naklada: 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:
Prijatelja (Janez s svojim zvestim psom), foto: Edo Šega • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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Občina Loška dolina, župan Janez Komidar

Poročilo o delu župana in občinske uprave
za leto 2013

V

letu 2013 je dokončan do sedaj največji projekt izgradnje kanalizacijskega
omrežja z izgradnjo čistilne naprave v občini Loška dolina, in sicer projekt za naselja
Dane, Podcerkev in Nadlesk, ki je bil pričet
že v letu 2012. Vsa tri naselja so z investicijo pridobila tudi v celoti nov primarni vod
vodovodnega omrežja, javno razsvetljavo
in novo asfaltno podlago. Cestišča so ob zamenjanem neustreznem nosilnem ustroju
dobila novo zadostno širino asfalta, tako za
vozila kot za pešce. Na območju posegov se
je izdelala še talna in vertikalna prometna
signalizacija v luči boljše prometne varnosti v omenjenih vaseh. Ker pa je trasa vodov
potekala tudi po stari občinski poti pod naselji, smo z zaključkom gradbenih del pridobili lepo urejeno makadamsko pot, ki bo še
naprej služila potrebam lastnikov zemljišč,
istočasno pa predstavlja zanimiv prostor za
izvajanje več oblik rekreacije. Vzporedno z
izgradnjo primarnega fekalnega voda pa se
je v naseljih zamenjala oziroma dogradila
tudi meteorna kanalizacija, ki je v svoji starosti datirala v obdobje nekje po 60. letu in
je bila potrebna zamenjave. Ker pa noben
projekt v začetni fazi ni popoln, smo kaj
hitro ugotovili, da določene stanovanjske
hiše nimajo možnosti priklopa na primarno
omrežje fekalnega voda. Tudi vodovod ne bi
bil v celoti zamenjan in obnovljen, zato smo
projekt nadaljevali ter obnovili celoten primarni del vodovodnega omrežja do vozlišča
pri podjetju Svea. Pri tem gradbenem posegu pa smo istočasno vgradili še fekalni kanal
ter ga povezali s čistilno napravo pri Marofu.
Nekaj stanovanjskim objektom v Nadlesku
pa na našo žalost nismo mogli zagotoviti
možnosti priklopa na kanalizacijski sistem
zaradi nerešenih lastniških razmerij in nekaterih nasprotovanj lastnikov. Verjamem, da
bomo v naslednjem obdobju uspešno rešili
tudi te probleme in zagotovili možnost priklopa vsem vaščanom.
Področje cestne infrastrukture je posebno
poglavje, kajti zavedamo se, da so ceste tiste
prometne žile, ki nas najbolj povezujejo. Dobro vzdrževane ceste so odraz našega dela,
kajti te občani vsakodnevno vidijo in občutijo. Pa vendar so nekatere boljše, druge pač
slabše. In prav najslabša cesta v naši občini
je bila do sedaj cesta od Nadleska do Pudoba (Foto 1, 2 in 3). Ta odsek je sedaj v celoti
razširjen in izgrajen na novo, kar predstavlja večjo prometno varnost vsem udeležencem v prometu. Investicija pa ne predstavlja

Nadlesk leta 1939

... pred začetkom del ...

Viševkom in Pudobom. Tudi ta dela so uspešno zaključena in mostiček spet predstavlja
varno pešpot med naseljema. Z razširitvijo
ceste Stari trg–Podcerkev oziroma odseka
Mandrge do križišča Ulaka se je bistveno izboljšala prometna varnost. Na Ulaki pa smo
uredili parkirni plato pred spomenikom ter
izvedli posek dreves pod njim tako, da je
spomenik ponovno viden tudi iz doline. Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi za izgradnjo
obvozne ceste Stari trg–Markovec. V letošnjem letu nam je uspelo izvesti arheološke
raziskave terena in pridobiti soglasje k investiciji s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Izdelana je tudi projektna naloga
za obvozno cesto, hidravlična študija mostne
odprtine, projekt mostu čez Brežiček in študija upravičenosti investicije. Z Direkcijo RS
za ceste smo podpisali protokol, v katerem
so jasno napisane naloge Direkcije oziroma
Občine, ter je podlaga za zagotavljanje sofinancerskega dela sredstev s strani države.
Izpeljali pa smo tudi obnovo ceste v Smelijevem naselju vključno z zamenjavo vodovodnega omrežja (Foto: Smelijevo naselje).
Skoraj identičen projekt pa je Bračičeva ulica proti Markovcu, vendar le z eno razliko.
Tu je lastnik ceste država. Nam je pa vendar
uspelo pridobiti njihovo dovoljenje za poseg

... po zaključku del ...
samo nove ceste, ampak tudi popolnoma
nov krak vodovoda, ki ga na tem odseku ni
bilo. Se je pa letos v novi preobleki znašel
tudi nadleški most (Foto 4) Zob časa ga je
dodobra zdelal in ravno zato smo že v letu
2012 naročili strokovno presojo varnosti in
nosilnosti vseh mostov v občini. Pri ogledu nadleškega mostu je bilo ugotovljeno,
da nosilnost ni kritična, vendar pa je most
trenutno še primeren za obnovo in s tem
bi bila zagotovljena tudi večja varnost na
tem cestnem odseku. Približno enako slabo
stanje je kazala brv oziroma mostiček med

Nadleški most

v cestno telo, tako da smo lahko zamenjali
tudi vodovodno omrežje, ki poteka po tej
ulici oziroma cesti. Direkcija za ceste nam je
potrdila tudi projektno nalogo za dograditev
pločnika za pešce od Marofa do Pudoba ter
prehoda za pešce pri odcepu ceste Pudob–
Nadlesk. Na osnovi potrjene projektne naloge je bil izdelan idejni projekt, ki bo podlaga
za nadaljnje aktivnosti v letu 2014. Z izvedbo
te investicije bi bila zagotovljena varnost pešcem od Loža do Iga vasi.
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Zamenjav in novih vodovodnih odsekov se
je v letošnjem letu izgradilo kar nekaj. Vse
smo gradili vzporedno z drugimi investicijami, pa naj si bo to cesta ali pa kanalizacija, in
tako privarčevali kar nekaj denarja. Vseeno
pa je potrebno posebej poudariti, da smo na
področju vodooskrbe letos vgradili novo napravo (klor dioksid) za pripravo pitne vode.
Pred tem smo na vodovodni sistem imeli
priključene klorinatorje s plinskim klorom.
Tehnologija varovanja pitne vode je močno
napredovala in klor dioksid bistveno bolj
učinkovito varuje celoten vodovodni sistem
ter je v kombinaciji z UV svetilko optimalna
zaščita pitne vode. Ker pa se seveda zavedamo, da je velik še nerešen problem vodooskrba Babnega Polja, smo naročili izdelavo
hidravlične študije celotnega javnega vodovodnega omrežja v občini Loška dolina.
Študija naj bi jasno pokazala, kje v občini
so problematične točke na sistemu ter nam
potrdila, ali obstaja možnost povezave vodovodnega omrežja Loška dolina, s sistemom
Babna Polica in naprej do Babnega Polja. V
kolikor bi bilo to izvedljivo, bi trajno rešili
tudi problem vodooskrbe v Babnem Polju.
Babno Polje pa nima problemov samo z
vodo. Večji problem se je v Babnem Polju
pojavil tudi z zaprtjem Podružnične osnovne šole Babno Polje. Po predstavitvi ideje
o predvideni ureditvi družabnega centra v
pritličnih prostorih podružnične šole ter v
nadstropju ureditev dveh stanovanj vaškemu
odboru Babno Polje smo pričeli pridobivati
ustrezno gradbeno dokumentacijo. Za navedena obnovitvena dela smo v zaključku leta
2013 uspešno pridobili tudi sredstva s strani
države ter izvedli razpis za izbiro izvajalca.
Dela na objektu pa se bodo pričela izvajati
najverjetneje v začetku naslednjega leta, v
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kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere. V letu 2013 pa smo svoje aktivnosti
usmerili še v delno obnovitvena dela v Podružnični osnovni šoli v Iga vasi. Izvedena
je zamenjava vseh oken na objektu, v celoti
smo obnovili sanitarije v prvem nadstropju.
Objekt je kljub svoji častitljivi starosti še vedno vreden ohranitve, zato gredo tudi načrti
za v bodoče v tej smeri. Smiselno je razmišljati še o zamenjavi peči za centralno kurjavo ter izvedbi obnovitvenih del na fasadi z
vgradnjo izolacije.
Na naslednja proračunska obdobja pa tudi
nismo pozabili. V letošnjem letu smo uspeli
pridobiti gradbeno dovoljenje za postavitev večnamenske športne dvorane v Starem
trgu. Gradnja tako zahtevnega objekta ne bo
zaključena v enem letu. Ker pa trenutno ni
razpisov za pridobivanje EU sredstev, smo
izkoristili edini odprti razpis Fundacije za
šport ter se prijavili nanj. Le upamo lahko,
da bomo v prijavi uspešni ter da nam uspe
pridobit prepotrebna sredstva za pričetek
gradnje. V kolikor pa bi v letu 2014 bili objavljeni dodatni razpisi tako za EU ali za
državna sredstva, nameravamo ponovno
kandidirati za pridobitev le teh. Pridobili pa
smo še eno gradbeno dovoljenje, in sicer za
rušitev »Korletove štale«, ki jo nameravamo
odstraniti nekje v pričetku leta 2014.
Kar pa se tiče uspešnosti črpanja EU sredstev za področje kmetijstva, pa lahko rečem,
da smo izkoristili prav zadnjo priložnost za
projekt izvedbe komasacije v KO Podcerkev in Nadlesk. Z uspešno kandidaturo smo
pridobili 78 % nepovratnih EU sredstev za
izvedbo vseh faz komasacije (22 % DDV
občina). Lastniki zemljišč pri tem ne bodo
imeli nobenih dodatnih stroškov, kot to sedaj predvideva nova direktiva, ki nalaga 50

V prihajajočem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo, ustvarjalno
in polno toplih trenutkov!
Blagoslovljen božič, v novem letu 2014 pa
obilo sreče, zdravja in uspehov
vam želi župan Janez Komidar
s sodelavci ter članice in člani
občinskega sveta Občine Loška dolina.
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% stroškov lastnikom, 22 % DDV občina ter
28 % EU sredstev. V tem času smo že izvedli
javni razpis za izbiro izvajalca, tako da predvidevamo, da naj bi se dela pričela nekje v
mesecu marcu oziroma aprilu 2014.
Dogajanje na društvenem delu pa je bilo v
letošnjem letu bolj umirjeno. Letos nismo
imeli toliko prireditev in dogodkov kot v
letu 2012. Pa naj omenim le nekatere. V
okviru obiska vlade RS v Notranjsko-kraški
regiji se je takratna ministrica za Slovence v
zamejstvu in po svetu gospa Ljudmila Novak
srečala s predstavniki Slovencev z Gorskega
Kotarja ter z lokalnimi predstavniki. Se pa
lahko pohvalimo, da smo letos gostili tudi
obisk tujih veleposlanikov, ki vsako leto
predvidoma dvakrat obiščejo slovensko podeželje. V sodelovanju z osnovno šolo smo
jim pripravili čudovito predstavitev občine
Loška dolina in njenih znamenitosti. Precej
časa smo z veleposlaniki v razgovoru namenili tudi gospodarski situaciji v naši občini
in še posebej področju turizma. Vsi so se
namreč čudili, kako prečudovite naravne
lepote so v Loški dolini. Okolica gradu Snežnik pa jih je do konca očarala. Potencial, za
katerega so vsi veleposlaniki menili, da ga je
potrebno izkoristiti v dobrobit občine.
V poletnem času pa je bila občina prizorišče preverjanja ekip Prve pomoči iz celotne
Notranjsko-kraške regije. Na preverjanju je
sodelovalo 8 ekip iz regije ter ena ekipa s Hrvaške. Na štirih deloviščih, ki so predstavljala vsako delovišče drugačno vrsto nesreče,
so enote pokazale njihovo usposobljenost.
Enota Prve pomoči, ki je na Regijskem preverjanju pokazala največjo stopnjo usposobljenosti, pa se je uvrstila na državno preverjanje usposobljenosti ekip Prve pomoči. 
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kosilo in odhitela drugim opravkom naproti.
Po drugi strani pa že nekaj časa opažam, da
so se tudi tako imenovani ženski pogovori
začeli spreminjati. Za primer vam lahko dam
spet lastno izkušnjo. Tudi sama sem, kot še
milijoni drugih ljudi, padla pod vpliv socialnih omrežij. Do tu je še vse v najlepšem redu,
saj smo si, kar se tega tiče, moški in ženske
relativno enakopravni. Na enem od teh se je
med televizijskim prenosom neke pomembne nogometne tekme razvila debata o tem,
katero moštvo je boljše, kakšno taktiko ima
katera od ekip, celo o dilemi, ali je bil Arien
Robben v nekem trenutku v prepovedanem
položaju ali ne, se je debatiralo. To vse skupaj
ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bile prav
vse udeleženke v tej razpravi ženske. Šele ko
se je po določenem času zagretega pogovora
vmešal nek užaljen moški, rekoč: »Maji so
imeli prav. Vsak čas bo konec sveta! Zdaj že
ženske pametujejo o fuzbalu!« sem se nad
situacijo zamislila tudi sama. Za ženske ta
»privilegij« vendarle ni bil vedno tako samoumeven. Po navadi smo se morale zamotiti s
čim drugim, npr. s pletenjem nogavic, kadar
so moški načeli temo o kakšnem ekipnem
športu, saj zaradi nepoznavanja nismo imele
ne priložnosti ne pravice vključiti se v pogovor. Če smo se slučajno kdaj poskušale,
pa smo bile deležne posmehljivih pogledov,
pokroviteljskega odkimavanja z glavo ali raznih »pfff« in »ehhh« stavkov, ki so nas na
hitro utišali in postavili na realna tla. Razlaga prepovedanega položaja v nogometu pa
je tako ali tako že stoletja najljubša šala moških na račun žensk. Po drugi strani pa sem
pred kratkim obnemela ob pripombi našega
priznanega športnega komentatorja pri večernih poročilih. Poznavalsko je povedal, da
bi bilo morda dobro, da bi igralci Maribora
spet odigrali kakšno tekmo v dresih zelene
barve, saj se eden od njihovih tekmovalcev v
njej boljše počuti. Toliko o športu, ki je včasih veljal za najbolj možatega …
Ekipni šport kot tema ženskega pogovora
postane bolj sprejemljiv le ob večjih športnih prireditvah. Sploh, če se katera od njih
dogaja v naši neposredni bližini. Ženske smo
si nedavno Evropsko prvenstvo v košarki za
pogovore privoščile v polni meri. Res je, da
smo včasih zašle tudi v podrobnosti, v katere
moški po navadi ne posegajo. To so predvsem postavnost posameznih tekmovalcev,
usklajenost barv njihove športne opreme in
športnih copat ter zapeljiva navijaška oblačilca, ki smo si jih nameravale obleči, pa vendar smo osvojile tudi osnove in celo pravila
športnih iger. Zato smo se ob ogledih tekem
lahko enakopravno kosale s svojimi moškimi kolegi. Kar se tiče navijanja, pa smo bile
včasih celo precej glasnejše in bolj zagrete od
njih. Tudi to vam seveda govorim iz lastnih
izkušenj.
Presenetljivo pa šport ni edina tema, ki je
včasih veljala za moško domeno. Večkrat
sem že doživela, da smo se s prijateljicami

zapletle v pogovor o avtomobilih in ostalih
jeklenih konjičkih ter vseh pomanjkljivostih,
ki jih le-ti imajo. V tej temi sama sicer nisem
najbolje podkovana, tako da sem raje modro
molče in kimaje sodelovala v teh pogovorih,
prijateljice pa so tako veselo obdelovale raznorazne »frgazarje«, »cinšpule«, »fertajlerje«, »ajnšpricerje« in »kašljajoče cilindre«,
da se je kar kadilo. Samo še pljuvati bi morale začeti po tleh, pa bi nas mimoidoči z
lahkoto zamenjali za malo mično združenje
avtomehanikov.
Kakor koli že se svet obrača in spreminja, pa
je kar prav, da smo med seboj sposobni razpravljati o vsem. Prepričana sem namreč, da
je pri vsaki tematiki pomemben tako moški
kot ženski vidik zadeve. Kljub precejšnji enakopravnosti se namreč razlikujeta v določenih podrobnostih. In prav te podrobnosti
so začimba, ki izboljšuje kvaliteto pogovora
in nam odpira možnosti za razvijanje konstruktivne debate. Ta pa je, če vprašate mene,
pomemben del prave poti do napredka. 
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Jera Razdrih

Narobe svet

Z

adnje čase si lažje predstavljam znanstveno dokazano dejstvo, da je svet
okrogel. Moja skromna sposobnost logičnega razmišljanja mi je omogočila spoznanje,
da se zato vsake toliko časa postavi na glavo.
In ker smo del sveta tudi ljudje, se z njim očitno »prekucujemo« tudi sami.
Do tako poglobljenega razmišljanja o tej
temi me je pripeljalo opazovanje dogajanja
okoli sebe. Še posebej dogodek, ki sem mu
bila priča pred kratkim. Z možem sva si za
praznik privoščila skromno kosilo v eni od
domačih gostiln. Za točilnim pultom, malo
stran od jedilnega dela, je sedelo nekaj moških, ki so se družili ob osvežilni pijači. Mojo
pozornost in striženje z ušesi je pritegnil
njihov nenavaden pogovor. Vem, da prisluškovati ni lepo, a naj v svoj zagovor povem,
da je bila jakost njihovih glasov precej višja
od sobne, tako da si pravzaprav nisem mogla kaj dosti pomagati. Dva izmed njih sta se
zavzeto pogovarjala o tem, kako se pravilno
pripravljajo klobase. Do potankosti sta opisovala postopek kuhanja, vsak na svoj način,
seveda. In oba sta trdila, da je prav njegov
edini pravilen. Pridružili so se jima še drugi,
ki so pritrjevali zdaj enemu, zdaj drugemu.
Sama pri sebi sem se nasmehnila, saj sem
od zrelih možakarjev navajena vse kaj drugega kot poznavanje kuharskih spretnosti.
Gospodje so bili očitno nekaj posebnega, saj
se je njihov pogovor nadaljeval v kuharski
smeri vse do peke slaščic. Pomislila sem na
to, da so najboljši svetovni kuharji vendarle moški (ali pa v kuharskem svetu vsaj po
številu prevladujejo nad ženskami) in si s
to mislijo pomirila začudenje nad njihovim
pogovorom. Ampak presenečenj s tem še ni
bilo konec. Eden od njih je namreč ravnokar
prišel iz frizerskega salona. To vem zato, ker
se je s tem pohvalil pred sogovorniki. Zato je
njihov pogovor zdaj od kuhe spremenil smer
k frizerskim spretnostim. Tudi pri tej temi so
se zadržali kar nekaj časa in ugotavljali, ali
je frizerka svoje delo opravila dobro ali ne.
Mnenja so se kresala kot za stavo. Očitno je
eden od njih poznal tudi trenutne trende v
frizerstvu, ker »če bi on strigel, bi strigel čisto
drugače«. Čakala sem samo še, da se začnejo
pogovarjati o manikuri, kombiniranju barvnih odtenkov oblačil ali lepotnih nasvetih
za dolgotrajen mladostni videz. Verjetno bi
tudi to dočakala, a sva z možem prej pojedla

Vsem želim čim več prijetnih
konstruktivnih pogovorov v letu 2014.
Srečno!

