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UVODNIK
Dober dan, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Pomlad je tu. Prišla je s toplimi sončnimi žarki, daljšimi dnevi in prvim
cvetjem. Ob vseh teh prijetnih stvareh pa je pokazala tudi neprijetne –
žalosten pogled na posledice žleda v gozdu. In prinesla izredno veliko
dela lastnikom gozdov.
Čeprav boste to poslušali dnevno skozi vse leto, preberite tudi tu: bodite v gozdu skrajno previdni!
Pa to ne velja le za tiste, ki boste pospravljali polomljena drevesa,
temveč za VSE obiskovalce gozda. Gobarji, nabiralci gozdnih sadežev, zgolj sprehajalci, pa lovci
in – čeprav se to danes sliši še zelo daleč – v jeseni polharji – gozd bo nevaren še precej časa.
Kljub vsej pridnosti in zagnanosti ni mogoče pričakovati, da bodo lastniki vsa izruvana drevesa,
polomljena debla, prepletene veje uspeli pospraviti v kratkem času.
Iz kakršnega koli razloga vas bo že pot peljala v gozd, zavedajte se, da ni in še lep čas ne bo
varno, zato še enkrat: bodite skrajno previdni!
Gasilci in pripadniki civilne zaščite so imeli več kot dovolj (preveč) dela zaradi ujme v vaseh, naj
jim človekova neprevidnost ne prinese dodatnih aktivnosti v gozdu!
O tem, kaj, koliko in kako so delali prej omenjeni lahko preberete v tokratnem Obrhu. Skupaj
smo se potrudili, da bi napisali kar največ, da bi čim bolje predstavili aktivnosti vseh vpletenih,
pa tudi doživetja prizadetih. Kajti take ujme, kot smo ji bili priča letošnjega januarja oz. februarja, ne pomnijo niti najstarejši prebivalci naše doline in upajmo, da je ne bomo več doživeli ne
mi in ne generacije za nami.
Ob prispevkih o poplavah in žledu, pa seveda objavljamo tudi pozitivne, prijetne in zabavne prispevke iz življenja in dela v naši dolini. Nekateri nas bodo spomnili še na dogodke iz preteklega
leta, drugi gledajo v jutrišnji dan.
Upam, da boste našli dovolj zanimivega branja in vsem želim prijetne dni
urednica Andreja Buh

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. maj 2014
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 • Fotografije na naslovni strani: obisk
predsednika države, foto: Arhiv GZ Loška dolina, predstavnika avstrijskih gasilcev s člani štaba, foto: Arhiv GZ Loška dolina,
člani mednarodne pomoči s Poljske in Romunije, foto: Arhiv GZ Loška dolina, Vido Kočevar, vodja »mornarice«, foto: Tina B. •
Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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Andreja Porok

Marjetka Troha, Štab CZ in GZ Loška dolina

Na kratko iz
občinskega
sveta – 23. seja

Leto 2014 se je začelo z
nizom naravnih katastrof

V

četrtek, 20. 2. 2014,
so se občinski
svetniki Občine Loška
dolina sestali na svoji
23. redni seji. Po
potrditvi zapisnika s pretekle seje ter
pregledu realizacije sklepov je potekala
druga obravnava Odloka o proračunu
Občine Loška dolina. Proračun občine
je temeljni akt občine, s katerim so
predvideni prihodki in drugi prejemki
in odhodki in drugi izdatki občine za
eno leto. Najprej so svetniki glasovali o
amandmaju, ki ga je podala svetniška
skupina Socialnih demokratov, in sicer
so predlagali, da se »Sofinanciranju
programov veteranskih društev« nameni
za 4.050,00 EUR več sredstev. Amandma
ni bil sprejet. Nato je župan dal na
glasovanje celoten predlog proračuna.
Svetniki so ga potrdili z osmimi glasovi
za in enim proti. Proračun Občine Loška
dolina za leto 2014 ima tako za 6.495.000
EUR prihodkov in 7.277.286 odhodkov.
Seja se je nadaljevala z obravnavo Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za južno povezovalno cesto Stari
trg. Odlok je potrebno izdelati in sprejeti
pred pričetkom aktivnosti za izgradnjo
obvozne ceste v Starem trgu. Predlog
odloka je bil potrjen z dvanajstimi
glasovi za. Ker so bila v proračunu
občine za leto 2014 dodatno zagotovljena
sredstva za športno vzgojo otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni
vrhunski šport, je bilo potrebno sprejeti
Spremembe in dopolnitve letnega
programa športa Občine loška dolina za
leto 2014. Predlog je bil soglasno potrjen.
Seja se je nadaljevala z obravnavo točke
»Imenovanje direktorja Javnega zavoda
za kulturo in turizem grad Snežnik«. Na
21. redni seji občinskega sveta je bil za
direktorja imenovan Matej Kržič. Župan
Janez Komidar je zaradi nepravilnosti v
postopku imenovanja zadržal izvajanje
sklepa. Po pridobitvi mnenja sveta
zavoda k imenovanju direktorja in
predlaganem datumu imenovanja so na
tekoči seji svetniki s šestimi glasovi »za«
potrdili Sklep o imenovanju direktorja
Javnega zavoda za kulturo in turizem
grad Snežnik. ■

Ni daleč stran čas, ko smo si občani
Loške doline ob novem letu zaželeli
veliko sreče in zdravja. S svoje strani
lahko rečem, da mi zdravje še služi,
narava pa je vsem občanom Loške
doline kmalu po novem letu obrnila
hrbet, saj se je že v januarju začel niz
naravnih katastrof.
Vse skupaj se je začelo v nedeljo, 19. januarja
2014, ko se je zaradi tridnevnega neprestanega deževja nivo vode po Loškem polju razlil
do rekordnih višin. Že naslednji dan (20. 1.
2014) so vode prelile vas Šmarata, takrat se je
tudi že aktivirala gasilska mornarica za prevoz občanov in šoloobveznih otrok iz te vasi.

marec, 2014

Gasilci so poleg prevozov, morali še na
številne intervencije,
saj je v teh dneh zalilo
kar 35 objektov, številna gospodinjstva
pa so bila tudi ogrožena. Gasilci so za gradnjo protipoplavnih
nasipov v treh dneh
porabili kar 1200 protipoplavnih vreč in 30
m3 peska. Pri svojih
intervencijah so uporabljali kar 7 gasilskih
vodnih črpalk, uporabljale pa so se tudi
proste črpalke občanov. Pravočasno so
rešili prostore osnovne šole v Iga vasi, kjer je
manjši nivo vode zalil kletne prostore. V prid
učencem in učiteljicam so gasilci izvajali tudi
nočna dežurstva. Ker pa deževje v naslednjih
dneh še ni ponehalo, razmočena tla in vodni
požiralniki pa niso zmogli požirati velike
količine vode, je kmalu zalilo še vas Kozarišče. Sprva je bil do Kozarišč možen dostop
preko gozdne poti iz Podgore preko Vrha
do kozarskega peščenka. V noči na petek,
24. januarja 2014, je zapadlo še 10 cm snega,
kar je dodatno otežilo prehod osebnih vozil
po omenjeni makadamski poti. Prevoze so
sprva opravljali gasilci s kombijem, vendar
kmalu dostop zaradi zasneženosti cestišča ni
bi več mogoč. Dodatno se je aktiviralo vozilo PGD Babno Polje, ki ima štirikolesni po-

Mobilna pralnica perila (Foto: Mario Žnidaršič)
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Šajn sta tako izrazila podporo gasilcem iz
Loške doline, ki so se izkazali tudi v naslednjih dneh.
Že v petek, 31. januarja 2014, se je začela intervencija žledoloma. Na južnem delu Loške
doline od Iga vasi naprej proti Babnem Polju
je električne energije zmanjkalo že v petek
zjutraj, preostali del občine pa je postal ele-

nato pa se je zaradi razsežnosti nesreče na
pobudo Civilne zaščite preselil v Stari trg in
se preimenoval v štab Loška dolina. Tako je
Štab Loška dolina vseboval člane CZ in GZ,
izoblikovali pa so se trije sektorji PGD Stari
trg (skupaj s PGD Kovinoplastika Lož), PGD
Iga vas in PGD Babno Polje. Vsak sektor je
pokrival svoj del občine. Naloga štaba je
bila, da čim prej normalizira krizno situacijo
– poleg zagotovitve večjih agregatov za začasno električno napajanje je sprva zaprosil
za postavitev mobilnega repetitorja. Ker so v
času žledoloma popolnoma padle vse komunikacije, se je na Blokah postavil premični
repetitor za vzpostavitev komunikacijskih
zvez ZA-RE, ki so omogočale komunikacijo
s Postojno, Cerknico in operativnimi enotami po terenu. Štab je z inštitucijami lahko
komuniciral le preko satelitskega telefona. V
soboto je že dobil v uporabo tudi prve večje in več manjših agregatov. Agregate se je
razporejalo po prioritetetnem ključu – najprej je bilo potrebno zagotoviti električno
napajanje na vodnih črpališčih in čistilnih
napravah, ki so zagotavljali vodooskrbo in
čistili fekalije. Stalno električno napajanje
se je zagotovilo tudi zdravstvenemu domu,
lekarni in bolnim osebam, ki so odvisne od
zdravstvenih elektro-naprav. Štab je skozi celotno intervencijo razpolagal kar z 48

ktrično hrom v soboto dopoldne. Mraz in
leden dež sta poskrbela, da je bila od sobote
naprej Loška dolina popolnoma odrezana od
sveta. Izgubila je stalno električno napajanje
iz omrežja, zato je začela prekinjati vodooskrba, telefonski kabli so bili potrgani, padlo
je celo mobilno omrežje. Električni zastoj ni
pustil posledic le v gospodarstvu, temveč je
spremenil tudi vsakdan vseh občanov. Zaprti sta bili obe osnovni šoli, vrtec, lekarna,
zdravstveni dom, pošta, banka, trgovine in
vsi industrijski obrati. Že v petek se je zato
aktiviral štab Iga vas, ki je deloval dva dni,

agregati, od tega je bilo osem večjih (v moči
od 150 KW do 250 KW).
V Loško dolino je prišla tudi mednarodna
pomoč. Iz Romunije smo v uporabo prejeli
dva večja agregata, ki sta bila stacionirana
v Smelijevem naselju in Kozariščah, iz Poljske pa agregat, ki je bil lokaliziran v Iga vasi.
Avstrijski agregati so zagotavljali električno
napajanje v Babnem Polju, Pudobu, Podgori
(črpališče) in Markovcu. Tudi iz Nemčije sta
bila v Loško dolino pripeljana dva agregata,
ki se jih je v Babnem Polju zamenjalo z avstrijskimi. Navodilo za razpored in lokacijo

Med Ložem in Bloško Polico - 1. 2. 2014 (Foto: Mario Žnidaršič)
gon in je prevoze opravljalo do prelitja ceste
Kozarišče – grad Snežnik. Tega dne je voda
tako narasla, da je že ogrožala transformatorsko postajo v Pudobu. Prelilo je tudi most v
Pudobu in glavno regionalno cesto, ki pelje
skozi našo občino. Gasilci so bili tako primorani premakniti prvotno pristanišče iz Kozarišč na polja proti Iga vasi. Tam je podjetje
Samprt d. o. o. na pobudo gasilcev postavil
mobilni gradbeno-bivalni kontejner, ki je
služil zavetju občanom, ki so čakali na prevoz s čolnom. Prebivalci Kozarišč in Šmarate
so lahko tako domov dostopali le s pomočjo
gasilcev in njihovega čolna. Gasilska mornarica je bila ljudem iz teh vasi na voljo od 4.30
ure zjutraj do 23.00 ure zvečer. Mornarica
je izvajala linijske prevoze Iga vas – Kozarišče – Šmarata kar 10 dni, za prevoze pa se je
porabilo 600 litrov goriva (250 litrov dizla in
350 litrov 95-oktanskega goriva). Nivo vode
prvih poplav v januarju 2014 je bil kar 15 cm
višji od rekordnega nivoja iz leta 2001. Pri
intervenciji poplav so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva iz Iga vasi, Starega
trga in Kovinoplastike Lož. Na pomoč v Loško dolino je prišel tudi čoln iz Gasilske zveze Cerknica, ki je pomagal očistiti vodne in
obvodne površine v okolici Golobine, Dan,
Podcerkve in Nadleska. Že pri intervenciji
poplav se je izoblikoval štab, ki je koordiniral naloge vseh enot operativnih gasilcev na
terenu. Intervencija januarskih poplav se je
zaključila 29. januarja 2014.
Naslednji dan so gasilci zaradi nevarnosti
ponovnih poplav popravili čoln, svoje kolege iz Civilne zaščite Kranj pa so prosili za
pripravljenost s čolnom v primeru neizpravnosti domačega plovila. Članom CZ Kranj ni
bilo potrebno v tej intervenciji obiskati Loške
doline, vendar so kljub temu na pomoč priskočili skoraj 14 dni kasneje. V času januarskih poplav je bila na obisku tudi delegacija
Gasilske zveze Slovenije in območne enote
Civilne zaščite. Tovariš Muhič in gospod

marec, 2014

6

POPLAVE - ŽLED - POPLAVE

marec, 2014

Brv za gradom Snežnik - 3. 2. 2014 (Foto: Mario Žnidaršič)
postavitve večjih agregatov je štab dobival iz
Logatca, kjer je bila koordinirana vsa mednarodna pomoč. Tuji državljani iz Nemčije
so bili nastanjeni v Logatcu, Avstrijci so prenočevali v Cerknici, za Romune in Poljake pa
smo poskrbeli člani štaba Loška dolina. Za
vseh sedem tujih članov, ki so prišli v Loško
dolino z mednarodnim konvojem, smo zagotovili prenočišča, vsak dan tri tople obroke, tuširanje in pranje. Enake pogoje se je zagotovilo tudi vojaški sili. V času žledoloma je
gasilcem in članom CZ na pomoč priskočilo
kar 45 vojakov in 23 različnih enot slovenskih prostovoljnih gasilskih društev. Vojaki
so opravljali prevoze agregatov in goriva, čistili lovski rajon Jelen ter prali perilo na mobilni pralnici v Starem trgu. Člani PGD-jev pa
so očistili traso pod daljnovodom ter popisali škodo na električnih drogovih in kablih.
V štabu smo zabeležili podatke, da je bilo na
električnih daljnovodih od Cerknice do Babnega Polja poškodovanih ali podrtih kar 69
drogov, štirje A-drogovi, zamenjalo pa se je
tudi 5100 m žic.
Da je bila škoda ledene ujme res katastrofalna, lahko podkrepim še s podatkom, da je
v gozdovih krajevne enote Stari trg kar cca.
400.000 m3 lesa na tleh. Prav to je onemogočalo dostop do oddaljenih vasi in zaselkov
v občini. Ker so bili ljudje iz teh vasi več dni
odrezani od sveta, je štab aktiviral helikopter, ki bi občanom dostavil agregat, gorivo in
prehrano, vendar vzlet zaradi slabega vremena ni bil mogoč. Podjetja Gredin d. o. o. in
Samprt d. o. o. sta podrto drevje na cestiščih
čistila urgentno. Helikopter je naslednje dni
le dostavljal elektro-drogove na nedostopne
trase pod kablovodi.
Kasneje, ko je štab zagotovil začasno električ-

no napajanje prek agregatov za vse občane, je
nastal problem pranja perila. V ta namen je
bila postavljena vojaška mobilna pralnica, ki
je v sedmih dneh oprala okoli 2,1 tone perila,
porabila 30 litrov tekočega praška in 25 litrov
mehčalca.
Električno napajanje iz omrežja se je počasi
začelo v Loško dolino vračati od srede, 12.
2. 2014, naprej. Električno energijo je zadnje
dobilo Babno Polje. Šele v sredo, 19. februarja se je tudi vzpostavila normalna električna
preskrba za vse občane Loške doline. Intervencija pa se s prihodom elektrike ni končala, saj je bilo potrebno pobrati in evidentirati
še vse agregate, ki jih je štab prejel v začasno
uporabo. V času katastrofalne situacije je bilo
na terenu stalno prisotnih cca. 50 prostovoljcev, vsaj 10 gasilskih in vojaških vozil, le za
agregate pa se je porabilo kar 11.600 litrov
goriva (8360 litrov 95-oktanskega goriva,
630 litrov 100-oktanskega goriva in 2600
litrov dizla). Pri intervenciji so sodelovala
vsa gasilska društva in člani civilne zaščite iz
Loške doline, ki so poleg dnevnih aktivnosti
izvajali tudi stalna nočna dežurstva z obhodi
do agregatov po občini.
V Loško dolino pa je v znak podpore vsem
sodelujočim in občanom prišel tudi predsednik države, gospod Borut Pahor. Bil je zgrožen nad katastrofalnimi posledicami žledoloma v naši občini. Spraševal je po okvirnih
ocenah škode v gozdovih in industrijskih
obratih, zanimala pa ga je tudi fizična vzdržnost in moč vseh sodelujočih.
Že v času, ko intervencija žledoloma ni bila
zaključena, se je začela že naslednja večja intervencija poplav. Tla Loškega polja so bila
še vedno razmočena, ponoči je zapadlo nekaj dodatnega snega, začel pa se je tudi taliti

žled z dreves. Vse to je vplivalo, da je v sredo,
12. februarja 2014, zopet zalilo cestišče od
Kozarišč proti Šmarati. V ta namen se je poklicalo CZ Kranj, ki je na pomoč priskočila
s štiričlanskim moštvom in svojim čolnom.
Ekipa CZ Kranj se je držala že ustaljenega
dnevnega časa prevozov. Dnevno je opravila
okoli 32 prevozov, prepeljala okoli 94 ljudi
in za to porabila 50 litrov goriva. Kranjska
mornarica je v Loško dolino prišla s sodobnejšim in zmogljivejšim plovilom, poleg tega
pa je opravljala krajše linijske prevoze (Kozarišče–Šmarata), kot so 14 dni prej opravljali naši gasilci. Tudi za člane CZ Kranj se je
zagotovilo prenočišče, prehrana in tuširanje.
V ponedeljek, 17. februarja, je moštvo CZ
Kranj zapustilo Loško dolino, kar pa še ni
predstavljalo zaključka intervencije. Cesta
proti Šmarati je bila še vedno zalita, vendar
so vaščani domov dostopali po poti skozi
grajski park. Šele v ponedeljek, 24. februarja 2014, je voda usahnila do te mere, da so
se Šmaračani zopet lahko domov peljali po
ustaljeni, asfaltirani poti. Takrat so se pokazali tudi prvi sončni žarki, ki so naznanjali
konec vremensko naporne zime in s tem niz
naravnih katastrof.
Naj še pripomnim, da so gasilci poleg treh
večjih intervencij v letošnjem letu že imeli tudi dodatnih šest manjših posredovanj.
Čeprav so gasilci še vedno pripravljeni priskočiti na pomoč vsakomur, ki to potrebuje,
si upam trditi, da so že pošteno fizično in
psihično utrujeni. V izogib dodatnim gasilskim intervencijam apeliram na vse občane
na skrajno previdnost in strogo uporabo varnostne opreme pri spomladanskem čiščenju
gozda. ■

7

POPLAVE - ŽLED - POPLAVE

marec, 2014

AB

V gasilstvo vstopiš in izstopiš prostovoljno,
vse vmes pa je dolžnost
Med najodgovornejšimi ljudmi
med januarsko-februarsko
naravno nesrečo sta bila v Loški
dolini poveljnik Štaba civilne
zaščite Damjan Janeš in poveljnik
gasilske zveze Boris Koren. Z
njima sem se pogovarjala nekaj
dni po končani intervenciji, ko
se je življenje znova odvijalo po
običajnih tirih, ko je adrenalin
popustil in sta lahko povzela
pogled na najdaljšo in najbolj
intenzivno intervencijo v njuni
karieri.
Damjan je gasilec že 25 let, v
prostovoljno industrijsko gasilsko
društvo Kovinoplastika Lož se
je vključil takoj, ko se je tam
zaposlil. Je gasilski častnik druge
stopnje, ped petimi meseci pa je
bil imenovan za poveljnika Civilne
zaščite Občine Loška dolina.
Boris je gasilec 32 let. Je višji
gasilski častnik prve stopnje, vsa
leta član Prostovoljnega gasilskega
društva Stari trg in je v društvu in
gasilski zvezi pravzaprav opravljal
že vse vodilne funkcije.
Oba sta zrasla v gasilskih
družinah, predvsem Borisov
stari oče je bil zelo aktiven in
gasilstvo jima je bilo tako rekoč
»položeno v zibelko«. Za njima
je veliko usposabljanj in vaj, na
katerih sta se pripravljala tudi za
vodenje intervencij v primerih
naravnih nesreč. Vendar take
aktivnosti, kot se je odvijala v času
te naravne nesreče, ni pričakoval
nihče od njiju. A so prav vaje
in izobraževanja pomagala, da
ob nesreči niso obstali, da so se
hitro znašli, hitro aktivirali in
organizirali.

bila nevarna (ledena), zato sem se najprej
ustavil v gasilnem domu Stari trg, kjer sem
vzel opozorilni prometni znak in ga postavil
v Podcerkvi. Domov sem prišel po zgornji
poti čez Ulako, naslednje jutro pa ni bilo mogoče nikamor več. Led je bil povsod. Takoj
sem poleg svoje še tri hiše priklopil na lastni
agregat, potem pa stopil na vas (sem namreč
tudi predsednik Vaškega odbora Podcerkev)
pogledati, kaj se dogaja in kaj je potrebno
narediti.
Na vasi so me našli gasilci iz Iga vasi in me
takoj odpeljali v štab CZ v Starem trgu. Naša
prva aktivnost je bila usposobiti bencinski
servis v Starem trgu.

Damjan Janeš (Foto: Arhiv GZ Loška dolina)
→

V času naravne nesreče smo v Loški
dolini hitro ostali ne le brez električne
energije, temveč tudi brez vseh
komunikacijskih povezav. Kako ste
se torej organizirali, kako so se vaše
aktivnosti sploh začele?

Damjan: Aktivnosti so začeli gasilci, in sicer
v Iga vasi, ko je bila zaradi poplav aktivirana
»šmaraška mornarica«. Tudi posledice žleda
so najprej začutili v Iga vasi, saj so prvi ostali brez električne energije. Gasilci PGD Iga
vas so se hitro aktivirali, poklicali na pomoč
Civilno zaščito in kot njen poveljnik sem
najprej pomislil na agregate. Za vodooskrbo
je bilo že poskrbljeno, saj so na črpališče v
Podgori dovolj hitro pripeljali agregat iz Cerknice. Potem smo se lotili iskanja manjših
agregatov in pet jih je imela regijska občinska
civilna zaščita. Naslednji dan, ko so v Iga vasi
agregati že delovali in je oskrba z električno
energijo dobro tekla, pa je brez elektrike in
brez vseh telefonskih povezav ostala celotna
Loška dolina.
→

Kako pa ste se dogovorili za aktiviranje
štaba civilne zaščite, s kurirji?

