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UVODNIK
Dober dan, spoštovana bralka, cenjeni bralec!
Se vam kdaj zgodi, da imate »čisto prazno glavo«? MORATE napisati neki sestavek, sedite s svinčnikom pred praznim listom papirja (da, še smo taki, ki pišemo »na žgance«), misli pa ni in ni.
In, bolj kot se trudite, bolj se vam možgani upirajo. Misli letijo na
vse strani: kdo je že zmagal na današnji dirki Formule 1, kakšna
je vremenska napoved za prihajajoči teden, sem zlikala moževo
srajco za v službo, kaj naj jutri skuham za kosilo …
In potem nekje iz drobovja prileze droben črviček: skoncentriraj se, usmeri pozornost,
naredi – to je vendar tvoja ODGOVORNOST. Da. Odgovornost.
Lastnost, ki jo starši privzgajamo svojim otrokom že od malih nog. Ko se nam zdi, da je
čas pravi, jim naložimo drobna dela v gospodinjstvu. Pri petih letih že znajo odnesti smeti
v smetnjak, pri šestih pospraviti mizo po kosilu, brez razbitega krožnika. Ob vstopu v šolo
jim polagamo na srce, da je njihova največja odgovornost učenje, delanje domače naloge,
spoštovanje učiteljev in šolskega sistema. Kasneje dodamo, da so dolžni skrbeti za naravo,
spoštovati živali in ceniti vse ljudi. Potem jim uspe dobiti zaposlitev in znova preverjamo,
ali so odgovorni – do sodelavcev, firme, družbe.
Kaj pa potem, ko smo te prve življenjske faze »dali skozi«? Ko sami prevzamemo odgovornost za svoje odgovornosti. Kje smo? Kaj je naša odgovornost?
Najprej – biti pošten do sebe. Poglejmo se v ogledalo in si pošteno povejmo: to delam
dobro, tu sem na pravi poti, to znam in zmorem … tam pa sem malček zgrešil, pri tistem
bi lahko ravnal drugače, tam bi moral spoštovati drugače misleče …
Moja odgovornost ni le, da je moj lonec poln, da je moja hiša topla, da so moji čevlji celi.
Moja odgovornost je tudi, da ima sosed toplo kosilo, da ima varno streho nad glavo in da
lahko živi dostojanstveno.
Smo torej odgovorni?
Razmislimo o tem. Tudi (ali predvsem) tisti, ki ste se izpostavili na letošnjih lokalnih volitvah.
Pa srečno!
urednica Andreja Buh
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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.
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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: Mladi
čebelarji pri turjaški lipi, foto: Anton Truden • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d. o. o.
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MEDGEN BORZA – krepitev medgeneracijske
pomoči na ravni lokalnih skupnosti
Občina Loška dolina kot vodilni partner je marca letošnjega leta pričela s projektom krepitve medgeneracijske pomoči. Skupaj z Občino
Rečica ob Savinji iz Slovenije, mestoma Prelog in Ludbreg iz Hrvaške ter Inštitutom Antona Trstenjaka so se lotili zahtevne naloge –
vzpostaviti sožitje generacij.
Zakaj, kako, kje in še kaj smo povprašali
gospo Špelo Modic, organizatorko mreže
v Občini Loška dolina.
ZAKAJ?
Na celotnem obravnavanem območju Operativnega programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Hrvaška IPA 2007–2013 je mogoče zaznati demografski trend upadanja
števila prebivalcev in staranja le-tega. Če se
osredotočimo na Loško dolino, kaže statistika naslednje podatke:
Leta 1999 je bilo v dolini 16,6 % mladih do
14. leta starosti, v letu 2011 pa samo 15,5
%. Delež starejših od 65 let pa je v enakem
obdobju iz 18 % narastel na 22,7 %. Pa tudi
indeks staranja je iz 93 narastel kar na 120,1.
Kot kažejo projekcije rasti prebivalstva v
Republiki Sloveniji (in tudi Hrvaški), se bo
trend staranja prebivalstva in upadanja rodnosti nadaljeval tudi v prihodnje.
Pričakovati je, da bo leta 2060 od sto delovno
sposobnih prebivalcev (starih med 15 in 64
let) odvisno skoraj 58 starejših in 25 otrok.
Zaradi vse večjih razlik v številčni zastopanosti posameznih generacij je vse bolj opazno nepoznavanje in nesodelovanje mlajših
in starejših. Razlike je videti v znanju in vrednotah in pomenijo vse večji prepad med
generacijami. Hkrati pa zavirajo pretok zna-

nja, ki bi lahko obogatil ene in druge,
pa tudi izboljšal življenjske pogoje v
lokalnih skupnostih ter tako prispeval h krepitvi lokalnih razvojnih potencialov.
Starejši, pa tudi mladi, so vse bolj osamljeni ali socialno izključeni, povezanost med generacijami je vse manjša
in to lahko vodi v konflikte med njimi. Pomembno pa je tudi dejstvo, da
se lokalne skupnosti zaradi staranja
prebivalstva soočajo z dodatnimi težavami povečanja potreb za oskrbo in
nego starejših.
Skupna težava vseh sodelujočih območij,
tako na slovenski kot hrvaški strani, je tudi
premajhna ozaveščenost prebivalcev o pomembnosti medgeneracijske solidarnosti,
pomenu vseživljenjskega učenja ter negativnih učinkih socialne in družbene izključenosti, predvsem starejših.
KAKO?
Projekt MEDGEN BORZA je priložnost za
odpravo oziroma omilitev težav z vzpostavitvijo tako imenovanih medgeneracijskih
središč, ki zagotavljajo standardizirane programe za sožitje generacij, aktivno preživljanje prostega časa starejših in mladih, ka-