PRVI POLJUB
O prvi poljub, bil poln si obljub,
ostal tam v srcu slika boš večna,
a kakor mladost, ki nekam zbeži
na koncu pa zgodba vedno ni srečna.
A tudi če mine in srce ni zvesto,
spomin na poljub pač prvi ostaja,
čeprav je minljiv in solze so tekle,
nikoli pozabiš pač ne tega kraja.
Ko svojo ljubezen nekoč boš uzrl,
vseeno bo v srcu toplo postalo,
ker veš ta poljub, ves poln obljub
nekoč se srce' je za njega razdalo.
Vsi našli nekje sorodno smo dušo
in srce nekomu ljubezen je dalo,
a veš ta spomin na prvi poljub
za vedno ga košček bo v srcu ostalo.
Pozabljen ustnic je okus,
objem pozabljen sramežljiv,
a ni pozabljen v srcu glas
in ta pogled takrat iskriv.
Stanko Grl
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Borut Kraševec

Najboljši v državi

Pogovor z Domnom Šrajem, državnim prvakom v igranju na diatonično harmoniko
Dvanajstletni Domen Šraj iz Kozarišč se je udeležil Državnega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko, ki je bilo 10.
novembra v Kulturnem centru Ravne na Koroškem. Tekmovanje je bilo razdeljeno na šest starostnih skupin.
V svoji kategoriji do 12 let je bil najboljši in tako postal državni prvak v igranju na diatonično harmoniko.
Ob tej priložnosti sem ga povabil k pogovoru.

D

foto: Borut Kraševec

a je pri Šrajevih doma glasba, lahko ugotovimo že, če pritisnemo na hišni zvonec.
Obiskovalca tako že pri vhodnih vratih pozdravi Spomin na poletno noč, katere avtor je
Rok Žlindra, za posnetek na hišnem zvoncu pa jo je zaigral Domen To je ena prvih
skladb, ki se jih je naučil igrati. Takrat si verjetno še ni predstavljal, da ga bo frajtonarica tako prevzela in bo z njo uspešen tudi na
tekmovanjih.

Domen je raztegnil meh svoje frajtonarice.
■ Domen, čestitam za zmago. Kako in kdaj
se je pravzaprav začela tvoja glasbena pot?
Hvala. Začel sem pred petimi leti. Takrat
sem hodil v drugi razred. Star sem bil sedem let.
■ Kdo te je navdušil za igranje harmonike?
Ati je večkrat omenil frajtonarico. Beseda
mi je bila zanimiva, zato sem hotel vedeti,
kaj sploh to je. Povedal mi je, da je imel kot
otrok željo, da bi se učil igranja harmonike.
Vendar takrat, ko je on hodil v osnovno šolo,
ni bilo te možnosti.
■ Kako pa sta se dogovorila, da se boš igranja harmonike lotil ti?
On je sicer dejal, da sem še premajhen, vendar pa je ugotovil, da obstajajo tudi majhne
harmonike. Potem pa sem »težil tolk cajta«,
da smo jo naročili.
■ Ali še vedno igraš na to harmoniko?
Sedaj imam že drugo. Ta je model Žlindra.
■ Je to kakšen poseben model?
Ta harmonika ima dve tipki več kot prejšnja.
Po zamisli Roka Žlindre ima en dodaten

polton, na to harmoniko se da igrati tudi v
petem duru, kar se pri klasični diatonični
harmoniki ne da.
■ Po čem pa se harmonike sploh razlikujejo
med seboj?
Imamo diatonično, klavirsko in kromatično
harmoniko. Mehanizem klavirske in kromatične je podoben. Ko meh vlečeš ven ali
noter, daje enak zvok. Pri frajtonarici pa je
drugače. Ko držiš eno tipko, se sliši drugačen ton, kadar meh raztegneš, in drugačen,
kadar meh stisneš.
■ Kdo te uči igranja?
Igranja se že vse od začetka učim pri Roku
Žlindri.
Učna ura poteka po frazah. Začneva pri
uvodu. On zaigra uvod jaz ga pa ponovim.
Če kaj ne razumem, mi razloži in pokaže,
katere tipke in kako jih moram pritisnit.
Potem pa se začneva učit po frazah. Najprej
mi pokaže prvo frazo, jo ponovim za njim,
nato greva pa zopet od začetka, ponovim
uvod in prvo frazo skupaj. Pa če kaj ne gre,
zopet ponovim.
Vaje imam po eno uro, enkrat na teden pri
njem v Žimaricah, potem pa vadim še doma.
■ Koliko časa pa porabiš za igranje?
Skladbo, ki jo imam na vajah, nato doma vadim naslednji dan. Tiste, ki sva se jih učila že
prej, in teh je kar veliko, pa imam razporejene po dnevih čez cel teden in jih vsak dan zaigram nekaj. Imam seznam, ki ga preigram.
Nove skladbe sproti dopisujem.
■ Koliko pa si se jih do sedaj že naučil. Koliko jih pravzaprav znaš zaigrati?
… do sedaj sem se jih naučil že nekaj čez 120.
■ Zaigraš kdaj tudi svojim prijateljem, sošolcem?
Kadar sem igral na kakšni šolski prireditvi,
sem zaigral še v razredu.
■ Kaj pa pravijo sošolci oz. sošolke na te
tvoje uspehe in igranje?
Nekaterim je všeč narodnozabavna skladba,
nekateri pa imajo raje drugačno zvrst.
Po šolskem radiu sem zaigral skladbo, s katero sem na tekmovanju zmagal. V razredu
so mi za nagrado zaploskali.

■ Kakšno glasbo pa ti najraje poslušaš?
Narodnozabavno.
■ Vaje in veselje do igranja so te privedle do
naslova državnega prvaka. S katero skladbo
si na tekmovanju prepričal komisijo, da so
ti dodelili ta naslov?
V prvem delu, v predizboru sem igral obvezno skladbo Franca Miheliča Ob koncu
tedna. Druga skladba je bila po mojem izboru. Zaigral sem čisto novo inštrumentalno
skladbo Roka Žlindre V grajskem vrtu. V
finalnem nastopu pa sem igral polko Roka
Žlindre z naslovom Žgečkljivka. Strokovna
komisija je ocenjevala ritmično in tehnično
dovršenost ter interpretacijo.
■ Je bilo to tvoje prvo tekmovanje?
Ne. Udeležil sem se že več tekmovanj. Prvi je
bil Festival harmonikarjev Rosa, kjer sem bil
tretji. Na državnem prvenstvu na Ravnah na
Koroškem sem bil tudi lansko leto. Tam sem
prejel srebrno plaketo, do zlate mi je manjkalo le malo. Bil sem na Pokalu Zgornje Savinjske doline, kjer sem dobil zlato plaketo.
Festivala harmonikarjev Rosa sem se udeležil tudi letos in osvojil drugo mesto. Med
letošnjimi počitnicami je bilo tekmovanje
Urška, kjer sem bil tudi drugi.
Kaj ti pomenijo vse te nagrade in uspehi?
Pomenijo mi veliko, dajejo mi spodbudo za
naprej, hkrati pa mi dajejo potrdilo, da sem
res dober v igranju na ta inštrument.
■ Kdo od domačih je nad tvojim igranjem
najbolj navdušen?
Vsi so veseli.
■ Povedal si že, da si imel nekaj nastopov
na šolskih prireditvah. Si mogoče nastopal
tudi drugod?
Večkrat sem že nastopil na pohodih in drugih prireditvah, ki jih organizira Rihtarjeva
domačija. Nastopil sem že na prireditvi V
deželi ostrnic in na dobrodelnem novoletnem pohodu. Nastopal sem že z zborom
Jasna. Sodeloval pa sem tudi s pevskim zborom Kr'snice in pevskim zborom Sv. Jurij.
Nastopil sem že na radiu Veseljak in na radiu
Ognjišče.
■ Kako uskladiš vaje, nastope in šolske obveznosti?
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sem celo zaigral na eni veselici. Rad hodim
k njemu. Poleg učenja se tudi pogovoriva o
glasbi. Daje mi dobre nasvete. Vesel je vsakega mojega uspeha, saj je to tudi priznanje
zanj.

Domen s svojo prijateljico med priznanji.
Ko pridem iz šole, najprej naredim domačo
nalogo, nato se učim, za sprostitev pa igram
na harmoniko.
■ Ali se v prostem času ukvarjaš še s čim.
Ali imaš kakšen hobi?
Čas mi zapolni tudi psička Dina. Rad pa tudi
kuham oziroma pečem. Večkrat naredim in
spečem pico.
■ Kakšne načrte imaš v prihodnje s svojo
harmoniko?
Moja želja je, da bi imel svoj ansambel. Že
sedaj imam v harmoniki napravo, s katero je
dodana spremljava, kitara, bas kitara, kontrabas, bariton.

■ Kako izbirata skladbe, ki jih boš vadil. Ali
ti jih določi on?
To prepušča čisto moji izbiri. Če se sam ne
spomnim, pa mi izbiro svetuje on oziroma
se odločiva skupaj.

■ Kako bi se nekomu, ki te ne pozna, predstavil z dvema tremi stavki?
Hodim v osmi razred, uživam v igranju harmonike. Rad poslušam narodnozabavno
glasbo.
Nameravam imeti ansambel.

■ Torej igraš tudi njegove skladbe?
Veliko.
■ Kako se razumeta s tvojim mentorjem in
vzornikom? Kaj pravi na tvoje igranje in
nagrade?
Se zelo prijateljsko razumeva. Skupaj z njim

Domen, hvala za pogovor. Želim ti, da bi se
ti glasbeni načrti in želje uresničile ter da bi
še naprej tako dobro raztezal meh svoje frajtonarice. 

Matjaž Žnidaršič

Literarni večer s pesnico Vando Šega

J

avni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik je 8. novembra 2013 v poročni dvorani
gradu Snežnik gostil pesnico
Vando Šega. Na literarnem večeru je v prijetnem razpoloženju predstavila novo pesniško
zbirko z naslovom Poslušam
tišino. Ta, že njena osma pesniška zbirka, prinaša niz tenkočutnih pesmi in ponovno razkriva
pesničino subtilno doživljanje
sveta. Ob osmih pesniških se je
avtorica v preteklosti posvečala tudi kratki prozi in jo je leta 2008 predstavila javnosti, zbrano v knjigi Vezenje kroga.
V pogovoru z moderatorko Martino Kočevar je pesnica razkrila svoje ustvarjalne
vzgibe in navdihe, ob pomoči recitatorja
Mihe Knavsa pa je predstavila izbrane pesmi iz nove pesniške zbirke.

Janja Urbiha

Naša dekleta na odru
Španskih borcev

■ Katera je tista skladba, ki jo najrajši
igraš?
Teh je zelo veliko. Trenutno pa najrajši dve
novi Rokovi V grajskem vrtu in Žgečkljivka. Igram pa tudi skladbe drugih, na primer
Franca Miheliča, Lojzeta Slaka in Slavka
Avsenika.

■ Torej prihodnje leto končuješ devetletko.
Ali se boš za nadaljevanje šolanja odločil za
glasbeno šolo?
Verjetno bom šel v kakšno drugo smer, da
bom imel poleg glasbenega znanja tudi kakšen drug poklic.

■ Kdo je tvoj vzornik?
Rok Žlindra.

december, 2013

Večer je popestril glasbeni nastop violinistke in Natalije Čabrunić Pfeifer in
tenorista Matjaža Žnidaršiča. Na željo
pesnice sta izvajala popevko »Med iskrenimi ljudmi« in ljudsko »Kje so tiste
stezice« in tako tudi z glasbo prispevala k
ustvarjanju svojstvenega naboja v poročni dvorani gradu Snežnik. 

V

Centru kulture Španski borci v
Ljubljani je med 21. in 23. novembrom potekal festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa 2013 v organizaciji
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Skozi sito območnega in regijskega
izbora so se na festival uvrstile tudi naše
plesalke.
Uvrstitev na festival je uspela tudi našim dekletom iz Loške doline s predstavo Od–boj dotika. Omenjeno točko
so pripravile in odplesale Hana Franko,
Tinkara Plos in Dominika Urbiha, ki
ustvarjajo pod vodstvom prizadevne
mentorice Jelene Milovanović. Do lani
so bile uigran tim pod okriljem Baletnega društva Postojna. V letošnjem
šolskem letu pa so dekleta skupaj z
mentorico stopile na samostojno pot in
svoje točke pripravljajo v okviru kulturno-izobraževalnega društva Plesonoga.
V nagrajeno točko »Od-boj dotika« so
plesalke združile dve aktivnosti, s katerima se rade ukvarjajo - ples in odbojko. Čeprav na prvi pogled njihova hobija nimata veliko skupnega, so dekleta
uspela sestaviti točko, ki je navdušila
tudi strokovnega spremljevalca na področju plesa Igorja Sviderskega.
Plesalke so dokazale, da z marljivim,
vztrajnim, dolgoletnim delom lahko
posežejo tudi v elitno konkurenco v državnem merilu. 

foto: Janez Eržen
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Izid knjige: Božični in velikonočni spomini
Konec novembra, le tri dni pred rojstnim dnem pesnika Franceta Prešerna in pisatelja Frana
Milčinskega, so tiskarski stroji odvrteli novo literarno pridobitev – Božične in velikonočne
spomine Franka Trohe Rihtarjevega. Morda je celo nekaj simbolike v datumu izida, pa tudi v
imenih France – Fran – Frank, a to bo pokazal čas. Danes in tu pa vam skušamo povedati kaj več o
sami knjigi, o njenem nastajanju.
»Knjiga notranjskega izseljenca Franka
Trohe Rihtarjevega
Božični in velikonočni spomini je rezultat raziskovalnega
dela, ki ga je začela
v letu 2006 daljna
Trohova sorodnica
— Alenka Veber, izFrank Troha
foto: Arhiv Zavod
haja pa ob spominu
Rihtarjeva domačija
na 100. obletnico
njegovega odhoda v
Severno Ameriko in 120. obletnico njegovega rojstva. V njej so zbrani Trohovi božični
in velikonočni spomini, ki so izhajali v slovenskih izseljenskih publikacijah Nova doba
(Cleveland) in Glas naroda (New York) med
letoma 1928 in 1961. Jezik pričujoče izdaje
je ostal zvest prvotni objavi, popravljene so
le vidnejše napake.« (Zavod Rihtarjeva domačija)
In kdo je bil Frank Troha?
»Frank (France) Troha, p. d. Rihtarjev, se je
rodil 15. maja 1894 v Babnem Polju očetu
Frančišku (r. 20. 4. 1871 – u. 19. 12. 1942) in
materi Mariji (r. G[e]rlj 11. 12. 1868 – u. 4. 8.
1955). Umrl je 26. avgusta 1980 v Barbertonu, Ohio, ZDA.

Družina Franka Trohe

foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija

Trohova rojstna domačija leta 1928
foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija

Družino s šestimi otroki in z enim še nerojenim je leta 1904 zaznamoval odhod očeta
Frančiška v Ameriko. Domov se je vrnil šele
po koncu prve svetovne vojne. Kam je najprej odšel Frankov oče, ne vemo, z gotovostjo
lahko trdimo le, da se je Frank z njim srečal
leta 1914 v Georgiji, kjer sta skupaj delala kot
gozdarja. Delo sta iskala tudi v Alabami, od
koder so Franka neznosne razmere ponovno vodile v Pennsylvanijo. Tu se je pridružil
slovenskim rudarjem na Imperialu in se po
koncu prve svetovne vojne vrnil v Barberton.
Leta 1913 je 19-letni Frank sprejel težko odločitev in se tudi sam v skupini petih Babnopoljcev odpravil v Ameriko.
Drugega oktobra je zapustil domači kraj in
se 4. oktobra v ladijskem pristanišču v Trstu
vkrcal na parnik Martha Washington ter po
sedemnajstih dneh plovbe priplul na Ellis
Island, od koder se je napotil v državo Ohio,
v mestece Barberton, kjer je že bil njegov stric
Jožef. Ker tu ni dobil dela, se je čez dober mesec odzval vabilu rojakov iz Pennsylvanije in
se jim pridružil kot rudar na Imperialu.
Razpet od premogarja v Pennsylvaniji, gozdarja v južnih državah Severne Amerike Georgije in Alabame, delavca v tovarni v Ohiu
in kulturnega delavca, ki je bil vseskozi tesno
povezan s slovensko skupnostjo v Ameriki,
se je mladi Troha leta 1921 poročil z Babnopoljko Jennie (Ivanko) in si v Barbertonu
ustvaril družino. Leta 1928 je Troha prvič
obiskal staro domovino. Obisk domovine in
vrnitev v Ameriko sodita gotovo med močne spodbude za Trohovo pisateljsko delo. Že
kmalu po vrnitvi je v 261. in 262. številki
novembrske izdaje Glasa naroda izšlo daljše
pripovedno delo »Iz obmejne Notranjske«.

Trohovo ime
v publikacijah slovenskih izseljencev v Severni
Ameriki sledimo vse do
leta 1964.
Do zdaj zbrano in evidentirano Trohovo delo je zajeto iz obdobja
1921–1964 iz različnih ameriških slovenskih publikacij (Čas, Glas naroda, Nova
doba, Slovensko-amerikanski koledar, Enakopravnost, Prosveta). Alenka Veber je odkrila več kot 80 kratkih in daljših literarnih
pripovedi ter prek 200 časnikarskih poročil,
ki imajo mestoma elemente literarne pripovedi ali pa so prežeta s spomini.« (Zavod
Rihtarjeva domačija)
Alenka Veber, pranečakinja Franka Trohe,
je torej tista, ki je zgodbe zbrala in uredila.
Izid knjige je bil res pravi trenutek za krajši
razgovor z njo.