Boris: Na dan, ko so telefonske povezave še
delale, me je poklical Damjan, naj pridem v
Iga vas, da se bomo dogovorili za nadaljnje
delo. Tisti večer smo se v Iga vasi dogovorili, da se naslednje jutro dobimo v gasilnem
domu v Starem trgu in pripravimo potrebne
ukrepe in aktivnosti. A že tega večera nisem
mogel domov po običajni poti. Cesta je že

Damjan: Sledilo je zdravstvo. Bili smo namreč res odrezani od sveta, zato smo že prvi
dan stopili do domačega zdravnika (dr. Dušana Baraga) in ga opremili z UKV postajo.
Tako je bil vsaj dosegljiv, če bi nujno potrebovali zdravniško pomoč. (Za nedomačine
naj povemo, da dr. Baraga živi v Kozariščah
in je bil vezan na prevoz s čolnom.) Pri usposobitvi zdravstvene postaje v Starem trgu pa
nam je pomagala Civilna zaščita iz Kranja z
večjim agregatom. Tako je že v ponedeljek
deloval zdravstveni dom, tri dni kasneje je
večji agregat pripeljalo tudi podjetje Elektro
Ljubljana in elektriko je dobila tudi šola (in z
njo vrtec). Že v petek je v šoli potekal pouk,
takoj pa je šola tudi priskočila na pomoč s
toplimi obroki in možnostjo tuširanja za vse
zunanje pripadnike gasilcev, civilne zaščite
in vojake, ter tujce, ki so nam prišli na pomoč
z agregati (Poljaki in Romuni), za katere smo
poiskali tudi prenočišča.
→

Kje pa ste dobili manjše agregate?
Koliko ste jih pravzaprav imeli? In od
kod zamisel, da bi z manjšimi agregati
lahko pomagali gospodinjstvom?

Damjan: Začeli smo z agregati gasilskih društev. Teh je bilo seveda premalo in dnevno
smo se vozili na regijski štab CZ v Postojno
in jih prosili za dodatne agregate. Dobesedno
sem rekel: »Brez agregatov ne grem od tu!«
Boris: Razmišljali smo o tem, kaj potrebujemo sami, naše gospodinjstvo. In to, kar potrebuješ sam, potrebujejo tudi tvoji sokrajani. Tudi župan, ki je bil ves čas intervencije
poleg, je iskal rešitve, kako občanom pomagati v največji možni meri. Težava pa je bila
z gorivom. Na črpalki v Starem trgu so imeli
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običajno zalogo goriva in v Kopru, na sedežu
dobavitelja goriva, enostavno niso dojeli, da
je v dolini položaj izreden in da je potreba po
gorivu drastično povečana. Šele po ostrem
urgiranju župana so poskrbeli za izredne dobave, tako da je bilo »nafte« dovolj.
Občinski štab je razpolagal z 32 malimi in 8
večjimi (nad 14kW) agregati. Največji je bil
dvesto petdeset kilovatni in vsi ti agregati so
porabili enormne količine goriva.
Damjan: Z našimi agregati smo naredili
mrežo po vaseh in oskrbovali gospodinjstva.
Uvodoma so za to skrbeli gasilci, po nekaj
dneh pa so nalogo prevzeli vaški odbori.
Boris: S temi agregati so gospodinjstva najprej poskrbela predvsem za zamrzovalne
skrinje, saj so na deželi običajno polne mesa
in bi marsikdo imel kar veliko škodo. Sledile so želje po ogrevanju. Tu pa so se začele
težave. Sama črpalka za centralno ogrevanje
ne porabi veliko, električni grelci pa so bili
preveliki porabniki. Zato je štab izdal stroga navodila, katerih porabnikov elektrike se
enostavno ni smelo uporabljati.
→

Tudi na deželi so gospodinjstva,
predvsem v blokih, ki nimajo
nobenega grelnega telesa na trda
goriva ali vsaj na plin, pa tudi kuhati
niso imeli kje.

Boris: V glavnem so se občani hitro znašli.
Veliko je štedilnikov na drva ali plin v garažah in le-ti so znova dobili polno veljavo.
Večje težave pa so imeli stanovalci v blokih,
predvsem zaradi gretja. Prostori so se po
petih dneh močno ohladili in štab je v sodelovanju z električarji iskal rešitve. Močnejše
agregate smo začeli preusmerjati na področja z bloki. In, ko so v blokih ponovno začeli
ogrevati, so si ljudje že močno oddahnili in
se kar umirili. Kajti, če imaš vodo in te ne
zebe, je v danih okoliščinah to že odlično.
→

Kako pa ste se dogovarjali z
dobaviteljem električne energije, torej
Elektrom Ljubljana?

Damjan: Sodelovanja z Elektrom Ljubljana
pravzaprav ni bilo. Še najbolj dojemljiv, razumevajoč in razsoden je bil Robi Lekše, zaposlen v Cerknici. On je bil edini, ki je pomagal.
Z njim smo se dogovorili, da so pooblaščeni
domači električarji lahko izvajali tako potrebna dela. Težava je bila z »vrhom« firme,
kjer so nam s postavljanjem agregatov samo
rušili sistem. Ne vem, po kakšnem sistemu
so razporejali agregate, vendar ni bil dober.
Na primer: v Babnem Polju so želeli postaviti dva velika agregata, a bi bil eden povsem
neizkoriščen, zato smo ga mi preusmerili
na črpališče. Razen Robija Lekšeta nihče iz
Elektra Ljubljana ni poklical, se dogovarjal s
štabom ali ponudil pomoč.

Boris Koren s predsednikom države, gospodom Borutom Pahorjem v štabu
(Foto: Arhiv GZ Loška dolina)
Boris: Stališče Elektra Ljubljana je bilo, da z
gorivom oskrbujejo le svoje agregate. Mi smo
želeli gorivo tudi za ostale, a tega niso hoteli
niti slišati. Ni bilo pošteno, saj je npr. podjetje
Elektro Primorska reagiralo povsem drugače in so (vsaj za Postojno je tako veljalo, kot
smo prebrali v medijih) skrbeli za gorivo. Pa
bomo tudi mi morali plačati električno energijo, ki smo jo porabili preko števcev, kljub
temu da smo tudi gorivo plačevali sami.
Naredili smo tudi popis poškodovanih daljnovodov oz. drogov. Na Elektru Ljubljana sicer trdijo, da so to naredili tudi sami, vendar
se na sedežu štaba ni oglasil nihče in torej ne
moremo reči, da je to res. Naj pa ponovno
pohvalim Robija Lekšeta, ki se je maksimalno angažiral in nam bil v pomoč po svojih
najboljših močeh.
→

Kaj pa druge javne službe –
komunalno, cestno podjetje … ?

Boris: Ne bom rekel, da te službe niso funkcionirale, so pa čakale. Predolgo. Aktivirale
so se šele, ko smo jih preko CZ in z velikim
angažiranjem župana pravzaprav prisili.
So se pa pri čiščenju cest mnogo bolj angažirali domači podjetniki. Družbi Samprt in
Gredin, ki premoreta ustrezno mehanizacijo, sta s svojimi delavci delali cele dneve.
Zelo – reciva po domače – pridni so bili tudi
domači električarji, ki so se izkazali tudi kot
vrhunski strokovnjaki, saj ni bilo težave, ki ji
ne bi bili kos.
Preko štaba smo zahtevali tudi sodelovanje
Centra za socialno delo iz Cerknice. V dolini

je namreč kar nekaj starejših ljudi, ki živijo
sami. Od centra smo želeli, da jih obiščejo, ko so bile ceste že prevozne, preverijo,
kako je z njimi, se pogovorijo in pomagajo.
Vendar na centru niso bili pripravljeni prisluhniti našim zahtevam (češ: »Zakaj pa vi
to zahtevate?«), dokler jih ni poklical vodja
policijskega okoliša, Vojko Mlakar, ki je bil
tudi stalno prisoten v štabu. Že po pravilih
je policist član štaba in ob tokratni nesreči se
je pokazalo, da je to še kako pravilno in smiselno. Poleg težav s centrom za socialno delo
je bilo še nekaj manjših nevšečnosti, ki jih je
prisotnost policista rešila hitreje in z manj
težavami.
Nesreča je namreč pokazala tudi na slabšo
plat ljudi, nekateri so bili prav »žleht«. V takih primerih je Vojko Mlakar s svojim pristopom, svojo umirjenostjo in razsodnostjo
hitro pomiril »hudo kri«. Malo pa seveda pri
tem doda tudi dejstvo, da imamo ljudje vendarle »rešpekt« pred policijo.
Po vsaj delnem normaliziranju razmer (predvsem dostopnosti do doline) pa so redno hodile tudi policijske kontrole, ki so se vedno
ustavile tudi v štabu. Tu so se pravzaprav
oglasili vsi, ki so zaradi kakršnekoli dolžnosti
prišli v dolino in prav vse imamo tudi zapisano. Celo občinsko redarstvo se je oglasilo.
Damjan: Moram pa pohvaliti tudi vojsko, ki
nam je nudila pranje perila, kar se je izkazalo
za zelo uspešno, saj so oprali več ton perila.
Za zelo dobro potezo pa se je pokazala tudi
naša pobuda, da smo se srečali z gospodom
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župnikom. On je potem pri maši zelo pomiril vaščane, predvsem starejše ljudi, ki so bili
zaradi nenavadnih razmer, kakršnih nismo
vajeni, kar precej prestrašeni.
→

Pa občani? Zakaj so oni prihajali?

Boris: Najprej so seveda želeli agregate. Ko
smo se odločili, da bomo pomagali tudi z
gorivom, so prihajali tudi po to. Izkazalo pa
se je, da so si nekateri stvari narobe razlagali (ali pa jih niso hoteli pravilno razumeti)
in zaradi goriva je prišlo do nesporazumov,
tudi do hudih besed. To smo z veliko razsodnosti in premišljenosti rešili, ljudje pa so
po tednu dni že začeli spraševati, kdaj lahko
pričakujemo elektriko.
Se je pa tudi zgodilo, da so prišli zgolj na klepet oziroma po tolažbo.
→

Pa so prišli tudi občani brez zahtev,
brez težav, zgolj z dobro voljo, vam
izrekli podporo oz. ponudili pomoč?

Boris: Prva je prišla Martina Kočevar. Vse v
štabu nas je objela in nam zaželela uspešno
delo in čim manj težav. Ves čas so prihajali
občani, zgolj da so nas pozdravili in nam povedali, da dobro delamo. Po nekaj dneh, ko
smo se vsi skupaj pomirili po začetnem šoku
in vsak po svoje kolikor toliko normalizirali
svoj vsakdan, pa so nas začele obiskovati gospodinje. Vse so povedale, da ne uporabljajo
električnih štedilnikov, a so s svojo iznajdljivostjo spekle čudovita peciva, celo palačinke,
in nas »pocrtale«.
→

Kaj v vseh teh dneh intervencije pa
vama je bilo najtežje?

Damjan: Najtežje je bilo na regijskem štabu
civilne zaščite, ko smo jih rotili za agregate.
V Postojno sem se vsakokrat peljal z mislijo:
»Bomo dobili kakšen agregat ali ne? Bomo
lahko pomagali občanom? Nam bodo prisluhnili?« Ni bilo lahko. Ko sva en dan z
Markom Goršetom šla na štab, so nama rekli, da sicer imajo vojaški agregat, vendar naj
bi ključe dobili šele naslednji dan. Pa sva z
Markom rekla, da bova kar tam počakala do
jutra, a so se naju usmilili in še isti večer dali
en agregat, ostale pa drugi dan. Bala sva se
namreč, da jih bo odpeljal kdo drug, če ne
bova ob pravem času na pravem mestu.
Boris: Meni pa je bilo najtežje, ko so gasilce
obtožili, da si doma kopičijo gorivo. Zame
je bilo to zelo boleče, počutil sem se osebno
užaljenega, kajti z vso gotovostjo trdim, da
noben gasilec niti kapljice ni vzel zase.
→

Pa se je v vseh teh dneh zgodilo tudi
kaj, zaradi česar vama je bilo toplo pri
srcu?

Boris: Najlepše je bilo slišati: »Vsaka vam
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čast! Dobri ste! Hvala!« Hvaležnost ljudi mi
največ pomeni.
Damjan: Pa tudi razpoloženje v štabu je bilo
izredno dobro, čudovita ekipa in zaradi nje
je bilo lažje delati. Zaradi ekipe smo se hitro
znašli in ko sem videl, kako se stvari odvijajo
v sosednjih krajih, sem si rekel: »Dobri smo!
Mi smo Amerika!«
Boris: Ljudje na deželi se hitreje obrnemo,
se sami znajdemo. V Podložu, na primer so
funkcionirali brez težav, preden smo iz štaba
sploh prišli pogledati.
Damjan: Kritizirali pa so najbolj tisti, ki si
sami niso niti poskusili pomagati, ampak so
sedeli doma in čakali.
Moralno pomoč (oz. podporo) pa je pomenil
tudi obisk predsednika države. Vedeli smo,
da nam konkretno ne more pomagati in tudi
nismo ničesar pričakovali, vendar je njegov obisk prinesel zadovoljstvo. Videl je, da
dobro delamo, se čudil nad številom deklet
v našem štabu, nas pohvalil in začutili smo
njegov pozitiven odnos do našega dela.
→

Koliko pa so vam pomoč ponudili
«predstavniki ljudstva«, torej naši
poslanci in koliko člani občinskega
sveta?

Boris: Nikogar od poslancev ni bilo. Z nami
sta bila dva člana občinskega sveta, ki sta bila
vpoklicana, ostalih pa nismo niti enkrat videli. Pa bi občinski svetniki lahko pomagali
in njihovo pomoč smo pogrešali. V času pred
volitvami pa bodo glasni. Ta njihov odnos
jim zamerim.
Župan pa je bil v štabu 24 ur na dan. Prav
siliti smo ga morali, da je šel vsaj malo počivati. Dejstvo, da smo opravili 7230 ur, preko
2000 ur pa že za poplave pred žledom, je dovolj zgovorno in lahko verjamete, da smo bili
vsi precej utrujeni.
→

Občani izredno spoštujejo vaše delo.
Vedo, da ste bili neprecenljiva podpora
in pomoč in so nad vami navdušeni.
Celo za mlade ste gasilci »carji«. Ali pa
bi vendarle želela izpostaviti kakšnega
posameznika?

Boris: Nikogar ne želiva izpostaviti. Meni že
ni bilo prav, ko sem izvedel, da sem kandidat
za osebnost leta po izboru poslušalcev Radia
94. Šele, ko smo se sporazumeli, da zgolj zastopam vse gasilce in da imam vso njihovo
podporo, sem se strinjal, da je to prav. Mi vsi
smo namreč zgolj opravljali svojo dolžnost.
Dejstvo je, da v gasilstvo vstopiš in izstopiš
prostovoljno, vse vmes pa je DOLŽNOST.
Damjan in Boris, ko bi vsi razmišljali tako ...

Ana Avsec

IZGUBLJENI
KOMPAS
Narava nas je res močno nazaj pahnila,
a jaz pa po tihem sem se veselila,
ne televizija in ne internet,
ob svečah družil zdaj nas bo klepet.
Bes in žalost pa sta me oblila,
ko sem prav kmalu ugotovila,
da vsa ta naša novodobnost,
je izgubila kompas za razsodnost.
Predvsem ogrožen bil je moški svet,
brez štroma je pač za znoret,
kakor da malim otročičem
bi izpulil dude,
tako pri svečah ble so travme hude.
Tokrat ni pomagalo nam
kakšno znanje,
na preizkusu b'lo je le psihično stanje,
če v skromnosti še znali bi živeti,
bi mirno preživeli tud' v žled ujeti.
Tako pa nujni b'li so dragi agregati,
"ful" pomembno pa brž cunje prati,
kot da zaradi električnega mrka
vsem že na možgane trka.
Kaj ko bi se malo domine igrali,
perilo pa na roke pomencali,
in to kar z milom kakor naše mame,
v katerem ni bilo dišeče omame.
Zaman smo trkali na vrata železnine,
vse prazne b'le so tud
Mercatorja vitrine,
nedosegljiva naša bančna bogatija,
nadvse cvetoča pa bila je "šeftarija".
Močno okrnjeni so zdaj gozdovi,
brez sadja bodo tudi naši vrtovi,
toplejši pa zato naši domovi
in nadvse visoki prvomajski kresovi.
Po "razsvetlenju" pa sledil je obračun,
močno se skrčil je družinski proračun,
bolj racionalno bi bilo seveda,
če skrinje izpraznili bi kar za medveda.
Zdaj žal prepozna je ta analiza
in tej krizi zagotovo bo
sledila nova kriza,
gotovo pa je, da v situaciji
"taki al onaki"
več al' manj smo vsi enaki!
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Poplave – prvič
V uvodnem prispevku Marjetke Troha ter v pogovoru z dvema izmed
najodgovornejših članov Občinskega štaba Civilne zaščite smo izvedeli mnogo,
mnogo informacij o poteku letošnje naravne nesreče. V nadaljevanju pa vam
bomo poskusili predstaviti tudi nekaj podrobnosti, »ocvirkov« o delu tistih, ki so
nam v hudih dneh po svojih najboljših močeh lajšali vsakdan.

Foto: Tina Buh

PGD Iga vas in pravočasno organizirati ljudi
in vso logistiko.
Ob tem so fantje pohvalili svoje delodajalce,
ki imajo razumevanje za izredne situacije (in
poplave to nedvoumno so) in članom »mornarice« po najboljših močeh omogočajo odsotnost z dela.
Člani prve (originalne) »šmaraške mornarice«
so bili prav Šmaračani, k sreči pa se jim je v zadnjih letih pridružilo več ostalih članov PGD
Iga vas, ki so bili pripravljeni opraviti izpit za

Z

ačenjamo s »šmaraško mornarico«, ki
je domačinom dobro poznana in v času
poplav aktivna že vrsto let. A tudi najstarejši
občani, ne zgolj gasilci, ne pomnijo tolikšne
vode. Mnogokrat so s čolnom vozili med
Kozariščami in Šmarato, tudi od Iga vasi do
Kozarišč že (nazadnje leta 2000), a je bila, kot
se spomnita Janez Kandare in Marko Bavec,
voda vsaj pol metra nižja. Zaradi višine vode
in hude megle, ki je letos še dodatno otežila delo »mornarice«, so fantje postavili celo
boje. Improvizirane, doma narejene, a zelo
učinkovite. Pod vodo je na žalost čakalo kar
nekaj pasti (grmovje, količki, ograje …) in
v mraku in predvsem v megli bi tudi najizkušenejši člani lahko zgrešili optimalno in
predvsem varno pot.
Kajti, če na kaj, potem fantje izredno pazijo predvsem na varnost. Vsi, ki upravljajo s
čolnom, imajo izpite za voditelja čolna, so
psihično in kondicijsko dobro pripravljeni in
predvsem so prostovoljci »z dušo in telesom«
– so ljudje, ki jim JE MAR za sokrajane. Zato
se, ko začnejo vode naraščati, aktivirajo kar
sami. Domačini dobro poznajo obnašanje
vode in pravočasno umaknejo svoja vozila
»na suho« – v Kozarišče ali, kot letos, v Iga
vas. Člani »mornarice« pa se skupaj z domačini zberejo na vasi, v garaži pri Avščevih,
kjer imajo – lahko bi temu rekli tako – »lokalni štab« in prično s potrebnimi pripravami. Potrebno je pripraviti čoln, privez, gorivo
…, se dogovoriti z matičnim društvom –

Foto: Tina Buh
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Foto: Tina Buh

Foto: arhiv GZ Loška dolina

voditelja čolna. Skupno za prevoz s čolnom
deluje 15 gasilcev, kar je za dobrih osemnajst
ur dela dnevno še kako potrebno, da lahko
skoordinirajo tudi kakšno uro počitka.
S čolni so v preteklih letih peljali že pogreb
in poroko, novorojenčka iz porodnišnice, pa
tudi kakšno žival, ki je potrebovala veterinarsko pomoč.
Do tu vse lepo in prav, bojijo pa se, kako
ukrepati, če bi kdo v vasi potreboval nujno
medicinsko pomoč, torej reševalce. Za take
primere bi morali imeti obvozno pot. Domačini vedo, da so že potekale priprave in
razgovori za obvozno pot od Šmarate proti
Podcerkvi, da pa so aktivnosti ustavili zaradi enega od lastnikov zemljišča, ki ni dal
soglasja. Zato »na glas razmišljajo«, če ne
bi kar sami osebno stopili do dotičnega lastnika in ga prosili za soglasje. Kot zagotavlja Vido Kočevar, dolgoletni »kapitan« oz.
vodja »mornarice«, bi pot res uporabljali le
v primeru poplav. In celo predlagal, da bi jo
v suhem času zaprli z »rampo«, ključ pa bi
poleg lastnika zemljišča imeli le še v štabu
Civilne zaščite.
Še o marsičem smo poklepetali s fanti, ki so
kljub napornemu delu in veliki odgovornosti ostali pozitivni, dobrovoljni in dobrosrčni
ljudje. In le skomignili z rameni, ko so – kot
vsi ostali domačini – v velikih medijih brali,
slišali in videli, da je Šmarata v Loškem Potoku, Retje pa v Loški dolini. In da ima Šmarata
svojega župana, na olimpijske igre v Soči pa
je odpotoval Simon Hočevar (za nedomačine:
pravilno je Kočevar). Žalostno, da so nekateri
novinarji, kljub temu da so bili osebno na terenu v Šmarati, novice pripravljali tako »šlampasto«. Ampak nekaterim očitno ni pomoči.

ZAHVALA
10. februar, 10. dan brez električnega
toka. V soju sveč in v tišini, brez
televizije, brez radija, brez
računalnika, pišem tole zahvalo.
Žled, ki nam je v dolini povzročil toliko
nevšečnosti in močno otežil normalno
življenje, je razkril tudi dobre plati
medčloveških odnosov in solidarnosti.
Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem
vsem gasilcem, članom civilne zaščite
in županu za njihovo neizmerno voljo
in trud, ki so ga vložili, da so nam v kar
največji meri zagotovili vse potrebno za
čim bolj normalno življenje.
Posebej se zahvaljujem Marjanu Vamplju
in Jožetu Goršetu, ki sta po Nadlesku vse
od prvih dni naprej vestno in neutrudno
skrbela, da so bili z električno energijo
oskrbljeni vsi, ki so jo potrebovali.
Zahvaljujem se tudi vsem članom
vaškega odbora Nadlesk za njihovo
pomoč pri obveščanju in usklajevanju
delovanja v teh dneh.
In nazadnje se zahvaljujem tudi
vsem vaščanom Nadleska za njihovo
potrpežljivost in pripravljenost priskočiti
na pomoč sosedu in drugim, ki so
pomoč potrebovali.
Martina Šumrada, Predsednica VO Nadlesk
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ANEMARIJA ŠTEFANČIČ IN IZTOK MIHELČIČ

Intervju s poljskimi gasilci

marec, 2014

Anemarija Štefančič in
Iztok Mihelčič sta se pogovarjala
z vodjem enote gasilcev s Poljske,
Marcinom Paterom.