kovostno staranje in vseživljenjsko učenje.
Kot pravi dr. Ramovš, sta temeljna elementa
medgeneracijskega načela skupinska samopomoč pri zadovoljevanju potreb in reševanju težav ter osebno in družbeno organizirana solidarnost.
V ta namen bosta v okviru projekta MEDGEN BORZA, v okviru funkcionalne vzpostavitve medgeneracijskih središč, oblikovani aktivnosti: MEDGENERACIJSKI
E-BAZAR in PROSTI ČAS. E-BAZAR služi
kot nekakšna spletna tržnica brezplačnih
in prostovoljnih storitev, ki jih posamezniki vseh starosti nudijo ljudem v lokalni
skupnosti. Tako se ustvarijo priložnosti aktivnega medgeneracijskega sodelovanja ter
razvoja in spodbujanje osebne in skupinske
samopomoči in solidarnosti.
PROSTI ČAS pa zagotavlja organizirano
preživljanje prostega časa v centru in prav
tako prispeva k proaktivnemu vključevanju
socialno izključenih skupin v družbeno življenje in spodbuja aktivno in kakovostno
preživljanje prostega časa.
Raziskave kažejo, da je številne starejše strah,
da bi znanja, modrosti in veščine, ki jih imajo,
odšle v pozabo. V preteklosti so se ta znanja
prenašale iz roda v rod v okviru razširjene
družine, dandanes pa oblike razširjene družine skorajda ni več in s tem se zmanjšuje
možnost prenosa znanj med generacijami. V
ta namen je v okviru projekta vzpostavljena
aktivnost ODTIS DEDIŠČINE, ki omogoča s
pomočjo sodobne tehnologije zapis znanj in
veščin in s tem njihovo ohranjanje.
Ohranjanje in prenos znanj pa hkrati tudi
povezuje generacije in ustvarja medgenera-
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cijsko sožitje in je tudi priložnost za razvoj
komunikacije in oblik sodelovanja med generacijami.
V ta namen bo v okviru projekta organizirano usposabljanje o sodobni medgeneracijski
komunikaciji ter o komunikaciji s posameznimi socialno izključenimi skupinami.
Vzpostavitev medgeneracijskega središča na
lokalni ravni vključuje tudi aktivnost oskrbe in pomoči starejšim prebivalcem, ki je
neločljivo povezana s krepitvijo solidarnosti med generacijami ter nudi priložnost za
zbliževanje vseh starostnih skupin pri razvoju socialne mreže, ki bo temeljila na načelih
samopomoči, solidarnosti in univerzalne
odgovornosti.
KJE?
Občina Loška dolina je pridobila sredstva
za ustanovitev Medgeneracijskega centra
GABER. Na objektu se bodo jeseni pričela
obnovitvena dela, ki se bodo predvidoma zaključila do začetka prihodnjega leta.
Spodnji prostori bodo namenjeni dnevnemu
varstvu in aktivnostim starejših. Tu bo tudi
čajna kuhinja ter prostor za delitev toplih
obrokov, ki jih bodo dobavljali zunanji izvajalci. Vzpostavljena bo svetovalna pisarna za
starejše. Za namene medgeneracijskega druženja bo v centru opremljena tudi sodobna
otroška igralnica. Poleg bo skladišče za potrebe izvajanja humanitarne dejavnosti. V
zgornjem delu pa bo večja predavalnica, ki
bo služila tudi za izvajanje različnih prireditev, soba s snemalno opremo in računalniki,
ki bo namenjena izvajanju aktivnosti info
točke (brezplačna telefonska številka za koordinacijo prostovoljcev in informiranje) ter
prostori, namenjeni souporabi društvom.
KAJ?
Center bo nudil možnost dnevnega varstva
starejših. Tu bodo lahko preživeli dopoldan
ali pa se zgolj udeležili posameznih aktivnosti. Vsekakor bo to možnost, da čim dlje ostanejo doma, v svojem okolju. V sodelovanju
z društvi in aktivnimi posamezniki se bodo
odvijale različne aktivnosti (delavnice, predavanja, predstavitve, potopisi, koncerti …)
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Ob tem pa bo vzpostavljena spletna stran
medgeneracijski E-portal za obveščanje in
informiranje o projektu ter E-bazar za izmenjavo prostovoljnih del.
Februarja je načrtovan dvodnevni medgeneracijski tabor, na katerem pričakujemo okoli
sto domačih in tujih udeležencev.
Poudariti pa je potrebno, da center ne bo
nudil celodnevnega socialno in zdravstveno
varstvo ter bivanje kot ga zagotavljajo domovi za starejše, občanom bo nudil osnovno
varstvo in možnosti, da starejši preživijo svoj
čas čim bolj aktivno in ustvarjalno ter čim
dlje ostanejo v lokalnem okolju.
KDO?
Trenutno sem edina polno zaposlena na projektu za čas trajanja. Projekt pa, poleg svojih
delovnih obveznosti, izvaja še ekipa občinske uprave: vodja projekta gospod Bogdan
Zevnik, finančnica gospa Lidija Novak in
tehnični koordinator gospod Emil Mlakar in
župan g. Janez Komidar, ki je glavni pobudnik za reševanje problematike starejših in
je projekt ter evropska sredstva tudi pripeljal v občino. Strokovno pomoč nudi Inštitut Antona Trstenjaka in z njihovo pomočjo
se vzpostavlja in usposablja organizacijska
mreža v občinah. Prav tako bo inštitut sodeloval pri usposabljanju prostovoljcev za druženje s starejšimi, družinskih oskrbovalcev,
oskrbovancev starejših na domu (predvsem
tiste, ki doma že skrbijo za starejšo osebo)
ter računalniških parov (mlad – starejši) za
druženje različnih generacij ob računalniku.
Sodelavce pri aktivnostih iščemo preko mreže javnih zavodov, društev, aktivnih posameznikov in medijev. Kogar zanima medgeneracijsko prostovoljstvo za lepe medčloveške
odnose ali pa doma oskrbuje starejšo osebo,
ga toplo vabimo, da se vključi v usposabljanja, ki jih bo v Loški dolini izvajal Inštitut
Antona Trstenjaka. Predvsem si želimo k
usposabljanju za družinske oskrbovalce povabiti osebe, ki že, ali pa bodo v bližnji prihodnosti oskrbovale doma svojca, soseda
ali prijatelja. Oskrbovanje starega človeka je
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danes zelo zahtevna naloga, ki kljub temu da
se opravlja z veliko mero človeške ljubezni,
izčrpava tako fizično kot psihično. Z usposabljanjem želimo oskrbovalcem ponuditi
znanje, pomoč in podporo, da bi svoje delo
opravljali lažje in skupaj s starejšimi doživeli
čim več lepih trenutkov.
Informacije o tečajih in projektu najdete na
spletni strani Občine Loška dolina, na tel. št.
031 809 734, ali pa se oglasite v pisarni Medgen borza na občini (1. nadst.)
PA ZA KONEC?
Projekt se predvidoma zaključi marca prihodnje leto. A je pravzaprav šele prvi korak.
Ob uresničitvi ciljev:
 izboljšati komunikacijo in aktivnosti sodelovanja izključenih skupin v vseh procesih družbenega delovanja,
 priprava ciljnih skupin na aktivno in samostojno osvajanje znanja in pridobivanja informacij za učinkovito rabo človeških virov,
 dvig samopodobe ter pozitivno vrednotenje vseh sodelujočih v projektu,
 vlaganje v znanje, inovacije in razvoj
človeških virov, ki temeljijo na neformalnem (in formalnem) vseživljenjskem
učenju in
 razvoj pozitivnih vrednot na ravni medgeneracijskega sodelovanja, ki temeljijo
na etičnih načelih, univerzalni odgovornosti in prostovoljstvu
NAJ NASTANE CENTER DRUŽENJA
VSEH GENERACIJ, VSEH DRUŽBENIH
SKUPIN IN VSEH POSAMEZNIKOV V
KRAJU.
Ker gre za čezmejno sodelovanje, pa projekt
ustvarja tudi nova partnerstva in zbližuje
ljudi iz čezmejnega programskega območja
ter vzpostavlja možnost nadaljnjega sodelovanja, tako na ravni lokalnih skupnosti kot
tudi društev in različnih organizacij. ■