Alenka Veber, zbirateljica in urednica knjige
foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija

■ Alenka, ali si za svojega starega strica
Franka Troho vedela že od nekdaj? Ali se
je zgodilo kaj posebnega, s čimer povezuješ
svoje spomine nanj?
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ma desetletjema me je
nanj opozoril sokrajan Anton Jozelj, ki
je skrbno beležil krajevno zgodovino. Ko
je prebral mojo črtico
»Kos kruha« (Družina), mi je pokazal
Trohovo črtico »Kos
kruha«, ki jo je Troha objavil leta 1958,
posvetil pa spominu
na svojo mamo, ki je
umrla leta 1955. Moja
je nastala trideset let
pozneje, ko sem leta
1988 odšla v Ljubljano na študij. Ko se
Ladja Martha Washington, s katero je Troha odpotoval v Ameriko
danes oziram nazaj na
foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija
Trohovo življenjsko
pot in na mojo, najMoji daljni spomini na strica so povezani z dem ogromno skupnega.
bežnimi spomini na »Amerikance« v Bab- No, nekje po hiši se je »potikal« tudi Slovennem Polju, zgolj samo iz pripovedovanja. Žal sko-amerikanski koledar. A tisti trenutek niti
ga nikoli nisem osebno spoznala.
nisem razmišljala, da bi lahko Troha napisal
Med ljudmi, ki so se rodili med drugo sve- toliko, da bom z raziskovanjem njegove putovno vojno, čas generacije moje mame, pa blicistične dejavnosti zaposlena skoraj deseje spomin še danes živ. Izseljenci, ki so od- tletje. Vsemu skupaj pa je botroval 2. zvezek
hajali v Ameriko konec 19. in v začetku 20. antologije Slovenska izseljenska književnost
stoletja, so bili namreč njihovi najbližji so- (1999), kjer dr. Jerneja Petrič s Filozofske
rodniki. Po koncu druge svetovne vojne so fakultete v Ljubljani v poglavju »Občasni
začeli domov pošiljati pomoč, ki je bila v ti- in priložnostni ustvarjalci« omenja Troho.
stih težkih razmerah izredno dragocena. Po Petričeva (1999: 102) uvršča Trohovo publiletu 1950 pa so lahko začeli prihajati tudi na cistično dejavnost med spominska in avtokrajše obiske. V velikih primerih so se ti obi- biografska pričevanja slovenskih izseljencev
ski domačim zdeli nepotrebni in zapravlja- v ZDA, ki v njihovi književnosti zavzemajo
nje denarja, saj je takrat slovensko podeželje, čisto posebno mesto.
Notranjsko pa še posebej, še vedno trpelo Sicer Petričeva navaja samo dve ali tri besedizaradi gorja, ki ga je prinesla vojna.
la. A uvrstitev v antologijo je dala slutiti, da se
Na obisk v domače kraje je v petdesetih letih za vsem skupaj skriva nekaj več. In res se je.
večkrat prišla Frankova soproga Jennie v vlogi vodnice za slovensko potovalno agencijo
■ Osnovne informacije iz vasi in antologi(Kollander World Travel), ki deluje v Ohiu že
ja – je bilo to dovolj materiala za odločitev,
vse od leta 1923 in še danes vodi turiste v
da se lotiš poglobljenega raziskovanja? In,
Slovenijo, ter o teh potovanjih tudi poročala
glede na to, da je pisal v Ameriki, kje vse si
v slovensko časopisje v Severni Ameriki.
morala iskati gradivo?
O Rihtarjevem Amerikancu sem vedela Najprej sem se morala seznaniti s pojmom
samo to, da je bil. Nekako več kot pred dve- izseljenstva oz. njegovo problematiko (tu mislim na zgodovino množičnega
izseljevanja konec 19. stoletja in v
začetku 20. stoletja). Pred menoj
se je začel odkrivati nek popolnoma drugačen svet, ali če smem,
bom tu citirala naslov knjige dr.
Marjana Drnovška Usodna privlačnost Amerike (1998).
Nato se je začelo dolgotrajno
brskanje po, sem in tja, tudi zaprašenih virih. Največ gradiva
hrani Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani, kamor še
vedno zahajam. Prepričana sem
namreč, da bom našla še kaj.
Mogoče samo še ta zanimivost.
Seveda so naši izseljenci v SlovePassenger recorder, potrdilo z Ellis Islanda
nijo pošiljali ves tisk, ki je izhajal
– Otoka solza (foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija)
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v Severni Ameriki in tudi drugod, a to zlasti
po drugi svetovni vojni ni bilo več »zaželjeno«. K sreči je takrat le prevladala modrost.
Kljub prepovedi se je gradivo zbiralo in ohranilo. Še danes se ta fond, ki je prihajal iz držav, kjer so živeli naši ljudje, imenuje Fond d
(direktorjev fond). On je bil tisti, ki ga je naročal, verjetno tudi skrival. In po letu 1991 so
ga lahko začeli uporabljati tudi raziskovalci
zgodovine slovenskega izseljenstva in drugi.
Moje raziskovanje je bilo podobno iskanju
igle v kupu sena, kot radi rečemo. Saj nisem
vedela, kje naj iščem. V katere časopise je
Troha pisal. Kdaj je začel pisati, kdaj nehal
itd. Kasneje se je izkazalo, da je glavnino
prispevkov napisal za Glas naroda. Le-tega
je, mislim, da skoraj prav vse številke, NUK
prejel na mikrofilmih iz Minnesote (Minnesota History Center). Tako sem pregledala
vse mikrofilme od leta 1913, ko je Troha
stopil na ameriška tla pa do konca izhajanja
Glasa naroda leta 1964.
Med pregledovanjem sem ugotovila, da sem
bila ena izmed prvih, saj so bili nekateri celo narobe obrnjeni. Potem je bilo treba narediti kopije Trohovih prispevkov, jih pretipkati, urediti …
Pri iskanju gradiva me je na neki način »vodil« tudi Troha sam. V nekaterih, bolj osebnih zgodbah je med vrsticami zapisal, kje vse
je objavljal. Tako sem prišla do nove sledi in
zgodba se je ponovno začela na novo.
Zlasti je bilo zanimivo iskanje Slovenskoamerikanskih koledarjev. Teh tudi NUK nima
v celoti. Meni jih je uspelo pridobiti, tako da
sem danes prav ponosna na originale.
Trohova publicistična dejavnost preneha
leta 1963 s prenehanjem izhajanja Glas naroda, nato sledita samo še eden ali dva prispevka v Prosveti, ki je nadaljevala s poslanstvom
Glasa naroda. V zadnji številka Glasa naroda Troha obžaluje konec izhajanja, obenem
pa nekako povzame svoje sodelovanje tudi
z drugimi časopisi, kar je bil zame izjemno
pomemben podatek.
Mislim, da sem našla večino tega, kar je Troha objavil.
■ So ti pri iskanju pomagali tudi slovenski
priseljenci v Ameriki ali si uspela vse najti s
pomočjo sodobne tehnologije?
Če imaš v mislih Googlov brskalnik, potem nisem našla nič. Ko sem pred dobrim
desetletjem vpisala Frank Troha, ni bilo zadetkov. Drugo so knjižnične baze in pa baza
Ellis Islanda. V Ameriki sem navezala stike s
Trohovimi sorodniki, ki so hkrati tudi moji
sorodniki ter stike s tamkajšnjimi institucijami, ki se posvečajo izseljenstvu.
Žal pa mi, navkljub »sodobni tehnologiji«
(smeh), še ni uspelo obiskati Severne Amerike.
Zdi se, da je bilo to pred stotimi leti lažje. A to
je le prva misel: takrat so ljudje doma zapustili
vse: družino, domačije in z borimi 20 dolarji v
žepu odšli v popolnoma neznani svet.
Vsa besedila sem torej našla v NUK-u, je pa
to bilo dolgotrajno iskanje.
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■ Ali je Troha kdaj obiskal Slovenijo oz.
Babno Polje?
Troha je domač kraj obiskal prvič leta 1928,
nato šele leta 1965 in leta 1971, ko sta s soprogo Jennie praznovala zlato poroko. Je pa prav
obisk leta 1928 pomenil močno vzpodbudo
za njegovo literarno ustvarjanja. Tega leta je
izšla pripoved Iz obmejne Notranjske (Glas
naroda), v kateri zelo nazorno opiše domače
kulturne in naravne znamenitosti.
Naj na tem mestu iskreno izrazim naslednjo
misel: mislim, da so na Amerikance, ko so
se vračali domov na obiske, domačini gledali
nekoliko »postrani« – če uporabim samo to
besedo. Pa ne samo v Babnem Polju. O tem je
pisal tudi Troha. Verjetno so si jih predstavljali kot izjemno bogate, uspešne itd. A zgodbe
so bile velikokrat popolnoma drugače. In zlate ure, ki so jih tako veselo kazali, niso bile iz
pravega zlata. Ti ljudje so imeli dve domovini. V eni niso mogli živeti, ker ni bilo dela; v
drugi pa jih je nenehno preganjala misel na
vrnitev domov. A ta spet ni bila mogoča.
Včasih se tudi sama počutim kot »Amerikanka«, čeprav sem od domačega kraja oddaljena le dobrih 80 kilometrov. In če me
kdo želi prizadeti, pa verjetno ne misli zares,
potem mi mora reči samo Ljubljančanka.
Lahko mi verjamete, da smo ljudje, ki smo
»morali« mladi zapustiti domače ognjišče
– pa naj bo vzrok takšen ali drugačen, za
vedno nekako razdvojeni. Eni se vračamo
bolj pogosto, drugi izjemno redko, nekateri
nikoli. Poznam kar nekaj Babnopoljcev, ki že
v visoki starosti še vedno sanjajo, da se bodo
vrnili domov. Zanimiva tema, mogoče bova
o njej kaj več spregovorili v prihodnosti.
Naj se vrnem nazaj k vprašanju – Troha je
prišel v Babno Polje leta 1928, sredi hude
krize. Takrat je z njim prišla vsa družina. A
kmalu je uvidel, da v Babnem Polju ne bo
mogel preživeti. Zato se je skupaj z družino vrnil v Ameriko. Nekako ostal v stiku z
njemu tako drago vasico in domačimi, po
koncu 2. svetovne vojne je v Ameriki začel
zbiralno akcijo za zadružni dom v Babnem
Polju. Nasploh so Amerikanci pomagali povojni obnovi slovenskih vasi.
Žal se nikoli ni za stalno vrnil domov in zagospodaril na Rihtarjevi domačiji, le-to je
podedoval njegov brat Jože. Tudi on je šel v
svet, da bi nekaj zaslužil. Iz Francije se je vrnil
leta 1936 in zgradil štirno, ki še danes stoji na
dvorišču, nato pa je umrl, izčrpan od strahot
koncentracijskega taborišča na Rabu.
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In tako se nekako moja zgodba prepleta z
zgodbo mojih prednikov: prežeta je z željami, hotenji, preizkušnjami … včasih se vanjo
prikrade tudi dvom …
Tudi jaz kdaj podvomim, ali bom lahko s
svojimi rokami dosegla cilje, ki sem si jih
zastavila: ohraniti pri življenju Trohovo rojstno domačijo, jo obnoviti, ji dati novo vsebino … se vrniti domov …
■ Knjigo si izdala iz več razlogov: kot del
Trohove osebne zgodovine ter z njim povezanega kraja in časa, za ohranitev njegovega literarnega dela, zato, da si poiskala neko dodatno energijo v sami sebi in
– morda najpomembnejše: z ohranjanjem
spomina na Franka Troho in z izdajo knjige
želiš predvsem ohraniti domačijo. S knjigo
si se ukvarjala dobrih deset let, kako pa si
uspela narediti še vse drugo, kar ravno tako
zahteva kar nekaj tvoje energije in časa?
No, saj vmes malo poniknem (smeh). Gradivo za knjigo sem imela zbrano že nekaj let,
njen izid sem napovedovala kar nekaj časa.
A stvari so morale dozoreti. Mislim, da nisem zamudila nič. Knjiga izhaja ob spominu
na 100-letnico odhoda Franka Trohe Rihtarjevega v Severno Ameriko in 120-letnico
njegovega rojstva na Rihtarjevi domačiji v
Babnem Polju.
Njen izid so podprli Urad Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Občina Loška dolina in Javni zavod za
kulturo in turizem grad Snežnik ter številni
posamezniki.
Celotni prihodek od prodaje knjige je namenjen prenovi Rihtarjeve domačije — rojstne
domačije notranjskega izseljenskega pisatelja. Na njej naj bi zaživel podeželski center
za kulturo, turizem in vseživljenjsko učenje.
Poleg iskanja gradiva sem ves čas skušala
graditi zgodbo o enem izmed 300.000 slovenskih izseljencev in hkrati o vseh.
Ves moj prosti čas je povezan s tem. Na podlagi besedila Spomin na Veliko noč in domače kraje v zgodovini smo s pomočjo članov
Športnega društva Planjava Babno Polje leta
2009 začrtali tudi prvo slovensko pešpot posvečeno izseljencu Po poteh Franka Trohe
Rihtarjevega – Iz Babnega Polja do Goričic.
Pot povezuje Trohov rojstni kraj z rojstnim
krajem njegove matere. Nato je sledil še velikonočni dobrodelni pohod. Letošnjo jesen
je na Rihtarjevi gmajni zaživela učilnica v
naravi, kjer smo v okviru dnevov evropske

Knjiga vam je na voljo
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kulturne dediščine predstavili Trohove lovske in gozdarske zgodbe. Tudi za te upam,
da bodo nekoč zaživele v samostojni knjige.
Mislim, da je Trohova življenjska zgodba pomembna in dovolj povedna ter da seže prek
občinske in tudi prek regijske meje. Le sprejeti jo moramo za svojo.
Vse to mi daje moč, in pa ljudje, ki mi verjamejo, pomagajo in zaupajo ter dovoljujejo, da
se vračam domov in še koga pripeljem s seboj.
■ Knjiga je torej že na voljo bralcem in kupcem. Kako načrtuješ njeno »splavitev« med
bralce?
Knjiga je izšla v 1000 izvodih, kar je za slovenske založniške razmere v današnjih časih
ogromno. Torej – stopam na nov splav. Kakšna pa bo vožnja? Sem pa tja mirna, drugič
spet razburkana. A verjamem v svoje delo.
No, izmed dveh milijonov Slovencev, moram
nagovoriti samo slabih 1000, da me podprejo oz. moram v njih prebuditi zanimanje za
del slovenske zgodovine. (smeh)
Čaka me resno delo. V mesecu januarju
bodo sledile prve predstavitve. V knjižnici
Jožeta Udoviča, Enota Maričke Žnidaršič
v Starem trgu načrtujemo predstavitev 9.
januarja 2014 ob 18.00 uri. Bodo pa to nekoliko drugačne predstavitve. Pripravljam
namreč predavanje z naslovom Zbogom,
kranjska dežela, nikoli več te ne bom videl.
V njem bom predstavila zgodovino slovenskega izseljenstva konec 19. in v začetku 20.
stoletja z dokumentarnim gradivom in prikazala eno življenjsko zgodbo – torej zgodbo
Franka Trohe Rihtarjevega.
Za konec še nekaj iz gradiva Zavoda
Rihtarjeva domačija:
»Raziskovanje in analiza Trohovega publicističnega dela oz. njegove celotne življenjske
zgodbe presegata okvire ozkega družinskega
in krajevnega zanimanja. Troha nas s svojimi
zgodbami, spomini in reportažnimi zapisi
vodi do razumevanja družbeno-duhovnih
značilnosti vsakdanjega življenja Notranjcev
in izseljencev z Notranjskega in iz drugih
krajev. Odgrinja nam tako splošne razmere
v Babnem Polju in na širšem Notranjskem v
prvi polovici 20. stoletja kot tudi razmere v
novi domovini.
Kakšen pomen naj bi imele Trohove zgodbe
in spomini za nas? Zgodovinski, izkušenjski,
domačijski, socialni, narodnostni. Zadosten
razlog, da jih (s)poznamo in uvrstimo avtorja med sooblikovalce enotnega slovenskega
kulturnega prostora.«

na sedežu Zavoda Rihtarjeva domačija,
Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu • gsm: 041 260 985
www.rihtarjeva-domacija.si • info@rihtarjeva-domacija.si

Kot je bil zadosten razlog za moj obisk Babnega Polja in pogovor z Alenko, ki mu je
poseben čar dodal »čudodelni« čaj njene
mame.

ali v Turistično informacijskem centru v Ložu,
Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu • tel.: 081 602 853
www.loskadolina.info • tic.loz@kabelnet.net

Obema lepa hvala in Alenka – veliko uspeha
pri promociji knjige želim! 
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Barbara Lah

Bliža se božično-novoletni koncert
foto: Urša Šepec

Pihalni orkester Kovinoplastika Lož
je v mesec december vstopil v polni
kondiciji in se trenutno intenzivno
pripravlja na božično-novoletni
koncert, poleg tega pa skrbi še
za priprave na praznovanje 140.
obletnice, ki ga čaka prihodnje leto.

O

d 29. novembra do 1. decembra so se
člani orkestra zbrali na Vojskem, kjer
so imeli letošnje že četrte zaporedne intenzivne vaje pred božično-novoletnim koncertom. Kot vsako leto jih je tudi letos dočakal
sneg, a to godbenike ni zmotilo pri njihovih
sekcijskih in skupinskih vajah. Vaje so bile
zelo uspešne in zaradi njih lahko zagotovo
trdijo, da bo letošnji koncert odlično izveden. Glavna tematika koncerta bo filmska
glasba, ki nas bo popeljala skozi filme, kot so
Pirati s Karibov, Boter, James Bond, Titanik in
še skozi mnoge druge. Poskrbljeno je tudi za
gosta večera, ki bo letos Tamburaški orkester
Sodražica. Koncert bo mamljiv in zato vas vsi
člani vabijo 26. decembra ob 19. uri v športno
dvorano osnovne šole Stari trg, kjer si boste s

poslušanjem zagotovo tudi letos polepšali božično-novoletne praznike. Karte lahko kupite
v Drogeriji in papirnici Stari trg, če pa jih bo
kaj ostalo, pa jih bo možno dobiti tudi pred
koncertom pred športno dvorano.
Poleg trenutnih priprav za božično-novoletni koncert pa je članom 26. oktobra že
uspešno uspelo opraviti prvi del snemanja za

zgoščenko, ki bo izšla ob 140. obletnici orkestra. Godbeniki zato po koncertu ne bodo
imeli počitka, saj bo v prvi polovici prihodnjega leta že sledilo novo snemanje. Zato
se godbeniki že vnaprej zahvaljujejo vsem,
ki jih zvesto podpirate tako na koncertih kot
tudi na vseh njihovih pripravah. Se vidimo
na koncertu! 