→

Ste prej poznali Slovenijo? Kaj ste
vedeli o njej?
Ja. V Sloveniji sem že bil na dopustu, ko smo
se peljali v Grčijo, smo se za 2 dni ustavili v
Ljubljani. Slovenija se mi je zdela zelo lepa
dežela, z zelo odprtimi in nasmejanimi ljudmi, vaša gostoljubnost pa je zelo velika.
→ Od kod prihajate?
Prihajamo s Poljske, večji del ekipe prihaja iz
Silezije, ki je južni del Poljske, jaz pa prihajam iz Varšave, da pa bi izvedeli kaj več, nas
morate obiskati (smeh).
→

Kako ste pravzaprav prišli na pomoč?
Kdo vas je poslal? Na osnovi kakšnega
sodelovanja?
Prošnja, ki je prišla do nas, je bila poslana s
strani vaše vlade. Težava, s katero se soočate,
je bila opredeljena s sistemom, ki je narejen za komunikacijo med vsako sodelujočo
državo v mehanizmu Civilne zaščite – to je
stvar Evropske unije. Poljska je na to prošnjo odgovorila ter ponudila naše sodelovanje. Ponudba je bila sprejeta, potem pa smo
imeli gasilci par ur, da smo se pripravili in
odpravili na pot. Najprej smo bili usmerjeni
v Logatec, tam so nam povedali, da je naše
prvo delovno mesto v Mariboru. Tam smo
delovali šest dni, potem pa so nas poslali v
vaše mesto.
→ Kdo vas je usmeril v Loško dolino?
Razpored, kam gre kakšen agregat, je bil narejen s strani gostujoče države. Tako smo cel
čas ostali v stiku s Civilno zaščito Slovenija in
tam so nam povedali, da še obstaja mesto, ki
potrebuje naš agregat.
Kako so vas domači gasilci (in mogoče
tudi občani) sprejeli? Kako je urejeno
vaše bivanje? Ali vam naša hrana
ustreza? Je podobna vaši doma?
Kot sem že rekel: ste zelo prijazni in odprti, vaša
gostoljubnost pa je na zelo visokem nivoju. Kar
je za nas zelo dobro, saj, ko si v tujini in daleč
od doma, zelo pomaga, če vidiš, da si dobrodošel in da te ljudje sprejmejo medse. Lepo je,
ko je tvoje delo lepo sprejeto. Delo nas gasilcev
je, da pomagamo ljudem in v zadovoljstvo nam
je, ko potem v zahvalo vidiš nasmeh na obrazu. Bivanje v Loški dolini je bilo zelo prijetno.
Sklenili smo veliko novih prijateljstev. Počutili
smo se, kot da smo vaši prijatelji in sodelavci,
kar je dobro. Obravnavali pa ste nas, kot da
smo eni izmed vaših gasilcev, kar pa je bila najboljša stvar, ki ste jo lahko naredili, da ste nas
sprejeli kot enega izmed vas, vašega sodelavca,
partnerja. Hrana je bila zelo okusna in precej
→

Marcin Pater med pogovorom z Anemarijo (Foto: arhiv GZ LD)

podobna naši. Mogoče pri vas strežete drugačno vrsto čaja, z zelišči, ki jih do sedaj še nismo
uspeli prepoznati, sicer je čaj zelo okusen, samo
malo drugačen.
Če imate premor (ko vse naprave
brezhibno delujejo), kaj počnete?
So vam gasilci organizirali kakšne
posebne aktivnosti?
Poleg dela smo lahko videli tudi nekaj čudovitih kotičkov blizu mesta nastanitve. Videli smo grad Snežnik, ki je čudovit, in veseli
smo, da ste našli čas in nas peljali tja. Peljali
so nas tudi v privatne hiše, kjer so nas ljudje
tudi lepo sprejeli ter postregli.
→

Ali ste že kdaj sodelovali na podoben
način? (v kaki drugi državi) Ali imate
podobne izkušnje iz lastne države?
Jaz osebno sem že bil na taki misiji, in sicer
na Češkem. Kot verjetno veste, obstaja neke
vrste pravilo, da, ko se zgodi nekaj slabega, se ljudje združijo skupaj in spremenijo
pogled na življenje, saj katastrofa zahteva
drugačno vedenje. Znano je, da se ljudje v
slabih časih radi združijo ter si medsebojno pomagajo odpraviti posledice katastrofe. Mislim, da smo gasilci med seboj vedno
prijatelji. Meni osebno se bolj zdi, da smo
gasilci bolj podobni veliki družini, ki lahko
dela skupaj po vsem svetu.
→

→ Ali vam je bilo tu všeč?
Da zelo. Kot sem že povedal prej, mi je tukaj zelo všeč. Poleg dobrih ljudi, čudovitih
kotičkov mi je všeč še, da imate tukaj zelo
svež zrak, kar so opazili tudi ostali gostujoči gasilci predvsem s Poljske. Predvidevam, da mora biti Loška dolina zelo lepa
dežela v poletnem času.
→ Kaj vam je bilo pa najbolj všeč?
To je težko vprašanje. Kot sem rekel, vse
kar sem videl. Predvsem pa je bilo meni
in mojim sodelavcem zelo všeč, da ste nas
sprejeli kot prijatelje.
Ali ste kaj spremljali olimpijske igre?
Navijate za svoje?
Vzeli smo si par minut, da smo si ogledali
tekmo skokov na smučeh, ki je bila za nas
zelo dobra, saj kot veste, smo osvojili zlato
medaljo. Drugo mesto pa je zasedel zelo
dober skakalec Peter Prevc. In bilo nam
je lepo, da smo našli prostor, kjer smo si
tekmo lahko ogledali. Predvsem pa je bilo
lepo, ker ni bilo prerekanja, kdo je boljši
(smeh).
→

→ Ali želite še kaj dodati?
Rad bi se vam še enkrat zahvalil za gostoljubnost, vaše prijateljstvo in upam, da se naslednjič vidimo v drugačnih okoliščinah. 

Jasna Lekan

MOJ POGLED NA ŽLED
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Nikoli ne bi verjela,
da tako ujmo bom doživela,
saj naša dolina je do sedaj mirno živela,
le kdaj pa kdaj kakšno poplavo imela.

Ko sem do vrat POŠTE prišla,
tudi ta so seveda zaprta bila,
poštarji pridni pa okrog so hodili,
položnice za elektriko krajanom nosili.

Eni so ga več kot drugi si vzeli,
pa čeprav agregatov sploh niso imeli,
slišalo se je, da gorivo se krade,
kar razjezilo je stare in mlade.

Pravijo da, ko se je bog nad Slovenijo znesel,
nad našo dolino prav nič ni stresel,
drugim delil je žalost in srečo,
nad nami pa mahal s prazno je vrečo.

Sem mislila, da bom solato oprala,
pa kaplja le ena je pricurljala,
je vojna za vse, sem se zavedla
in sem na suho solato pojedla.

Novinarji najmanj so o nas govorili,
v poročilih so nas kar izpustili,
če pa že kaj o nas so dejali,
za Loški so Potok nas zamenjali.

Pa ni na krajane čisto pozabil,
v februarju na nas se je spravil,
dobili smo vodo, pa plohe in led,
drevesa nemočna pa sneg in še žled.

Zelo sem svetlobo, toploto želela,
pa sem v Market spet pohitela,
da si kupila debelo bom svečo
in si privoščila svetlost žarečo.

Vaški odbor se sploh ni prikazal,
spet se nekdo lepo je izmazal,
o stanju v dolini nismo vedeli nič,
mene po malem jemal je hudič.

Pri sebi sem mislila, da to bo minilo,
posijalo bo sonce in žled raztopilo,
potem pa naprej bom veselo živela,
se dobro v dolinici naši imela.

Iz tega seveda spet nič ni bilo,
vseh sveč do takrat je že zmanjkalo,
lahko sem si le nagrobno kupila,
ki žalostno mi je v sobi svetila.

Župan se po radiu je včasih oglašal,
da v Starem trgu je tok, vsem je razglašal,
bolj, ko ponavljal frazo je to,
bolj je bilo pri meni temno.

Najhujše se šele takrat je začelo,
je vse prebivalstvo v dolini zadelo,
vasi vse v okolici in Stari trg
je objel dolgotrajni električni mrk.

Počutila sem strašno se samo,
pa sem hotela poklicati mamo,
se njena številka ni izpisala,
je cela dolina bila brez signala.

Počasi so živci mi popustili,
pa so na KRIZNI me ŠTAB napotili,
naj tam ne dotikam glavnih se vrat,
naj zunaj počakam na agregat.

Vse trgovine so takoj se zaprle,
navzven delovale so kot izumrle,
ko so čez nekaj dni k sebi prišle,
na KEŠ le prodajale artikle so vse.

Tedaj AGREGATI so prvi hrumeli,
nekateri so hitro svoje imeli,
nam pa gasilec mlad in predan
ga je posodil za dve uri na dan.

Ker sem prav vsega dovolj že imela,
sem nehote v štabno sobo zletela,
poveljnik pa mislil je: Kaj težiš, baba!
In me preprosto vrgel iz štaba.

Ker gotovine doma nisem imela,
takoj sem na BANKOMAT odhitela,
kaj hitro tedaj sem spoznala,
da naprava denarja nič ne bo dala,

Agregati postali iskana so roba,
pri nas sta prodajala jih dva poba,
naivnežem pridno sta jih delila,
pri tem pa najbrž sta mastno služila.

Agregat smo seveda hitro dobili,
vsi v bloku smo se ga veselili,
ko premrle ude smo ob radiatorju greli,
vsem gasilcem hvalo smo peli.

V stiski sem se na BANKO podala,
da bi za kakšen evro vprašala,
pa tudi tam nisem imela sreče,
tako sem ostala brez baterij in brez sveče.

V dolini je vedno hujše bilo,
meni že vse na živce je šlo,
po vaseh naših pa vaščani premrli
so zaradi goriva se sprli.

Potem sem končno se zbrala
In le še na elektriko sem čakala.
In takoj, ko je luč posvetila,
sem to pesem spisala.

GASILCI BABNEGA POLJA, VAŠKI ODBOR BABNO POLJE

V letošnjem letu v mesecu februarju nas je prizadela
naravna nesreča – ŽLED

D

omači gasilci smo se zelo hitro aktivirali in v soboto, 1. 2. 2014, začeli pomagati
vaščanom z dostavo in priklopi agregatov od
hiše do hiše. Žal smo lahko moč narave ter
posledice žledoloma v naravi in na infrastrukturi le opazovali z varne razdalje. Že prvo noč
smo skrbeli za prevoznost cest do vseh hiš.
Naslednje jutro smo po sestanku štaba civilne
zaščite v Loški dolini organizirali štab v gasilskem domu Babno Polje ter aktivirali vse naše
gasilce. Delovali smo podnevi in ponoči. Že v
nedeljo, 2. 2. 2014, smo po posvetovanju gasilcev, vaškega odbora ter poslovodkinje Marjete Troha usposobili trgovino, da so si vaščani
kupili najnujnejše. Tako je bilo tudi naslednje
dni. Redno smo skrbeli za vodovodno omrežje
in nam v Babnem Polju vode ni primanjkovalo.
Po začetnem pomanjkanju agregatov so se
tudi vaščani sami podali na lov za agregati
tako, da se je število le teh dnevno povečevalo
in smo bili gasilci ter člani vaškega odbora vedno manj obremenjeni. Kmalu so dnevi postajali mirnejši in smo se gasilci posvečali tudi
drugim opravilom, kot so čiščenje dovoznih
poti, kidanje snega pri starejših vaščanih, či-

ščenje in posipavanje zaledenelih poti, čiščenje nevarnih ledenih sveč ter podobnih opravil. Z veliko vnemo je v nedeljo, 9. 2. 2014, na
lastno odgovornost 36 vaščanov in gasilcev ob
pomoči drugih gasilskih društev iz Slovenije
sodelovalo na delovni akciji, v kateri smo čistili drevje na liniji daljnovoda na relaciji Babno Polje – Babna Polica.
Žal pa smo morali posredovati in priskočiti
na pomoč tudi ob nesrečah, kjer zbolijo ali se
poškodujejo naši najbližji. Tako smo vaščanu
zaradi težav s srcem uredili prevoz k zdravniku in naprej na podrobnejše raziskave. Pretresla nas je tudi nesreča, kjer se je ob čiščenju
podrtih borov huje poškodoval poveljnik Gasilskega društva Babno Polje. Pri reševanju so
mu pomagali gasilci, ga prinesli na nosilih do
reševalnega vozila, ta pa ga je odpeljal v klinični center v Ljubljano.
V tem času brez elektrike ni bilo čutiti panike
ali nezadovoljstva, vaščani so si med seboj pomagali, mogoče zgladili kakšen spor ter se ob
dolgih večerih veliko družili in pogovarjali.
Vsekakor ena velika pozitivna stvar v tej sicer
težki situaciji.

Ob tej priliki bi se radi še zahvalili vsem vaščanom za pomoč, skrb, požrtvovalnost in
razumevanje v tem težkem času.
V gasilnem domu je bilo redno poskrbljeno
za drva ter toplo peč, ob kateri smo se pogreli
ter posušili, za topel čaj, kavo in razna peciva. Redno smo bili gasilci preskrbljeni z vsaj
enim toplim obrokom, za katerega so poskrbeli v kriznem štabu v Loški dolini, trikrat pa
so nam ga pripravili domačini.
Zahvalili bi se tudi gospodu županu Janezu
Komidarju, ki nas je v času ujme večkrat obiskal ter ponudil pomoč, vodilnim v kriznem
štabu v Loški dolini, gasilcem Gasilske zveze
Loška dolina, drugim omenjenim gasilskim
društvom iz Slovenije, nemškim in avstrijskim gasilcem, pripadnikom civilne zaščite,
pripadnikom Slovenske vojske, zdravstvenemu domu Stari trg, rdečemu križu, elektro
delavcem ter vsem drugim, ki so kakorkoli
pomagali pri reševanju med in po naravni nesreči – žledolomu.
Na tem mestu se zahvali pridružuje Vaški
odbor Babnega Polje, ki je ves ta čas aktivno
sodeloval. ■
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obenega odmora za domače gasilce!
Niso se še prav dobro umirile oz. ustalile razmere po žledu, ko je voda znova zalila
Šmarato. Po premnogih dneh aktivnosti za
člane »šmaraške mornarice« jim je še kako
prav prišla pomoč Civilne zaščite iz Kranja.
Pomagali so že z večjim agregatom, ki so ga v
Loško dolino pripeljali, preden je žled močno udaril tudi na Gorenjskem.
Enajstega februarja pa so v dolino prišli tudi
štirje člani CZ Kranj, usposobljeni za prevoz
s čolnom, in sicer: Robert Primc, Robert Anžič, Robert Čeferin in Jaka Habjan (nisem se
zmotila, res so bili trije Roberti).
Fante sem najprej vprašala, če so poznali Loško dolino že prej in če vedo, Loška dolina ni
Loški Potok. In z veseljem ugotovila, da poznajo Slovenijo mnogo bolje od … (saj veste,
koga imam v mislih). Našo dolino so že obiskali kot jamarji, kolesarji, zgolj popotniki,
Robert A. pa ima celo soseda iz Loške doline.
Fantje so gasilci (pa tudi jamarji, potapljači,
eden tudi vodnik reševalnega psa), zelo solidarni in enostavno niso mogli sedeti pred
TV-ekrani in nič ne narediti. Čutili so, da
morajo ukrepati, da morajo pomagati, prispevati po svojih najboljših močeh.
Kot so povedali, je vodja Območne izpostave uprave za zaščito in reševanje Kranj zelo
dovzeten za potrebe ljudi na prizadetih območjih in pripravljen hitro ukrepati. Ko je
do njih prispela prošnja za pomoč gasilcem
v Šmarati, je akcija stekla nemudoma in brez
velikih besed.
Trije Roberti in Jaka so prevzeli delo »šmaraške mornarice« in ostali, dokler je bilo
potrebno. Velikost poplav jih je presenetila,
saj v domačem kraju takih ne vidijo. Kot vsi
drugi, ki so prišli pomagat od zunaj, so tudi

oni prenočevali v prostorih gasilnega doma,
jedli pa v osnovni šoli. Namestitev se jim je
zdela odlična, hrana prav tako, veselili pa so
se tudi obljubljene »kavre«, saj te jedi na Gorenjskem ne poznajo.
Rekli so, da smo domačini prijazni in gostoljubni, so pa na začetku imeli nekaj težav z
razumevanjem našega narečja. Robert A.
(vodja skupine) je že sodeloval v podobnih
akcijah in vedno znova ugotavlja, da tako
sodelovanje poveže ljudi na poseben način
in mnoga leta ohranjajo pristne (že kar prijateljske) stike. Dodal je še, da se ljudje na
deželi (v primerjavi z meščani oz. prebivalci večjih krajev) veliko bolje sami znajdejo,
se lažje spoprimejo z nesrečami in ostanejo
bolj optimistični.
Fantje pa so še poudarili, da imajo za svoje
aktivnosti vso podporo družin, saj drugače
tega dela ne bi mogli opravljati. ■

Nesreča je pokazala, da potrebujemo eden drugega.

Anita Bajec

Gasilci
na pomoč
Ledena ujma v led nas je okovala,
odcepljena od sveta vas je ostala.
Gasilci glave skupaj so staknili
in urno v akcijo krenili.
Motorne žage s seboj so vzeli,
v dolino na sestanek pohiteli.
Da nihče sam ne bo ostal, so sklenili,
načrt pomoči naredili.
Na pomoč pa so priskočili
tudi tisti, ki gasilske uniforme
še niso nosili.

Boris Koren

Družabno življenje v domu je zaživelo,
pri gasilcih bilo je veselo.
Mladi so »v živo« spregovorili,
starejši pa nasvete delili.
Ko situacija se je umirila,
dva agregata vas je dobila.
Baterije in sveče so še obvezna oprema,
vsak trenutek lahko spet objame nas tema.
Hvala in čast gasilcem,
ki svoje znanje, trud in čas so žrtvovali,
da Babnopoljci nismo ostali sami.
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Edo Šega

Žled stoletja tudi v Žagi, na izviru Obrha v Loški dolini

V

soboto, 1. februarja, sta naju z Majdo
peljala v Loško dolino sestra Doša in
svak Bojan.
Ustavili smo se na Rakeku v Illy bufetku –
imajo eno naj kavic na Notranjskem, nato pa
smo nadaljevali proti Cerknici. Pod Slivnico,
domovanjem čarovnic, so se začeli zgrinjati
oblaki, v Grahovem je že grmelo in v smeri
Javornika in Snežnika so se videle strele ...
Dež nas je začel zalivati kot v poletni nevihti.
Na Bloški Polici smo zavili proti Ložu pod
Križno goro in zagledali prva podrta drevesa
ter led, ki se je nabiral na vejevju.
V Markovcu pri Mlakarju se nam je lastnik
opravičil – zaradi slabega vremena in izpada elektrike je gostišče zaprl. V Starem trgu
pri Škribanu pa so nas postregli z odlično
pripravljeno hrano (vampi na tržaški način,
divjačinski golaž s štruklji in pico).
Zanimivo je to, da je bila elektrika tistega dne
le dobre pol ure – da se je spekla pizza, potem pa je, kdo bi si takrat mislil, ni bilo skoraj
dva tedna.
V vasi Vrhnika smo obiskali teto Gabi, ki še
vsa čila v naslednjem mesecu pričakuje 99
let. Povedala nam je, da takega žleda, ki sedaj
nastaja, ne pomni v celem svojem življenju.
V Žagi na izviru Obrha, kjer je domačija mojih prednikov pa, da poka kot na fronti, je
povedal sosed Pircev Franci.
Ko smo se pripeljali v Žago, nas je resnično
presenetilo močno pokanje drevja, ki se je
lomilo vsakih deset ali petnajst sekund. Domačini Loške doline so prihajali v Žago, da
se prepričajo, kaj tako poka v tem delu doline
– slišalo se je namreč tudi 4 km daleč.

Sestra in svak sta istega večera imela veliko
težav, da sta se lahko odpeljala iz doline. Na
klancu nad Ložem so ležale veje na cesti,
med Bloško Polico in Bločicami pa so ležala
podrta debla preko vozišča. Čudežno so se
tedaj za njima pojavili mladi fantje iz Loške
doline, izvlekli motorne žage in sekire ter v
četrt ure odstranili debla in veje s cestišča.
Vsa čast fantom prostovoljcem, saj so rešili
malo kolono vozil.
V nadaljevanju poti proti obali je tik pred
njima padel kabel daljnovoda na avtocesto in
morala sta nadaljevati pot po državni cesti,
kjer pa je bilo vsakih 100 metrov na cesti vejevje. Srečno sta se prebila do Portoroža, kar
smo izvedeli kasneje, saj je še ta večer odpovedala tudi brezžična telefonija.
Najino prenočevanje v hiši ob izviru Obrha
v Žagi pa me je spominjalo na drugo svetovno vojno in bombardiranje Mirja in Tobačne tovarne, saj smo stanovali v bližini, ali
pa na vojne filme. Fronta ni ponehala tudi
naslednjega dne in drevje se je podiralo kot
za stavo.
Pričel sem reševati električne žice, ki so grozile, da se potrgajo in uspelo mi je s 6-metrsko lato osvoboditi led z napeljave vse do
topolov pred vasjo, ki so imeli "porazirane"
vrhove. Hudo je bilo na vaških vrtovih – na
primer pri Lokinih, kjer je žled podrl najboljše "češpljevo" drevo in nekaj jablan.
V gozdu pod Racno goro pa se je lomljenje
in pokanje nadaljevalo do ponedeljka, ko sva
zapustila Loško dolino. Vsi poizkusi, da razbremenim upognjene veje in mlade jelke tesno primrznjenega ledu, so bili zaman. Veje
so se lomile, led pa ni hotel z njih.
V vsej grozi pa je narava spletla neverjetne
in čudovite ledene vzorce, ki sem jih, kolikor
sem se upal približati gozdu, nekaj fotografiral. In, kot mi je nekoč, ko sem bil še mali,
dejala v Žagi stara mama, da še tako huda zadeva prinese le nekaj dobrega, je tokrat bilo
romantično vzdušje ob svečah in gorečih polenih v kaminih. Tako nas je narava prisilila
pričarati vzdušje, ki so ga bili še nedavno vajeni naši predniki, danes pa mislimo, da brez
televizije, računalnikov, ipadov, da ne govorim o računalniških igricah in face bookih,
ni mogoče preživeti ... joj, kakšna zmota! Za
blagostanje duše bi se moral večkrat zgoditi
mrk vse sodobne elektronske navlake ... seveda bi pred tem poskrbeli, da se skrinje ne
odtajajo.
Še nekaj besed o generatorjih – najbolj
iskani"robi" teh dni.
Kdor je le mogel postrgati denarnico in »šparovce«, se je odpravil v lov za generatorji vsa-

ke vrste, vsake kvalitete in tudi takih, ki so
samo ropotali, a toka ni bilo iz njih.
Enega takih sem svojemu zetu Franciju odpeljal nazaj v trgovino – ker pač ni dajal toka
– in čisto iluzorno je bilo pričakovati, da ga
bodo zamenjali. V Obiju so imeli že spisek
preko 100 kandidatov za naslednjo pošiljko
čez 4 dni. Enako se je dogajalo pri ostalih
prodajalcih. So se pa nekateri hitro znašli –
veliko prej kot "oblast" in kakor koli pripeljali
generatorje iz sosednjih držav, celo iz Nemčije in Holandije so jih naročali.
Najbolj mi je vzbudila pozornost pozitivna
akcija župana Kamnika – igralca Šarca, ki je
osebno stopil na italijansko stran in nabavil
13 velikih generatorjev za svoje mesto. Negativna poteza pa je sledila postojnskemu županu, ki je najprej z generatorjem priskrbel
tok občinski zgradbi, da pa bi bili Postojnčani seznanjeni s tem, je pozabil izključiti
reflektorje, ki so osvetljevali fasado občine.
Bom še malo stereotipen in poleg sosedov,
med katerimi je marsikdo pozabil na tako
tradicionalno slovensko lastnost skreganih
odnosov in pomagal drugim, nadvse pohvalil nesebična dejanja gasilcev prostovoljcev.
Mislim, da si sploh ne moremo predstavljati,
kako bi bilo, če bi oni zatajili. pa niso čisto
nič drugačni od drugih ljudi, tudi od tistih
v parlamentarnih foteljih, ki bodo sedaj zadevo reševali s tem, da bodo žled vključili v
našo zakonodajo ... izredni vizionarji, saj je
bil do sedaj to stoletni pojav. Ali pa računajo,
da bodo še 100 let na svojih stolčkih.
Da pa ne bom samo opisoval težkih situacij
ali hvalil tiste, ki so nam jih lajšali, bi rad za-
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beležil razmišljanja mojega prijatelja, ki si
na zelo enostaven in pragmatičen način
predstavlja izhod iz te katastrofe.
Po opravljenih ocenah je v gozdovih škode za nekajletno sečnjo – vendar je tu vsa
lesna masa, ki bo v velikem delu propadla,
če se ne bomo hitro lotili akcije.
Proizvajalci bivalnih kontejnerjev bi morali dati na razpolago čim več enot ali pa
pospešiti proizvodnjo le teh. Bivalnike bi
postavili na krizna območja, v njih pa naselili gozdarje sekače. Čim prej bi morali
s hitrimi tečaji usposobiti čim več sedaj
nezaposlenih, da bi začeli čistiti gozdove.
Tu niso potrebni samo kvalificirani sekači
in vozniki traktorjev, v poštev pride veliko število pomožnih delavcev za zlaganja
vej, nalaganja itd. Na razpolago bi morala
biti vsa mehanizacije – malo se spomnimo
na zakone o vojnih razmerah ali naravnih
nesrečah, ki dovoljujejo začasni zaseg motoriziranih vozil za reševanje situacij – pa
ves potencial vojaških strojev ... in verjetno tudi del osebja. Če še to ne bi zadostovalo, bi lahko zelo na hitro pripeljali
delavce iz sosednjih držav ... in jim poleg
bivanja ter hrane zagotovili zaslužek.
Vso lesno maso, ki ni dovolj kvalitetna za
razrez in predelavo hlodovine, pa bi kar
na licu mesta, kjer se bo pospravljala in
sekala, mleli v sekance, le te pa skladiščili
v zopet na hitro improvizirana skladišča,
velike šotore in podobno. Takoj bi pristopili k postavitvam naprav za kurjenje in
pridobivanje toplote v namene ogrevanja
in obratovanja malih termoelektrarn ...
postavili bi lahko nekaj bazenov ter ogrevali vodo, saj nam tako primanjkuje take
infrastrukture.
Kvaliteten les bi rezali v deske, tramove,
špirovce ... ali pa predelovali v plošče,
stavbno pohištvo ... vse do danes tako modernih in iskanih elementov za postavljanje lesenih hiš ...
Lahko bi to idejo še razpredal ... in če me
želi kdo ustaviti v tem razmišljanju, češ to
vse je iluzija, lahko odgovorim le, da ga
pri nas na žalost ni človeka, ki bi imel j...
in zadevo spravil v realnost. Nikakor to ni
nemogoče – zelo, zelo je mogoče, le obrniti se je treba in delček denarja, ki ga goltajo
dokapitalizacije, pa reševanja slabih bank
in svetovalne pogodbe ne vem že komu,
nameniti projektu sanacije ŽLEDARIJE.
Osebno sem prepričan v uspeh tega modela, pa še znatno bi pripomogel k hitrejšemu okrevanju in ponovni rasti BDP
Slovenije.
Zahvaljujem se vsakomur, ki je z branjem
prišel do konca, še bolj pa vsakomur, ki bo
našel način, da vlado in odgovorne prepričamo v ta projekt.
Lepo se imejte, se srečamo pri čiščenju našega največjega bogastva – GOZDOV! ■