Ekipa projekta.

MGC Gaber
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Suzana Strmšek

Dež nas ni motil

www.enostavnoprijatelji.si

V soboto, 23. 8. 2014, smo v Markovcu
pripravili piknik. Markolani pa nismo kar
tako, zato smo poskrbeli tudi za naše
najmlajše. Poklicali smo Piko Nogavičko
iz Zavoda Enostavno Prijatelji, ki je prišla
kljub dežju. Z njo je prišel tudi čarovnik in
pripravila sta nam nepozabno predstavo PIKA
GRE V ŠOLO. Zabava se je nadaljevala tudi
po nastopu Pike. Otroci so izdelovali torbice,
čarovnik jih je zabaval z milnimi mehurčki,
lahko so se slikali na Pikinem konju …

Ker pa otrokom ne zmanjka
energije, so z zabavo nadaljevali
še na pikniku pozno v noč …

V Markovcu imamo tudi veliko
glasbenikov, zato je za glasbo
poskrbel ansambel »MARKOVEC«.

Za naše želodce so poskrbeli odlični
»žarmojstri«, ki so pripravljali jedi
»a la Gostilna pri Šefu«.

Markovška »slavčka«

Za konec pa bi se radi zahvalili vsem organizatorjem,
ki so imenitno poskrbeli, da je druženje Markolanov
tako dobro uspelo, vsem »žarmojstrom«, še posebej pa
Piki Nogavički ter zavodu Enostavno Prijatelji.
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Danica Zrim

Bronasti grbi
Občine Loška dolina
podeljeni
uspešnim učencem

U

čencem devetega
razreda, ki so v
letošnjem šolskem letu
zaključili osnovnošolsko
izobraževanje in ki so v
vseh letih šolanja dosegli
nadpovprečni učni uspeh,
je župan Občine Loška
dolina Janez Komidar
podelil priznanja »bronasti
grb Občine Loška dolina«.
Učenci, ki so v vseh letih
šolanja dosegli posamično
povprečno oceno najmanj
4,5 in so v letu 2014 prejeli
»bronasti grb Občine
Loška dolina« so: Eva
Sterle, Andraž Zrim, Ana
Mlakar, Manca Avsec,
Maruša Poje in Saša Bajc.
Prejemnikom priznanj
želimo uspešno
pridobivanje novih znanj
in jim kot »popotnico«
namenjamo pesem Toneta
Pavčka. ■

Piknika se je udeležilo zelo veliko vaščanov,
med katerimi je bil tudi naš župan Janez
Komidar. Da »žur« ni samo za mlade,
dokazujejo najstarejši.
Bilo nam je toplo in nismo rabili
dežnikov, ker smo imeli šotor.