Šraj Milan, ŠRD Snežnik – Kozarišče

Uspešno leto 2013 se poslavlja
V novembru smo izvedli Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu, v začetku decembra
pa Občinsko prvenstvo v badmintonu. Uvrstitve tekmovanj kot tudi vse ostale informacije lahko spremljate na naši spletni strani in
na naši Facebook strani.

L

etos smo v ŠRD Snežnik – Kozarišče lahko zadovoljni, saj nam je uspelo realizirati vse planirane aktivnosti, kljub nekaterim
predvsem vremenskim nevšečnostim.
Bralci Obrha ste lahko čez celo leto prebirali,
s čim vse smo se ukvarjali. Na koncu leta so
nam ostale samo še tri aktivnosti.
V začetku oktobra se je začela v telovadni-

ci vrtca Polhek v Starem trgu organizirana
vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke. Obisk vadbe presega vsa naša pričakovanja. Telovadnica je polna, včasih se je
potrebno prav potruditi, da si obiskovalci,
ki pa niso samo člani ŠRD Snežnik - Kozarišče, izborijo vsak svoj prostor za nemoteno vadbo.

Vse aktivnosti so bile sponzorirane s strani
Občine Loška dolina. Na tem mestu bi se
zahvalil Občini Loška dolina za namenjena
sredstva, ki so nam pomagala, da smo izpeljali vse načrtovane aktivnosti.
Zahvala velja tudi predsedstvu in nosilcem
posameznih aktivnosti za trud čez celo leto
in z gotovostjo lahko rečem, da se bomo
trudili še naprej prispevati svoj kamenček v
mozaiku športno rekreativnih aktivnosti v
Loški dolini. Veseli smo, da se naših aktivnosti udeležujejo tako osnovnošolci kot tudi
starejši, a vendar mladi po srcu.
V imenu predsedstva ŠRD Snežnik – Kozarišče in v svojem imenu želim obilo dobre
volje, zdravja in uspehov v prihajajočem letu
tako našim članom kot tudi vsem prebivalcem Loške doline. 

13

ŠPORT IN REKREACIJA

december, 2013

Domen Kordiš

Aktivna biatlonsko-tekaška poletna sezona

T

ekmovalci sekcije
za biatlon in smučarski tek SK Loška
dolina so z aktivnostmi
kot vsako leto pričeli že
v mesecu maju. Z namenom, da v svoje vrste
pridobimo še kakšnega
nadebudnega mladega tekmovalca, smo tik
pred koncem šolskega
leta v OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg in Podružnični OŠ »11. maj«
Grahovo izvedli predstavitev kluba. Ob tej
priložnosti smo medse
povabili biatlonskega
šampiona Jakova Faka
in domačina Simona
Kočevarja, ki sta predstavila skrivnosti biatlona in povedala nekaj
zanimivosti iz svojega športnega vsakdana.
Tretji vikend v juliju je italijansko biatlonsko središče Forni Avoltri gostilo člansko in
mladinsko svetovno prvenstvo v poletnem
biatlonu. Slovensko reprezentanco so zastopali tudi trije člani SK Loška dolina. V sicer
nekoliko okrnjeni konkurenci je odlično
nastopil Simon Kočevar ter v članski konkurenci osvojil bronasto medaljo v sprintu
ter 8. mesto v zasledovanju. V mladinskih
kategorijah sta nastopili Tina Mlakar, ki je
osvojila 17. (sprint) in 13. mesto (zasledovanje), in Urška Poje, ki je imela nekaj smole in
zaradi težav s puško odstopila že na sprintu
ter tako posledično ni imela pravice nastopa
na zasledovanju.
Prvo soboto v septembru je v organizaciji
sekcije za biatlon in smučarski tek SK Loška
dolina potekalo že 14. tekmovanje »SKI rolke
Lož 2013«. Tekmovanje je bilo druga postaja
Poletnega pokala Geoplin na tekaških rolkah
v letošnji sezoni in se je že tretjič odvijalo na
relaciji Podcerkev–Klance. V sončnem vremenu je bilo na startni listi 135 tekmovalcev
iz 12 slovenskih in enega hrvaškega kluba,
ki so se pomerili v devetih različnih kategorijah. Nastopilo je tudi dvanajst tekmovalcev
domačega kluba organizatorja in med njimi
si je v konkurenci mlajših mladink s tretjim
mestom medaljo pritekla Urška Poje.
Že naslednji vikend je na Pokljuki potekalo
državno prvenstvo v letnem biatlonu, kjer
so se tekmovalci SK Loška dolina ponovno
odlično odrezali. V članski konkurenci je Simon Kočevar osvojil 3. mesto v sprintu in 2.
mesto v skupinskem startu. Med mladinci je
v sprintu slavil Jure Ožbolt, tretji je bil Žan
Petrinčič, med mladinkami sta Tina Mlakar

in Urška Poje osvojili 2. in 3. mesto. V disciplini skupinski start je med mladinci naslov
osvojil Žan Petrinčič pred Juretom Ožboltom, med mladinkami pa je tokrat slavila
Urška Poje, na stopničkah ji je s 3. mestom
družbo delala Tina Mlakar. V konkurenci
mlajših mladincev si je v obeh disciplinah
srebrno kolajno pritekel in pristreljal Nace
Žnidaršič.
Poletno sezono so tretjo nedeljo v oktobru
na državnem prvenstvu v letnem biatlonu
zaključili mlajši tekmovalci na zračni puški.
Tekmovanje je v športnem parku Stari trg
potekalo v organizaciji sekcije za biatlon in

smučarski tek SK Loška dolina. V štirih kategorijah je nastopilo 50 mladih biatloncev
iz šestih slovenskih klubov, med njimi tudi
kar dvanajst tekmovalcev domačega kluba,
ki pa so bili tokrat žal prepočasni in premalo
natančni, da bi kakšna izmed medalj ostala
doma. Med starejšimi dečki in deklicami
sta tako Klemen Vampelj kot Maja Sterle
osvojila 4. mesto, 5. mesto pa sta osvojila
Maja Mlakar med st. deklicami in Žan Poje
med mlajšimi dečki. Ostali se niso prebili v
ospredje, vendar večini tega ne moremo zameriti, saj so nastopili na svojem prvem pravem biatlonskem tekmovanju. 
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Ida Turk

Loški Lipicanci – uspešna sezona 2013 z grenko izkušnjo
Letošnjo sezono so zaznamovali uspešni
nastopi v vožnji dvovpreg s spremenjenim
parom lipicancev, ki je na mednarodni
junijski tekmi v Lipici napravil
kvalifikacije za svetovno prvenstvo.
Nastopi v dresurnem jahanju so v 2013
morali dati prednost študiju. Treningi
pod sedlom so bil namenjeni le potrebni
dopolnitvi treningov v vožnji vprege.
Par kobil This in Betalka, ki sta že v letu 2012
naredili kvalifikacije za svetovno prvenstvo
v vožnji vprege, se je v letošnjem letu spremenil. Nezanesljivo in nepredvidljivo kobilo
Betalko je zamenjal kastrat Conversano Allegra, ki že nekaj let trenira dresurno jahanje in je v preteklih letih nastopal na raznih
prireditvah. S kobilo Thais sta se hitro ujela in zgradila medsebojno zaupanje. Kljub
kratki dobi skupnih treningov sta že na prvih državnih tekmah sezone 2013 dosegala
lepe rezultate. Dosegala sta tretja, druga in
prva mesta. Na junijski mednarodni tekmi
v Lipici pa sta naredila tudi kvalifikacije za
svetovno prvenstvo.
Imela sta se možnost predstaviti tudi v domači Loški dolini ob proslavljanju častite
obletnice prostovoljnega gasilskega društva
Iga vas, kjer sta na častni pozdrav popeljala
poveljnika gasilskega društva. S prikazom
dresurne vožnje sta nastopila na prireditvi
galopskih dirk na Nadleškem polju.
Glavnina vseh treningov in tekem v letu
2013 je bila osredotočena v nastop na svetovnem prvenstvu v vožnji vpreg, ki je bilo
konec avgusta v kobilarni Topolcany na
Slovaškem. Najprej so bili to vsakodnevni
treningi vožnje in treningi dresurnega jahanja doma na kmetiji v Podcerkvi. V juliju in
avgustu pa so vse tri ekipe slovenske reprezentance pod vodstvom Bojana Poljška iz
Konjeniške zveze Slovenije imele treninge v
Kobilarni Lipica. Samo v Kobilarni Lipica so
namreč možni treningi v vseh treh disciplinah, ki sestavljajo tekmovanje na svetovnem
prvenstvu. Te tri discipline so: dresurna vožnja, spretnostna vožnja med stožci in maraton, to je vožnja vprege na 7 km razdalji in

Tuširanje po treningu se prileže
Foto: Melita Avsec in Ida Turk

Trening pod budnim očesom trenerke
Foto: Melita Avsec in Ida Turk

vožnja med osmimi ovirami. Velika zahvala
gre vodstvu Kobilarne Lipica, da so slovenskim reprezentantom omogočili treninge.
Thais in C. Allegro sta iz treninga v trening
izvrstno napredovala. Allegro je bil pravi
kavalir in je poskušal v napornih treningih
prevzeti čim več voznega bremena nase. Po
drugi strani je tudi Thais želela pokazati vse
svoje potenciale, kot bi se želela zahvaliti za
zaupanje in kot bi vedela, da je vsaj začasno
to njena zadnja sezona tekmovanja, saj bo

Trening na svetovnem prvenstvu
Foto: Melita Avsec in Ida Turk

morala kot izvrstna kobila poskrbeti za dobre potomce.
Odhod na svetovno prvenstvo je zahteval
dobro organizacijo logistike. Tovrstno tekmovanje zahteva prevoz konj in kočij in seveda nastanitev konj in tudi članov tekmovalne in spremljevalne ekipe. V deževnem
ponedeljku, 26. avgusta, so se tri slovenske
ekipe odpravile na osemurno pot na svetov-

no prvenstvo na Slovaško. Dnevi do četrtka,
ko se je začelo tekmovanje, so bili namenjeni
privajanju konj na novo okolje, lahkotnim
treningom in sprostitvi konj, ki jih je izvajala Belinda, odlična trenerka dresurnega
jahanja, ki se je ekipi pridružila pred svetovnim prvenstvom. Thais in C. Allegro sta
imela lahkotne treninge v vožnji in jahanju.
Odlično sta se držala. V sredo pred tekmovanjem je bil še obvezen veterinarski pregled
vseh tekmovalnih konj. In tedaj – šok! Bu-

Trening (Foto: Melita Avsec in Ida Turk)
dne oči veterinarjev so zaznale oteklino na
Thaisini zadnji nogi. Šli so na glasovanje in
večina je odločila, da Thais ne more nastopiti na tekmovanju. V trenutku so se sesule
sanje celotne ekipe o nastopu na svetovnem
prvenstvu.
Po morasti noči je jutro prineslo jasne odločitve. Ekipa je ostala na prvenstvu do začetka prvenstva in prvega dne tekmovanja v
dresurni vožnji. Prvi del ekipe se je nato vrnil domov. Gregor je začel s treningi drugega
kastrata, ki bo nadomestil Thais v paru in šel
na preostale tekme sezone. Čakale so ga tudi
še študijske obveznosti, ki jih je v septembru
uspešno opravil. Preostali del ekipe je s konji
ostal do konca prvenstva in pomagal preostalima slovenskima ekipama. Slovenska
reprezentanca je dosegla 15. mesto od 69.
Miha Tavčar, slovenski favorit, pa je s svojima lipicancema dosegel odlično 11. mesto.

Navajanje žrebeta na povodec
Foto: Melita Avsec in Ida Turk
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Moja Slovenija

Ocenjevanje žrebet v Lipici
Foto: Melita Avsec in Ida Turk

Tekma med ovirami

Foto: Melita Avsec in Ida Turk

kljub temu da je novi član v vpregi tekmoval
med ovirami prvič.
Tovrstnih tekmovanj se ne more lotiti posameznik, saj sta že za tekmovanje poleg konj,
potrebna dva – voznik in sovoznik. Dolgoletno delo, ki je potrebno, da se razvije veščine
konj, ki so potrebne za tekmovanje, zahteva
vsestransko delo s konji: pripuste, oskrbe
žrebitve, vsakodnevna oskrba in vzreja žrebet in konj, ločitev od kobiljega mleka in
kobile, socializacija skozi veščine privajanja
na povodec, dvigovanje kopit, navajanje na
privez, socializacija v čredi, začetek treningov in nato leta vsakodnevnih treningov pod
sedlom in vožnje vpreg ter nastopi na tekmah. To je možno samo ob podpori in delu
vse družine, ki je vse te dejavnosti vzela kot
življenjski stil, kjer prevladujejo vztrajnost,
disciplina, strast, predanost delu, ki ne pozna nedelj in praznikov. 

skamo, vpijemo, pomagamo tekmovalcem
in kdaj lahko to počnemo, nato pa so na oder
prišli tekmovalci, kapetana Boris in Nina ter
seveda voditelj Mario Galunič. Oddaja se je
začela. Ko je voditelj napovedal oglase, je
prišlo osebje, ki prinaša pripomočke, ki jih
uporabljajo v oddaji (kolo sreče, rojstni dan,
rumeni telefon – slušalke ...) Oddaja se je
končno zaključila in vsi smo bili tega veseli, saj je bilo v studiu zelo vroče. Majice smo
lahko vzeli domov, šale in druge pripomočke
pa smo morali pustiti, saj je bilo pred nami
še eno snemanje v novembru. ■
foto: Valerija Škrbec

Obliž na rano ekipi iz Loške doline je bila
izjava očeta Mihe Tavčarja, ki je tudi Mihov
sovoznik, da je za izvrstne Mihove rezultate
zaslužen tudi Klemen, ki je s svojo predano
pomočjo celotno tekmovanje podpiral Miho
in mu pomagal.
Prvi vikend po vrnitvi s svetovnega prvenstva je bila tekma vpreg v Novem mestu.
Klemen je nastopil s spremenjenim parom.
Kastratu Conversnu Allegru se je v paru
pridružil kastrat Conversno Allegro VIII.
Poenostavljeno povedano sta v paru začela nastopati stric in nečak. Državne tekme
obsegajo le tekmovanje v dresurni vožnji in
spretnostni vožnji med stožci. Za prvo skupno tekmo sta se odlično odrezala in dosegla
drugo mesto.
Za zaključek sezone je sledila še mednarodna tekma v Lipici. Uspešno sta izpeljala vse
tri discipline, torej tudi maraton z ovirami,

V nedeljo, 20. 10. 2013, smo si učenci dramskega krožka ogledali TV oddajo Moja Slovenija. Tja smo odšli ob 13.30. Ko smo prišli tja, smo najprej odšli v bife, kjer nam je
učiteljica plačala topel kakav. Ko smo popili,
smo odšli v službeno avlo RTV Slovenija,
kjer smo oddali vstopnice in odšli v studio.
Tam so nam razdelili šale, majice in druge
pripomočke (navijaške cofe ...) Na začetku
nam je animator Gogi povedal, kako naj plo-

Zlatka in Cukrček

Rdeči polhki imamo zelo radi živali in rastline,
zato smo se že septembra odločili, da bomo
igralnico polepšali s cvetlicami. V vrtec smo
otroci pridno prinašali lončnice in tako obogatili
igralnico. Vsak teden določimo vrtnarja, ki skrbi
za rože ter jih zaliva. Ker nam rože lepo uspevajo, smo razmišljali, da bi v vrtcu imeli tudi žival.
Veliko smo se pogovarjali o živalih in skrbi zanje
ter razmišljali, katera žival bi bila primerna. Zaželeli smo si, da bi igralnico krasile ribice. Najprej nas je obiskala Mavrična ribica, ki nam je
povedala svojo zgodbo in nam prinesla bralno
torbico s knjigami in nalogami. Zelo smo se razveselili bralnih nalog, še bolj pa akvarija. Veselo
smo začeli z raziskovanjem življenja zlatih ribic.
Ugotavljali smo, kaj mislimo, da vemo o ribicah,

in misli zapisali na velik list. Veliko stvari smo že vedeli, a so se nam vseeno porajala vedno nova vprašanja. Odgovore smo iskali po spletu, brali knjige
in revije, nekaj povprašali starše in tudi učiteljico
Lauro. Plakat smo dopolnili z novimi spoznanji in
navodili za nego ribic. Zelo smo bili nestrpni, ali
bomo ribice sploh dobili in ali bomo zanje znali
skrbeti. Končno je prišel dan, ko smo dočakali naši
ribici. Naša velika in dolgo pričakovana želja se je
uresničila. Učiteljica Laura nam je prinesla dve zlati ribici, za kateri smo izbrali tudi imeni. Kako sta
ribici dobili ime, pa je že druga zgodba. Zaupamo
vam lahko le, da je oranžni ribici ime Zlatka, srebrni
z oranžnimi pikami pa Cukrček.
Sedaj v vrtcu nismo veseli in zadovoljni le zaradi tega, ker se veliko igramo in ker nas Valerija in
Darja tudi kaj naučita, pač pa tudi zato, ker nam
naše cvetlice lepo uspevajo, Zlatka in Cukrček pa
se dobro počutita. 
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Urška Lah

Bodi eko, ohrani
čebelo in smreko!

V

letošnjem šolskem letu smo se v vrtcu in šoli odločili, da bomo
sodelovali v vseslovenskem natečaju, ki ga je razpisal Medex
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, z naslovom »Bodi eko,
ohrani čebelo in smreko!«
K natečaju smo bili povabljeni vsi vrtci in prva triada osnovnih šol,
pod vodstvom mentorja (učitelja, vzgojitelja …). Vsi, ki smo se prijavili, smo prejeli paket z okolju prijazno smreko, stekleničkami in
satnicami. Vse skupine smo se pridno lotile dela in premišljevale in
razmišljale in ustvarile zelo zanimive eko smreke. Izmed vseh okrašenih okolju prijaznih smrekic bo komisija izbrala najizvirnejše finaliste, ki jih bodo razstavili tudi v Merkator centru Ljubljana - Šiška.
Trenutno še ne vemo, ali se bo katera od naših smrek udeležila omenjene razstave v Ljubljani.