POPLAVE - ŽLED - POPLAVE

marec, 2014

Lara Turk

Igra narave
… Narava …
Čudovita lepotica, ki nam vsak dan podarja
toliko magičnih trenutkov …, če smo le dovolj svobodnega duha, da pustimo, da se nas
dotakne …
Vonj po prvi spomladanski rosi, jesenski dež,
ki nam napaja zemljo in jo pripravlja na ponovno zorenje.
Sneg, ki se ga predvsem najmlajši radostijo,
barvita, pestra, energična, Narava, ob kateri
še vsak umetnik najde svojo muzo.
Narava …
v vsej svoji lepoti ima tudi drugo plat. Svojo
nemirnost, trmo, nepredvidljivost, moč …
In na žalost nam je svojo drugo plat močno
izrazila v zadnjih tednih.
Občani Loške doline, ki smo tako navezani na svojo zemljo, svoje gozdove, vrtove in
domove, za katere smo pridno delali sami in
naši predniki, smo se znašli pred veliko preizkušnjo.
Prišla je voda, sneg, žled …
Z njim mraz in tema v naših domovih …
Ostajali smo brez elektrike in naše ulice so se
zavile v temo …
Prišel je čas. Čas za soseda, ki je potreboval
pomoč, čas za odprtost naših src, da si pomagamo …
Zavedanje, da se znajdeš v stiski je sprva kaotično!
Nastali problemi – kako ohranjati dom topel
za družino, kako poskrbeti, da vsa skrbno
zbrana zaloga v zamrzovalnikih ostane neoporečna, kako ohranjati svetlobo v domovih,
kjer prebivajo starejši in slabotni, kako omogočiti varno pot v službo občanom,
kako ljudem omogočiti, da pridejo do najnujnejših stvari: zdravil, vode, bencina za
agregate.
Vse to in še več je postala velika skrb civilne
zaščite, gasilcev in našega župana z ekipo.
Toliko pripadnosti, dobre volje, požrtvovalnosti, sočutnosti in volje za pomoč sočloveku!
In pride zavedanje: nisi sam!
Je tu sosed, prijatelj iz sosednje vasi, so tu gasilci, ki so navkljub utrujenosti, težkim razmeram, storili vse, kar človek lahko, da se stvari
za vse občane uravnovesijo v harmonijo.
Je tu civilna zaščita, ki je nudila najnujnejše
tam, kjer je bilo potrebno …
Je tu gospod župan, ki je bedel nad vsem do-

gajanjem in povezoval vse koščke, da smo
lahko spet tvorili celoto naše dolinice …
In vam, dragi gospodje, izražam spoštovanje.
In v vsakem kaosu se najdejo tudi takšni ljudje, ki se okoristijo na račun stiske drugih …
Tudi teh je bilo nekaj …
Na žalost ne morem mimo tega …
Niti slabih besed, ki so kje zaokrožile v delovanju in hitrosti pomoči …
Dragi občani, v vsakemu kaosu se poruši ravnovesje. Pomembno je zavedanje, da živimo
v krasni dolini, kjer nam je Narava podarila
marsikateri dragulj, in četudi nam je tokrat
»naložila« veliko dela s svojo drugo platjo,
smo našli pot … Pot, ki je ob pomoči sokrajanov prinesla harmonijo v naše domove …
Življenje se umirja …
In v teh dneh, ko srečujem prijatelje, znance,
sokrajane, marsikdo prišepne, da bi nam občasen kolaps elektrike dobro del …
Marsikdo je presenečen, da smo navkljub
težavam v prvih dneh našli več časa za družino, kuhali kavo na kaminu, se greli ob pečicah, otroci so pekli pice v krušnih pečicah,
marsikatera zapuščena družinska igrica se je
znašla na mizi, marsikateri pogovor je našel
svoj smisel ob svečkah, ob izpadu telefona,
televizije, računalnikov smo našli pot drug
do drugega.
Vrnili smo se v možnost dejansko uživati v
bližini sočloveka …
Telefoni niso delali – pa smo vseeno našli pot
drug do drugega …
Otroci so bili ob svoja najljubša igrala – računalnik, televizijo …
Ampak glej – vseeno so se igrali …
Priznam,
tudi v naši družini smo skupaj preživeli več
časa –
tistega časa, ki tvori takšne spomine, ki ostajajo večni …
In še nas čaka veliko dela, moči in volje …
Ko se naš pogled obrne proti gozdu, spoznamo, kaj vse bo čas prinesel.
Naša pot se je komaj začela, da bomo pomagali našim gozdovom ponovno zadihati, kajti
z njim bomo dihali tudi sami!
Zdaj ni čas za negativizem, obrekovanja, in
slabo voljo!
Zdaj je čas, da odpremo srca, si podarimo
odprte dlani in gremo skupaj na popotovanje, kjer bomo sestavili delce mozaika za
našo zemljo, ki jo puščamo svojim otrokom
in vnukom! ■
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Nina Jerič, sekretarka

Ujeti v žled in temo
RDEČI KRIŽ Cerknica - Loška dolina - Bloke ima v svojih aktih in programu tudi
zapisano, da sodeluje in izvaja naloge v sistemu zaščite, reševanja in nudi pomoč v
primeru naravnih in elementarnih nesreč.
V začetku meseca februarja je naše območje neugodno vreme ujelo v žled. Drevesa
so bila vsa obdana z ledom in so se lomila pod težo in padala na cestišče. Prav tako
so se porušili pod težo ledu stebri električnega omrežja in prekinili električni tok.
Krajani smo tako ostali v temi, brez vode in ceste so bile neprevozne.

T

akoj smo se zaposleni in predsednica
vključili v krizni štab civilne zaščite, ki
je bil v gasilnem domu v Cerknici in je takrat pokrival območje vseh treh občin Bloke,
Cerknica in Loška dolina. Kljub temu da telefonske povezave niso delale, smo poskušali
priklicati naše prostovoljce na terenu in jih
aktivirati. Kraji so bili na začetku katastrofe
neprevozni, še posebej pa smo bili opozorjeni, da sami ne smemo s svojimi vozili voziti
po cestah, ki ogrožajo življenje. Usposobljeni
gasilci, ki imajo več ali manj vso opremo od
prevoznih sredstev do tehničnih pripomočkov za odstranjevanje dreves s cestišča, so
ponudili pomoč pri prevozu pomoči v obliki
hrane, ki jo nudi naša organizacija.
V kratkem času smo vzpostavili stik z nacionalnim društvom Rdečega križa Slovenije in poslali spisek naših potreb. Tako se je
RKS hitro odzval in nam zelo hitro dostavil
vse potrebno. Tako smo dobili 28 palet vode
Castella, ki smo jo po hitrem postopku razdeljevali med občane. Cerkničani so prihajali sami, krajanom iz višjih in nedostopnih
predelov, pa so vozili gasilci s posebnimi
vozili. Priskrbeli smo 13 agregatov in 200 l
bencina, ki smo ga razdelili med hiše, kjer je
bilo priključenih več gospodinjstev in ki so
si jih med seboj izposojali, tako da ocenjujemo, da smo oskrbeli preko 40 gospodinjstev
z elektriko za nujne priklope, kot je skrinja,

peč za ogrevanje in drugo. Prav tako smo
nekaj gospodinjstev v stanovanjskih blokih
ogreli s plinskimi in petrolejskimi pečmi in
gorivom oziroma plinom. V tem času smo
prejeli 450 paketov in 924 l mleka, jogurte,
mesnega narezka, skratka 26.205 kg hrane in
vode. Vse smo razdelili tistim, ki niso imeli
dostopa do trgovin in niso imeli zalog hrane ter vsem ogroženim. Prav tako smo poleg
paketov delili tudi sveče (500 kom) in odeje
(50 kom) vsem, ki se z njimi še niso oskrbeli. Pridobili smo tudi nekaj donacij v obliki
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hrane podjetja Žito, perutnina Ptuj, s katero
smo oskrbeli krizni center v šoli ter kuhinjo
v gasilnem domu, ki je kuhala za 250 prostovoljcev in gasilcev. Medtem se je že vzpostavil štab CZ tudi v Loški dolin in na Blokah,
kjer smo imeli vseskozi stike in informacije
o potrebah njihovih občanov. V Loško dolino smo tako dostavili 10 kartonov mesnega
narezka, 12 kartonov jogurta in 4 kartone
mleka ter vodo. Naknadno smo skupaj z našimi prostovoljci dostavili še 60 paketov hrane, dodatno 12 kartonov mesnega narezka,
12 kartonov jogurtov, 12 kartonov mleka, 10
l olja, vodo in sveče. Prav tako smo opravili
hišne obiske pri starejših osamljenih ljudeh,
kjer smo preverili njihovo zdravstveno stanje, potrebe, jim nudili hrano, sveče, peči
in jih informirali o
kriznem centru.
Občane smo po navodilu CZ in Elektro
Ljubljane obveščali
preko SMS sporočil
o stanju in priklopih
v električno omrežje.
Vseskozi pa so naši
prostovoljci preverjali občane in stanje
v svojem okolišu ter
nam sporočali stanje
in potrebe ljudi, potrebnih pomoči.
Skratka, naredili smo
veliko
kilometrov,
opravili v teh dneh veliko klicev, poslali veliko prošenj za donacije, sprejeli in razdelili
26 ton hrane in vode ter pomagali ljudem v
stiski. Vseskozi smo sodelovali s štabom CZ,
kjer smo bili tekoče obveščeni o potrebah ljudi na nedostopnih področij, sodelovali smo s
kriznim centrom, sprejemali pomembne ljudi, ki so nas v tem času obiskali (generalni
sekretar RKS g. Daniel Starman, minister za
upravo in notranje zadeve g. Gregor Virant,
minister za znanost, šolstvo in šport g. Jernej
Pikalo) ter bili aktivirani 12 ur na dan.
V tem času smo spoznali tudi dobre strani
tega nesrečnega dogodka, da so ljudje med
seboj še vedno solidarni, da so si v takih
razmerah pripravljeni med seboj pomagati,
da je med nami še vedno veliko strpnosti
in potrpežljivosti. Nismo spregledali tudi
prostovoljce gasilce iz mednarodne pomoči
(iz Avstrije in s Češke), ki so nesebično priskočili na pomoč in žrtvovali svoj dopust in
čas za reševanje iz te ujme. Hvala vam tudi
v našem imenu.
Dogodek je tako obudil človeško zavest, da v
nesreči niso sami. Gasilcem, civilni zaščiti in
vsem prostovoljcem pa se še posebej zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč.
Iz tega dogodka nam je v spominu ostalo
samo tema, ropotanje agregatov in potrpežljivo čakanje na priklop elektrike. ■
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a kolumna je nekaj posebnega. Predvsem zaradi pogojev, v katerih je nastajala. Napisana je namreč na že skorajda pozabljen način, na list papirja. S svinčnikom. Ob
svečah. Tri puhaste (ne debele!) mačke, zadovoljno zleknjene ob mojih nogah, so edina
stalnica, ki se ne spreminja, ne glede na okoliščine. Kot še mnogim drugim po Sloveniji je
namreč tudi nam zmanjkalo električne energije zaradi žledoloma. Narava se je odločila, da
nam pokaže svoje zobe in nas spomni na svojo moč in premoč. In bolj kot razmišljam, bolj
se mi zdi, da ni le neskončno maščevalna, kot bi človek lahko ocenil na prvi pogled, ampak
je bil njen namen predvsem izobraževalne narave. Imam občutek, da nas je hotela predvsem spomniti na nekatere vrednote, ki smo jih že skoraj pozabili. In kadar ne gre zlepa …
Moj miselni preklop na življenje brez elektrike je trajal kar nekaj časa. Imam pač dolgo
»lajtngo«. Na začetku sem se počutila popolnoma ohromljeno. Moja prva reakcija, ki moža
še vedno spravi v smeh, je bila: »Na, zdaj pa ne morem stanovanja posesat!« Ne vem sicer,
kaj naj bi bilo pri tem smešnega, ampak moj mož ima pač nenavaden smisel za humor.
Če bi ga poskušala označiti z barvo, bi mejil na iskrivo črno … Ko sem nehala kuhati mulo,
sem začela zbirati na kup sveče, svečke, svečice in ostanke le-teh, ki so se mi skozi leta
nabirali v omari in za katere sem bila prepričana, da jih za časa tega življenja tako ali tako
ne bom uspela porabiti. To pa je bila tisti dan tudi ena redkih, če ne kar edina racionalna
stvar, ki sem jo uspela narediti. Minute brez elektrike so se mi zdele dolge kot ponedeljek
(pa čeprav je bil petek), moje mentalno in psihično stanje pa se je drastično slabšalo,
premo sorazmerno z ugotavljanjem, kaj vse ne deluje brez električnega toka. Ker sem se
hotela zamotiti, sem se glede na to, da televizija ni delovala, napotila do radijskega sprejemnika. Na pol poti sem se ob spoznanju, da ima tudi radio svoj vtikač in svojo vtičnico,
odločila aktivirati likalno desko in likalnik. Moje stanje je bilo očitno zastrašujoče resno
– celo likanje se mi je takrat zdela dobra delovna meditacija! Ampak glede na to, da se
nikoli nisem naučila likati z likalnikom na paro, sem tudi to namero opustila. Spomnila
sem se na citat o kavi, ki sem ga nekoč nekje prebrala, ki pravi: »Kava je vedno dobra
ideja!« Zato sem z nasmeškom na obrazu in optimizmom v srcu odšla do električnega
štedilnika in nanj postavila džezvo z vodo. In moj optimizem je v istem trenutku izpuhtel.
Po vseh teh neuspelih poskusih sproščanja sem se ustavila na sredini med vsemi električnimi pripomočki, nekajkrat globoko vdihnila in se lotila pripravljanja drv za kurjenje v peči.
Šele nežno prasketanje in hipnotično migljanje ognjenih zubljev ter toplota, ki je preplavila
sobo, so me za silo umirili.
Naslednjih nekaj dni je bilo posvečenih zgodnjemu vstajanju, kurjenju v peči, iskanju rešitev za vsakodnevna opravila, debatiranju z bližnjimi in daljnimi sosedi, poslušanju radijskih novic sede v avtomobilu, tolaženju z mislijo, da bo pridnim delavcem na terenu zdaj
zdaj uspelo popraviti posledice žledoloma, prestavljanju pokvarljivih stvari iz hladilnika z
ene okenske police na drugo in podobnim neobičajnim stvarem. Vsakodnevna rutina je
postalo tudi priklapljanje na agregat, ki je napajal tri hiše naenkrat. Tri ure zjutraj in tri ure
zvečer. Za teh šest ur razkošja sem sosedu Mirku še vedno neskončno hvaležna. Takrat sva
si z možem lahko privoščila kavo, skuhano na majhnem električnem kuhalniku, poslušanje
radia, ki ni hreščal ob vsaki najmanjši sapici, in polnjenje baterije mobilnega telefona.
Ob večerih je bilo vzdušje v naši hiši nadvse romantično. V peči je prasketal ogenj, soba
je bila razsvetljena s svečami in dogajali so se maratoni družabnih iger. Tudi branje je bilo
vsak večer na sporedu. Končno mi je uspelo prebrati nekaj knjig, ki sem si jih že dolgo želela, pa zanje zaradi preobilice večernega televizijskega programa enostavno nisem našla
časa. Prebudil se je tudi razdrihovski ustvarjalni duh in z možem sva skozi celo obdobje
kataklizme sestavljala pesem z naslovom »Dnevi brez elektrike«, ki je vsak večer dobila
novo kitico. Naj vam za občutek predstavim npr. tretjo kitico. Takole gre: »Že tretji dan smo
brez elektrike, brez elektrike, brez elektrike. Pa še en dan smo brez elektrike, brez elektrike, prav zares!« In na koncu je ta pesniška mojstrovina štela celih trinajst kitic. Ravno ti
večeri so botrovali odločitvi, da postanejo najina vsaj enkrat mesečna tradicija tudi, ko se
situacija normalizira.
Zaključi pa naj moje pisanje tokrat namesto mene Edvard Kocbek, z delčkom svoje pesmi
z naslovom Uspavanka za dnevno rabo. Sem namreč mnenja, da je včasih bolje prepustiti
bistvo, ki bi ga rad izrazil, mojstrom besede. Kakorkoli nam je bilo v teh apokaliptičnih
dneh težko, sem namreč prepričana, da smo se vsi in vsak posebej tudi kaj naučili ali
pa smo se vsaj spomnili na katero od svojih že pridobljenih, a zaradi lagodnega življenja
delno zakrnelih življenjskih veščin.
»… v temini ti bo laže, v njej človek teže laže,
v njej vsaka stvar pokaže podobo milosti za skušene oči.«

Na praznik zaljubljenih – valentinovo
– je dopolnil redko visoko starost Maslarjev
Mirko z Babnega Polja.
Rodil se je kot peti otrok očetu Francu in mami Mariji. Oče
je kot obrtnik izdeloval lesena kolesa za takratne vozove in
kočije na volovsko in konjsko vprego. Otroci so svoje znanje
bogatili v vaški šoli, od koder izvirajo številne anekdote. Ena
takih je tudi tale. Kot navihan deček si je prislužil kazen, da
je po pouku moral ostati priprt v učilnici. Učitelj je seveda
pozabil na učenca in legel k popoldanskemu počitku. Nakar
ga sredi popoldanske malice zmoti jezni oče Franc, ki je celo
popoldne iskal svojega sina. Ko ga je našel sredi obeda, ga
je jezno oštel, češ on jé, na otroka, ki cel dan ni jedel, se pa
ni spomnil. Od takrat je naš dedek imel »malo daljše« zimske počitnice. Otroška leta so brezskrbno minevala, nakar
je prišel tisti hudi dan, po katerem se Babno Polje imenuje
vas »črnih rut«. Mladenič, star okrog 20 let, je moral zapustiti
domačijo, saj so ga sile takratnih razmer odpeljale v koncentracijsko taborišče. Pretrpel in preživel je tri taborišča in velikokrat v šali reče, ko gleda današnje razkošje hrane: »Rab
bi vam treba!« Po vrnitvi domov, težak le 34 kg, si je poiskal
družico. Z ženo Sabino, s katero sta pred par leti praznovala
60 let poroke, sta delala od jutra do večera, da bi nasitila
svoje 3 lačne kljunčke. Dedek je opravljal cestarska dela. Še
danes se v šali rad pohvali, da so njegove roke z lopato zakrpale vsakršno luknjo v takratni makadamski cesti.
Leta hitro teko, pustijo sledi in spomine in že je tu dan, ko
dedek praznuje svoj 90. rojstni dan. Poleg domačih, ki smo
mu ob tem dogodku izrekli vse najboljše in mu zaželeli veliko sreče in zdravja, je na njegovo in naše presenečenje
dopolnil obisk predstavnic Rdečega križa, pa upokojencev
in nenazadnje številnih predstavnikov Zveze združenj borcev
za vrednote NOB. Da je bilo vzdušje še boljše, je poskrbela
harmonikarica Magda Mlakar, ki je s pritiskanjem na tipke
ter raztezanjem meha popestrila večer.
Kmalu nas je bila polna kuhinja, hodnik in še kje. Dedek je
od navdušenja skupaj z njimi zapel kar nekaj poznanih ljudskih pesmi.
Ob tej priložnosti mi, dragi bralci in bralke, dovolite, da se
zahvalim vsem, prav vsem, ki ste ga obiskali in mu z lepimi
željami polepšali osebni praznik.
Kljub ujmi in elektriki iz osebnega agregata je naš dedek kot
najstarejši občan spoznal, da na svetu nisi sam. ■
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Skozi čudežno popotovanje s plesnimi koraki
Tisto zoprno soboto, 1. februarja, ko
je led že začenjal svoj zlovešči ples, s
katerim je na debelo prekril prav vse,
kar se ni stiskalo in skrivalo po toplih
domovih, se je za vrati cerkniškega
kulturnega doma, v zadnji uri, preden
smo ostali tudi brez električnega toka,
odvijala povsem drugačne vrste plesna
predstava. Prijetna, vesela, zabavna ...
Priča smo bili prvi produkcija Kulturno izobraževalnega društva Plesonoga v obliki
otroške plesne predstave, ki je bila na odru
cerkniškega kulturnega doma izvedena kot
prva celovečerna predstavitev mladinskega
sodobno plesnega ustvarjanja v naših koncih. Na odru je zaplesalo okrog 50 članov
društva Plesonoga v starosti od treh do 14ih
let, ki prihajajo iz Cerknice, Begunj, Rakeka
ter seveda tudi iz Loške doline. Za predstavo
so k sodelovanju povabili tudi plesne skupine iz društva Rak Rakek, ki ustvarjajo pod
vodstvom plesne pedagoginje Teje Novak.
Pričujoči plesni nastop je dopolnila tudi gostujoča skupina iz društva Hatana iz Ljubljane, ki nastopa pod vodstvom koreografa in
plesalca Mitje Benčina.
Ta zanimiva, pisana plesna druščina je s pomočjo režiserke Jelena Milovanović in dramaturga Sama Gosariča odplesala plesno
predstavo poimenovano Čudežno popotovanje. Celotna predstava se je odvila v obliki
zgodbe, ki je dala dogodku rdečo in naravo
celovečerne mladinske plesne predstave.
Zgodbo sta na odru gradila dva študenta,
improvizator Rok Štemberger in sodobna

plesalka Lea Jan, ki sta občinstvo vodila od nastopa
do nastopa s tem, da sta odigrala vlogi znanstvenikov
v fantazijski dogodivščini.
Kot znanstvenika sta skupaj iskala izgubljeni zaklad
s pomočjo letečega cepelina.
Prikazani fantazijski svet po
zgledu mladinskih romanov
Kapitana sinjedlakca so simpatično dopolnila ročno risana
video ozadja avtorja Sama Gosariča.
Med vsemi znanstvenofantastičnimi dogodivščinami so se pred očmi
gledalcev zvrstile
vse skrbno pripravljene plesne točke
prizadevnih malih
in malo večjih plesalk in redkih plesalcev, ki v zadnjih treh mesecih pred predstavo
niso samo pridno vadili korake in
koreografije, temveč tudi aktivno
sodelovali pri ustvarjanju svojih
izvirnih plesnih nastopov. To je
potrdila tudi njihova mentorica Jelena, ki nam je zaupala, da
je skozi vse ure vaj imela nadvse
prijeten občutek, ker so bili otroci
skupaj z njo pripravljeni soustvarjati svoje nastope. Dodala je tudi,
da je bila na vajah otroška domišljija neskončna in tudi njej mar-

foto: Foto atelje DIGITAL

sikdaj v dodaten navdih. Že pri najmlajših
otrocih, ki se s sodobnim plesom srečujejo
prvič, Jelena opaža, da zna biti to za njih prava domišljijska pustolovščina, ki sledi logiki
giba in dopušča telesu, da se izrazi na svoj
način. Pri starejših deklicah pa opaža, kako
uživajo predvsem v tem, ko spoznavajo sodobno talno plesno tehniko in ko v skupini
raziskujejo gibalne možnosti v kombinaciji z
uporabo rekvizitov.
Zaradi velikega interesa je bila predvidena
ponovitev predstave že naslednji dan, v nedeljo 2. 2. 2014, a je bila ponovitev zaradi katastrofalnih vremenskih razmer prestavljena
(upam, da pri tem nista sodelovala naša na
trenutke zmedena znanstvenika) in bo predvidoma 15. 3. 2014 ob 17-ih, prav tako v Kulturnem domu v Cerknici. Lepo povabljeni
vsi ljubitelji plesa. ■
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Iz literarne zapuščine Maričke Žnidaršič
(1914–2014) Stoletnica rojstva Maričke Žnidaršič