Ko hodiš,
nca
pojdi zmeraj do ko
eraj do konca.
Ko hodiš, pojdi zm
e cvetice,
žn
ro
Spomladi do
enice,
pš
ele
zr
do
poleti
e,
jeseni do polne polic
ice,
alj
kr
ne
pozimi do snež
ce,
sti
vr
je
dn
za
v knjigi do
ice,
sn
re
e
av
pr
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u
v življenj
ugo lice.
dr
in
z eno
v sebi do rdečice če
vič ne drugič
A če ne prideš ne pr
a kova
do krova in praveg
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.

Spoštovane občanke in
spoštovani občani!
Občani in stranka Socialnih demokratov so mi
izkazali podporo in zaupanje, da se vam predstavim
kot kandidat za župana Občine Loška dolina.
Na različnih delovnih mestih in funkcijah tekom
svoje delovne dobe sem zasledoval dobrobit
državljanov in si prizadeval za upoštevanje
predpisov, sodeloval sem tudi pri pripravi le-teh. Spoznal sem zgradbo in
funkcioniranje občine, države, evropskih inštitucij. Vsa ta spoznanja in izkušnje
so moja prednost, saj lahko občini hitro zagotovim informacije in vire, ki lahko
prispevajo k hitrejšemu napredku.
Menim, da ni pravilno, da se zapiramo in obdelujemo vsak svoj »lastni vrtiček«
in gradimo delovanje občine le na »lepih in prijaznih besedah in dostopnosti za
posamezne strukture občanov«. Vzpostaviti je potrebno navzven odprt sistem,
ki je sposoben samostojno pridobivati informacije in pripravljati projekte in
dokumentacijo za pridobivanje sredstev. Zagotoviti je potrebno za vse občane
enakopravno obravnavo. Doseči je potrebno zaupanje, da bo vsak občan v
trenutku kakršne koli stiske brez zadrege vstopil v stavbo občinske uprave in
pridobil ustrezne informacije.
Začenja se šesti mandat od ustanovitve občine. Zametki sprememb zakonodaje
ter vizije razvoja lokalne samouprave nam nakazujejo velike spremembe, ki bodo
bistveno vplivale na delovanje občin. Razpoložljiva finančna sredstva so, tudi
zaradi svetovne krize, vedno bolj omejena, s tem pa na župane prehaja še večja
odgovornost za pravilno razporejanje proračunskih sredstev in zagotavljanje
boljših življenjskih pogojev. Prostorsko načrtovanje, prometne povezave, osnovne
komunalne storitve, potrebna skrbnost ravnanja z občinskim premoženjem so
zato osnova vsakršnega napredka občine.
V mandatu se bom zavzemal predvsem, da se:
- s prostorskim načrtom občine zasleduje priložnosti pri pridobivanju
evropskih sredstev;

- posegi v prostor izvajajo ob polnem spoštovanju
zasebne lastnine;
- uredijo komunalno opremljena zemljišča za
stanovanjsko gradnjo in za gradnjo objektov
namenjenih gospodarski dejavnosti in spodbude za
»začetnike v podjetništvu«;
- zagotovi večja družbena odgovornost gospodarstva
na območju občine;
- zagotovi redni javni prevoz med naselji znotraj občine;
- zagotovijo za občane sprejemljivejše cene komunalnih storitev ter
ustreznejša kakovost pitne vode;
- zagotovi, da bo redarska služba na območju občine delovala predvsem
preventivno, ne pa da z nenehnimi radarskimi meritvami deluje v smislu
prizadevanj polnjenja občinskega proračuna iz naslova od občanov plačanih kazni;
- od ministrstva za kmetijstvo zahteva preventivne ukrepe za zaščito pred
zvermi (medved, volk);
Možnosti razvoja obstajajo tudi na področju izobraževanja kot tudi področju
zdravstvenega varstva.
Moj prvi cilj pa je, da v okviru občinske uprave in občinskega sveta ter v stalnem
sodelovanju vaških odborov, oblikujemo takšno ekipo, ki bo delovala »od pobud
občanov, za občane« in bo garancija, da s skupnimi močni in sodelovanjem
(brez ideološko-strankarskih razprtij), s poštenim in strokovnim delom skupaj
naredi razvojni korak naprej in vsem prebivalcem občine zagotovi ustrezne
pogoje za zdrav in varen zasebni in profesionalni razvoj.
Želim si, da bi po končanem mandatu z več samozavesti in zadoščenja kot do
sedaj ugotavljali dosežene rezultate in jih primerjali z drugimi občinami.
V želji, da ne zamudite naše skupne razvojne priložnosti, vas vabim, da se
udeležite volitev in me podprete.