Naravno okrašene smreke smo uporabili tudi za prednovoletno
okrasitev našega vrtca.
Med tem časom, ko smo razmišljali, kako bi uporabile stekleničke, ki
so bile priložene reciklirani smreki, nas je v vrtcu obiskala čebelarka
Irena Mohar. Čebelarka nam je na zelo zanimiv način predstavila življenje in delo čebel.

Po razgovoru nam je predlagala, da stekleničke napolnimo z različnimi vrstami medu, propolisom in cvetnim prahom. Nad Ireninim predlogom smo bile strokovne delavke vrtca navdušene in
naslednji dan nam je čebelarka že prinesla napolnjene stekleničke.
V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka nas je v vrtcu obiskal
tudi čebelar Tone Kandare, ki je z otroki iz skupine Rdeči polhki
pojedel zajtrk.

Vsem, ki ste nam razširili znanje o čebelah, se
najlepše zahvaljujemo,
še posebno pa čebelarki
Ireni Mohar in Tonetu
Kandaretu.
Medeni pozdrav!

Barbara Turk

Kaj nam je všeč?
Drugošolci iz Iga vasi radi poslušajo pravljice in pesmice. Po poslušanju pesmi D. Radoviča Malim so všeč so
učenci poustvarjali kaj je všeč njim, njihovim mamicam
in očetom. Njihovi zapisi so zanimivi, zato bi jih delili z
vami.
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TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK

V

tednu od 11. do 15. novembra so se vse dejavnosti v vrtcu odvijale na temo pridnih čebel.
Pri Zelenih polhkih smo brali Medeno pravljico in
preizkusili, ali je med res lepljiv. Med smo tipali, ga
vonjali in okušali. Primerjali smo ga z limono. Le kaj
nam je bilo bolj všeč?
V petek smo dan slovenske hrane obeležili s posebnim zajtrkom. Na mizah so nas pričakali jesenski
pogrinjki, domač kruh (pečen v krušni peči), mleko,
med, eko maslo in jabolka. Obiskali so nas g. župan
Janez Komidar, ga. Danica Zrim in ga. Tatjana Leskovec ter skupaj z nami jedli sladke, predvsem pa
zdrave domače jedi.
Zahvaljujemo se Občini Loška dolina, Čebelarskemu
društvu Loška dolina ter Društvu žena in deklet na
podeželju Ostrnice, saj ste naš tradicionalni slovenski zajtrk še dodatno popestrili in obogatili. 
Karmen in Lucija

Gašper Zgonec, 8. a

Svetovni dan spomina
na žrtve
prometnih nesreč

T

retja nedelja v novembru je imenovana
za svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se spomnimo vseh
umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji,
sodelavci, znanci.
Aktivnosti ob tem dnevu so potekale na
predvečer tega dne, v soboto, 16. 11. 2013,
po celi Sloveniji. V Loški dolini je akcijo
prižiganja svečk v spomin na žrtve prometnih nesreč organiziralo Združenje šoferjev
in avtomehanikov Cerknica v sodelovanju z
Občino Loška dolina in Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
V letošnjem letu so aktivnosti potekale pod
sloganom »Naj bodo naše ceste varne«.

NOVOLETNA INVENTURA
Bliža spet se nam
zadnja ura,
ko popisala se bo
končna inventura.
Leto se je žalostno
in tiho pričelo,
nobene pesmi vesele
v naših krajih
glasbeniki niso zadoneli.
Januar bil je brez snega,
vsaj za novo leto
ga ni bilo veliko.

Vsi zbrani smo v spomin žrtvam prometnih nesreč najprej na avtobusni postaji ob
osnovni šoli prižgali svečke. Učiteljica nam
je nato razdelila odsevne trakove, ki smo jih
razdelili med mimoidoče pešce. Trakove, ki
jih je prispeval Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Loška dolina, smo
pešcem podarili. Seznanili smo jih z namenom akcije in jih prosili, da jih vedno uporabljajo, ko se v večernih urah odpravijo na
sprehod.
Organizatorji so nas prijazno povabili še na
zaključek v bližnje gostišče, nato pa smo se
tudi mi, opremljeni z odsevnimi trakovi, odpravili proti domu. 

Februarja se je
v parlamentu slavilo,
ko prvo predsednico
v državi se je izvolilo.
Roke vlada je zavihala,
nam z davki vse do
konca leta žugala.
In tako popisala
se je inventura,
letošnje leto
bolj žalostno
pela bo zadnja ura.
To je tipična
slovenska diktatura,
zadnja letna inventura.
Dragan Ignjić
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Mednarodni mesec šolskih knjižnic
– oktober 2013

ŠOLSKE KNJIŽNICE: VS
TOP V ŽIVLJENJE
Mednarodno združenje šol
skih knjižnic (IASL– Intern
ational
Association of School Lib
rarianship) je oktober izb
ralo za
mednarodni mesec šolski
h knjižnic.
V Sloveniji projekt vodi Sek
cija za šolske knjižnice pri
Zvezi
bibliotekarskih društev Slo
venije v sodelovanju z Dru
štvom šolskih
knjižničarjev Slovenije. Prv
ič smo ga praznovali 22.
oktobra 2007, na
praznik Čebelice, na rojstn
i dan pisateljice, prevajalk
e in dolgoletne
urednice otroškega leposl
ovja pri založbi Mladinska
knjiga
Kristine Brenkove.
Od leta 2008 je praznovan
je preraslo v mednarodni
mesec šolskih
knjižnic, v niz dogodkov
in dejavnosti, ki prispevaj
o k razvijanju
različnih vrst pismenosti,
razvijanju kritičnega miš
ljenja in ostalih
kompetenc, ki so potrebne
za delovanje v današnji dru
žbi.
Letošnje geslo “ŠOLSKE KN
JIŽNICE – VSTOP V ŽIVLJE
NJE” odslikava
pomen šolskih knjižnic in
njihovo vlogo pri učenju
učenja.
Praznovanje mednarodn
ega meseca šolskih knjižn
ic torej opozarja
na široko paleto dejavnost
i, s katerimi knjižnice uče
nce in zaposlene
na šolah opremljajo za živ
ljenje.
Niz dogodkov naše šolske
knjižnice smo poimenoval
i
VRTILJAK BESEDNIH SVETO
V.

OGLED 29. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA

V Cankarjevem domu v Ljubljani je od 20. do 24. novembra potekala
največja knjižna prireditev v Sloveniji 29. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM.
Že nekaj let so obiskovalci sejma tudi petošolci naše šole. Na ogled
sejma smo se podali v petek, 22. 11. 2013, na prvi sneženi jutranji dan
v tem šolskem letu.
Ogledali smo si razstavo ilustracij Damijana Stepančiča iz knjige Zdravljica, se sprehodili med stojnicami založb in z budnim očesom spremljali nagrajene knjige z znakom zlata hruška.
Na stojnici založbe Karantanija smo se srečali s pisateljem Primožem
Suhadolčanom. Srečanje je bilo precej zabavno in obarvano s smehom. Pisatelj je dobrodušno delil svoje avtograme in jih začinil s smešnimi prigodami.
V STRIP.ART.NICI smo z zanimanjem prelistali različne stripe in prisluhnili zanimivostim o avtorju Mikiju Mustru, ki je ravno na ta dan
dopolnil 88 let.
Ogledali smo si tudi gledališko lutkovno predstavo Črkolandija in kupovali knjige.
Nekaj utrinkov o knjižnem sejmu si lahko preberete tudi sami.
Pastirji in pastirice iz 1. razreda Iga vas

VRTILJAK BESEDNIH SVETOV

Tu so našli svoje mesto:
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• Nacionalni projekt spodbujanja bral
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Pastirji in pastirice so se zbrali ob pastirskem ognju

Nekatere stojnice so bile opremljene
z znakom zlata hruška

Vesna Telič nam
je predstavila
življenje Jožeta
Udoviča

Vsak sedmošolec je prejel
nagrajeno knjigo Kot v filmu
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obisku
Mnenja učencev o a
knjižnega sejm

5. a
Zelo je bilo lepo, ker smo se tudi veliko naučili. Kupil sem si knjige.
Ena izmed njih je bila od Primoža Suhodolčana. Tudi podpisal se mi je.
Max

Na knjižnem sejmu mi je bilo lepo, ker smo kupovali knjige.
Motilo me je, ker smo morali reševati učni list.
Neža O.

Na knjižnem sejmu mi je bilo všeč, ker je bilo veliko zanimivih knjig.
Motilo me je, ker so bile nekatere drage.
Bojana

Kulturni dan mi je bil všeč, saj je bilo veliko zanimivih knjig. Najbolj
všeč mi je bilo, ko je pisatelj Primož Suhodolčan pripovedoval šale.
Ajša

Poziranje s pisateljem
Primožem Suhodolčanom

Slastna ovčka – specialiteta Društva
žena in deklet Ostrnice

Meni je bil kulturni dan zelo všeč, zanimiv in poučen. To pa zato, ker
sem toliko zanimivega in poučnega izvedela.
Maja

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture

''Rastem s knjigo''

V šolskem letu 2013/2014 je že osmič potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem
s knjigo OŠ 2013« – izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«.
Projekt izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo,
Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
in zamejskimi osnovnimi šolami.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so:
- spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
- motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih
piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
Naši sedmošolci so ob tej priložnosti obiskali Knjižnico Jožeta Udoviča v Cerknici. Knjižničarka Anita Leskovec je učencem predstavila dejavnosti knjižnice in jih popeljala po oddelkih. Skupaj s knjižničarko
Vesno Telič sta predstavili življenje in delo pesnika Jožeta Udoviča.
Na koncu obiska so učenci prejeli nagrajeno knjigo pisatelja Vinka
Möderndorferja Kot v filmu z ilustracijami Damijana Stepančiča.

Ko smo prišli na knjižni sejem, smo imeli najprej malico.
Po malici smo šli na obhod in reševali učni list, nato smo kupovali
knjige. Kupila sem si tri knjige in dve nalepki. Najbolj všeč mi je bila
predstava Črkolandija. Bilo je zelo zabavno.
Anja

5. b
Zelo dobro, odlično. Veliko je bilo zanimivih knjig.
Najbolj všeč mi je bilo nakupovanje knjig.
Lovro

Všeč mi je bilo, ker sem prvič videl Primoža Suhodolčana.
Vesel sem bil tudi, da smo lahko kupovali knjige.
Kristjan

Na kulturnem dnevu sem se imela lepo. Bilo mi je zelo všeč,
ker smo si lahko kupili knjige. Takrat sem se počutila enkratno.
Če bi bilo mogoče, bi šla še enkrat.
Katja

Bilo mi je odlično, ker sem izvedela veliko novega o Mikiju Mustru.
Najbolj všeč pa mi je bilo, ko smo kupovali različne knjige.
Kaja

Ta dogodek mi je bil zelo všeč. Doživela sem nekaj novega in
spoznala pisatelja Primoža Suhodolčana. Izvedela sem tudi veliko o
Mikiju Mustru in videla ilustracije Damijana Stepančiča.
Maruša

Na kulturnem dnevu mi je bilo zelo všeč že takoj, ko sem vstopila v
Cankarjev dom. Zdi se mi, da je bil to najboljši izlet, kar smo jih imeli
v šoli. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo prosto kupovali knjige. Ta dan je
bil zame pravo doživetje.
Manca

Starši berejo prvošolcem – 1. razred Stari trg
Knjižničarka Anita Leskovec nam je
predstavila Knjižnico Jožeta Udoviča

Gospa Milena
Ožbolt nas
je obdarila s
pastirskimi
pripovedmi
in s pečenimi
hruškami
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Noč branja 2013
29. novembra – 30. novembra

Magični svet 4. Noči branja se je odvijal
v stilu kreativnosti, ustvarjalnosti,
druženja, socialnih veščin, etnološkega
zavedanja, komunikacije in predvsem
branja. Zbrali smo se zadnji petek v
mesecu, 29. 11. 2013, ob 16.15.
Letošnja tema je bilo pastirjevanje. V ta
sklop smo zajeli aktivnosti različnih tematskih področij in na ta način poskušali obuditi in približati temo otrokom današnjega
časa. Vstop na bralni dogodek je imel tisti,
ki je imel opravljene tri pogovore o prebranih knjigah.
Stezosled noči branja
Gruča mladih bralcev se je z vstopnicami
v rokah prestopala pred glavnim vhodom
naše šole. Malce z navdušenjem, a verjetno
tudi s priokusom negotovosti, kako se bo
odvijal letošnji bralni dogodek. Kaj tudi ne,
saj jih je za vrati čakala kontrolna postaja,
ki je izvajala strogi pregled vseh udeleženk
in udeležencev (pregled potrebščin, ustrezne opreme, kontrola srčnega tlaka, pasme
uši …). Sledil je uvod, na katerem je knjižničarka podala navodila za popoldanske
aktivnosti, nato pa namestitev v učilnice in
popoldansko branje.
Od 17.45 do 19.45 so potekale delavnice:
a) BUKVOŽER
(predstavitev prebrane knjige)
b) TEHNIŠKA DEJAVNOST
c) SCENOGRAFIJA (samo 9. razred)
č) HIP HOP PLES
d) GLEDALIŠKO-GLASBENA DEJAVNOST
e) OBLIKOVNA DEJAVNOST

Vmes, od 18.20 do 19.10, smo imeli čas za
toplo večerjo.
Za zabavni del popoldneva je poskrbel Plesni
klub Evora. Predstavili so se z različnimi koreografijami v hip-hopu in break dancu.
Nastopu so sledile večerne predstavitve vsebin prebranih del, ki so jih pripravili člani
skupine bukvožer. Učenci so predhodno prebrali leposlovna ali poučna dela in nastopili
z igro vlog, s prostim pripovedovanjem in s
slikovnim prikazom. Pred odhodom na nočno branje, smo se osvežili s koktejli. Noč ima
svojo moč. Tudi tokrat jo je imela. Namesto
učencev so se po hodnikih šole sprehajali
knjižni junaki, med njimi pa skupine pastirjev in pastiric. Bilo je precej nenavadno, saj
teh oseb v šolskem vsakdanu ne srečamo.
Po jutru se dan pozna. Bili smo …..???
Zbudil nas je pravi kravji zvonec, saj so se
zgodnji pastirji že podali na pašo, mi pa v
knjižnico po jutranja navodila. Hodniki so
že dišali po toplem zajtrku, ki so ga pripravljale skrbne mame.
"Zajtrk je eden najpomembnejših obrokov,"so
rekli fantje iz skupine Dunking Devils in nam
opisali svoje jutranje jedilnike. Spotoma smo
izvedeli, da nas v zaključnem delu čaka še kup
presenečenj.
Zaključek je potekal v šolski knjižnici in bil
obarvan s predstavitvami dejavnosti, nastopom
gledališke skupine in s podelitvijo priznanj.
In še presenečenje?
Presenečenja so vedno dobrodošla. Čakale so nas zvrhane košare pečenih kruhkov
– golobic. Pripravile so jih članice društva
Ostrnice. O, kako so nam teknili! V telovadnici pa pravi akrobatski šov. Uživali smo in
navijali, ploskali, celo zabijali koše …
Dokler ni zazvonil zvonec in bralne noči je
bilo KONEC.
Do druge bralne noči si oglejte prispevek na
šolski spletni strani.
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Z a hva la

Vsem sodelujočim na 4. NOČI BRANJA
se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Skupaj z vami nam je uspelo doseči cilje
bralnega dogodka:
– doživeti branje kot dogodek,
– poudariti pomen ustvarjalnosti za
kakovostno preživljanje prostega časa,
– razvijati kreativnost ob branju,
– razvijati veselje do branja,
– razvijati jezikovne zmožnosti,
– povezovanje učencev, učiteljev,
staršev in okolja,
– druženje.
Še posebej zahvala:
• Društvu žena in deklet na podeželju
Ostrnice,
• mamam, ki so nas razvajale z zajtrkom,
• Plesnemu klubu Evora,
• članicama Plesnega kluba Evora,
Jerneji Žnidaršič in Petri Jesenšek,
• članom akrobatske skupine Dunking
Devils.
Učenci in zaposleni

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
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Gasilci tako ali drugače!

L

eto se neizmerno bliža koncu, saj smo že
vstopili v veseli ali pa žalostni december.
Mladi v pričakovanju daril, starejši pa v decembrsko mrzlico nakupovanj. Tudi gasilci
nismo izjeme, saj se zaključuje leto in potrebno bo spet pisati poročila o tem, kaj smo
naredili, kakšne intervencije smo opravili v
preteklem letu, za kaj smo porabili denarna
sredstva, o delu z mladimi, članicami in s
starejšimi gasilkami in gasilci.
Gasilci smo univerzalni ljudje za vse. Nekdaj
smo opravljali le svoje poslanstvo – gašenje
požarov, odkar pa imamo svojo državo, smo
postali univerzalni. Gasimo še najmanj, rešujemo na cestah, v vodi in na vodi, odstranjujemo posledice naravnih nesreč, pokrivamo in ščitimo prizadete objekte, kidamo
sneg, odpiramo vrata kar po večkrat na dan,
rešujemo hišne ljubljenčke iz jaškov, s streh
in električnih drogov, izvajamo rediteljstva
na prireditvah, izvlačimo utopljence, iznašamo umrle, pa še gasilni dom gradimo ali
širimo. Tako ali drugače!
Da nam ni dolgčas, organiziramo različna
tekmovanja in srečanja. Pa ne samo za nas v
dolini, povabimo še vse gasilce iz Notranjske
regije ali preostale države. Če nas ni dovolj,
pa še gasilce s sosednje Hrvaške, saj za nas ni
meja in nestrpnosti. Tako ali drugače!
Pustimo naše politike in poglejmo malo

pred svoj prag. Letos smo zgradili še en
prizidek h gasilnemu domu. Naš prag se je
drastično zmanjšal, zato pa ga bomo lažje
pometali. Tako ali drugače!
Imamo predsednika, ki ni nikoli zadovoljen
in ima tako vizijo, da mu komaj sledimo.
Sicer bodo pa mlajši gasilci skrbeli za dom
in opremo. Tako ali drugače! Upam, da bo
še kaj prostovoljcev pripravljenih na pomoč
sočloveku (mladina).
Pa se vrnimo k našemu prizidku. Kljub težkim časom se še najdejo ljudje in podjetja, ki
so pripravljeni podpreti našo organizacijo.
Kar nekaj jih je doniralo material, opremo
ali pa so sodelovali pri sami izgradnji objekta. Tako ali drugače!
Tudi gospodinjstva, ki so prispevala denar
ob nakupu gasilskega koledarja v letu 2012,
so udeležena pri tej pomoči. Skratka: HVALA vsem.
Ker se vedno opominja Slovence, da ne izobesimo državne zastave, smo gasilci staknili glave in poleg luči postavili drog z našo
zastavo in s tem pokazali ljudem, kdo smo
GASILCI.
Tudi letos se bomo oglasili v gospodinjstvih
s koledarji. Za vsa zbrana sredstva se vam že
v naprej zahvaljujem v imenu gasilcev iz Starega trga. 
NA POMOČ

Jane Weber, tajnik LD Babno Polje

Lovska družina Babno Polje je
organizirala jubilejni Lov prijateljstva

Č

lani LD Babno Polje smo prvo decembrsko nedeljo v letu 2013 organizirali
trideseti veliki Lov prijateljstva. Na lov so
prišli lovci iz različnih krajev Slovenije. Tradicionalno smo gostili lovce iz LD Sabotin,
ki so naši redni gostje. LD Babno Polje pa je
znana tudi po tem, da skrbi za odnose z lovci
s sosednje Hrvaške. Dobri odnosi s sosedi
so se že večkrat obrestovali tudi pri lovu, ko
prihaja do situacij, ki zahtevajo sodelovanje
hrvaških in slovenskih lovcev. Ob številnih
hrvaških lovcih se je vabilu na lov odzval župan občine Loška dolina Janez Komidar, ki
se je po lovu javno zahvalil za organizacijo
in poudaril, kako pomembno je lovsko tovarištvo. Lova se je udeležil tudi najstarejši član
LD Babno Polje Anton Mestnik, ki je v vseh
teh letih stkal dobre odnose z lovci iz Goriških brd in v letu 2014 praznuje častitljivih
60 let članstva v naši družini. Prvi pogon je
že tradicionalno potekal od vasi Babno Polje
čez Telebačnik do Županovega laza, za drugi

pogon pa smo zastavili Beli vrh, ki velja za
enega pomembnejših revirjev naše družine
in kamor lovci pogosto zahajajo. Uspešnemu lovu je sledilo tovariško druženje na zadnjem pogonu v lovski koči na Županovem
lazu ob odličnem divjačinskem golažu. 