Hiša ob vodi
Iz Loža do Starega trga teče potok, ki mu
pravimo kar loški Brežiček. Vendar ta Brežiček ni tako neznaten, kakor bi si mislili. Kadar je letina suha, se docela posuši, to je res,
zato pa spomladi ali jeseni, ko nastopi dolgotrajno deževje, ta »mali« Brežiček tako naraste, da se spremeni v pravi pravcati »breg«, ki
napravi tudi veliko škodo.
Pred mnogimi, mnogimi leti, ko so še Iliri
in Kelti prebivali v naših deželah, je bilo tu
veliko in mogočno jezero, ki je ležalo po vsej
Loški dolini. Takrat je stalo mesto Terpo na
hribu, ki se imenuje Ulaka in ki leži med Starim trgom in Podcerkvijo.
V avgustu 1942. leta so italijanski vojaki
streljali na tem hribu talce. Marsikateremu
Janezku in Mihcu, Ančki in Micki so na Ulaki ustrelili očeta.
Prav ob tem Brežičku, ob vznožju Ulake,
stoji naša hiša. Tudi ta naša hiša je stara, resda precej stoletij manj kot Ulaka, a vendar
glavni zidovi hiše so stari že nad dvesto let,
pozneje pa je bila hiša večkrat preurejena in
popravljena. Ko sem v svojih otroških letih
včasih vprašala starega očeta, koliko je stara
naša hiša, mi je odgovoril: »Eh, stara je stara
ta naša bajta, stara skoraj toliko kot Nanos
po eni strani. Ko sem ga spet vprašal, če je
Nanos po eni strani starejši kot po drugi,
me je malce nejevoljno zavrnil: »Sitna si kot
podrepna muha in človek ti nobene stvari ne
more prav dopovedati. Če je nekdo zelo, zelo
star, se pravi: Star je kot Nanos po eni strani. Tak je pregovor, tako se pravi in konec
besedi.«

Po takemle razgovoru sem za nekaj časa
umolknila, saj mi tudi ni kazalo drugega.
Vendar pa moja radovednost ni bila docela
nasičena. Res je pa vendarle, da je naša hiša
stara in tudi to je res, da stoji ob Brežičku,
ki je ob naši strani ves zasajen z vrbami. V
otroških letih sem vrbe tudi sama zasadila in
čudno, takrat se mi je vsaka veja, ki sem jo
vtaknila v zemljo, lepo prijela in kmalu odgnala. Pozneje se mi je to sajenje marsikdaj
ponesrečilo.
Vidite, ob tem Brežičku sem prebila pol življenja. Mnogo veselih in žalostnih dogodkov se je odigralo ob njem. Kadar je voda
narastla tako, da je prestopila bregove in se
na široko razlila po lokah, smo se ji otroci
nekako s strahom približali. Tako je bilo
prvi dan. Potem smo ves strah premagali in
začeli znašati deske od vseh strani ter si naredili splav. Z njim so se vozili od jutra do
noči. Meni se je zdela voda potrebna skoraj
tako kot kruh in brez vode, brez tega malega Brežička moje življenje ne bi bilo vedro
in veselo.
V poletnih mesecih smo bili otroci v tem
Brežičku doma tako kot race. Gradili smo
jezove, lovili rake in postavljali mlinčke. Jaz
sem šla celo v šolo ali iz šole namesto po cesti kar po Brežičku in sem tako prišla prav
do hiše. V hudi suši je voda docela usahnila,
vendar smo bili otroci zvesti Brežičku tudi
tedaj. Kjer so bili jarki najgloblji, tam smo
si postavili svoje zasilne »hiše« in čepeli smo
v njih v počitnicah kar po cele dneve. Tudi
drva smo si nanesli, zakurili ogenj in pekli
krompir in počeli okrog tega ognja vse mogoče in nemogoče. V kako majhno mlakužo,
ki je še ostala, smo hodili dražit žabe.
No, včasih je bilo tudi narobe, so žabe nam
nagajale in nas dražile. Dobro se spominjam,
da nam je nekoč v pločevinasto škatlo, ki
nam je služila za krožnik, skočila žaba. Saj bi
bilo vse lepo in prav, če bi bila škatla prazna,
tako pa je bila navrhana s krompirjevimi
rezinami, ki smo si jih pripravili za malico.
Seveda smo rezine kljub temu pojedli. Frenk
je za zaključek te malice dal svojo pripombo:
»Saj so žabe koristne živali in v vodi živijo,
kaj bi vihali nosove!« Da je tista mlakuža bila
bolj podobna gnojnici, kakor pa bistri vodici, na to ni nihče pomislil.
V trdi ostri zimi je imel Brežiček za nas otroke spet svoj poseben čar. Čezenj se je naredila skorja ledu, včasih tenka, tako da se je
marsikateremu izmed nas udrlo pod nogami
in se je do kolen pogreznil v vodo, včasih pa
trdna in debela po nekaj centimetrov. To je

bilo veselja. Imeli smo vsak svojo drsalnico
in se drsali na mile viže ter »šivali čevlje« –
tako je moj stari oče krstil to naše drsanje.
Spominjam se, da se je nekoč Frenk do pasu
udrl v vodo in smo ga s težavo spravili spet
na suho. Jaz sem že vnaprej slutila, da se ta
reč ne bo gladko iztekla, posebno še, ker je o
tem govorilo staro in mlado.
In res je končno prišla do ušes učiteljev. Že
nekaj dni po tem dogodku so nam v šoli prepovedali drsanje. Tako se je tista zima za nas
klavrno končala. Tolažili smo se z mislijo, da
bo kmalu pomlad in se zaklinjali, da nam
lova na rake nihče ne bo ubranil.
Brežiček je bil v vsakem letnem času naš
zvest in vdani prijatelj. Ne vem, katerega
leta je bilo, ko so bile po vsej deželi velike
povodnji; naša hiša je bila tisto jesen, od treh
strani obkrožena od vode. Povodenj je trajala skoraj štirinajst dni. Pri stranskih vratih,
ki gledajo na dvorišče, je bila voda na drugi
stopnici, to se pravi, da je bila na dvorišču
globoka nad pol metra. Ko sem zjutraj vstajala, še napol zaspana, sem najprej izvlekla
eno nogo izpod odeje in s strahom tipala
po tleh, da ne bi stopila v vodo. Stari oče je
hodil okrog kakor oblit petelin. Ko so hodili
ljudje iz drugih vasi gledat vodo, je vsakega
pripeljal v hišo in vsakemu razkazoval znamenje na steni. Leta 1907, ko mene še ni bilo
na svetu, je bila v naši hiši voda skoraj pol
metra visoka. Od takrat je ostalo v naši hiši
zarisano znamenje in zraven pripisana letnica. Tisto leto voda ni prišla v notranje prostore, ker je dež dokaj zmerno padal. Voda je
sproti odtekala. Toda naša hiša je bila kljub
vsemu temu napol v vodi celih štirinajst dni.
Nekateri so trdili, da je to svojevrstna zanimivost, ki se z njo druge hiše ne morejo
ponašati. Stari oče pa se je jezil: »Vrag naj
vzame tako zanimivost, ko pa niti na stranišče ne moreš!«
In res, tisto jesen je bilo najtežje s tem nesrečnim straniščem, ki je stalo onstran dvorišča, kakor je to na kmetih navada. Čez
dvorišče pa je šumela voda, kakor da ima že
od nekdaj pravico za to pot. Če bi bilo poleti,
nas ta voda ne bi bogvekaj plašila. Toda bilo
je konec oktobra in na Snežniku je bilo že
polno snega. Voda je bila strupeno mrzla.
Ljudje so se neprestano spraševali: »Kaj Zadnja ura že teče?« Zadnja ura se imenuje izvir, ki pride na dan le ob velikih povodnjih
in to vselej nazadnje, ko je dolina že pod
vodo. Priteče izpod Markovega hriba in drvi
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čez cesto, čez polja, njive ter se izliva v Obrh.
Stari oče mi je pripovedoval, da se temu izviru pravi Zadnja ura, zato ker bije ljudem
v resnici zadnja ura, kadar teče ta. Navadno
teče Zadnja ura le po nekaj ur. Tisto jesen
je tekla ves dan in ljudje so jo hodili gledat
od vsepovsod. Polagoma se je dež vendarle
ustavil in voda je začela upadati. Le naša hiša
je bila še dolgo podobna Benetkam. Strah
pred vodo je bil že nekoliko za nami in ljudje
so hiteli s pospravljanjem zadnjih poljskih
pridelkov. Mi smo imeli na polju le še zelje.
Mama je privalila k vodi precejšen sod, da
bi se namočil in bi potem naribali vanj zelje.
Medtem, ko sta šla stari oče in mama na njivo po zelje, se je v meni ob pogledu na ta sod
porodila čudna misel. Zazdelo se mi je, da bi
mi ta sod lahko nadomestoval splav. Saj mi
je prejšnji dan povedal Jože, da s splavom to
jesen ne bo nič, češ da ni varno, ker je voda
prevelika. To, da mu je mama razsekala splav
za drva, ni hotel povedati. Res je, da so nam
vožnjo s splavi prepovedali, zato pa smo
splave neprestano skrivali.

KULTURA

Jože mi je tisti dan zaupno povedal, da so
mamo zaradi splava nahujskale babnice. Katere so bile te »babnice«, še danes ne vem,
vendar sem bila takrat jezna na vse, kar je
hodilo v krilih okrog. Ni čudno, da se mi je
ob pogledu na sod porodila prelepa misel.
Zlezla sem v sod. Zahotelo se mi je, da bi
splaval po vodi kakor splav, vendar se sod ni
nikamor premaknil. Znova sem se spravila
ven in poiskala lesen drog, da se bom z njim
odrinila. In res, sod je splaval. Odvrgla sem
drog in se prijela za oba robova soda. Ko je
sod splaval v strugo, ga je voda nesla tako
naglo, da me je postalo strah. Takrat šele mi
je prišlo na misel, da se ta moj čoln ne da
nič krmariti in da se bom morala voziti kar
naprej. Voda je bila velika in deroča in ponekod globoka nad dva metra. No, še preden
sem začela klicati na pomoč, so me opazili
ljudje s ceste, preko katere je speljan most.
Spominjam se, da se je čoln pri mostu ustavil
in da so mi ljudje začeli ponujati dolg, zelo
dolg lesen drog, katerega sem se oprijela.
»Kdo hudimana, pa te je spravil v sod?« so

marec, 2014
me spraševali. In jaz sem moško odgovorila: »Sama sem šla. Je to kaj takega?« sem se
čudila.
Nekateri so se mi smejali, spet drugi pa so se
jezili: »Česa vsega si ne dovoli takale osemletna smrklja, le kaj še bo!«
Tisti dan se je zame klavrno končal. Mama,
ki je poznala vse moje navade in razvade, je
že po mojem molku sklepala, da se je nekaj
pripetilo. Čez dva dni je mama vse zvedela,
vendar je šla pri meni vožnja s sodom že v
pozabljenje. Ko so mi z leskovko premerili
zadnjo plat po dolgem in počez, mi je vse
znova stopilo v spomin.
Včasih sem se jezila, zakaj naša hiša stoji ob
vodi. Želela sem imeti hišo na hribčku. Nazadnje sem pa le prišla do spoznanja, da bi
bila tako prikrajšana za marsikatero lepo in
bridko uro, ki je zdaj, ko je odeta v pozabo,
kljub temu lepa. 
(Pionir 1953/1954, letnik 12, številka 2, str. 40–42)

Janez Arko, Gora (DSO Hrib)

U partizanah smo se
mejlә kar radi.
Smo se en z druzga
norca dejlalә.
Pa režalә …
Če je kdu molu,
smo reklә
»Kar dej, še zame …«
Pol smo pa sk'p
Internacionalo pejlә.
Zdej pa …
Buhvarә kej rečt
u gostilnә.
Te takoj postranә
pogljedajo.
»Lej ga – komunajzerja!«
Na a.
Nej prou, ldje!
Nej prou taku!
Sej se buomo
usi pobilә,
zaboga vraga jasnәga!
#DOMOVINA – SMRT
(PATRIA – MUERTE)
Toni Ferbežar

Obiskal nas je mešani pevski zbor
sv. Jurij – župnija Stari trg pri Ložu

S

redi letošnjega januarja nas je v DSO Hrib obiskal mešani pevski zbor sv. Jurij iz Starega trga pri Ložu. Nastopilo je 30 pevcev – mladih deklet, fantov in že poročenih. Zbor
deluje že od leta 1984 in se stalno obnavlja z novimi pevci. Iz ene družine nastopajo kar
štirje družinski člani, in sicer mama, dve hčerki in sin, v celi družini pa je kar 10 otrok.
Vodi jih mlada Ana Gregorič iz Ribnice, ki je zbor odlično spremljala na klaviaturah.
Predstavili so nam božično zgodbo, v kateri so nastopili odlični solisti v vlogi svetega
Jožefa in Marije ter tudi v ostalih vlogah. Ta program je trajal več kot pol ure. Temu je
sledilo še nekaj narodnih in zabavnih pesmi. Ob koncu pa so pevci prepevali še pesmi po
željah poslušalcev, saj obvladajo prav vse.
Pogovarjal sem se z gospo Majdo Šraj - Mihelčič, ki je predsednica zbora in v njem tudi
prepeva. Povedala mi je, da je zbor imel že več koncertov. Redno prepevajo v cerkvi pri
mašah in tudi ob ostalih priložnostih. Vaje imajo enkrat tedensko v kaplaniji. Zbor ne
povezuje samo petje, ampak tudi druženje. Zato se za obstoj občine Loška dolina ni treba
bati. Težave se pojavljajo povsod, ker ima Slovenija slabo vodstvo.
Mešanemu pevskemu zboru sv. Jurij se za odličen nastop lepo zahvaljujemo in jih znova
vabimo, da nas obiščejo ob kakšni drugi priložnosti. ■

Letni koledar
prireditev v občini

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

KDAJ?

KAJ in KJE?

januar–december, Hitropotezni turnirji v šahu
vsaka zadnja
nedelja v mesecu za leto 2014
Gasilski dom Stari trg pri Ložu
ob 9.00
januar –
december

JANUAR

Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Knjižnica Stari trg pri Ložu

ORGANIZATOR

ŠK Loška dolina
Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu

KDAJ?

KAJ in KJE?

sobota, 26. 4.

Lokostrelska tekma za Slovenski
pokal (AH 12+12)

DLLL Snežniška
Diana

3. pohod po poteh Slovenskih
vojaških partizanskih
bolnišnic Snežnik

ŠRD Snežnik –
Kozarišče

pri gradu Snežnik
MAJ

izhodišče pri gradu Snežnik

Predstavitev knjige Frank Troha
Knjižnica J. Udoviča
Rihtarjev: Božični in velikonočni Cerknica-Enota
Maričke
spomini
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu

Predavanje

Knjižnica Stari trg pri Ložu

Knjižnica Stari trg pri Ložu
nedelja,
26. 1.
ob 9.00
FEBRUAR

Tradicionalni zimski vzpon
na Gornje Poljane (1065 m)
Likovna razstava Ilena Lenassi

Knjižnica Stari trg pri Ložu
sobota,
8. 2.
ob 18.00
MAREC

Turizem Jure

četrtek, 1. 5.

Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu

nedelja, 4. 5.
ob 9.00

Viševek - Gornje Poljane

Slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Kulturni dom Stari trg pri Ložu

Delavnica Ohranjanje kulturne
dediščine - kulinarična tradicija
Loška dolina

Potopisno predavanje

Knjižnica Stari trg pri Ložu

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

nedelja,
30. 3.

Tradicionalni dan odprtih vrat
Križne jame za občane Loške
doline, Cerknice in Blok

APRIL

pri gradu Snežnik

Literarni večer

Knjižnica Stari trg pri Ložu
četrtek, 17. 4.

Velikonočni sejem

ponedeljek,
21. 4., ob 9.00

Tradicionalni ekipni šahovski
turnir za Pokal Loža

ponedeljek,
21. 4.

Stari trg pri Ložu

Odprtje tradicionalne V. razstave
fotografij portala foruma LOV
»Zveri« / Grad Snežnik

6. pohod iz Babnega Polja do
Goričic, Po poteh izseljenca
Franka Trohe Rihtarjevega

Zavod Rihtarjeva
domačija

Babno Polje - Goričice

ŠD Nadlesk

Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu

nedelja, 25. 5.
ob 14.00

Tradicionalni pohod po Jankovih
stopinjah / Kmetija T’dolenj,

Kmetija T’dolenj

ZSKSS, podružnica steg
Loška dolina 1

Društvo ljubiteljev
Križne jame
Društvo Natura Kultura

Laze pri Gorenjem Jezeru

Odprtje tradicionalne razstave
likovnih del in izdelkov ročnih
spretnosti učencev OŠ heroja
četrtek, 29. 5.
(do 15. 6. 2014) Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
ob zaključku šolskega
leta 2013/14 / Grad Snežnik
Lokostrelska tekma za Slovenski
sobota, 31. 5.
pokal (3D krog) / pri gradu Snežnik
Pohod na Snežnik
JUNIJ
Sviščaki - Snežnik

Osnovna šola
heroja Janeza
Hribarja Stari trg
pri Ložu
DLLL Snežniška
Diana
Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg pri Ložu

nedelja, 1. 6.

Srednjeveški dan

Javni zavod za
kulturo in turizem
grad Snežnik

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

nedelja, 8. 6.

V deželi ostrnic – osrednja
prireditev
pri gradu Snežnik

Javni zavod za
kulturo in turizem
grad Snežnik

ŠK Loška dolina

nedelja, 22. 6.
ob 9.00

Odprto občinsko prvenstvo v
hitropoteznem šahu

ŠK Loška dolina

pri gradu Snežnik

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

Zavod Rihtarjeva domačija

sreda, 25. 6.

Koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož ob dnevu
državnosti / Loška dolina

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

Forum Lov

JULIJ
sobota, 12. 7.

Galopska dirka za Pokal
Loške doline / Nadleško polje

ŠD Nadlesk

Babno Polje
petek, 25. 4.
(do 18. 5. 2014)

ŠK Loška dolina

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

Nogometni turnir / Nadleško polje

Lužarjev skedenj, Podcerkev 24

3. velikonočni dobrodelni
pohod iz Babnega Polja
na Babno Polico

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

sobota, 24. 5.

Križna jama

Izmenjava domačih sort semen

sobota, 17. 5.

Budnica Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož / Loška dolina
Hitropotezni turnir v šahu ob
koncu praznikov

Knjižnica J.
Udoviča Cerknica
- Enota Maričke
Žnidaršič, Stari trg
pri Ložu

Društvo žena in deklet
na podeželju Ostrnice
Loška dolina

Ekološka akcija zbiranja

starega papirja
nedelja,
30. 3.
(zaključek celoletne akcije)
od 7.00 do 20.00 Stari trg pri Ložu, parkirišče
pri ž. c. sv. Jurija

ORGANIZATOR

ž

ž

KDAJ?

julij/ avgust
AVGUST

KAJ in KJE?

Koncert ob 140. obletnici
delovanja Pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož / Loška dolina
Lokostrelska tekma za Jadranski
pokal / Loška dolina

Odprtje tradicionalne VII. razstave
petek, 1. 8.
(do 31. 8. 2014) »VAJKARD« 2014 / grad Snežnik
sobota, 16. 8.
ob 8.00

6. pohod Prehodimo del Loške
doline in spoznajmo njene lepote
Loška dolina

nedelja, 24. 8.
ob 9.00

Odprto občinsko prvenstvo v
pospešenem šahu

SEPTEMBER

Tradicionalni 16. umetniški festival

četrtek, 18. 9.

KDAJ?

Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož

sobota, 4. 10.