Hvala za vašo podporo!
Vaš kandidat Stanislav Pavlič
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Spoštovane občanke in občani Loške doline!
Rad imam Loško dolino. Rad živim v njej. Loški dolini želim le najboljše, zato
se vam predstavljam kot kandidat za župana.
Ne zanimajo me nikakršne delitve, sem neobremenjen, povezovalen in
usmerjen v prihodnost, v boljši jutri. Veliko svojega prostega časa preživim
med vami, tako mladimi kot starejšimi, zato poznam in rad prisluhnem vašim
potrebam in željam, ki morajo biti vodilo pri delovanju vsakega župana.
Zavedam se, da nimam čarobne palice, imam pa voljo, znanje in pogum, da
skupaj naredimo korak naprej.
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To pa pomeni boljšo kakovost življenja v Loški dolini, razvoj občine kot celote,
vključno z vsemi njenimi naselji. Prihodnost občine vidim v mladih, za katere
je treba ustvariti pogoje, da bodo z veseljem živeli in ustvarjali v Dolini ter s
tem tudi srednji generaciji in starejšim omogočili prijetno bivanje v domačem
okolju. Neprofitna stanovanja in nova stavbna zemljišča so eden od pogojev,
da bodo mladi videli svojo prihodnost v občini. Nadaljeval bom komunalnocestne projekte, s poudarkom na izgradnji kanalizacijskega omrežja, izgradnji
povezovalne ceste Stari trg – Markovec in na ureditvi prometa v okolici
osnovne šole. Zavzemal se bom za spodbujanje podjetniške dejavnosti,
gospodarstva, kmetijstva in trgovske ponudbe, velik potencial vidim tudi v
razširitvi turistične ponudbe. Društva morajo postati velik del družabnega
življenja v občini. Velik poudarek bom dal na socialo, vzgojo in izobraževanje
ter zdravstvene storitve, saj vsak izmed nas potrebuje socialno varnost. Pogoj
za izvedbo projektov so evropska in državna sredstva, ki jih je treba znati
počrpati. Tudi za večnamensko športno dvorano …
Ne želim, da se zadovoljimo s povprečjem, naredimo korak naprej v lepšo
prihodnost. Loška dolina je lepa občina, ima prekrasne ljudi, v katerih vidim
velik potencial za razvoj občine in vseh njenih naselij. Vse niti so v vaših
rokah, zato vas vabim, da se udeležite volitev. Naredimo korak naprej skupaj!

Zdenko Truden

MOJA VODILA
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Spoštovane občanke in
občani Loške doline!
»Ker mi Loška dolina pomeni nekaj, v kar sem pripravljen vložiti svoj čas in
svoje delo in čemur želim izkazati svojo ljubezen, bom kot župan svoje delo
usmeril v dobro vseh prebivalk in prebivalcev naše občine. Skrb za ljudi je
tisto, kar me žene naprej in kar daje pečat mojemu dosedanjemu delu. Vaše
potrebe so mi vedno na prvem mestu, vaše zadovoljstvo pa mi je največje
možno plačilo za vse narejeno.«

Janez KOMIDAR
Le dejanja štejejo!

To so besede, s katerimi sem Vas nagovoril pred štirimi leti. Danes bi jih želel
povzeti in Vas znova nagovoriti z enako mero ljubezni do domače občine in
ljudi, ki živijo tu. Preteklo obdobje štirih let je bilo zaznamovano z nenehnim
dogajanjem in spremembami, vendar pa moja vnema in energija, ki jo
usmerjam v delo, ostajata ves čas nespremenjeni in neomajni. Želje in cilji
so še vedno visoki in uresničljivi. Osredotočeni so na tista področja, ki najbolj
povečujejo kakovost bivanja v dolini, in usmerjeni k ljudem, ki smo bogastvo
in neizmeren potencial naše občine.

MOJA VODILA:

Tudi ob moji vnovični kandidaturi za župana Vam nikakor ne mislim obljubljati
nemogočega. Odločno pa Vam zagotavljam nadaljevanje začetih projektov,
dostopnost in odprtost ter pripravljenost sodelovanja in tudi začetek nekaterih
popolnoma novih projektov, ki bodo bistveno izboljšali življenjski standard v
občini. Ravnal bom po vesti in veljavni zakonodaji ter vodil finančno vzdržno
politiko občine s poudarkom na pridobivanju zunanjih finančnih virov.

Naročnik: Nova Slovenija

• Odgovorno, odprto in gospodarno
delovanja v javno korist in skupno dobro
• Strategija trajnostnega razvoja in
energetske učinkovitosti občine
• Zagotavljanje optimalnih pogojev
gospodarstvu, prostorskim in
infrastrukturnim rešitvam
• Ohranjanje ter promocija naravnih in
kulturnih danosti občine
• Vlaganje v človeške in razvojne potenciale
• Nadaljevanje dobrega sodelovanja na
mednarodnem nivoju
• Ohranitev položaja ene najbolj uspešnih
slovenskih občin

Dovolite mi, da zaključim z besedami, ki povzemajo moje prepričanje in moje
dosedanje vodenje občine: »Neomajno verjamem v ljudi, saj smo gonilo vsega
in edini, ki lahko spreminjamo svet. Del tega sveta je tudi naša dolina. Zato
vas vabim, da se udeležite volitev in skupaj z mano oblikujete spremembe na
tem majhnem, a prečudovitem koščku sveta.«
Dokazali smo, da smo skupaj močnejši in mnogo boljši v zagotavljanju
uravnoteženega razvoja in napredka občine, zato drage občanke in občani
Loške doline, vaš glas se mora slišati!

SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO
– neodvisna lista s podporo volivcev
Spoštovane
in občani
naše
lepe LoškeDOLINO
doline!
• –subvencioniranje
SKUPAJobčanke
NAPREJ
ZA
LOŠKO
neodvisnanekaterih
lista samoplačniških
s podporozdravstvenih
storitev,
volivcev
Tudi
v tem štiriletnem obdobju nas bo povezoval slogan • podpora pri delovanju in razvoju VSEH društev v občini,
»Od ljudi ZA ljudi«, saj smo odprti za konstruktivne predlo- • razvoj turizma in širitev turistične ponudbe,
Spoštovane
občanke
in občaniinnaše
lepe Loške
ge,
smo povezovalni,
neobremenjeni
zagovorniki
med- doline!
• obnova cest in realizacija cestne povezave Stari trg –
Markovec,
generacijskega sodelovanja. Imamo znanje in izkušnje, ki
lahko
pripomorejo
k
naprednejši
občini.
•
občina s »Od
posluhom
vse ljudi«,
generacije.
Tudi v tem štiriletnem obdobju nas bo povezoval slogan
ljudizaZA
saj smo