Župan Loške doline Janez Komidar (levo) in starešina
LD Babno Polje Milorad Stojanovič sta nagovorila
udeležence babnopoljskega Lova prijateljstva
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Gašper Modic
predsednik DLKJ

Srečanje na temo
vodenja po turističnih
jamah v občini
Cerknica in Loška
dolina 2013

V

nedeljo, 10. 11. 2013 smo se pred
Križno jamo ponovno srečali zdajšnji
jamski vodniki, starejši jamski vodniki, ki
to delo še vedno opravljajo, in vodniki, ki
so vodili po jamah v preteklosti na območju občin Cerknica in Loška dolina. V občini
Cerknica sta dve jami s statusom turistične
jame – Križna jama, katere skrbnik je Društvo ljubiteljev Križne jame, ter Zelške jame,
katerih skrbnik je Jamarsko društvo Rakek.
Srečanje je potekalo pred vhodom v Križno
jamo. Kljub zelo slabemu vremenu se je srečanja udeležilo kar nekaj zdajšnjih in bivših
jamskih vodnikov. Pohvalno pri tem je, da
se je srečanja udeležilo precej mladih, kar
je dobro za razvoj vodenja po jamah v prihodnjih letih. Pred vhodom v jamo smo se
opremili s škornji in z lučmi, se toplo oblekli
ter odšli na ogled Križne jame do 1. jezera.
Na zemljevidu jame nam je vodnik Alojz Troha predstavil nova odkritja v jami v zadnjih
letih. Slišali smo veliko zanimivih zgodb starejših vodnikov in jamarjev o tem, kako so
po jami vodili včasih. Šli smo do 1. jezera,
po katerem smo se zapeljali s čolnom in se
po isti poti vrnili nazaj.
Pred hiško z opremo pred jamo smo se
okrepčali s prigrizki in toplim čajem. Pogovorili smo se o aktualnih stvareh pri vodenju
v jamah in izven njih. Kljub slabemu vremenu smo se imeli lepo, izvedeli veliko novih
stvari in se dogovorili, da se naslednje leto
ponovno srečamo. 
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Frančiškanski samostan Nova Štifta
Predstojnik frančiškanskega samostana Marijan Cvitak

Prispevaj svoj umetniški talent

F

NOVOLETNI
MIGNONI
SESTAVINE
125 g masla
120 g sladkorja v prahu
5 jajc
120 g moke
vanilin
3 žlice olja
120 g marelične marmelade
1 žlica vode
200 g črne čokolade
rdeča in zelena živilska barva
POTEK

Stepamo maslo in sladkor, nato postopoma dodajamo rumenjake. Dodamo še
moko in vanilin sladkor. Dodamo sneg
iz beljakov in vse na rahlo zmešamo s
kuhalnico. Zmes razdelimo na tri enake dele. V prvi del damo zeleno barvo,
v drugi del pa rdečo. Tretjega pustimo v
originalni barvi.
Iz peki papirja zrežemo pravokotnik 30 x
40 cm. S svinčnikom narišemo tri enako
široke trakove.
Na vsak trak namažemo eno izmed zmesi. Pazimo, da ena zmes ne prehaja v drugo. Pečemo 12 minut na 200° C.
Pečeno testo pustimo, da se ohladi, potem pa ločimo posamezne plasti. Marmelado z vodo segrejemo. Namažemo
polovico marmelade čez zeleno barvo,
na njo pa položimo belo. Namažemo še
to in nanjo položimo rdeče testo. Pustimo, da počiva najmanj štiri ure ali pa še
več. Razrežemo na 3x3 cm.
Čokolado in olje stopimo na pari, vsak
mignon namočimo in ga okrasimo z
belo snežinko.

rančiškanski samostan Nova Štifta, ki v letu 2014
praznuje 100-letnico prihoda frančiškanov na
Novo Štifto, VABI vse umetnike, slikarje, fotografe,
posameznike in vse ljudi dobre volje, da prispevate
svoj umetniški talent na temo frančiškani in cerkev
Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in ga brezplačno
podarite. Slika ali vaš izdelek je lahko izdelan v različnih tehnikah (olje, akvarel, risba, les, steklo, fotografija …).
Rok za dokončanje in oddajo slik ali izdelkov je 31. maj 2014. Slike in vsi ostali vaši
izdelki bodo razstavljeni na priložnostni razstavi v kapeli svetega Jožefa v mesecu juliju
2014 ter ob prazniku Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 2014, ponujeni v prodajo romarjem in obiskovalcem Nove Štifte.
Ves izkupiček bo namenjen za nadaljevanje obnove kapele sv. Jožefa pri Novi Štifti.
Vse prav lepo s hvaležnostjo vabimo k sodelovanju. V kolikor želite dodatne
informacije, smo vam na voljo na naslovu Frančiškanski samostan Nova Štifta,
Nova Štifta 3, 1317 Sodražica, ali na elektronski naslov marijan.cvitak@siol.net
ter na telefon 01/836 99 43 ali gsm 041 739 595

Sanda Turšič

SPOMINI NA BABNO POLJE (1962–1966)

Krajše, vedrejše spomine sem se odločila napisati v
pozno zahvalo prebivalcem Babnega Polja.
UVOD
Rodila sem se pred drugo svetovno vojno,
zato sem kot otrok preživela vse strahote
vojne – prisotnost okupacijske vojske, zapor,
transport smrti, bombardiranja … po vojni
pa vse vrste pomanjkanja, posebno hrane in
zdravniške pomoči.
Starša, skupaj z menoj, sta izgubila vse, razen
golih, prizadetih življenj. K sreči sta bila razgledana, pridna, poštena in ljubeča, kar vse
se še danes odraža na meni. Nesrečni smo
bili tudi zato, ker je bil ata težak invalid, ki
nam je za posledicami umrl, ko je bilo meni
17, sestri 12 in bratu 8 let.
Po osnovni šoli sem brez malice ali kakršnega koli prevoza v vsakršnem vremenu pešačila vsak dan šolskega leta 6 km daleč v nižjo
gimnazijo domačega kraja pisatelja Antona
Ingoliča. Potem pa sem se vozila z vlakom
pet železniških postaj daleč v Maribor na
Učiteljišče. Ker sem bila željna vsega, kar
me je zanimalo, sem z bornim prigrizkom,
ker šolskih malic še ni bilo, ali pa brez vsega, saj sem majhno štipendijo dobila šele v
drugi polovici šolanja, prebila tudi tri popoldneve, saj ni bilo prostih sobot, v Dramski
šoli mariborskega gledališča, vmesne dneve
pa vadila na Vadnici, kjer smo imeli učitelj-

sko prakso, lutkarski krožek, se učila esperanta, slikala in hodila na plesne vaje. Moj
razrednik, znani slavist dr. Bruno Hartman,
ustanovitelj mariborske študijske knjižnice
in kasnejši gledališki dramaturg ter profesor
risanja in metodike likovnega pouka, akademski slikar Slavko Kores sta bila zato nad
menoj navdušena.
Z javnim nastopom zahtevne vloge Daše v
Molierovem »Dobrem nauku« sem v mariborskem gledališču uspešno končala dramsko šolo in bila v tedanji »Mladini« pohvaljena. Tudi Učiteljišče sem končala s prvim
delom učiteljskega diplomskega izpita iz
splošnih predmetov. Drugega dela iz strokovnih predmetov mi ni uspelo napraviti,
ker sem zanosila in se poročila. V Mariboru
z okolico sem si obetala učiteljsko službo s
stanovanjem ali delo v gledališču, še posebno, ko je postal njegov dramaturg moj sošolec iz paralelke – Tone Partljič.
Mojega moža sta starša, namesto v bližnji internat, poslala v nauk k stricema, očetovima
bratoma, v daljni Maribor. Pri enem je stanoval, k drugemu je hodil na prakso v tovarno poljedelskih strojev. Končal je Industrijsko kovinarsko šolo in vmes treniral atletiko
pri mariborskem Braniku. Prav tako bi lahko
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»Neznatna učiteljica na mogočnem
babnopoljskem lazu«
dobil službo in stanovanje v industrijskem
Mariboru. Še danes ne vem, kaj ga je tako
vleklo domov v Loško dolino, kjer mu je bila
zagotovljena le služba, da me je že drugič nosečo zvlekel od najine hčerkice, ki je njegovi
starši niso hoteli sprejeti pod svojo streho in
sem jo morala pustiti pri svoji mami.
V primerjavi s Štajersko sem prišla v lepo
»divjino« Loške doline. Kovinoplastike je
bilo le za TOZD Plastike in Okovje ter skupne službe v Notarjevi hiši. Na področju
današnjega INOX-a in Orodjarne se je še
raztezala mogočna Podgrajska domačija. Od
tam pa do Mercinove hiše v Starem trgu je
bila pod Malim vrhom le Bunkarjeva hiša.
O kakšnem Smelijevem naselju, Ogradah ali
starotrškem Rožniku ni bilo sledi. V Starem
trgu ni bilo nobenega stanovanjskega bloka.
Še zasilni zdravstveni dom je bil v »kaplaniji«, pouk osnovne šole pa se je odvijal v dveh
stavbah – v središču in na robu Starega trga.
Ceste niso bile asfaltirane, vodovoda ni bilo,
trgovinice za najnujnejše so bile v privatnih
hišah po dolini.
Služba predmetne predavateljice nemščine, ki sem jo odlično obvladala in bi z njo
razbremenila predavateljico, ki je poučevala
še slovenščino, mi je bila obljubljena preko
tasta, šolskega odbornika. A, ko sem po poslani prošnji z vsemi dokumenti v dobri veri
prišla na delovno mesto, je takratna ravnateljica »požrla« besedo in mi ga pred nosom
oddala domačinki s študijem angleščine,
ki so jo morali na novo uvajati. Zato me je
zaposlila pogodbeno, vsako leto na novo po
potrebi za »mašenje lukenj« – nadomeščanje
porodniškega in bolniškega dopusta. Nadomeščala sem zemljepis in zgodovino, risanje
in ročno delo ter namesto ostarele učiteljice
še telovadbo v prvih dveh razredih. Čeprav
sem bila noseča kot tisti, ki sem ju nadomeščala, sem morala biti ob sobotah, ko je bilo
največ dela s čiščenjem, kopanjem in preoblačenjem postelj, še »perfekta« v internatu
taiste ravnateljice. Od nikogar na šoli, razen
od učiteljice, namesto katere bi morala učiti
nemščino, in je bila tudi Štajerka, nisem čutila sočutja.
Še manj ga je bilo na domu lastnega moža.
Tam sem poleg številnih šolskih priprav

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

morala biti še služkinja nezaposleni, dokaj
mladi tašči. Noseča sem namesto nje morala
prati njeno, predvsem veliko posteljnino na
loškem perišču, likati perilo vse družine, na
prepihu ribati najbolj umazana, navadna tla
veže in hodnika, čistiti sanitarije in čevlje za
vso družino ter kuhati, ko sem prišla iz službe, medtem ko je ona hodila gospodinjit k nezaposleni hčeri, ženi bogatega komercialnega
direktorja. Tast je z vsem soglašal, mojega
moža pa ni nič drugega brigalo, kot da je čist
in sit po službi pohajkoval in kvartal po gostinskih lokalih ter gledal za tujimi krili.
Roditi sem morala oditi s težkim kovčkom
brez spremstva, z avtobusom in vlakom
sama domov na Štajersko. Po rojstvu sinčka in trimesečnem porodniškem dopustu,
ki je takrat v socializmu le toliko trajal, sem
sklenila vzeti usodo svoje družinice v svoje
roke, saj mož in oče ni čutil odgovornosti in
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je bil preveč navezan na svoje starše. Zvedela
sem namreč, da je ostala ena oddelčna šola s
4 razredi in lepim učiteljskim stanovanjem
v Babnem Polju, na 12 km oddaljeni planoti brez učiteljice. Javila sem se in dobila to
delovno mesto najtežjega kombiniranega
pouka, ko bom morala učiti vse 4 razrede
cel dan, po dva skupaj dopoldan in dva popoldan. Tega sem se naučila teoretično, a v
praksi še nisem poskusila. Ker sem imela
svoj poklic rada, se nisem ustrašila. Bolj sem
se bala, ali bodo ljudje tam zgoraj do mene
tudi tako slabi kot tisti v dolini, ki sem jih
spoznala. Toda kraj je mejil na mnogo večji
hrvaški Prezid in ljudje so bili dobrovoljni,
bolj hrvaški kot slovenski in bolj hribovski
kot dolinski. Med njimi sem s svojo družinico prebila štiri zadovoljna leta, dokler so
šolske oblasti hotele imeti pouk tam zgoraj,
in nanje me vežejo prijetni spomini. 

Sanda Turšič

SPOMINI NA BABNO POLJE – 1. del

B

ilo je med zimskimi počitnicami, ko je imel moj sinček že 3 mesece in hčerkica 2 leti in
2 meseca, a jaz sem si morala, preden jih pripeljem s Štajerske, ogledati učiteljsko stanovanje, predvsem glede opreme. Ker z možem še nisva imela nobenega lastnega prevoznega
sredstva, sva se lahko pripeljala v Babno Polje le zvečer s hrvaškim avtobusom, ki se je vračal
z jutranje vožnje v Ljubljano. Druge prometne povezave ni bilo. Zato je šolska snažilka in kuharica zakurila v štedilniku kuhinje učiteljskega stanovanja in pustila vsa vrata odklenjena.
Ko sva si ogledala v pritličju učilnico, telovadnico in stranske prostore, sva za seboj zaklenila
vhodna vrata šole in krenila v prvo nadstropje. S prostranega hodnika se je prišlo na levo v
šolsko kuhinjo, naravnost pa v pisarno. Na desni je bilo nasproti stopnic dokaj sodobno stranišče, dalje pa vrata v prostorno učiteljsko stanovanje, ki je bilo skoraj prazno. V levem kotu
kuhinje je bilo zaprto železno kurišče krušne peči, ki je bila v spalnici. Zraven kurišča je bil
zakurjen zidan štedilnik z nekaj poleni na tleh. V desnem kotu, med stranskim in glavnim
oknom, je bil dotrajan divan. V prostoru je bilo prijetno toplo. Vedela sva, da bova morala tu
brez posteljnine, kar oblečena, prespati, ker do jutra ni bilo avtobusa nazaj v dolino. Čudno
se mi je zdelo, zakaj snažilka ni zakurila raje peči, da bi bila dva prostora topla in bi morda
prespala na lončeni peči. Zato sem odprla vrata kurišča in imela kaj videti. Notranjost peči
je bila polna rabljenih damskih vložkov ene ali vseh treh učiteljic, ki so tu bivale pred menoj.
Imela sva polne roke dela, da sva to nemarnost zažgala in pokurila. Začetno notranjost peči
pa sva odslej uporabljala le za spravljanje polen.
Čas je bil, da ugasneva edino luč v stanovanju in se odpraviva spat. Komaj sva se umirila, že
je začelo nad nama v podstrešnih prostorih šole nekaj lomastiti. Prisluhnila sva in slišati je
bilo, kot bi nekdo hodil s tremi nogami. nekaj časa je trajalo, a nisva si znala razložiti. Sklenila
sva, da greva takoj, ko se zdani, pogledat, preden odideva na avtobus. Šla sva počasi in previdno po stopnicah na hodnik podstrešnih prostorov. Leva dvojna vrata so bila zaklenjena in
na enih je pisalo Knjižnica. Ko pa sva odprla prva desna vrata, ne da bi potrkala, sva imela
kaj videti. V neobdelanem podstrešnem prostoru je na nekakšni široki cevi čepela prastara
ženica v ruti, potegnjeni na obraz, s širokim, dolgim krilom, oprta na gorjačo. Vsi trije smo
onemeli od presenečenja. Ona je prva spregovorila v simpatičnem babnopoljskem narečju:
»Vidite, že od vojne hodim za veliko potrebo čepet na to cev, ki je povezana z učiteljskim in
šolskim straniščem. Partizani so mi dali sosednje stanovanje, potem ko so mi Italijani ubili
dva sinova in do tal požgali hišo.«
Medtem sva ugotovila, da je ponoči, preden sva zaspala, ta ženica hodila, opirajoč se na gorjačo, da je bilo slišati kot troje nog nad učiteljskim stanovanjem.
»Če boste mogli, boste odslej lahko hodili na veliko potrebo v učiteljsko stranišče, v cev pa
boste zlivali le kahlo«, sem jo potolažila.
Tako smo se spoznali, ne da bi se pozdravili, midva pa sva se za enkrat morala posloviti. Bila
je to naša bodoča, prijazna in dobra soseda, »strina« ali teta, s katero smo se kasneje odlično
razumeli, posebno najina otroka in imeli smo jo vsi radi. 
(se nadaljuje)
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Janja Urbiha

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

1962 Kozarišče
– Priprava na božič in jaslice
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.

»Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje, naj vriska od veselja polje in vse,
kar je na njem, pred Gospodom, ker prihaja!«
(Ps 96, 11a, 12a, 13a)

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.