DLLL Snežniška Diana
Društvo Rak Rakek in
študentje ALU, Oddelek
za oblikovanje
Društvo žena in deklet
na podeželju Ostrnice
Loška dolina

grad Snežnik

SKI rolke Lož 2014 / Podcerkev

SK Loška dolina

Ciklus 5-ih turnirjev v pospešenem
šahu / Gasilski dom Stari trg pri Ložu
Hitropotezni šahovski turnir ob
prazniku občine Loška dolina

NOVEMBER

ob 14.00

september/
oktober
OKTOBER

Kmetija T’dolenj, Laze pri
Gorenjem Jezeru

Literarni večer ob 100. obletnici
rojstva Maričke Žnidaršič
Knjižnica Stari trg pri Ložu

nedelja, 2., 9., Ciklus 5-ih turnirjev v hitropoteznem
16. 11. in 14.,
21. 12. ob 9.00 šahu / Gasilski dom Stari trg pri Ložu
DECEMBER

ŠK Loška dolina

sobota, 4. 10.
ob 14.30

11. tek po polhovih stopinjah
pri gradu Snežnik

Tradicionalni božično-novoletni koncert

Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik in
partnerji

Knjižnica Stari trg pri Ložu
Kmetija T’dolenj

ŠRD Snežnik –
Kozarišče

Aktualen koledar dogodkov v občini Loška dolina
si lahko ogledate na www.loskadolina.info

ŠK Loška dolina

DLLL Snežniška
Diana

Razstava ročnih del

Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota
Maričke Žnidaršič,
Stari trg pri Ložu

Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota
Maričke Žnidaršič,
Stari trg pri Ložu

Klubsko dvoransko tekmovanje v
lokostrelstvu / OŠ Stari trg pri Ložu

Kulturni dom Stari trg pri Ložu

petek, 26. 12.
ob 19.00

Društvo ljubiteljev
Križne jame

Društvo ljubiteljev
Križne jame

Božično-novoletni koncert ŽPZ Jasna
JSKD RS in JSKD o.i.
Cerknica

Javni zavod za
kulturo in turizem
grad Snežnik
Občina Loška
dolina in
Javni zavod za
kulturo in turizem
grad Snežnik

Tradicionalni pohod ob rapalski meji
na območju Javornikov

grad Snežnik

ŠK Loška dolina

Športni park Stari trg pri Ložu
Knjižnica Stari trg pri Ložu

Tradicionalni pohod na območju med
Loškim in Cerkniškim poljem

pri c. sv. Urbana na Škriljah

Dnevi evropske kulturne dediščine Javni zavod za kulturo
2014 / Loška dolina in Babno Polje in turizem grad Snežnik
Državno prvenstvo v letnem
SK Loška dolina
biatlonu za mlajše kategorije
Literarni večer

Turistično društvo
Loška dolina

pri gradu Snežnik

pri c. sv. Urbana na Škriljah

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

Odprtje likovne razstave »Parapetek, 19. 9.
(do19. 9. 2014) fraze likovnih del«, državna tematska razstava 2014 / Grad Snežnik
Pohod do izvira Tresenca in
nedelja, 21. 9. predstavitev dediščine vasi Laze

Tradicionalna 33. Polharska noč

Slavnostna prireditev ob prazniku

Teatro Matita
Zveza združenj borcev
za vrednote NOB

ORGANIZATOR

nedelja, 19. 10. občine Loška dolina
Kulturni dom Stari trg pri Ložu

ŠK Loška dolina

Prireditev ob 70. obletnici
zavezniškega letališča Nadlesk

KAJ in KJE?

nedelja, 19. 10. 4. Pohod po Poti dediščine
ob 8.00
Loške doline / Lož

Gasilski dom Stari trg pri Ložu

Nadleško polje
nedelja, 7., 14.,
21. 9. in
5., 12. 10.
ob 9.00

ORGANIZATOR

Božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Kovinoplastika Lož
OŠ Stari trg pri Ložu

Novoletni sejem / Stari trg pri Ložu
Ekipno in posamezno meddruštveno

sobota, 27. 12.
tekmovanje v hitropoteznem šahu
ob 9.00
Gasilski dom Stari trg pri Ložu

8. dobrodelni novoletni tek in hoja
Lož

www.facebook.com/zavod.gradsneznik

ŽPZ Jasna
Knjižnica J. Udoviča
Cerknica - Enota
Maričke Žnidaršič,
Stari trg
pri Ložu
Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož
Javni zavod za
kulturo in turizem
grad Snežnik
ŠK Loška dolina
OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri
Ložu in
ŠZ Loška dolina
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Barbara Lah

Koncert z melodijami filmske glasbe
foto: Mario Žnidaršič

Še eno leto in še en uspešen božičnonovoletni koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož. Godbenice
in godbeniki so 26. decembra pod
dirigentskim vodstvom Tadeja Jermana
svoje zveste poslušalce zopet navdušili
v športni dvorani Osnovne šole Stari
trg pri Ložu.

L

etošnja glavna tema koncerta je bila filmska glasba. V prvem delu koncerta so
poslušalci lahko poslušali melodije iz filma
Boter in nekaj melodij starih jugoslovanskih
filmov, ki jih je skupaj zbral eden naših največjih slovenskih skladateljev Bojan Adamič.
Po tej skladbi je sledil nastop gostov koncerta. Letos je bila to deset članska tamburaška
skupina iz Sodražice, ki je s svojimi pesmimi
še bolj poživila dogajanje. Po njihovem zaključku pa je sledil drugi del koncerta, ki je
poslušalce spomnil najprej na film Rocky,
za tem pa še na film Titanik. Pesem iz filma
Titanik z naslovom My heart will go on je z
orkestrom zapela članica orkestra Anemarija Štefančič. Sledili so udarni ritmi iz filma
Pirati s Karibov, za njimi pa najuspešnejši
nemški muzikal o kraljici Sisi z naslovom
Elisabeth. Orkester je z melodijami iz filma
James Bond poslušalcem priskrbel tudi malo
akcije, na koncu pa je še sledila skladba Moment for Morricone, ki vsebuje melodije iz

znanega filma Dobri, umazani, zli, ki je nastal leta 1966. Po zadnji skladbi pa so seveda
poslušalci želeli še dodatek, ki so ga tudi dobili. Skladba Ko to tamo peva iz istoimenskega filma je vse poslušalce dobro ogrela
in je tudi poskrbela, da so koncert zapustili
dobre volje. Koncert je povezovala Vesna
Kovač, za kar se ji člani orkestra zahvaljujejo.
Orkester pa kljub končanim pripravam na
koncert nima počitka. Sedaj se že začenja-

jo priprave na 140. obletnico, ki jo imajo v
novem letu. Godbenike čaka tudi snemanje
zgoščenke, zraven pa še tradicionalni koncert ob kulturnem prazniku v Grahovem.
V novem letu pripravljajo tudi vrsto drugih
dogodkov. Zato se ob prehodu iz starega v
novo leto vsi člani orkestra zahvaljujejo za
zvestobo poslušalcev in si želijo, da bi ta njihova zvestoba trajala tudi v tem letu. Vsem
pa želijo čim več uspešno izpolnjenih ciljev,
zdravja ter medsebojne ljubezni. 

AB

Slovenska umetnica v Španiji
Umetnost ni stvar, ampak pot
(Elbert Hubbard)

5. decembra je bila v galeriji Aragon
v Španiji otvoritev božične razstave
slovenske umetnice DagMar.
To je že njena peta razstava v Španiji
(dve v letu 2012 in tri v 2013 letu)
in kar triintrideseta po vrsti.

N

a otvoritvi nas ni bilo, zato o delu naše,
loške umetnice preberimo besede gospe Marie João Flôxo, direktorice Galerije
Aragon 232:
»V slikarskih delih DagMar lahko prepoznamo Hubbardov odraz, kako smo vsakič znova presenečeni z njenim novim slikanjem,
novo kreacijo in izrazom njenega mišljenja.

Osebno mislim, da DagMar raste
kot umetnica in kot oseba ter se
vsakič poskuša naučiti nekaj novega o svetu, ki je okrog nje, in
nato estetsko in dovršeno
pokazati vse občutke njenega notranjega sveta.
Avtentičnost njenih del
izhaja iz občutkov vsakdanjega življenja, vseh
trenutkov in energij, ki
so okrog nje. To se vidi
skozi kombinacijo ravnih
linij z madeži in hladnimi
barvami z ognjem.
Kot je rekel Pablo Picaso:
»Umetnik je kot sprejemnik za vsa čustva (občutke), ki prihajajo od
vsepovsod: neba, zemlje,

ostankov papirja, od oblike do pajkove mreže.«
Gotovo ta stavek definira
njeno notranjost, vplive in
dogodke njenega življenja,
ki so zaznamovali njeno
ustvarjanje.
Zdi se, da se njena dela vedno gibljejo na način, da
pritegnejo našo pozornost
skozi linije in simbole.
DagMar nam je kreirala
pot in mi ji sledimo.« ■
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Domen Kordiš

Člani SK Loška dolina na Olimpijskih
igrah v Sočiju in MSP v biatlonu v ZDA
Svetovno prvenstvo mladincev in mlajših članov v biatlonu letos poteka v mestu Presque Isle v Združenih državah Amerike, kamor je
odpotovalo devet slovenskih tekmovalcev, med njimi tudi trije člani
SK Loška dolina. Urška Poje, Tina Mlakar in Žan Petrinčič bodo ravno v dneh oddaje tega prispevka tekmovali v kategoriji mladincev.
Čakajo jih štiri tekmovanja (sprint, zasledovalno, posamično in štafeta), o njihovih rezultatih ter dosežkih ostalih tekmovalcev v sezoni
2013/2014 pa boste lahko brali v naslednji številki Obrha. ■

Odhod z Olimpijskih iger - z leve Nejc Kordiš in Simon Kočevar
Foto: Domen Kordiš

U

deleženca pravkar končanih Olimpijskih iger v ruskem Sočiju sta bila tudi dva člana SK Loška dolina. Tekmovalec Simon
Kočevar je na največji športni dogodek potoval s statusom rezerve
in tako kot še nekateri slovenski tekmovalci v ostalih športih, tokrat
žal ni dočakal priložnosti za svoj krstni olimpijski nastop. V spremljevalni ekipi je bil udeleženec OI tudi Nejc Kordiš, in sicer v vlogi
serviserja smuči v slovenski biatlonski ekipi.

Odhod na MSP v biatlonu - z leve Urška, Žan in Tina
Foto: Domen Kordiš

Igor Jadrič

Karate klubsko tekmovanje v Grahovem

Foto: J U

V soboto, 14. 12. 2013, smo v Grahovem uspešno zaključili
2. klubsko KARATE tekmovanje v šolskem letu 2013/14, ki je
potekalo v tamkajšnji športni dvorani.

Pomerili so se tekmovalci iz treh klubov, Karate kluba
Cerknica, Karate kluba Sochin Ilirska Bistrica ter naši
tekmovalci iz Karate kluba Sochin Loška dolina. Tekmo-

vali so v štirih različnih kategorijah: prikazu tehnik, enokoračnem
boju, katah in športnih borbah.
Tekmovanja se je iz našega Karate kluba Sochin Loška dolina udeležilo kar 23 članov. Da se v klubu dela resno in da otroci na treningih
pridno vadijo, so pokazali tudi rezultati, saj so se v različnih kategorijah domala vsi uvrstili med prve tri nastopajoče.
Prav tako sta oba para rokavic, ki sta bila kot nagrada za prvo mesto
v športnih borbah pri dekletih in fantih, odšla v Loško
dolino.
V februarju oz. marcu nas
čaka še zadnje, 3. klubsko
tekmovanje, kjer bodo najboljši v vseh treh tekmovanjih prejeli pokale.
Še enkrat čestitke vsem dobitnikom medalj in diplom ter
zahvala vsem nastopajočim,
staršem ter donatorjem, ki so
s skupnimi močmi omogočili, da je za nami še ena
uspešna preizkušnja. ■
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Sonja Jozelj

Projekt Pula
Tudi to leto nadaljujemo s projektom Spoznajmo se …
Brodovi prijateljstva med našo šolo in Osnovno šolo Stoja iz Pule.

V

Dragan Ignjić

POMLADANSKA

okviru sodelovanja naši učenci poleti odidejo v Pulo, občudujejo lepote morja in
odprtost Mediterana. Učenci iz Pule pa pozimi pridejo na sicer geografsko zaprto
Notranjsko, kjer jih delavci vrtca in šole, učenci in njihove družine sprejmejo odprtih src.
Za pestrost naših srečanj skrbi tudi narava. Zadnji dve leti so Istrani občutili pravo slovensko zimo, letos pa so se prve dni počutili kot doma. Loška dolina se je spremenila v
malo morje, ni manjkalo ne otokov ne polotokov. Škoda, da prijatelji iz Pule s seboj niso
pripeljali še manjšega trajekta …
Ob koncu našega druženja pa je prišla tudi prava zima. Zaradi vremenskih nevšečnosti
smo program nekoliko prilagodili, a učencem ni bilo dolgčas.
Prijazno so bili sprejeti v Kovinoplastiki Lož, z nočnim pohodom so se povzpeli na Križno goro. Z zanimanjem so si ogledali kmetijo Bajer z ohranjeno še delujočo žago in
mlinom. Zanimiv je bil tudi ogled svetovno znane Postojnske jame. Polno Cerkniško
jezero je učence nekoliko spomnilo na dom. Na maketi so videli, da se princip delovanja
presihajočega jezera precej razlikuje od plimovanja morja.
Motivov za sodelovanje na obeh straneh je še dovolj. In upamo, da bomo z našimi srečanji še nadaljevali.
Vsekakor pa brez zavzetosti in sodelovanja vseh delavcev vrtca in šole srečanja ne bi bilo
mogoče izpeljati.
Letos je vodja projekta Simona Lunka, v ekipi pa so še Ivanka Rovan, Anita Bajec in
Tatjana Škerbec.
Vsem staršem iskrena hvala za odgovornost, obremenitev in obveznost, ki so jo sprejeli,
da smo naš del projekta uspešno organizirali in izvedli. 

Zima se je poslovila
in svoje kovčke
pred pomladjo skrila.
Spet zvončki
na plano so prišli
in pozdravili ta širni svet,
naš modri planet.
Tam na koncu hriba
se že tiho smeji,
ko trobentica rumena
ob belemu zvončku na plano
sledi.
Zjutraj se še ptice oglasijo
in svojo prvo pomladno pesem
v ranem jutru prepevajo.
Prišla je spet nazaj
tista prijetna pomlad
in Soncu nastavila
je svoj zeleni obraz.

Prvošolci z Nevenko in Heleno

V deželi črkariji

V

učilnico prvega razreda so pripotovale številke.
Radovedno enko, nališpano dvojko, okroglo
trojko, učeno štirico ter nagajivo petko že veselo zapisujemo v matematične zvezke. Pravzaprav so številke zelo zanimive, saj jih lahko pišemo po nareku,
z njimi lahko računamo, lahko jih primerjamo med
seboj po velikosti, lahko jih celo oblikujemo s svojim
telesom in iz različnih materialov. Z vsemi temi dejavnostmi se zabavamo vsak dan.
Prvošolci pa smo se en dan odpravili v prav posebno
deželo. Odpotovali smo v Črkarijo. Prvo šolsko uro smo pri slovenščini prebrali pravljico o gozdnem možičku, ki je izdeloval
črke iz čudežnih vej. Tudi nam je prinesel posebne črke. Vsak
učenec je dobil svojo črko, in sicer začetnico svojega imena. Pri matematiki

smo primerjali, katerih začetnic imen je več v razredu. Pri tem nam
je pomagal zeleni krokodil. Zeleni krokodil ima velika usta. Vedno
jih odpre v tisto smer, kjer je večje število predmetov. Če je predmetov enako na obeh straneh, se ne more odločiti, zato
zapre usta. Pri likovni umetnosti pa smo črke odtiskovali. Odtisnili smo svoja imena. Črke smo izrezovali iz časopisov in jih lepili na drevo črk. Oblikovali
smo jih tudi iz modelirne mase. V deželi Črkariji je
bilo lepo.
Zdaj že pišemo vodoravne in navpične črte, nadaljujemo različne vzorce, zabavamo se tudi z grafomotoričnimi vajami. Kmalu bo napočil čas, ko bomo
začeli spoznavati črke. Čaka nas veliko dela, saj je v
abecedni hiši doma kar 25 velikih tiskanih črk. 

27

VRTEC & ŠOLA

marec, 2014

CICIKROS
V petek, 18. 10. 2013, je bilo v športnem parku
pri vrtcu zelo veselo. Športno društvo Nadlesk je
namreč organiziralo Cicikros za vse vrtičkarje iz
vrtca Polhek Stari trg. Povabili pa smo tudi otroke
iz vrtca Nova vas in vrtca Sončni žarek iz Velikih
Lašč. Dopoldne je minilo v športnem in seveda tudi
tekmovalnem duhu.
Športnemu društvu Nadlesk se zahvaljujemo za
odlično organizacijo in izvedbo Cicikrosa. 
Nevenka in Helena

Obiskala nas je babica Marija
KAJ SMO SI NAJBOLJ ZAPOMNILI IN
KAJ NAM JE BILO VŠEČ?

V

1. razredu smo se učili o
življenju nekoč. Spoznavali smo stare predmete. Ob slikah
smo veliko izvedeli, kako so živeli
otroci v preteklosti. V razredu smo
oblikovali razstavo starih predmetov.
Zbrali smo zelo veliko zanimivih predmetov
iz preteklosti. Na ogled razstave smo povabili prijatelje iz 1.,
2. in 3. razreda iz Iga vasi ter učence 2. in 3. razreda iz Starega
trga. Odločili smo se, da na obisk povabimo Nejino babico.
Pripovedovala nam je o svojem otroštvu in življenju nekoč.
Bilo je zelo zanimivo in veliko smo se naučili. Zapomnili smo
si, da so se otroci nekoč drugače igrali kot mi in da so imeli
drugačne igrače. 

Všeč mi je bilo, da nas je sploh obiskala babica Marija.
Julija
Meni je bilo najbolj všeč, ko je povedala, da so lovil rake v potoku.
Črt
Zapomnila sem si, da nam je dala orehove rogljičke, ki jih je sama spekla.
Natalija
Meni je bilo najbolj všeč, ko je pripovedovala, da so se kopali
v škafu in ne v bazenu.
Megi
Meni je bilo všeč, ko nam je pripovedovala, da so šli lovit rake.
Všeč mi je bilo, ko smo jedli kislo repo, malo me je peklo.
Ines
Zapomnil sem si, ko so lovili rake.
Žan
Ko nam je babica prinesla »tašce« (pecivo).
Neja
Zapomnil sem si, ko nam je babica Marija ponudila kislo repo.
Tine
Ko so lovili rake.
Lovro
Najbolj mi je bilo všeč, ko jim je mama zašila punčke iz cunj.
Mirjam
Meni je bilo najbolj všeč, ko je pripovedovala, da je zaspala v oblancih v
očetovi mizarski delavnici.
Anja
Všeč mi je bilo, ko sem jedel kislo repo.
Miha
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Foto: Valerija Škrbec

Olimpijske igre
v vrtcu

V

mesecu februarju smo se Rdeči polhki prepustili športnim užitkom. V pričakovanju olimpijskih iger smo pripravili slovensko zastavo, olimpijski ogenj,
olimpijske kroge, navijaške rekvizite, medalje in še marsikaj. Naših dejavnosti ni
bilo potrebno posebej planirati, saj so slovenski športniki hitro začeli zbirati medalje in v nas vzbudili željo po tekmovanju. Naše prvo tekmovanje je bilo seveda v
smučarskih skokih. Na glavo smo pripeli čelado, se postavili na skakalnico in čakali
na znak trenerja ter se po najboljših močeh potrudili izkoristiti veter. Sodniki so
zmerili naše skoke in določili zmagovalca. Pomerili smo se tudi v teku na smučeh,
slalomu, hokeju in biatlonu. Veseli smo bili obiska Darka Ožbolta, ki nam je predstavil biatlon. Tako, kot so si medalje zaslužili naši športniki, smo tudi mi najboljšim čestitali in jim ob slovenski zastavi in himni podelili medalje. V živo smo si
ogledali tekmo alpskega smučanja in hokejsko tekmo. Seveda smo zraven glasno
navijali ter našim športnikom gotovo pomagali do zasluženih medalj in drugih pomembnih dosežkov. 
Valerija Škrbec

Foto: Valerija Škrbec

V

Vrtcu Polhek se zavedamo, da so otroci naše največje bogastvo,
da so nepopisan list papirja, ki ga že v prvih letih življenja pomagamo popisati tudi mi. Zato otrokom ponujamo najrazličnejše
dejavnosti, ki bogatijo njihov vsakdan in njihovo prihodnost. Veliko
pozornosti posvečamo vrednotam, kot so spoštovanje, strpnost, drugačnost, solidarnost … Pri
vzgojno-izobraževalnem
delu pa upoštevamo tudi
vpliv družine in družbe.
V vrtec z veseljem sprejmemo vsakega starša, ki popestri naše
dopoldneve. Decembra pa smo se lotili igrivega projekta. Na pobudo gospe
Anje Lekšan Troha smo zbirali rabljene
igrače, ki smo jih 17. 12. in 18. 12. 2013
razstavili in ponudili otrokom. Veselje
je bilo opazovati iskrice v otroških očeh,
medtem ko so izbirali svojo novo igrači.
Igrače, ki pri nas niso dobile lastnika,
smo podarili društvu Srčne mamice.
Hvala gospe Anji Lekšan Troha in gospe
Petri Ožbolt in vsem, ki ste kakorkoli
podpri naš projekt. 
Valerija Škrbec
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MALO DRUGAČEN DAN
V petek, 6. decembra 2013, nam je ta čarobni mesec pokazal svoj prijazni obraz. Na šoli v Starem trgu in
v Iga vasi smo izvedli tehniški dan – NOVOLETNE DELAVNICE.
Zjutraj nam je Društvo za boljši svet v Kulturnem domu Svoboda pripravilo gledališko predstavo Bodi moj prijatelj. Otroci
razredne stopnje so se ob njej poučili o lepem vedenju do vrstnikov in se tudi zabavali. Po vrnitvi v šolo Iga vas smo najprej
pomalicali, nato pa se lotili dela. Učenci iz PŠ Iga vas so se razdelili v 4 skupine. Izdelovali so ptičke iz modelirne mase, snežake iz barvne soli, svetilke iz stekla in riževega papirja in lončke za sejanje božičnega žita. Da bo šola praznično okrašena,
so poskrbeli učenci podaljšanega bivanja. Okrasili so jelko, spekli so praznične piškote, kar se je že na daleč vonjalo po
hodnikih. Bil je prijeten prazničen dan. 

Učiteljice PŠ Iga va
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NOVOLETNA
PRIREDITEV
V IGA VASI
Igavaški učenci so praznični december
začinili s tradicionalno novoletno
prireditvijo. Polna telovadnica je bila
prepredena z božično pesmijo, plesom in
prijaznimi besedami. Za konec smo vsem
voščili srečno novo leto in jih povabili
na sejem naših izdelkov. S skupnimi
močnimi in veliko dobre volje smo namreč
izdelali veliko uporabnih izdelkov.