odprti za konstruktivne predloge, smo povezovalni, neobremenjeni in zagovorniki

Ključni cilji in izzivi so:
Vabimo vas, da se udeležite volitev in podprete prizadevanja
medgeneracijskega sodelovanja. Imamo znanje zainnaprednejšo
izkušnje,inkivsem
lahko
pripomorejo k
• ustvarjanje pogojev in spodbujanje podjetniške
generacijam prijazno občino.
naprednejši
občini.
Ključni
cilji
in
izzivi
so:
dejavnosti,
• večje črpanje evropskih in državnih sredstev za pripravo
Zatorej SKUPAJ NAPREJ ZA LOŠKO DOLINO:
in izvedbo
projektov,
•
ustvarjanje pogojev in spodbujanje podjetniške dejavnosti,
• revizija•projekta
večnamenske
športne
dvorane, in državnih sredstev
1 – Zdenko
Pudob
večje
črpanje
evropskih
za Truden,
pripravo
in izvedbo
• prizadevanje zaprojektov,
večjo trgovsko ponudbo,
2 – Vesna Palčič, Markovec
• ustanovitev komisije za mladinska vprašanja,
3 – Adolf Košmrl, Vrhnika
revizija
projekta
večnamenske športne dvorane,
• gradnja• neprofitnih
stanovanj
za mlade,
4 – Simona Truden, Pudob
• preživljanje
prizadevanje
za večjo
trgovsko ponudbo, 5 – Peter Špehar, Dane
• prijazno
starosti v domačem
okolju,
• spodbujanje
6 – Mojca Kovač, Ograde
kmetijstva
in dopolnilnih
dejavnosti
na
•
ustanovitev
komisije
za mladinska
vprašanja,
kmetijah,
7 – Miha Mlakar, Markovec
•
gradnja neprofitnih stanovanj za mlade,
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•
•
•
•

prijazno preživljanje starosti v domačem okolju,
spodbujanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
subvencioniranje nekaterih samoplačniških zdravstvenih storitev,
podpora pri delovanju in razvoju VSEH društev v občini,

PROGRAM STRANKE SMC
ZA LOKALNE VOLITVE
V OBČINI LOŠKA DOLINA
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»Za novo prihodnost občine« to je slogan, s katerim se
Stranka Mira Cerarja - SMC predstavlja na svoji predvolilni kampanji. Pri pregledu smernic in progama stranke
SMC, smo tudi člani lokalnega odbora SMC Cerknica - Občina Loška dolina ugotovili, da imamo skupne interese. Vseh
podrobnosti ne moremo nanizati, ker za to ni prostora, toda nekaj
bistvenih smernic pa vam bomo predstavili.
Vzgoja in izobraževanje
Zavzemali se bomo za sodelovanje pri krepitvi vzgojne vloge v
osnovni šoli in vrtcu s sodobnimi pristopi poučevanja ter učenja, krepitvi vseživljenjskega izobraževanja in medgeneracijski prenos znanj
in izkušenj.
Šport
Podpirali bomo razvoj športa v občini za vse generacije, s poudarkom
na množičnem rekreativnem udejstvovanju in razvoju vrhunskega
športa z namenom povečanja prepoznavnosti občine tako na državni kot na svetovni ravni.
Trg dela in zaposlovanje
Varnost in zaposlenost vseh generacij, iskanje skupnih rešitev za zajezitev »bega možganov« ter vrnitev le teh in sodelovanje s pristojnimi
službami pri ugotavljanju zlorab delovnopravne zakonodaje, ki posledično vplivajo tudi na zlorabe socialnega varstva.
Socialno varstvo in skrb za starejše
Zavzemamo se za varno in dostojno življenje vseh občanov, nihče naj
ne bi bil pod pragom revščine, in združitev vse socialne pomoči v dolgotrajno oskrbo. Nadaljevati z izvedbo medgeneracijskega centra, ki
bi dal mlajšim in starejšim možnost, da razvijajo svoje potenciale,
izmenjujejo znanje ter se učijo medgeneracijskega sobivanja. V tem
sklopu preučitev tudi možnost izgradnje doma za ostarele.
Zdravstvo
Zavzemamo se za kakovosti storitev v javnem zdravstvu v sodelovanju z ZD Cerknica in stališčem, da mora pri združevanju zdravstvenih
zavodov država slediti zdravstvenim potrebam in kakovostnim zdravstvenim storitvam v lokalni skupnosti.
Mladi
Aktivno vključevanje mladih v ustvarjalno družbo, zagotovitev stanovanj za mlade družine, cenovno dostopen vrtec, pridobitev certifikata »mladim prijazna občina« in javna dela za brezposelne.
Kultura in turizem
Poudarek na druženju in široko dostopno kulturo, krepitev kulturne
vzgoje in sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi. Kulturni dom v sklopu športne dvorane, varstvo kulturne dediščine, povezovanje z osnovno šolo, glasbeno šolo. Na področju turizma spodbujanje in vključevanje vseh subjektov, ki kakorkoli
upravljajo s kulturnimi in naravnimi znamenitostmi (lastnik graščine
Koča vas, gradu Snežnik, Križna jama itd.). Pri tem ustvarjanje novih
delovnim mest.