Božiča pa pri nas ni brez jaslic. Stare figure so bile izdelane iz papirja ali iz lesa. Na starih
slikah iz leta 1962 so se ohranile lesene figure jaslic tam nekje iz leta 1920, ki jih je izdelal
Anton Baraga iz Kozarišč 23.

Študentje etnografije na ljubljanski univerzi
so na terenskih vajah 1962 slikali tudi te Baragove figurice za jaslice. Te iste figurice pri
Anžicovih v Kozariščah še vedno vsako leto
služijo svojemu namenu v božičnem času.
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http://cerknica.org/stareslike
Slovarček:
• župnjak = božični kruh, boljši hlebec
kruha iz najboljše moke z dodatkom maščobe, smetane, jajc … pogosto z okraski
v obliki rožic, križa ali celo Jezuščka
• golobica = pletenica, ki po obliki spominja na golobčka, kruhki za otroke
• povaunca = ocvirkovka; po izdelavi
podobna potici, s tem, da je polnjena z
ocvirki
• molәk = rožni venec
• huojca = novoletna jelka ali smrekica
• ta’bajle = domače svinjske klobase,
izdelane podobno kot krvavice, le da so
te brez krvi in z dodatkom jeter
• kuožarce = klobase izdelane iz kož
• punučәnca = polnočnica, maša opolnoči
v noči pred božičem
• cinkupare = igra pri kateri se ugiba število lešnikov, sodo ali liho (cәnk al’ par?)
• Pot k’ tәm? Pot lә tәm. = preprosta igra
uganjevanja
• әltjәrna = laterna
Viri:
• Justa Sterle,
• Janja Sterle,
• Jože Ovsec,
• Štefka Urbiha
• Milena Ožbolt, Andrejeva stopinja,
KG 2004
• Janez Kebe: Loška dolina z Babnim
poljem, Lj. 1996
Fotografije črno-bele:
avtor Gorazd Makarovič, 1962, Kozarišče,
Slovenski etnografski muzej,
iz zbirke Teren 19
Fotografije barvne:
avtor Miloš Toni, 2012, Podgora

Priprava na božič
Dan pred božičem je bil namenjen temeljiti pripravi na sam praznik. Že zjutraj je iz kuhinje
zadišalo po peki. Peklo se je potico, župnjak, golobice za otroke, nekje tudi ocvirkovko (povaunco) in še kaj.
Župnjak
Župnjak (župnak) je božični kruh. To je večji hlebec boljšega kruha (tә bulšә krәh), če je bila
gospodinja spretna, pa tudi z okraski po vrhu. Župnjak se je postavilo na mizo ali poleg jaslic
in pokrilo z belim prtičem. Kaj vse se je položilo na mizo poleg, je bilo odvisno od navade pri
posamezni hiši. Moja mami je na prtič vedno položila še rožni venec (molәk) in poleg postavila križ. Pri Zgrabnovih v Podgori so poleg križa postavili še dva angelčka in golobice. Pri
Carovih samo golobice. Na Blokah pri Pajkovih sta poleg župnjaka našla prostor še očetov
klobuk in ključ od kašče.
Ta slavnostni pogrinjek je ostal na svojem mestu vse do svetih treh kraljev (6. januar). Na
ta dan ga je gospodinja razlomila in z njim nahranila vse živali, ki so bile pri hiši – govedo,
konje, kure … Košček tega kruha je moral zaužiti tudi vsak družinski član.
Dan pred božičem so postavili jaslice. Postavljanje smrekice (huojce) oz. novoletne jelke je
dokaj nova navada. Zvečer so blagoslovili hišo (požjәgnalә, pokropilә) in se zbrali k skupni
molitvi rožnega venca (rožnkranca). Na božični večer so zmolili vse tri dele.
Večerja na svet večer
Na svet večer so v naših koncih po večini postregli klobase, saj je bil to čas kolin. Najpogostejši božični meni so sestavljale krvavice in ta’bajle pri nekaterih hišah izboljšane tudi
s kislim zeljem. Na Blokah so povečini jedli mlečno kašo (mlajčno kašo), na Babnem Polju
pa kožarice in kisel krompir (kuožarce pa kisu krempir). Na Dolenjih Poljanah so kakšne
klobase spekli, pa kašo.
Igre
Da bi otroci lažje pričakali polnočnico (punučәnco) so sledile razne igre, kot so fižolkanje
(fәžuolkajne), cinkupare ali preprosta igra »Pot k’ tәm? Pot lә tәm.« Nekoliko mlajša igra pa
so domine.
Pot k’ tәm? Pot lә tәm. To je igra, ki gre takole: Micka je v zaprti pesti skrivala lešnik in Lojza
vprašala: »Pod k’ tәm?« (Pod katerim?) Lojze pokaže na enega od prstov na Mickini pesti in
reče: »Pot lә tәm.« (Pod le-tem) Lojze lešnik dobi, če ugane prst, pod katerim je skrit lešnik,
če ne, pa reče »Daj, de bua«, v drugi hiši pa se je odgovor glasil »Pa ugәnә!« (Pa ugani.)
Peš k polnočnici
Potem pa peš k polnočnici. Če je bil sneg, so gaz naredili tako, da so s konjem vlekli klado
(krcәl). Svetili so si z laterno (z-әltjәrno), še prej pa z baklami.

Papirnate jaslice
Papirnate jaslice so bile zagotovo cenejše od lesenih. Sprva so jih izdelovali kar doma, potem
pa so se pojavile industrijsko izdelane, prodajali so jih kar v polah. Boljše so bile izdelane na
osnovi osnutkov, ki so jih pripravili umetniki. Med njimi je bil tudi Maksim Gaspari.
V Podgori je Janja našla dva kompleta papirnatih jaslic. Že na prvi pogled je jasno, da se po
kvaliteti močno razlikujeta.
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NEKOČ, PRED RECESIJO

Območno združenje
RDEČEGA KRIŽA
Cerknica - Loška dolina - Bloke

Nekoč, pred recesijo
dobro trojko smo imeli,
čakali smo jo vse leto,
bili v decembru je veseli.

Zdaj dolina naša
Na zadnje mesto je zletela,
in se prav nič ne potrudi,
da Loški Potok bi ujela.

Prvi od te dobre trojke
nosil sveti je Miklavž,
marsikaj je ta pripravil,
le če si mu prav nastavil.

Slovenija bila je tista,
ki se je najbolj izkazala,
Evropa vsem državam vzhoda
nas je za zgled dajala.

Drugi bil je star možiček,
se mu reklo je Božiček.
Ta je tudi kaj prinesel,
dolini je darov natresel.

Danes vse države so pred nami,
rdeča in ne bela njim pomembna ni,
s Ciprom mi capljamo sami,
ena in druga barva nas teži.

Zadnji bil je star in siv,
se pod jelko je ustavil,
dedek Mraz ob novem letu
nam vse živo je nabavil.

Nekoč, pred recesijo,
vsi mladi so imeli službo,
gradili našo so Slovenijo
in dobro, pravno družbo.

Kaj pa danes, v recesiji?
Nikogar več od dobrih ni,
brez daril so nas pustili,
brez slovesa so odšli.

So imele banke prav za vse denar,
ne samo za tajkune iz Ljubljane,
pa kljub temu molzejo državo
in vse njene državljane.

Zdaj pa čakamo na trojko,
ki prišla bo z Bruslja k nam,
nič ne bo pod jelko stresla,
še kar imamo, bo odnesla.

Kaj pa sedaj?
mladi so brez služb,
so brez prihodnosti in brez denarja
in vse skupaj prekleto zaudarja.

Angela se bo potrudila,
da njej bo dobro in lepo,
bo Slovenijo privila,
da od vseh strani bo pokalo.

Naj zdravstvo bi za nas skrbelo
in naše zdravje pod kontrolo imelo,
pa samo s seboj se ukvarja
in grunta, kako prišlo bi do denarja.

v petek, 27. decembra 2013, od 8. do 16. ure
v Starem trgu pri Ložu (parkirišče KGZ).

Nekoč, pred recesijo,
noben lačen ni ostal,
prav vsi hrano smo imeli,
nihče je ni drugod iskal.

Nekoč, pred recesijo,
še Karla nismo imeli,
upokojenci spokojno
in mirno smo živeli.

Člani Alpske sekcije SK Loška dolina bodo opravljali:
•strokovno svetovanje pri nakupih opreme
za alpsko smučanje,
•demonstracijo servisiranja alpskih smuči ter
•brezplačno servisiranje alpskih smuči.

Danes pa na rdečem križu
makarone nam delijo,
pa tisti, ki se znajdejo,
jih več kot drugi spet dobijo.

Zdaj pa nam ponujajo
minimalne pokojnine
in tam zgoraj komaj čakajo,
da kdo od nas premine.

Tu zazna se naša kriza,
Slovenije se pad, ne vzpon,
tu našo ubogo domovino
predstavlja makaron.

Tako, zdaj ste na jasnem,
kako pred recesijo je bilo
in sanjanje o Švici
nikoli ni se splačalo.

Nekoč, pred recesijo,
dolina naša je cvetela,
vse, kar si je zamislila,
vse tisto je imela.

V Švici državljani so pošteni,
od kod bogastvo, vejo,
izbrisanih tam ne poznajo,
golfati vlade pa ne smejo!

SREČNO 2014, DOLINA MOJA!
Jasna Lekan

obvešča,
da bo potekala redna

KRVODAJALSKA AKCIJA ,
in sicer:

v petek, 27. decembra 2013, od 7. do 14. ure, v OŠ Cerknica
v ponedeljek, 30. decembra 2013, od 7. do 13. ure, v OŠ Cerknica
v torek, 31. decembra 2013, od 7. do 13. ure, v OŠ Stari trg
Kri lahko darujejo vsi moški, ki jim je pretekel čas treh mesecev od zadnjega odvzema krvi in ženske, pri katerih so od
zadnjega darovanja krvi pretekli vsaj štirje meseci. S seboj,
prosimo, da prinesete OSEBNI DOKUMENT (s fotografijo).
Vljudno vabljeni!

Vse ljubitelje
zimskih športov
vabimo na

SEJEM RABLJENE
SMUČARSKE OPREME,
ki bo potekal v okviru

NOVOLETNEGA SEJMA

Sejem pripravlja Alpska sekcija SK Loška dolina v
sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo in
turizem grad Snežnik.
Informacije:
TIC LOŽ, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 081 602 853
E-pošta: tic.loz@kabelnet.net, www.loskadolina.info

NOVIČICA
Izvedelo se je, da Društvo žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina, ki mu že drugi mandat predseduje Ana Zakrajšek, pripravlja knjižico o oblačilni tradiciji
Loške doline in Babnega Polja. V njej bodo predstavile
izsledke delavnic, ki so jih organizirale zadnja tri leta.
Knjižica naj bi izšla, če bo le mogoče, še letos, sicer pa
v začetku naslednjega leta. Le kakšna bo?!
M. O.
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Podelitev plaket državnega sveta RS
najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2013

stavbi slovenskega parlamenta je v torek, 3.
12. 2013, potekala podelitev plaket državnega sveta RS najzaslužnejšim prostovoljcem
za leto 2013. Med štirinajstimi najzaslužnejšimi
slovenskimi prostovoljci je častno priznanje iz rok

foto: Milan Skledar

V

predsednika državnega sveta gospoda
Mitje Brvarja prejel tudi Janez Sterle iz
Starega trga. V obrazložitvi so poudarili
njegovo dolgoletno prostovoljno delo
na področju kulture in športa, vključenost v civilno zaščito, aktivno sodelovanje v različnih regionalnih in mednarodnih organizacijah civilne družbe ter
številna priznanja in dosežke s področja
prostovoljstva, ki jih je prejel na lokalni,
regionalni, državni in evropski ravni.
Po podelitvi in kulturnem programu, s
katerim so poleg mednarodnega dneva prostovoljstva zaznamovali tudi datum rojstva
dr. Franceta Prešerna, so se nagrajenci in gostje
zbrali na sprejemu v preddverju dvorane državnega sveta. Podelitve nagrad se je udeležil tudi
gospod župan Janez Komidar, ki je povedal, da

je ponosen na to, da je to državno priznanje letos
dobil naš občan. Upamo, da bo ta nagrada spodbudila tudi ostale, da se vključijo v prostovoljske
aktivnosti društev, ki združujejo ljudi, razvijajo
temeljne družbene vrednote in imajo pozitivne
socialne učinke. Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo glasila Obrh. 

Nina Jerič, sekretarka

Pomoč, ki jo nudi Rdeči križ
Cerknica – Loška dolina – Bloke

K

onec meseca marca v letu 2013 smo prejeli prvo pošiljko humanitarne pomoči. To je
bila dobava hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženih oseb v EU, ki jo rdeči križ prejme
na podlagi prijave na razpis na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja. Namen ukrepa je nuditi dodatno pomoč socialno ogroženim
osebam, in sicer pomoč v obliki osnovne hrane.
Preko celega leta 2013 smo prejeli 15 ton hrane,
kot je mleko, testenine, zdrob, moka, riž in olje,
kar je kar 21 ton manj kot prejšnje leto.
Zato v okviru naše organizacije potekajo tudi
dodatne aktivnosti za pridobitev sredstev za nakup paketov, kot je akcija Nikoli sami ter prijava
na razpis za FIHO sredstva. Iz tega naslova se je
nabralo v tem letu za 4 tone ali 303 paketov in
pralnega praška. Lansko leto je bilo 333 paketov
(4,3 tone).
V evidenci beležimo 1.447 uporabnikov naše humanitarne pomoči, od tega je prejelo pomoč 584
uporabnikov ter skupaj 863 družinskih članov. V
letu 2013 je na novo po našo pomoč prišlo 36
uporabnikov.
Prav tako smo namenili finančna sredstva v višini
3.600 eur za pomoč pri plačilu položnic in finančni pomoči družinam, ki imajo trenutno stisko in ki
nimajo več pravic na Centru za socialno delo ali
Zavodu za zaposlovanje. Pomoč je zaprosilo 36
družin ali posameznikov, med katerimi je bilo 20
družin, ki so bile upravičene za to obliko pomoči,
skupaj 60 oseb, če štejemo še družinske člane.
Plačali smo 36 položnic, kot so plačilo vrtca,
šolske prehrane, komunale, elektrike, ogreva-

nja, najemnina za
stanovanje in internat.
Vse več opažamo,
da upokojenci težko shajajo skozi
mesec, še posebej
če ostanejo sami s
svojimi 400 eur visokimi pokojninami. Zato smo pozorni tudi na to kategorijo ljudi in
jim po naših močeh pomagamo tako ali drugače.
Pri opravljanju našega dela nam pomagajo prostovoljci, ki jih imamo po vsem terenu v občinah
Cerknica, Loška dolina in Bloke, ki napotijo te
osebe na naš naslov, ali pa predlagajo, da rabijo
pomoč in da so v težki situaciji zaradi izgube službe, bolezni, invalidnosti ali drugih problemov, ki
se jim v življenju ne moreš izogniti.
Na žalost je vse več ljudi, ki se jih je revščina dotaknila in ne morejo s svojimi prihodki preživeti
meseca, plačati položnice, kaj šele privoščiti si
kakšno pošteno kosilo. Veliko olajšanje je, da
naši kraji omogočajo obdelovalna polja, kjer si
hrano ti ljudje sami pridelajo. Skrbi pa nas, da
pomoči v prihodnjih letih ne bo več v večjih količinah, kot smo jih bili vajeni, saj smo razdelili
tudi preko 45 ton hrane. Zato vse, ki jim gre dobro, prosimo, da se spomnite na našo organizacijo in pomagate za zmanjševanje stiske naših
sosedov, občanov in tudi prijateljev. Vsakršna
oblika pomoči bo dobrodošla. 