S prostovoljnimi prispevki so obiskovalci
prispevali 280 evrov, za kar se vsem
najlepše zahvaljujemo. S tem denarjem bomo
kupili igrače za naše učence.
Učiteljice PŠ Iga vas

V iga vasi
dobili novo igralo
Šolsko igrišče v Iga vasi je po dolgih letih
čakanja le dobilo igralo. Gospod Lojze Škulj
iz okoliškega podjetja Kovica d.o.o. se je
letos odločil, da nam donira zunanje igralo.
Tobogan s hišico je krasno obogatil naše
igrišče in zelo razveselil otroke.
Gospodu se iz srca zahvaljujemo.
Učiteljice in
vzgojiteljice Iga vas

DRUŠTVA
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Živjo Tukaj Bi-Pi! Ali ga še ne poznate?
No, naj vam povem nekaj o njem.
Njegovo pravo ime je Robert Stephenson Smyth Baden Powell Lord of Gilwell ali krajše – Bi-Pi.
Rodil se je 22. februarja 1857 v Londonu kot osmi otrok v družini (od desetih). Očeta je izgubil že zelo
zgodaj, in sicer pri treh letih, zato sa imela pomembno vlogo v njegovem življenju njegova mama in
dedek. Bi-Pija je zanimalo zelo veliko stvari, vedno paPonovno
je rad spoznal
kaj novega.
Njegova
strastsmo vam skavti ob obletnici rojstva našega
lepo pozdravljeni
v novi
številki največja
Obrha, v kateri
je bilo potepanje po naravi. Po končani gimnaziji se jeustanovitelja
vpisal na šolo
za
britanske
častnike,
ko
jo
je
končal, namenjeno vsem, ki jih zanima skavtski
Badena Powella pripravili nagradno križanko,
pa je služil v Indiji, Afriki, Afganistanu, Dalmaciji in na
Malti.
Pisal
je
tudi
knjige,
namenjene
mladim.
način življenja, pa še niso ali ne nameravajo postati skavti. Tisti, ki bo pravilno rešil križanko in jo prvi
Leta 1097 se je skupaj z dvaindvajsetimi fanti odpravilposlal
na taborjenje
otoček Brownsea
Rokavskem
(skenirano na
ali prepisano)
na naslovvpetelin.matej@gmail.com,
Bi-Pi bo prejel lepo darilo.
aga
Albin Bar
prelivu, kjer je tudi napisal knjigo o skavtstvu. Tabor velja za prvi skavtski tabor in začetek skavtstva.
Bi-Pi je pomembno mesto namenil tudi duhovnosti in je1.spodbujal
skavte, da častijo Boga tako v cerkvi
Kratica slovenske skavtske organizacije
kot tudi v naravi. Skavtstvo se je na tak način zelo hitro širilo,
leta
1909
pa so se _______
pojavilePowell
tudi skavtinje.
2. Stephenson _______
Lord of Gilwell
Prvi svetovni Jamboree je potekal leta 1920 v Londonu, tu3. paNjegovo
je bil Bi-Pi
izbran
za
svetovnega
voditelja
osebno ime
skavtov. Bi-Pi je umrl 8. januarja 1941 v Keniji. Njegova poslednja
želja je bila,
da se po vojni organizira
4. Bil je ________
skavtov
Jamboree v znak miru in sprave med narodi. Njegova žena
je bila
leto za tem proglašena za
5. Olave
Njegova
vojska?
6. Ustanoviteljev
vzdevek ■
načelnico skavtinj. Baden Powell nam je za seboj pustil bogato
skavtsko zapuščino.

Amadej Strle

Nagradna križanka
Ponovno lepo pozdravljeni v novi številki Obrha,
v kateri smo vam skavti ob obletnici rojstva našega
ustanovitelja Roberta Badena Powella pripravili
nagradno križanko, namenjeno vsem, ki jih zanima
skavtski način življenja, pa še niso ali ne nameravajo
postati skavti. Tisti, ki bo pravilno rešil križanko in
jo prvi poslal (skenirano ali prepisano) na naslov

7.
8.
9.
10.
11.

Kaj je bil ustanovitelj skavtov v angleški vojski?
Ime njegove sestre
V vojski je napisal knjigo _______ __ ______
Kaj je bil naš ustanovitelj poleg svojega prvega čina?
Ime njegove žene

1.
2.

Č
3.
4.
5.

petelin.matej@gmail.com, bo prejel lepo darilo.

6.

1. Kratica slovenske skavtske organizacije?
2. Stephenson ______ ______ Powell Lord of Gilwell?
3. Njegovo osebno ime?
4. Bil je _______ skavtov?
5. Njegova vojska?
6. Ustanoviteljev vzdevek?
7. Kaj je bil ustanovitelj skavtov v angleški vojski?
8. Ime njegove sestre?
9. V vojski je napisal knjigo ______ __ ______?
10. Kaj je bil naš ustanovitelj poleg svojega prvega čina?
11. Ime njegove žene?

K
7.

K
8.

Amadej Strle

9.

T
10.
11.
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Majda Šraj Mihelčič

Slovenski božič z živimi jaslicami
V soboto, 28. decembra 2013, smo pevci Mešanega pevskega zbora Sveti Jurij
v domači župnijski cerkvi skupaj z igralci živih jaslic uprizorili
kantato Slovenski božič avtorja Matije Tomca.

ČOKOLADNI
PIŠKOTI
S KAVO
SESTAVINE

P

riprave na izvedbo kantate smo začeli že
takoj po poletnem premoru v mesecu
septembru. Nekoliko orumenele note smo
zamenjali z novimi ter začeli iskati različne možnosti izvedbe. Spraševali smo se, ali
združiti pevski in igralski del v istih osebah,
kako široko zastaviti scenarij in kostume, ali
premoremo dovolj solistov ... Pri tem nam je
prišel naproti gospod župnik Boštjan Modic,
ki je pridobil igralce in prevzel režijo, zbor
pod vodstvom Ane Gregorič pa se je posvetil
pevskemu delu izvedbe.
Kantata Slovenski božič je delo dveh znanih
Slovencev. Besedila ljudskih božičnih pesmi
iz okolice Dobrepolja je zbral etnolog in akademik Niko Kuret, uglasbil pa jo je skladatelj
in duhovnik Matija Tomc. V božični zgodbi
Marija in Jožef iščeta prenočišče v mestu Betlehem, se pri tem soočata z zavrnitvami ter
naposled prostor za rojstvo Jezusa najdeta
v »eni preprosti štalici« v družbi pastirjev s
svojimi ovčicami.
Od prvotno predvidene le koncertne izvedbe, smo kantato izvedli še dvakrat, in sicer
pred polnočnico ter na božični dan. Koncertni izvedbi smo kot zbor dodali le še nekaj
božičnih ljudskih pesmi. Kantato brez igralcev pa smo letošnjega januarja odpeli tudi v
domu starejših občanov v Loškem Potoku.
V nekaj več kot polurnem programu so se
ob orgelski spremljavi prepletale solistične
pripovedi s petjem zbora, vzporedno pa so
igralci uprizarjali besedilo božične zgodbe.
Kljub prvotnim pomislekom in zadržanosti, ali imamo v zboru dovolj solistov, se je
kasneje izkazalo, da je v našem zboru ogromno talentov, celo toliko, da smo imeli na

različnih izvedbah različne soliste. Veliko
zaslugo pri tem ima »naša« Ana, ki je odkrila in verjela v naše talente ter jih razvijala v
času intenzivnih priprav, med drugim tudi
na cel dan trajajočih vajah pri Sv. Vidu nad
Cerknico. Tudi med igralci so bili odkriti
številni talenti, ki so se v svoje vloge vživeli
tako močno, da so ganili marsikaterega obiskovalca, med njimi se jim je še posebej prikupil mali Mark v vlogi deteca Jezusa.
Po zaključeni lanski pevski sezoni lahko
izrazimo veselje in hvaležnost, da smo poleg tedenskih vaj in rednega petja pri svetih
mašah uspeli izvesti še takšen »projekt«, kot
je bila izvedba kantate Slovenski božič. Pozitivni odzivi in visoka udeležba (na treh uprizoritvah okrog 700 obiskovalcev) so nam
dali novega elana za bodoče pevske podvige,
obenem pa je bil poplačan ves čas in trud,
ki smo ga vložili v pripravo. Verjamemo, da
vam bomo tudi v bodoče lahko predstavili
kaj zanimivega.
Če želite v bodoče spremljati dogajanje v
našem zboru, nas lahko poslušate pri nedeljskih svetih mašah, spremljate pa nas
lahko preko naše Facebook strani, posnetek božičnega koncerta pa si lahko ogledate
tudi na portalu YouTube (Slovenski božič
MePZ Sv. Jurij). ■

200 g masla
60 g sladkorja v prahu
115 g čokolade za kuhanje
30 ml črne kave
200 g mehke moke
50 g škroba
40 g celih praženih lešnikov

PRIPRAVA
Najprej čokolado raztopimo na vodni
pari in jo ohladimo.
V mešalniku kremasto umešamo maslo in sladkor v prahu. V masleno zmes
umešamo ohlajeno stopljeno čokolado
in kavo. Nato na zmes presejemo moko
in škrob. Vse sestavine počasi premešamo, da dobimo enotno testo.
S pripravljenim testom napolnimo brizgalno vrečko. Uporabimo velik zvezdasti nastavek in na pekač nabrizgamo
približno 20 kupčkov testa. Na sredino
kupčkov vtisnemo pražene lešnike. Piškote pečemo v ogreti pečici na 190° C
od 12 do 15 minut.
Pečene piškote 10 minut hladimo na
pekaču. Ko se ohladijo, jih lahko pomočimo v čokoladni obliv.
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Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in

1907 Pudob – Poplave

okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z namenom,
da bi se ohranili spomini, ki so
vezani na vsebino posamezne
fotografije. Vabimo vas, da tudi
vi prispevate svoje komentarje.
Še posebej bomo hvaležni, če
boste opisali dogodke, spomine
ali celo osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.

Letošnje leto nam narava res ni naklonjena. V januarju, tam okrog 25., smo imeli v Loški
dolini tako visoke vode kot že dolgo ne. Ljudje iz vasi Kozarišče in Šmarata smo v svet lahko
odšli le s pomočjo čolna. Ko je voda odtekla, smo dobili še ledeno ujmo in žledolom, kakršnega tudi najstarejši ljudje ne pomnijo. Ostali smo brez elektrike celih 12 dni, nekatere
vasi pa še dalj časa. Ko smo mislili, da so hudi dnevi že končno za nami, smo ugotovili, da
voda spet narašča. Spet je preplavilo šmaraški most. Bali smo se, da se bodo vode ponovno
dvignile na januarski nivo. Pa se, hvala bogu, niso.
A poplave nam niso taka neznanka, kot je bil žledolom. S poplavami se konstantno srečujemo. In ekstremno velike vode so ljudje tako ali drugače zabeležili tudi v preteklosti. Današnja fotografija je iz leta 1907. Avtor te fotografije Dragutin Žagar je to isto poplavo zabeležil
tudi v Podcerkvi.
Fotografija je objavljena tudi v knjigi Janez Kebe: Loška dolina z Babnim Poljem II, Ljubljana 2002, na strani 258. Za fotografijo je zapis, da je stala 60 krajcarjev, dnevnica zidarskega
pomočnika pa je bila takrat 80 krajcarjev.
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Velike poplave so bile v
Loški dolini tudi leta 1949
in 1954.
Zaradi ponavljajočih se poplav so si
kozarski možje nabavili svoje čolne. Tako
je bil v Kozariščah čoln pri Bolčinovi,
Anžicovi in tudi pri Trudnovi hiši. Tako
leta 49, kot leta 54 so se omenjeni trije
gospodarji v času visokih poplav z njimi
odpravili na vožnjo po poplavljeni Loški
dolini.
Leta 1954 je bila voda tako visoka kot letos
januarja. Torej so v čolne lahko stopili
kar pod Primoževim vrtom, praktično s
ceste. Uporabili so vse tri čolne in s seboj
popeljali na panoramsko vožnjo tudi vaške
mladeniče.
Plovba jih je pripeljala prav na drug
konec doline. In v najbolj oddaljeni vasi, v
Danah, si je vesela družba privoščila prvi
oddih v tamkajšnji gostilni. Razposajena
družba je ugotovila, da postanek v Danah
ne bo zadostoval, zato so naredili še enega
v Podcerkvi. Čolne so privezali na bregu,
tam nekje, kjer danes stoji Pojetova hiša.
V škornjih so stopili na kopno in odšli
do Grabnarjeve gostilne. Ker postanek ni
bil ravno kratek in so takrat vode še hitro
naraščale – letos smo videli, da voda lahko
narašča tudi po več centimetrov na uro –
ob vrnitvi možje niso mogli več do svojih
čolnov.
Precej “utrujeni” so jo, na njihovo veliko
razočaranje, morali mahniti kar peš proti
domu. In ovinek je bil zaradi poplavljenih
polj precej daljši kot običajno. Dokler so
vode odtekle, so se tudi glave zbistrile in
po nasedle čolne na podcerkavskih njivah
se je odpravil Trudnov Jakob s svojo
dvovprego – volom in črnim konjem.
Domov je pripeljal svoj in tudi Bolčinov
čoln. Bolčinov gospodar je čoln pospravil
na običajno mesto – pod velb, kjer je visel
vse, dokler tudi leseni velb ni klonil pod
težo starosti.
Trudnov Jakob pa je po uspešnem
povratku svoj čoln tako nesrečno
raztovoril, da ga je ob razkladanju razbil in
ni bil več uporaben.

Domačini so se za slikanje na čolnu ob visoki vodi lepo opravili. Dekle ima bogato
naštikan bel predpasnik. Stoji na sredini
otrok ali je mož pritlikavec? V ozadju Pudobska cerkev sv. Jakoba, za katero že takrat
kraljuje lipa s kamnitim srcem. Če sem prav
razbrala s slike, Premkova hiša stoji v vodi.
Torej je bila voda leta 1907 še občutno višja
kot letošnja januarska poplava.

Poleg vesel na čolnu zelo prav pride tudi
dolga palica. Z njo se lahko pošteno odrineš
tako od brega kot od ovir, ki jih v poplavljenih vodah ne manjka. Zelo priročna je tudi
za ugotavljanje globine poplavljene vode.

Rozinova žaga je močno pod vodo
Ta žaga je bila prvič omenjena že leta 1591,
ko jo je Jakob Pranckha iz Snežnika prodal
bogatemu mlinarju Mihaelu Blažiču, ki je
imel v lasti tudi Šilcov mlin v Vrhniki.
Mnogo kasneje je posestvo priženil Adalbert Rozina (1854–1893) iz Trebnjega, ki je
bil notarski uradnik v Ložu.

Slovarček:
• naštikan: izvezen
• velb: obok
Viri:
• Anton Truden – Bolčinov
• Janez Kebe: Loška dolina z
Babnim Poljem II, Ljubljana 2002.
Kraj: Pudob in Kozarišče
Datum: 1907 in 1954
Avtor fotografije: Dragutin Žagar
Fotografija iz zbirke: Župnišče Stari trg
Sliko skeniral in obdelal: Miloš Toni
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Spominska slovesnost na Sv. Ani pri Ložu

S

v. Ana pri Ložu je majhna vasica, ležeča
na prevalu med Loško in Cerkniško dolino. Nekdaj je skozi vas potekala pomembna
furmanska pot, saj so tam zvozili ves les iz
Čabra na Hrvaškem do Rakeka. Danes pa je
odmaknjena od glavnih cest in od predvojnih treh domačij sta naseljeni še dve.
Kljub svoji odmaknjeni legi in majhnosti pa
je Sv. Ana občutila gorje druge svetovne vojne. Preživel je namreč le en gospodar, drugi
je umrl v taborišču na Rabu, tretji pa je padel
ob napadu domobrancev 13. januarja 1945,
skupaj s 16 borci Notranjskega odreda.
V zvezi z napadom se takrat 16-letni Franc
Hiti spominja:
»Bil je velik sneg, v postojanko smo se vračali
pozno ponoči oz. zjutraj, okoli 4. ure. Spominjam se, da mi je komandir moje čete rekel,
naj se sezujem in grem počivat na krušno peč
v kmečki hiši. Kmalu nato sem zaspal, ker
sem bil močno utrujen in prezebel. Čez čas
sem v snu slišal: »Banditi, roke v vis in vsi po
eden ven!« Nekaj časa sem poslušal, nisem
vedel, ali sanjam ali je resnica. Stopil sem
s peči, šel v drugo sobo (»štiblc«) in zaslišal

žalosten glas bolničarke Julke, ki mi je rekla,
da smo obkoljeni, da so beli tu. Nisem dosti
razmišljal, kaj se lahko zgodi, ampak sem
brž začel iskati svoje čevlje in orožje. V temi
nisem našel svojih čevljev, ampak neke velike
angleške, ki sem jih samo nataknil. Stopil sem
k vratom s titovko na glavi in že sem čutil, da
imam naperjeno brzostrelko na prsi. »Bandit,
roke v vis!« in že me je potegnil v vežo, tam
me je držal par sekund, nakar je bilo slišati
eksplozijo bombe, ki jo je vrgel partizan Rafko. Rafko je skočil ven in bolničarka Julka za
njim. Rafko se je rešil, Julka pa je bila smrtno
ranjena. Zame je bila takrat le ena odločitev:
življenje ali smrt. Še danes se ne morem točno
spomniti, kako sem skočil skozi okno. Ko sem
bil zunaj, na snegu, sem po nekaj skokih izgubil čevlje in se bos pognal proti skednju in nato
čez vrt. Padali so rafali za rafalom, padal sem
tudi jaz, bil sem več na tleh kot pokonci. Mučila me je kamnita ograja, ki sem jo s težavo
preskočil in šel proti Križni gori. Snega je bilo
precej in počakati sem moral v njem, da je pokanje prenehalo. Ko sem se priplazil do grma,
se mi je posrečilo skočiti v zaklon. Zbal sem se
kakšne zasede in po nekaj sekundah premisleka sem se pognal proti dolini, med Ložem in
Starim trgom.«

V spomin padlim stoji na Sv. Ani spominska
plošča, pri kateri Krajevna organizacija ZZB
Loška dolina vsako leto 13. januarja pripravi spominsko slovesnost. Letos je kot osrednji govornik spregovoril Anton Mohorič,
predsednik Odbora Notranjskega odreda, v
bogatem kulturnem programu pa so nastopili: kvartet pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, ženski pevski zbor Jasna, učenci
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, kulturnik Tone Šepec in harmonikar Jože Truden.
Slovesnosti se je (kljub temu da se je odvijala
v dopoldanskem času na delovni dan) udeležilo zelo veliko ljudi, pozdravne besede pa
so nam namenili župan Občine Loška dolina
Janez Komidar, predsednik borčevske organizacije Borjunec pri Trstu Germano Švara,
predsednica ZZB Postojna Bruna Olenik in
nekdanji partizan Stane Kotnik. ■
Foto: Mario Žnidaršič
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Spomin na razstavo
V petek, 6. decembra 2013 je bila v starotrški knjižnici otvoritev fotografsko-dokumentarne razstave Pričevalke in
pričevalci, s podnaslovom Spomini internirancev italijanskih fašističnih taborišč.
in 1943. Namenjena je vrednotenju spomina
na dogodke v času italijanske okupacije, ki
so bili izpostavljeni pozabi in dolgo tabuizirani. V evropskem in mednarodnem merilu
skuša zapolniti vrzel v poznavanju in priznanju italijanskih fašističnih taborišč in žrtev,
med njimi zlasti civilnega prebivalstva tedanje Ljubljanske pokrajine in Primorske.

Dr. Urška Strle, gospod Slavko Malnar in Saša Petejan na otvoritvi razstave

R

azstavo so v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Znanstveno raziskovalnim centrom SAZU pripravile
novinarka Saša Petejan, fotografinja Manca
Juvan in zgodovinarka dr. Urška Strle, iz
naše knjižnice pa se bo preselila v slovenski
parlament. Pravzaprav je razstava del in nasledek širše raziskave mlajših zgodovinarjev,
ki bo v obliki zbornika intervjujev predstavljena v knjigi, ki naj bi izšla v kratkem. Prav
tako je v pripravi avdio dokumentarec, avtorice pa so aktivirale še spletno stran http://
rememberingfascistcamps.blogospot.com,
namenjeno prispevkom in komentarjem,
predvsem pa mednarodni javnosti, ki ni seznanjena s tematiko fašističnih taborišč.
Avtorske fotografije pričevalk in pričevalcev
so portreti preživelih ali njihovih svojcev, ob
vsakem pa je tudi posnetek kakšnega predmeta ali zapisa, ki se je ohranil iz tistega časa.
V predprostoru so bili razstavljeni plakati,
pravzaprav velike fotografije ostankov nekaterih fašističnih taborišč in plakat z označenimi taborišči po vsej Italiji, v katerih so bili
zaprti naši ljudje. Preko 100 jih je bilo. Seveda, Rab je postal sopomenka za uničevalno
koncentracijsko taborišče.
Predstavitve se je udeležilo nenadejano veliko ljudi, med njimi trije preživeli, ki so bili

internirani kot otroci, oziroma mladostniki:
Marija Benčina, Stanko Kotnik in Albina
Vogrin. Slednja dva sta pomembno sodelovala v kasnejši razpravi, Stanko Kotnik pa
nam je iz glave odreticiral pretresljivo pesem. Pri intervjuju z Ano Kovačič iz Šmarate
sem sodelovala tudi sama, zato toliko bolj
obžalujem, da se zaradi opešanosti ni mogla
udeležiti otvoritve razstave. V razpravi se je
izkazalo, da je po naših krajih še precej spomina in ohranjenih fotografij na takratno
trpljenje civilnega prebivalstva, ki je zaznamovalo tudi veliko domov v Loški dolini in
na Babnem Polju. Pretresljivo izpoved o svoji kalvariji v taborišču in kasnejših razmerah
na Čabranskem je podal raziskovalec krajevne zgodovine Slavko Malnar, njegova knjiga
Izgubljeno djetinstvo je tudi v naši knjižnici.
Ob tem naj opozorim še na knjigo dr. Borisa
Gombača, Trpljenje otrok v vojni: sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč. Intervju z njim in o tem je predvajala TVS1 sredi
decembra. Žal nam zaradi tehničnih težav ni
uspelo ohraniti video zapisa zelo zanimive
debate.
Naj citiram namen razstave. Razstava je
poskus zgodovinske in družbene umestitve
internacije civilnega prebivalstva v fašistična
koncentracijska taborišča med letoma 1942

Vsebino je na kratko predstavila dr. Urška
Strle, namen razstave pa obširneje Saša Petejan, ki je tudi suvereno vodila kasnejšo
razpravo. Poudarila je, da se v širšem merilu
še vedno razlikuje med fašističnimi in nacističnimi taborišči, internirani otroci pa so
bili sploh dolgo časa spregledani. Sosednja
Italija se še vedno do tega vprašanja obnaša,
kot da sploh niso bili zraven pri grozotah, ki
jih je povzročila njihova okupacija.
Zato je prav, da se taka vprašanja še raziskujejo in lepo je, da so se tega lotili mladi.
Na pobudo Milene Ožbolt smo tudi v literarnem društvu pripravljene sodelovati pri
zbiranju pričevanj na obdobje, ki je tako zelo
zaznamovalo naše kraje. ■

Dragan Ignjić

ZAJADRAJVA
Zajadrajva skozi
to širno,
neskončno
in tiho nebo.
Z roko v roki do zvezd se
sprehodiva in na zadnji konec
blede Lune se usedeva,
da se nekoliko odpočijeva.
In zajadrajva
v sanje morja,
neskončni prostor
igranja in radosti,
kjer širi se domišljija.
Zajadrajva skozi oblake
in pred potjo
obujva si stare copate.
Jadrajva, zajadrajva
v širni svet domišljije
in sanj.
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Blagoslov na Štefanovo 2013

K

ot veleva tradicija, smo se tudi ob koncu
leta 2013, na god svetnika Štefana, zbrali v Šmarati skupaj s svojimi konji. Udeležba
je bila tokrat pričakovano nekoliko slabša,
glede na slabo, lahko bi rekli kar nemarno,
mokro vreme pri skoraj +10°C.
Na dežju smo prisluhnili župniku Boštjanu
Modicu, ki nas je spomnil, da je sveti Štefan
postal zavetnik konj po legendi, ki pravi, da
je imel ta svetnik čudodelno moč do divjega
konja. Z znamenjem križa ga je ukrotil, konj
je celo pokleknil predenj.

konjarsko tematiko je kmalu
nadomestila glasbena, saj nas
je s svojim obiskom presenetil
novopečeni Kozarec – lutkar in
glasbenik Matija Solce, ki nam
je skupaj s svojimi glasbenimi
prijatelji iz različnih koncev
sveta pripravil pravi pravcati
koncert: Njihovo preigravanje
najrazličnejših viž nas je tako
navdušilo, da smo preizkusili tudi svoje
glasbene talente. Nekateri celo presenetljivo
dobro. ■

Nadalje smo v blagoslovu skupaj prosili
Boga za naše konje, da bi v prihajajočem letu
ostali zdravi, močni in mirnega duha, da ne
bi prišlo do nesreč.
Župnik je ob koncu blagoslova vestnim lastnikom zaželel, da bi jim konji še naprej
ostali v resnično veselje in da bodo ob njih
vedno čutili, kako je čudovit naš Stvarnik.
Foto: Janja Urbiha

Zvečer, ko so siti konji v suhih hlevih uživali zasluženi počitek, smo se najbolj zagnani
odzvali prijaznemu vabilu Franceta Kandareta, da nadaljujemo z druženjem na njegovem domu v Danah. In večer se je kaj kmalu
razvil v nadvse veselo vzdušje, in običajno

POLICIJA OPOZARJA: BERAČENJE
Policisti se med opravljanjem nalog javne varnosti srečujejo tudi z osebami, ki beračijo.
Beračenje oziroma nabiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznih dovoljenj se dogaja
tudi na območju Policijske postaje Cerknica, zato vas želimo seznaniti, da:
■ v primeru, da opazite osebe, ki beračijo po hišah in stanovanjih, o tem takoj obvestite
policijsko postajo na telefonsko št. 113 ali anonimno številko 080 1200;
■ osebe, ki beračijo, lahko občani vljudno odslovijo. Predvsem pa ne priporočamo, da se
jih vabi v objekte (hiše, stanovanja ...);
■ v kolikor bi osebe, ki beračijo, vztrajale in morebitno z nogo preprečile zaprtje vrat,
je takšne osebe potrebno odločno pozvati, da z dejanjem prenehajo, in takoj poklicati
policijo.
Osebe, ki izvajajo beračenje, praviloma niso nasilne.
Policisti občane še naprošamo, da v kolikor omenjene osebe opazijo, o tem v čim krajšem
času obvestijo policijsko postajo in pri tem posredujejo čim več podatkov:
■ kraj in čas, kjer so bile tovrstne osebe opažene;
■ v kakšnem jeziku so se sporazumevali;
■ ali so bile osebe nasilne oziroma na kakšen način so nabirale prostovoljne prispevke;
■ ali je take osebe kdo pripeljal oziroma odpeljal (opis voznika, znamka, tip, barva vozila
in registrska številka, država registracije);
Policijska pisarna v Loški dolini obratuje v prostorih Občine Loška dolina
ob sredah med 9.00 in 11.00 uro.