Gospodarstvo (malo gospodarstvo)
Sodelovanje z državo pri zagotavljanju finančne discipline, ki je ključnega pomena za nemoteno delo, razvoj in investicije podjetij ter obrtnikov v lokalnem prostoru.
Kmetijstvo in gozdarstvo
Kmetijstvo kot temelj prehrane in zaposlovanja na podeželju, izkoristiti
vse verige z lokalnimi proizvodi hrane in pitne vode ter zagotoviti s
strani države in ostalih pristojnih ustrezno ravnanje z divjadjo in zvermi, saj so povzročene škode v kmetijstvu nepopravljive.
Energetika
Poudarek na oskrbi z naravno energijo, posodobitev in saniranje dotrajanega Elektro distribucijskega omrežja. Pri tem vključevanje gospodarskih družb in obrtnikov.
Infrastruktura
Ključnega pomena za trajnostni razvoj kraja je tudi rekonstrukcija in
posodobitev cestne infrastrukture – predvsem posodobitev povezave z avtocesto, kar naroča povezovanje občine s pristojnim ministrstvom za čimprejšnjo uvrstitev projekta kot prednostne naloge.
Umestitev investicij na osnovi rednih potreb, rekonstrukcija mostu
Markovec in Kozarišče, protipoplavni ukrepi po stopnji ogroženosti
vasi ter modernizacija telekomunikacij (optični kabel od centrale do
vasi – širokopasovni internet).
Okolje in prostor
Učinkovito ravnanje s prostorom v občini, po sprejeti strategiji na državni ravni, skrb občine za vzdrževanje kakovosti vode, tal in zraka ter
nadaljevanje novih projektov za zdravo okolje.
Med ostalimi nalogami poudarjamo
Dvig transparentnosti in zaupanja v delo države in občine, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter vzpostaviti transparenten
sistem sodelovanja s civilno družbo.
Zavzemamo se tudi za sodelovanje občine s Slovenkami in Slovenci po svetu na področju kulture, društvenih dejavnosti, vse v okviru
svojih pristojnosti.
Smo za strokovno in transparentno delovanje občine, gospodarno
porabo javnih financ, ciljno usmerjeno za razvoj infrastrukture, optimizacijo strukture občinske uprave, za učinkovito delovanje, zmanjšati politične vplive na kadrovanje in strokovno delo občinske uprave, ki bo prijazna do vseh občanov Loške doline. Na področju turizma
analizirati in oceniti delo Zavoda grad Snežnik s ciljem izvedbe ukrepov za izboljšanje turistične ponudbe. V turistično ponudbo vpeljati
športno kolesarstvo, bivalne kapacitete, lovstvo in ribolov. Sodelovati
pri pospeševanju eko-kmetij, ekoprehrane in starih obrti.
Omogočiti načrtno in učinkovito delovanje struktur pri zaščiti in reševanju ter zagotavljanju splošne varnosti ljudi in premoženja. PGD
in civilni zaščiti zagotoviti sredstva za učinkovito posredovanje v naravnih nesrečah oziroma ujmah. Vzgoja in preventiva v cestnem prometu v sodelovanju s policijo in Medobčinskim redarstvom Postojna.

Lista kandidatov SMC za občinski svet Loške doline in Kandidat za župana Milan Jurkovič
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VRNIMO OBČINO VSEM OBČANOM; OBČINSKO REDARSTVO NAJ DELUJE S
PREVENTIVO, NE PA Z NENEHNO RADARSKO REPRESIJO; OBČINA NAJ PLANIRA
PROJEKTE V OKVIRU SVOJIH FINANČNIH ZMOŽNOSTI ; OBČINA JE DOLŽNA
ZAGOTAVLJATI SPREJEMLJIVE CENE OSNOVNIH DOBRIN (VODA, KOMUNALNE
STORITVE) ; OBČINSKA UPRAVA MORA BITI ZGLED RACIONALNEGA IN ZAUPANJA
VREDNEGA POSLOVANJA; OBČINA MORA POSTATI ZAUPANJA VREDNA
INSTITUCIJA.

1.

Stanislav Pavlič

2.

mag. Armida
Bavec

3.

Tadej Jerman

Potrebna je odprtost in dostopnost za ideje in potrebe vseh občanov.

4.

Slavica Čuk

Občina in gospodarstvo na njenem območju ne moreta le sobivati,
potrebno je medsebojno sodelovanje in iskanje skupnih priložnosti.

5.

Viktor Prosenc

Prostorski načrt občine pomeni veliko neizkoriščeno priložnost za
pridobivanje evropskih sredstev.

6.

Armanda Pavlič

V občini je potrebno zagotoviti komunalno opremljena zemljišča za
individualno stanovanjsko gradnjo.

7.

Luka Kovač

V prihodnje bo potrebno več pozornosti posvečati spodbujanju
podjetništva, zlasti začetnikom. Delovna mesta so edini temelj socialne
varnosti.

8.

Marija Sterle

Občina mora spodbuditi delo vaških odborov in jim zagotoviti sredstva za
kritje osnovnih materialnih stroškov.

9.

Blaž Lipovac

Naselja znotraj občine mora povezovati tudi javni prevoz.

10.

Branka Turšič

Občina je dolžna zagotoviti sprejemljivejše (nižje) cene vode in smeti.

11.

Adam Matičič
Strle

12.

Anton Mohorič

Občina si mora prizadevati, da bo redarska služba na območju občine
delovala predvsem preventivno in vzgojno, ne pa da z namenom
polnjenja proračuna izvaja nenehne represivne ukrepe z radarskimi
meritvami.
Občina mora nemudoma predlagati in zahtevati od Ministrstva za
kmetijstvo, da preventivno ukrepa glede zveri (volk, medved) v
neposredni bližini naselij.

13.

Monika Debeljak

Vsakdo, ki opravlja javno funkcijo, mora poznati javni interes in ga
zastopati. Občinska uprava mora vse občane obravnavati enakopravno.

14.

Ljubica Bavec

S poštenim in strokovnim delom, brez ideološko - strankarskih razprtij,
skupaj naredimo razvojni korak naprej.