ZIMSKA
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Zima, zima
tiha in bela
nam je snega namela.
Dragan Ignjić
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ZANIMIVOSTI

Edo Šega

Kratke zgodbe

NATRNCE

– zelo atraktiven naravni pojav
vodnih izvirov – bruhalnikov

TRI VREMENSKE OD JEZERA
Anica Telič, ki vse življenje biva ob Cerkniškem
jezeru, se spominja, kako so včasih
napovedovali vreme:

Je staro domače ime za redek, a zelo atraktiven naravni pojav vodnih izvirov – bruhalnikov

P

rvič sem slišal za te pojave kmalu po drugi
svetovni vojni od stare mame Marije, ki je živela v Žagi na izviru Obrha.
V živo pa sem si bruhalnike iz skalovja nad Žago
ogledal s pokojnim očetom Edom v sedemdesetih letih. Oba s staro mamo sta mi razlagala, da
je ta pojav izviranja vode iz skalovja, tudi do 20
metrov višinske razlike nad izvirom Velikega Obrha, izredno redek in da morajo pred tem pasti nenormalne količine dežja, ki napolnijo podzemne
votline do te višine. Nato pa najdejo razpoke in
odprtine v skalovju in voda privre na plano ter si
prav na hitro, a zelo odločno utre struge vse do
travnikov v dolini, ki jih med potjo tudi poplavi, in
dalje odteka v strugo Obrha.
Milena Kraševec, ki je že 60 let pri hiši moje tete
Gabrijele Zakrajšek, mi je kasneje z gotovostjo zatrdila, da so v davnih časih domačini temu pojavi
nadeli ime Natrnce.
Že takrat se mi je vzbudila bujna domišljija, da
mora biti pod Žago v smeri Poljan in Iga vasi velikanska podzemna votlina z jezerom. Raziskoval
sem odprtine, iz katerih je bruhala voda, da bi
našel za človeka primerno velikost vhoda – pa mi
do danes to ni uspelo. Verjetno bi bilo potrebno
razširiti eno od večjih odprtin, iz katere poleti veje
hladen zrak, ter se podati v notranjost hriba.
V letu 1988 sva bila s hčerko Nino priča do danes največjim Natrncam, ki sem jih posnel z video
kamero in naredil nekaj veličastnih fotografij (priložene tekstu).
V kasnejših letih sem še nekajkrat videl izbruhe.
Poleg njih so me presenetili mali vodometi na travnikih pod Žago, kjer je voda v ozkih curkih »špricala« do višine slabih 30 cm.
Letos pa sem imel ponovno izredno srečo, da
sem bil ravno tistega dne in tistega jutra v Žagi, ko
so bile Natrnce zopet zelo aktivne.
Sprva sem si šel kar tako malo ogledat okolico
Okroglice proti Porokovem ranču in naletel na potopljeno pot pred Mežnarjevim skednjem. Tu sem
se nekoč že vdrl s prednjimi kolesi avta – zato sem
tokrat previdno prečkal strugo z mojo »oldtimersko« Ferozo. Pred kratkim posekana hlodovina je
plavala v vodi, ki je pritekala iz gozda.
Naravni pojav me je kar posesal v gozd, pa tudi če
nisem bil pravilno obut in je deževalo.
Priča sem bil prečudovitim scenam delovanja Natrnc. Vse okoli in zelo visoko v kamniti breg je bruhala voda, žuborela preko skal, si utirala slikovite
poti in se na koncu zlivala na travnike in polja ob
Mežnarjevem in Adolfovem skednju.
Seveda kar nisem mogel nehati fotografirati in
naenkrat sem se znašel v pasti – vse okoli mene
je bila voda … kako pa naprej? Enostavno sem
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kljub mrazu zavihal hlače in s čevlji zakoračil v zalite travnike ter se »rešil« vodnega kraljestva.
S pojavom sem seznanil Lojzeta Troho in Mateja
Kržiča. Slednji je že pred leti povedal, da jamarji
sumijo veliko podzemno jezero v Žagi in bi to radi
raziskali – morda najprej samo s posebno kamero
na kablu … potem pa si uredili vhod za spust v
podzemlje.
Poleg zanimivosti redkega naravnega pojava je
teza velikega podzemnega jezera lahko še kako
koristna za oskrbo pitne vode v perspektivi za Dolino in morda tudi druge okoliške kraje, saj naj bi
bila akumulacija podzemne vode zelo velika.
Morda bo ta letošnji pojav, ki je do večera že pojenjal, vzpodbudil raziskovalno akcijo in se nam v
Loški dolini obeta bogato razkritje nove ne samo
znanstvene, temveč tudi turistične atrakcije.
Poprosil sem Lojzeta in Mateja, znana jamarja in čuvaja Križne jame, da podata strokovno razlago tega
pojava, ki jo prilagam mojemu članku tako kot tudi
fotografije iz leta 1988 in letošnjega novembra.
Matej Kržič

Kraški izviri in bruhalniki
– v Loški dolini imenovani
Natrnce!
Voda je na kraškem površju posebnost, saj večina
dežja na krasu odteče proti morju, ki je »končna
postaja« večine voda, podzemeljsko.
Zaradi tektonskih premikov, zniževanj in dvigovanj kraških polj in njihove okolice (hribov) nastanejo na robovih polj pogoji, pod katerimi pride
podzemeljska voda, ki prenika skozi gore in hribe
na površje. Tako nastanejo kraški izviri, ki jih, če
so močnejši (bolj vodnati), imenujemo obrh. Iz
teh izvirov voda potem kot kraški potok teče po
kraških poljih in običajno na sredini ali koncu polja ponovno ponikne v podzemlje.
Ob večji količini padavin se vse vode ne morejo
preliti iz podzemlja na površje preko običajnih
kraških izvirov. Višek vode začne v podzemlju zastajati, saj ne more odteči po običajnih poteh. V
zaledju hriba se začnejo polniti tudi višje ležeči
manjši in ožji sifoni (zalite podzemne rove in dvorane). Voda napolni podzemlje in začne prihajati
na površje višje v hribu, nad stalnimi izviri. Tako
nastanejo tako imenovani bruhalniki, ki običajno izvirajo izpod strmih sten, na stiku različnih
vrst kamnin in večjih tektonskih in medplastnih
razpok. Voda lahko iz teh občasnih, a zelo močnih
izvirov, teče nekaj ur ali nekaj dni (odvisno od količine in intenzivnosti padavin). 

MAVRICA – VEČERNA PIJE, JUTRANJA LIJE
Včasih, ko so ljudje videli mavrico, so tudi iz
nje skušali napovedati vreme. Izkušnje so bile
najbrž tiste, ki so izoblikovale rek, da večerna
pije, jutranja lije, kar pomeni, da mavrica
zvečer napoveduje lepo vreme, mavrica zjutraj
pa slabo.
ČE SE OD LOŽA KADI (OBLAČI),
SE ŽIHER KOLO POTOČI!
Tudi v Dolenji vasi so poznali ta vremenski
pregovor, podobno kot na Blokah. Pomeni pa,
da oblaki z jugovzhodne strani, kjer leži Lož, ne
prinašajo padavin na Bloke ali k Cerkniškemu
jezeru, torej se lahko gre na pot ali h kmečkim
opravilom, kot je sušenje sena. Takle utrinek
spomina smo ujeli:
»Nekoč smo raztresali senene kopice, pa sem
opazila, da se tam okoli Loža kopičijo temni
oblaki in na to opozorila očeta. Oče pa so
rekli: »Nič skrbi, iz tega ne bo nič. Ali ne veš:
če se od Loža kadi, se žiher kolo potoči! Ne bo
dežja.« In res ga ni bilo.
MARTINJSKE GOSPODIČNE
Tudi tole se je zgodilo nekje ob Jezeru:
Vreme je bilo včasih drugačno, kot je zdaj.
Ko sem bila majhna, smo otroci že od jutra
s starši pleli ali okopavali in okoli devete,
pol desete ure nam je bilo že pošteno vroče,
pa nas je oče potolažil: »Zdajle bo sapica
zapihala, martinjske gospodične so se zbudile
…!« Pa je ob tisti uri res vedno sveže zapihalo
in je bilo lažje delati.
Stari oče in oče na Dolenjem Jezeru sta ob
dopoldanskem delu v vročini vedno imela
navado reči: »Zdaj bo pa že bolje! Martinjske
gospodične so vstale!«
To je bilo tako – malo zafrkljivo, češ da so se
martinjska dekleta imela za lepe gospodične
pa da so dolgo spale, prav do devetih ali pol
desetih, ko smo bili mi že utrujeni in razgreti
od dela na polju …
Anica Drobnič z Velikih Blok je v mladosti
slišala od starejših tole zgodbico:
O ZDOLGOČASENI GROFICI
Na Dolenjskem v nekem gradu, menda je bil
Žužemberk, je bila neka grofica, ki ni nič več
vedela, kaj bi si še izmislila, pa je iz dolgega časa
ukazala prebičati tlačana. In res so pripeljali
tlačana in ga prebičali, da je bilo vse krvavo.
Pa ji še ni bilo dovolj. Zaželela si je še
medveda, da bi plesal pred njo. Pa so ga
pripeljali. Medved pa je zavohal kri tlačana in v
trenutku postal krvoločen. Skočil je na grofico
in jo pokončal.
Zapisala M. O.
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Marinka Petrič

OBRH
Kako lahko eno samo ime tako spremeni razmišljanje. Pa naj bo to naslov revije ali ime
reke, vedno me misli ponesejo v čase izpred dvajsetih let in še več.
Obrh, ime me poboža, poboža mojo dušo in mi prikliče prelepe spomine.
Po hudi nesreči, v kateri sem komaj preživela, in po poroki prvorojenca, sem dneve preživljala v prelepi dolini. V hiši, sedaj že blagopokojnega svaka, sem preživela nekaj najlepših
dni. Za hišo teče, ves miren in tih OBRH. Z neverjetno močjo me je privlačil. Močneje kot
potok pa me je prevzela meglica ob jutranji uri. Zjutraj je po vsej dolini ležala meglica, kakšnih dvajset cm nad tlemi. Kakšno razočaranje sem doživela prvi dan, ko sem se po kavici
hotela sprehoditi, kot v pravljici, po megli. O megli pa ne duha ne sluha. Naslednje dni se
je dogajala nekakšna tekma. Tekma s časom. Bom dovolj hitra z jutranjo kavico, toaleto …
bom še ulovila meglo ali bo že izginila. Čarobno je bilo hoditi po meglici. Valovila je pod
mojimi nogami in jaz sem se počutila izjemno, kot v pravljici. Le nekaj trenutkov kasneje
meglice ni bilo več.
Tudi tek Obrha mi je pustil prelepe spomine.
V reki so se kopali samo otroci. Velike avtomobilske zračnice so imeli za splave. Kar sprejeli
so me medse, kot sebi enako, le ob mojem kričanju so se prestrašili. Voda je bila tako strašansko mrzla, da sem morala kričati. Ko so ugotovili, da me ni kap, da me le tako zelo zebe,
so se od srca nasmejali. Smejali smo se skupaj. Priznala sem jim, da so pravi korenjaki, saj
ni nihče dajal vtisa, da ga zebe.
Vse dni sem preživljala v takem razpoloženju. Zjutraj po megli v trgovino v Stari trg, po
kosilu pa ob reki.
Reka Obrh ima in bo imela pri meni posebno mesto. Vse se ponovno prebudi, ko prejmem
glasilo »OBRH«. Prelistam in preberem vse. Občudujem pesmi v narečju, ki mi duhovno
približajo notranjsko dušo. 

Aleksandra Turšič

O mojem stopniščnem vzpenjalniku
je zbrali preostali denar. Prisluhnili so tudi
na naši občini in skupaj z Matjažem Žnidaršičem sta angažirala moje mlajše prijatelje
slikarje, pevce, glasbenike ter druge kulturne delavce in v organizaciji zavoda grad
Snežnik je stekla glasbena prireditev, pred
in med katero je potekala dražba slikarskih
del. Obiskovalci prireditve pa so kupili 101
vstopnico. Tako je bilo zbranih 2060 eurov, v
katerih je bilo 210 eurov od štirih prodanih
grafik Božidarja Jakca v moji lasti.

M

ineva leto in pol, odkar me soprog in
občasno tudi sin s stopniščnim vzpenjalnikom v stanovanjskem bloku brez dvigala, po potrebi vozita po 60 stopnicah iz
tretjega nadstropja dol in nazaj gor. Poleg
številnih bolezni mi gibanje onemogoča artroza kolen in križnega dela hrbtenice, ki mi
je zaradi bolezni srca ne morejo operirati.
Od prodaje svojih leposlovnih knjig, dokler
sem jo še zmogla, sem prištedila polovico od
4000 eurov, kolikor bi stal stopniščni vzpenjalnik. Takrat je moja mlada prijateljica
slikarka Dagmar M. Mlakar prišla na idejo,
da bi s pomočjo dobrodelne prireditve hitre-

Prav vsakemu, ki je kakorkoli pomagal in
učestvoval pri tej prireditvi, tudi vsem obiskovalcem sem se hvaležno oddolžila s podaritvijo mojih knjig, tistim, ki so se posebno angažirali, pa še z Jakčevo grafiko, skupaj
torej v vrednosti 1720 eurov.
Posebej se je pri omenjeni akciji izkazalo
Območno združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke, ki mi je, poleg
tega, da so na dražbi kupili dve sliki v vrednosti 200 eurov, iz sklada solidarnosti RK
nakazalo še 1000 eurov. Predstavnikom, ki
so mi bon izročili, sem se zahvalila s podaritvijo treh Jakčevih grafik v vrednosti 150

HOJA STARA
Sem danes skušal te objeti,
veš hoja čutim, da drhtiš,
gozdar je gledal krošnjo tvojo,
ostal le štor bo, se bojiš ?
Dve vojni šli sta mimo tebe,
pogled je nate grofa vabil,
a zdaj, ko šteješ let nebroj,
te res bo narod tvoj pozabil ?
O hoja stara lepotica,
ta kraj brez tebe bo drugačen,
pogrešal jelen bo in jaz
pod krošnjo tvojo košček mračen.
Zbogom, ti predraga hoja,
da bi ostala, vse dal bi zate,
a tudi ko te več ne bo,
spomin ostal bo v srcu nate.
Veš, tudi jaz in moj prijatelj
krvi bi kaplje dala svoje,
a to dovolj ne bo za tiste,
ki hočejo zdaj deblo tvoje.
To pesem posvečam mojemu lovskemu
prijatelju, odličnemu lovcu, naravovarstveniku in človeku dobrega srca Francetu Anzeljcu iz Starega trga pri Ložu.
Je še eden redkih, ki mu je mar za naše
gozdove in divjad v njej.
Seveda pa pesem posvečam tudi ljudem
in deželi mojih korenin - Loški dolini.
Stanko Grl
eurov. Kot nekdanja krvodajalka s posebno
skupino serum krvi, ki je bila za dojenčke,
dokler nisem zbolela za sladkorno boleznijo,
pa sem za sedanje krvodajalce podarila 140
svojih literarnih del v vrednosti 1400 eurov.
Sedaj, ko dobro vem, koliko mi pomeni moj
stopniščni vzpenjalnik, sem še bolj hvaležna
vsem in vsakomur, ki mi ga je kakorkoli pomagal kupiti. 
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Enostavno in pregledno!

EOM = 0%
0 EUR pologa

0% obresti

0 EUR stroškov
POPOLNOMA NOVI
Dinamičen, športen in temperamenten.

že za

139 EUR

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

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA, 01-755-79-05 (prodaja),
01-755-79-00 (servis) www.avtotrade.kia.si
www.facebook.com/KIASlovenija

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 109 - 145 g/km CO2.

EOM = 0% velja za nakup novega vozila KIA ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko Hypo Leasinga
d.o.o. in VBS Leasinga d.o.o. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mes., fiksna OM 0%, EOM 0%,
stroški odobritve 0 EUR. Primer: KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Activ, cena 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR
- Joker »Staro za novo« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker »EOM = 0% financ.«), z odplač.
dobo 84 mes. in 0% pologom, obrok leasinga 139 EUR/mesec , fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR,
EOM 0%, skupaj za plačilo 11.690 EUR (=nabavna vrednost). Končne cene vsebujejo vse popuste in
prihranke, ne vključ. barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja 17.10.-17.11.2013. Financ.
se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v
priroč. o varčni porabi goriva, na prod. mestu ali www.kia.si/emission. Pogoji garanc. na voljo v garanc.
knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.
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AVTOR: RA- KRISTUSOV OTOČJE ZAH.
DOVEDNIK UČENEC OD ŠKOTSKE
ANDREJ
HEING

PRIPADNIK
KARNOV

KRILO
IME
RIMSKE RIMSKO
LEGIJE ZA CELJE

CELOVŠKI
ŠPORT. KLUB

5

ALPSKI
PRELAZ V
ŠVICI
EVROP. ZNAN.
PROGRAM
IZUMI.PISAVE
ZA SLEPE

POMRZNJEN
SNEG
MESTO V
ZAHODNI
MAKEDONIJI
DELAV. KOČA
NA RANČIH
LUNINO
ŠTEVILO

LIRSKA
PESEM

VLADARSKO
BIVALIŠČE
DRŽAJ,
ROČAJ

AVTOBUS
POGOVORNO

MENSTRUACIJA
MAJHEN BAT
DELAVEC, KI
BETONIRA
RAČ.OPERAC.
SISTEM

INDIJ
LUDOLFOVO

KDOR KIDA
TKANINA ZA
ZAVESE

ŠTEVILO 3.14
AVTOKAMP TROSONOSNI LIST GLASNA
SKLADBA

ZMES
BITUMENA
IN PESKA
POZIV NA
SLUŽENJE
VOJAŠKEGA
ROKA

ANTON
FUNTEK

ESTETIKA V
LITERATURI
NEON

4 SEKANJE

VLADIMIR
LAMUT
VLEKA SENA
Z GORSKIH
SENOŽETI
ZADNJICA

VEČERNA PLESNA PRIREDITEV

HIŠA NA
DEŽELI
IME VEČ
PAPEŽEV

OKISANA
KRMA
PODOBA,
FIGURA

AM.
GLOBOKA ANTROP.
NEZAVEST MARGARET

CANKAR
IVAN
ZIMZ. GRM,
JAGODIČNICA

3

ROČNI
GASILNI
APARAT
LITERARNO
GIBANJE
FRANCOSKE
RENESANSE

CERVANTESOV
JUNAK

METALURG
CIRIL
SKUPINA
VIRUSOV

ŽENSKO
TELOVADNO
ORODJE
ZG. TEDNIK

SVETO
MUSLIM.
MESTO
PREGOVOR

ČEŠKI
AVTOMOBIL
TRUGA,
RAKEV
NORINA
RADOVAN

IGRALKA
BLYTH
NOBELOV
NAGRAJENEC ZA
FIZIKO

NAGRADNI KUPON

Kupon izrežite in ga izpolnjenega pošljite do 31. januarja
2014 na dopisnici ali v kuverti na naslov: Nova komunikacija d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana.

PEVKA NEKD.JUG.
BOKSAR,
HORVAT SLOBODAN

1

OSTER GLAS,
SIKANJE
VMESNA
IGRA, GLASBA

KROŽENJE PAPEŽEVA
KRONA

6

PUŠČAVA V
MONGOLIJI
SUDANSKI
ČRNCI

GOREČ
DELEC

NAGRADNI SKLAD:
1.-3. nagrada: knjiga ali CD

LISAK,
LISAST
PRAŠIČ

BORŠT,
GOZA,
GOŠČA

HIŠNI BOGOVI

Želimo vam varno leto 2014.

ALBANSKI RADENSKINA
DENAR ORANŽADA

SLOV.
VIOLINIST,
MILE

TESTENINA Z
NADEVOM
ALPSKO
JEZERO V
ITALIJI

MENIŠKA
HALJA
PECELJ PRI
GOBI, KOCEN

KOROŠKI
PLES
KIP
MLADENIČA

VRSTA
KLOBASE

KOTIČEK

KRVOLOČNA
ZVER, IZLOČA
CIBET

IME
DVOSPEV ŽENSKO
(A..A)
PRITRDILNICA
GRADBENI
LES

2

ČRTA,
POTEZA

NEKD. ANG.
TEKAČ,
SEBASTIAN

ANTON
JEGLIČ

AVTOBUS NA
EL. POGON

SRB.VOJV.,
RADOMIR

MOŠTVO,
EKIPA

SKUPINA MAJHEN RASTLINA NASLOV ZA
VOLKOV, GLODALEC IZ DRUŽINE VIŠJEGA
TROP
LILIJ
PLEMIČA

VDOLBINA,
VRTAČA

IZRAELSKI
FIZIK YUVAL

KAZEN,
GLOBA

ŠIME
TONKOV

IZRAELSKA
LUKA, AKKA
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