OPOZORILO

GLEDE ČIŠČENJA GOZDOV
21. 2. 2014 je bila PU Ljubljana obveščena
o delovni nesreči pri spravilu lesa. Lastnik
gozda je sam čistil podrti les in odpravljal
posledice. V določenem trenutku ga je med
spravilom stisnilo drevo. Klice na pomoč so
slišali občani in o tem obvestili RCO.
Pričakuje se, da bodo primeru ugodnih vremenskih razmer lastniki gozdov pričeli z
odpravljanjem posledic in škode v gozdovih.
Policija priporoča, da uporabljajo zaščitna
sredstva, da so pri opravilih skrajno previdni, če je le mogoče, naj se dela ne lotevajo
sami in naj imajo s seboj mobilni telefon.
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POKOJNINSKA DOBA
ZA DELO NA KMETIJI,
VKLJUČNO Z DELOM
NA DRUŽBENEM ALI NA
ZADRUŽNEM
POSESTVU, BREZ PLAČILA
DODATNIH PRISPEVKOV
To dobo lahko uveljavite:
→

→

kot lastnik, solastnik ali zakupnik
kmetijskih zemljišč ali njihov zakonec ter kot uživalec kmetijskega
zemljišča. V tem primerih lahko
uveljavite pokojninsko dobo od 1. 1.
1972 do 31. 12. 1983.
kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem kmetijskem posestvu od 1. 1. 1958, če je bilo delo
stalno (vsakodnevno) in se je delo
opravljalo po navodilih in pod nadzorom delodajalca – gospodarja ter
je bilo delo plačano.
Za plačilo se šteje tudi plačilo v naravi (stanovanje, hrana ...) in tudi v
primeru, če je bilo plačilo v pretežni
meri v naravi.

AKTUALNO

marec, 2014

„Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje
konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.”

12. RAZPIS
OBMOČNE GOSPODARSKE ZBORNICE POSTOJNA
ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVACIJE V
NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI ZA LETO 2013
Z namenom spodbujanja in promoviranja inovativnosti, širjenja inovacijske kulture
in povečanjem prepoznavnosti in ugled inovativnih podjetij, njihovih inovacij
in avtorjev Območna gospodarska zbornica Postojna objavlja razpis za najboljše
inovacije v Notranjsko-kraški regiji.

Izbor najboljše inovacije na nacionalni in regionalni ravni
V okviru projekta Izbor najboljše inovacije sodi vsakoletni izbor najboljših inovacij,
ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo
tako že 12. leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije za preteklo leto.

Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?
Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije, torej nove
inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije proizvodnje. Prijavijo pa lahko
tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske,
procesne, socialne inovacije, inovacije na področju trženja idr.

Kdo lahko sodeluje v izboru?
Možnost prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni
podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti, kot so npr.
javni zavodi, instituti itd. (v nadaljevanju predlagatelji), ki imajo sedež na območju
Območne zbornice Postojna (občine: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina,
Pivka, Postojna).

Kako poteka izbor najboljših inovacij?

Za kmetijskega delavca se šteje oseba,
ki je opravljala dela, ki so v neposredni zvezi s kmetijsko proizvodnjo na
kmetijskem posestvu npr.: dela v poljedelstvu, živinoreji, perutninarstvu,
sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu,
vinogradništvu …

Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so ocenjene po
usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni. Na prvi stopnji opravi izbor Komisija za
inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Postojna. Upoštevajo se
vse inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo, se
uvrstijo najboljše tri inovacije, ki so ocenjene na prvi stopnji.
Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem oz. z
diplomo. Inovator, ki prejme priznanje ali diplomo za inovacijo, si s tem pridobi
pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene.

Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje pokojninske dobe je na
spletni strani društva, www.drustvo-pomoc-upokojitev.lrf–pomurje.si

Razpisni pogoji, prijave in informacije
Podrobnejše informacije o razpisu ter prijavni obrazci so na voljo na spletni strani
GZS Območne zbornice Postojna: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_postojna, po
telefonu: 05/72 00110, e-pošti: oz.postojna@gzs.si

Predsednik društva:
Jožef Jandl, univ. dipl. prav.

GZS Območna zbornica Postojna bo prijave sprejemala najkasneje do 31. 3. 2013
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Peter Ž.

LAN, ko se kolesje neskončnosti v svojih ciklih vrača
z novo zgodbo tega časa …
LAN, ko se kolesje neskončnosti
v svojih ciklih vrača z novo zgodbo
tega časa …
V letu 2013 smo se člani društva Natura
Kultura odpravili v Belo krajino t. i. »Deželo lanu«. Želja po znanju predelave lanu in
vprašanjih, ki so se nam postavljala ob besedi lan, nas je vodila do ljudi, ki še ohranjajo
znanje, ki je pri nas šlo v pozabo zgodovine.
Zanimal nas je celoten postopek od pridelave semena. Predelave od stebla do končnega
izdelka. Katera orodja so potrebna za predelavo, izdelavo končnega izdelka, kot je platno, rjuhe, brisače, prti, oblačila in postopki
krašenja platna z vzorci, ki so značilni za
Belo krajino?
V Črnomlju smo se najprej ustavili na domači tržnici, kjer smo kupili domačo sorto
belokranjske čebule in domače orehe, ki so
bili nekdaj pomembna izvozna dobrina Bele
krajine.
Po ogledu tržnice smo pot nadaljevali v
Adlešiče, kjer smo se ustavili pri domačiji
Cvitkovič. Predstavili so postopek pridelave;
od sejanja do pobiranja lanu – po belokranjsko »pukanje« ali puljenje lanenih stebel s
korenino in semeni vred ter vezanje v snope
in spravilo na kupe.

Lan v času pobiranja
Po »pukanju« se stebla ločijo od semena. Stebla nato razprostrejo po travniku za 3 tedne,
da na soncu in dežju stebla preperijo ter tako
izločijo le vlakna, ki se predelajo do končne
niti. Lanene niti se navijajo na predici ali kolovratu. Ko je nit spredena, se niti napeljejo
na statve, kjer se začne izdelava platna. Nanj
se potem naknadno dodajajo razni tradicionalni belokranjski vzorci, ki so edinstveni in
prikazujejo bogastvo belokranjske kulturne
dediščine. Blago iz lanu je trpežno in zdrži
tudi 5 generacij ali več. To pove, da je laneno
blago zelo dobre kvalitete.

cionalno belokranjsko nošo ter ogrnjen v
kožuh belokranjske ovce pramenke. Opisal
nam je zgodovino kraja ter predstavil še eno
redkih domačij, ki je ohranila obliko ter
gospodarsko poslopje z domačijo v prvotni
obliki. Na domačiji smo okusili tudi tradicionalno belokranjsko pogačo in nazdravili z
»frakelcem« domačega žganja. V nasprotju z
družino Cvitkovič so se na tej domačiji lotili
bolj modernega oblikovanja tekstila iz volne
in lanenega blaga.

Po ogledu v Adlešičih smo šli v muzej na
prostem, »Šokčevo domačijo« v Krajinskem
parku Kozjansko. Upravitelj domačije g.
Boris je bil na predstavitvi oblečen v tradi-

Prikazana nam je bila predelava lanu
ter kako je vsestransko uporabna rastlina,
ki te obleče in nahrani.
Ko se ozrem čez svojo njivo v poletnem času,
vidim polje modrega valovanja, kjer raste
nežna a uporabna rastlina, to je lan. Lan je
uporaben v celoti od stebla do semen. Pri
lanu se steblo uporabi za izdelavo niti. Zrnje, ki se skriva v okroglih plodovih, pa je
uporabno: v prehrani, s stiskanjem semen
dobimo olje, ki je cenjeno v kulinariki ter
zelo uporabno in cenjeno zaščitno sredstvo,
znano pod imenom firnež.

Šokčeva domačija dvorišče od znotraj

Posebnost pravega lanu je tudi ta, da odpre
svoje modre cvetove le v sončnih dopoldnevih, potem se cvetovi zaprejo ali pa venčne
liste že malo močnejši veter odpihne. Pri
tem moram omeniti, da smo na domačiji
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Potem je sledila predstavitev izdelkov iz
lanu, koruznih slačk ter uporaba filca za
izdelavo copat, klobukov …
Cvitkovič izvedeli, da edino domač pravi
lan, ki ni gensko predelan, cveti modro in
samo dopoldan. Laneno seme, ki ga prodajajo v trgovini za hrano, pa je v poskusu, ki
so ga izvedli, cvetelo cel dan ter raznih živih
barv le modro ne.
Lan že veliko let sejem na Notranjskem. Ob
pogledu na cvetoči lan mi v spomin prikliče pripovedovanje stare mame, kako so v
rodnem Podložu še za časa pred 2. sv. vojne sejali in predelovali lan v platno za rjuhe,
prte, brisače in še marsikaj, kar je šlo vse v
pozabo. Na zadnji izmenjavi domačih semen
pred gradom Snežnik se je razdelilo veliko
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Ženske, odzovite
se vabilu državnega
programa DORA!
DORA – organiziran državni presejalni program
za raka dojk v Sloveniji

V Sloveniji je rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj na leto pri nas zboli več
kot 1200 žensk. S preprosto preiskavo – presejalno mamografijo (slikanje dojk z
rentgenskimi žarki) lahko zgodaj odkrijemo bolezenske spremembe v dojki, ko
jih ženska ali njen zdravnik še ne moreta zatipati in znaki bolezni še niso vidni. Če
pa bolezen odkrijemo v zgodnji fazi, je verjetnost za uspešno zdravljenje velika.
Onkološki inštitut Ljubljana je zato leta 2008 začel izvajati državni presejalni program za raka dojk DORA, ki z vnaprejšnjim vabljenjem omogoča ženskam med
50. in 69. letom vsako drugo leto presejalni pregled dojk z mamografijo. V tem
starostnem obdobju je namreč največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojk.

DORA tudi za ženske iz kočevsko-ribniškega območja

Program DORA iz strokovnih razlogov širimo postopno. Januarja letos smo pričeli s slikanjem na dodatni lokaciji v Zdravstvenem domu Ljubljana, enota Center,
Metelkova. Tja na presejalni pregled vabimo vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v občinah Kočevje, Ribnica, Kostel, Loški Potok, Sodražica,
Bloke, Loška dolina in Osilnica.

Odzovite se vabilu in pojdite na preventivni pregled

Pletenje z velikimi palicami, s katerimi se
izdela krasen izdelek, uporaben kakor
tepih ali kot okras na steni.
šopkov pravega lanu z upanjem, da se razširi in ohrani domači lan, ki bo tako lahko
še naprej krasil in bogatil lepote Notranjske.
Zato priporočam vsem, da si priskrbite domač pravi lan, ki ga bo možno dobiti tudi na
letošnji izmenjavi v nedeljo, 13. aprila, pred
gradom Snežnik.
Upam, da bomo v čim večjem številu skupaj
letos posejali veliko lanu po svojih njivah,
vrtovih ali celo travnikih ter uživali v modrini sončnih dopoldnevov in ohranili nekdaj
osnovno in pomembno kulturno rastlino. ■

Ženske iz teh občin v starosti 50–69 let bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana
prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda v presejalni enoti ZD Ljubljana - Metelkova. Za sodelovanje v programu DORA ženske ne
potrebujejo napotnice.
V program pa se ženske lahko naročijo tudi same, če ustrezajo merilom, in sicer
tako, da pokličejo brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do
12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si.

Strokovnjaki Onkološkega inštituta svetujejo sodelovanje v DORI

Cilj programa DORA je v presejalni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom
dojk za 25 do 30 odstotkov. Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 odstotkov žensk. Sodelovanje žensk v organiziranem
državnem presejalnem programu za raka dojk DORA je v njihovem interesu, saj jim
zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu.
Program Dora izpolnjuje vsa merila evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti
presejanja za raka dojk in zdravljenja in že daje prve rezultate: od začetka programa
do sedaj smo odkrili več kot 500 rakov med udeleženkami presejalnega programa.
Več kot 65 % rakov smo odkrili v povsem začetni fazi bolezni, ko se rak še ni razširil
izven dojke in je zdravljenje zelo uspešno.
Zato strokovnjaki Onkološkega inštituta priporočajo: Ženske, naredite korak za svoje zdravje, odzovite se vabilu na pregled in se s tem vključite v program DORA. ■
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Sonja Butina

Silvestrovanje v Podcerkvi
POHOD NA SNEŽNIK
Naznanjalo nedeljsko jutro
dober je pohod,
pri gradu smo se zbrali
vsi dogovorjeni,
odlične volje, s sladko »julko«
podkrepljeni
smo se podali na zahtevno gorsko pot.
Do baze ena naj bi avta nas peljala,
odlična Mazda in pa Jetta stara,
a kaj, ko videz včasih večkrat vara,
posadko svojo lepa Mazda je izdala.

Že tretjič smo vaščani
silvestrovali v Lužarjevem
skednju, ki nam ga je v ta
namen prijazno odstopil
Beno Žnidaršič, ki pa je
tokrat izpustil druženje z
nami. Beno, hvala, vsem
skupaj pa srečno.

Prišteli smo v pešpot kak' kilometer,
molče smo se ozirali v vzpetino,
za nami bukve so zakrivale dolino,
nad nami v smrekah se igral je veter.
Devet nas je koračilo
v Snežnikovo naročje:
Marija, Boris, Slavi, hitra Magdalena,
imeli silno moč so divjega jelena,
ostali lezli v hrib smo polževo otročje.
Matija je bil najšibkejši člen odprave,
saj kmalu je začutil v kolku bolečino,
kar nekaj časa se zaganjal je v strmino,
nato spoznal, da dobro ni izzivati
narave.
Molče sta Neža in Andreja
spešili korake,
snežniški vzpon za šalo sta jemali,
vseeno kje bi se na pot podali,
po Gašperjevi daljši ali krajši poti
čez Sviščake.
Nevajena pohoda se je Mira
v hrib podala,
veliko, trhlo preklo je imela za oporo,
z veliko željo, da bi prvič osvojila goro,
z lahkoto v vseh težavah je zmagala.
Bil sem poslednji, najstarejši
med odpravo,
tako kot drugi sem prišel n
a vrh Snežnika.
Zaklicala mi je med potjo
žametna planika:
»Prijatelji spoštujmo, čuvajmo
naravo!«
Tone Šepec

Krvodajalci
Že tretje leto vzpodbujamo krvodajalce k darovanju krvi,
tako da ima na koncu leta, kdor se udeleži krvodajalske
akcije, možnost, da je izžreban za vikend paket za 2
osebi na Debelem rtiču. To je tudi ena vrste zahvala
za vestno obiskovanje naših krvodajalskih akcij krvodajalcem. Naše krvodajalske akcije so uspešne
prav zaradi njih in s ponosom povemo, da imajo
naši krvodajalci še veliko zavesti in da tradicijo prenašajo na mlajše rodove.
Tokrat je bila izžrebana krvodajalka iz Loške doline ga.
Andreja Ravšelj, ki je dala kri 24-krat. Prvič je kri darovala
4. 3. 1986. Na Debeli rtič je šla od 21. do 23. 2. 2014 in
spremljal jo je njen mož. Več pa v spodnjem besedilu, ki ga je poslala skupaj s fotografijo.
Na silvestrski dan leta 2013 sta me Zlata Mlakar in Gregor Pokleka lepo presenetila z novico,
da sem izžrebana krvodajalka in za nagrado dobila vikend paket za dve osebi na Debelem
rtiču. To nagrado sva zadnji konec tedna zimskih počitnic izkoristila z možem in preživela tri
lepe dni v hotelu Arija. V Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič sva bila prvič, bila sva
prijetno presenečena nad urejenostjo hotela, prijaznostjo osebja in možnostmi, ki jih hotel z
okolico nudi za prijeten oddih. Še posebej sva bila počaščena, da naju je osebno pozdravila
sekretarka Območnega združenja RK Cerknica - Loška dolina - Bloke, ga. Nina Jerič.
Vsem, ki ste kakor koli prispevali k udobju, ki sva ga imela v hotelu Arija, se najlepše zahvaljujeva in vam želiva veliko pozitivne in ustvarjalne energije pri vašem delu še naprej.
Andreja in Anton Ravšelj
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Edo iz Žage

Naši dragi prijatelji

K

o sem razmišljal, kako bi voščil novo leto vsem vaščanom moje vasi Vrhnika, sem prišel na idejo, da vse
mlade in stare povabim na 120 let star vaški most, zgrajen
iz kamnov in uprizorim ognjemet.
Napisal sem lepo vabilo, mladi prijatelji iz vasi pa so ga dostavili v vsako hišo posebej.
Naša vas, kjer imam tudi jaz staro hišo ob gozdu, je namreč
zaspana vasica. Ljudje gredo s kurami spat in po osmi uri zvečer ni žive duše na spregled.
V moji mladosti in še kasneje, ko sem prihajal z mojimi otroki,
smo se vsak večer redno sestajali na starem vaškem mostu in si
med seboj pripovedovali te in one zgodbe ali pa se igrali razne
igrice.
Pred dvema desetletjema pa je ta lep star običaj pričel izumirati.
Zato sem ga vsaj za silvestrov večer poskusil obuditi.
In moja obljuba o ognjemetu z mostu je privabila okoli 50 vaščanov z
otroki in tudi osemdesetletnik – po srcu mlad – ni manjkal.
Sonja, mati mojega zeta Francija, sicer članica vaških Potepink, je pripravila odličen čaj, kuhano vino in spekla
pohane miške, Majda pa je spekla posebne švedske
piškote. Franci, oče moje vnukinje Aleše, je nabavil
pivo in tudi dobrega vina ni manjkalo.
Ob 10. uri zvečer sem spustil pod nebo prve
svetlobne rakete, ki so privabile še nekaj novih,
malo bolj oddaljenih vaščanov. Tudi oni so prinesli nekaj baterij raket. Skoraj uro in pol smo
razsvetljevali nebo z ognjemetom, ki smo ga zaključil z zares prečudovito 50-raketno baterijo.
Pol urice pred polnočjo smo si voščili srečno, zdravo in polno lepih dogodkov novo leto, nato
pa smo odšli domov, v družinske kroge
počakat, da odbije polnoč! Z nami
je bilo vsaj deset malčkov, ki so
vztrajali do zadnje rakete, na to
pa še doma počakali, da je odbila polnoč.
Ob polnoči smo odprli
šampanjec in ob pesmih
in spremljavi kitare našega prijatelja Danila tudi
zaplesali. Potem smo se
družno vrnili na vaški
most in spustili v nebo še
zadnjo serijo ognjemeta.

Vesela, da smo tako lepo zakoračili v novo leto, sva z Majdo odkorakala proti najini koči, ki je slab kilometer od vasi pod Racno goro na
izviru Obrha, prav na robu gozda.
Medvedje to zimo ne spijo, saj je pretoplo vreme in tudi snežne odeje še nismo bili deležni.
Vendar se jih nisva bala, saj smo jih
s pokanjem raket in razsvetljevanjem neba prav gotovo pregnali
na varno razdaljo. Morda pa so
tudi medvedje, srne, lisice, zajci
in druge gozdne živali od daleč
opazovali ognjemet prečudovitih barv.
Tako je, moji dragi prijatelji,
minila najina, naša vrhniška novoletna noč – kako pa ste vi, vaše
družine in prijatelji preživeli skok v
novo leto? Zanimivo bi bilo slišati!
Novoletni ognjemet in srečanje na zgodovinskem mostu bomo beležili kot prvo prireditev v letu proslavljanja visokega jubileja
izgradnje te prečudovite stare mojstrovine.
Vsi kamni so bili ročno izklesani in sestavljeni v kar pet obokov — velbov, pod
katerimi že 120 let teče Veliki Obrh in
plavajo postrvi in divje račke.
Še enkrat vam vsem s temi fotografijami, ki sem se jih trudil narediti čim
boljše, želimo vsem Dolincem – ne
samo Vrhničanom – srečno novo leto
2014, obilo zdravja in koš lepih trenutkov. Pa da bi se medsebojno spoštovali,
si pomagali in se čim več tudi srečevali! ■
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MATERIAL
ZA FILME
TOVARNA
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NAGRADNI SKLAD:

1.-3. nagrada: knjiga ali CD
Kupon izrežite in ga izpolnjenega pošljite
do 30. aprila 2014 na dopisnici ali
v kuverti na naslov:
Nova komunikacija d.o.o.,
Stegne 7, 1000 Ljubljana

ŠKODA

NADA
VIDMAR
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