Znanje, sposobnost in voljo za vodenje občine imam. Zato bom
zagotovil, da se sredstev občinskega proračuna ne troši več za
investiranje v objekte, ki jih mora iz državnega proračuna vzdrževati
država.
Potrebna skrbnost in premišljeno ravnanje z občinskim premoženjem je
osnova vsakršnega napredka občine.

PROGRAM NEODVISNE LISTE SSM – SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

5

1. Da ustanovimo neodvisno listo SSM - Skupaj smo močnejši!, smo se odločili, ker:
• smo že dokazali, da smo sposobni aktivno pristopiti k razreševanju, vodenju, povezovanju in vključevanju celotne lokalne
skupnosti v Loški dolini;
• smo komunikativni in odprti za dialog z občani;
• prihajamo iz različnih vasi in smo sposobni prepoznati problematiko v posameznih delih Loške doline;
• želimo stopiti skupaj in preseči delitve med občani;
• imamo različna znanja in sposobnosti, ki jih želimo uporabiti pri reševanju vsakdanjih izzivov.
2. Zavzemali se bomo za:
• prometno preureditev Starega trga z ureditvijo dodatnih parkirišč;
• posodobitev vodovodnega sistema v Babnem Polju in dokončno ureditev preskrbe s pitno vodo v Loški dolini;
• obnovo cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti občine kot tudi v pristojnosti države;
• geodetske izmere in odkup zemljišč, ki niso v lasti občine in so javnega pomena;
• ureditev okolice pokopališč z ureditvijo parkirnih prostorov;
• obuditev projekta o izgradnji obvoznice Kozarišče - Zatrep;
• sodobno internetno infrastrukturo tudi v oddaljenih vaseh Loške doline;
• spodbujanje pridelovanja lokalnih pridelkov z možnostjo grosistične prodaje;
• spodbujanje turizma v Loški dolini (povečanje prenočitvenih kapacitet, izboljšanje turistične ponudbe, boljša promocija
turizma, samozaposlitev …);
• večja vloga vaških odborov pri urejanju vasi;
• podpirali bomo nadaljnjo ureditev komunalne infrastrukture v Loški dolini z rednim vzdrževanjem že obstoječe;
• podpirali bomo vse oblike društvenih dejavnosti in povezovanja v lokalni skupnosti.
3. Zakaj podpora kandidatu za župana Janezu Komidarju?
Lista SSM – Skupaj smo močnejši! smo se soglasno odločili, da podpremo kandidaturo Janeza Komidarja za župana Občine Loška
dolina. S svojim dosedanjim delom v tem mandatu je dokazal, da je kos tekočim težavam v občini, hkrati pa je sposoben prepoznati
dolgoročno problematiko Loške doline. Tako je bilo v preteklosti izpeljanih veliko projektov, ki so bili in bodo še naprej ključni za
blaginjo celotne lokalne skupnosti v prihodnosti. Kandidat Janez Komidar pa ima za naprej odprtih še nekaj tekočih (tudi obsežnejših)
projektov, ki jih želi v okviru svojega program uresničiti tudi v naslednjem štiriletnem obdobju. Vidno se zavzema za zadovoljstvo in
dobrobit vseh občanov, saj je njegova ključna odlika predvsem dostopnost in odprtost za dialog z vsemi prebivalci Loške doline.
Vrstni red neodvisne liste SSM – Skupaj smo močnejši!:
Franjo Bukovec – Stari trg, Marija Mlakar – Iga vas, Damjan Janeš – Lož, Irena Pukšič – Kozarišče, Janez Antončič – Iga vas, Marjetka
Troha – Babna Polica, Denis Žagar – Babno Polje, Anemarija Štefančič – Pudob, Rok Strle – Pudob, Sara Šepec – Podlož, Boris Koren –
Podcerkev, Igor Palčič – Iga vas
Na lokalnih volitvah 5. 10. 2014 zaupajte svoj glas naši listi in nam omogočite, da s skupnimi močmi delamo v dobro naše občine in
ljudi, ki živimo v njej. GLASUJTE ZA NAS.
Vodja liste:
Franjo Bukovec
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Janez KOMIDAR
za župana

Odgovor za Loško dolino.

ZA NAŠE KRAJE, LJUDI IN
NAŠO PRIHODNOST
Soobčanke in soobčani Loške doline!

6

Kandidatke in kandidati NSi
za svetnice in svetnike v občinskem svetu
občine Loška dolina

1. Janez KOMIDAR , Nadlesk

Veseli smo vsega, kar je v Loški dolini do danes narejenega, hkrati
pa se z vso odgovornostjo zavedamo, da je potrebno še veliko
postoriti, in da nas v prihodnjih letih čaka še zelo veliko trdega dela.

2. Majda ŠRAJ MIHELČIČ, Viševek

Ni nam vseeno za prihodnost naših krajev in ljudi, zato smo
s svojimi idejami, znanjem, voljo in časom pripravljeni aktivno
sodelovati pri razvoju Loške doline, pri ohranjanju tega, kar
smo dobili od naših prednikov, kar imamo danes, ter pri graditvi
novega – z mislijo tudi na prihodnje rodove. Seveda pa ne smemo
pozabiti na naše korenine, izročilo naših prednikov in našo
identiteto. Če se bomo tega vsi zavedali ter na teh vrednotah
gradili tudi naše medsebojne odnose in celotno podobo krajev,
lahko z gotovostjo zatrdimo, da nas ni strah za prihodnost naše
Loške doline.

4. Janja MLAKAR, Viševek

Podpiramo izvedbo vseh začetih aktivnosti ter celoten
program, ki ga za prihodnje obdobje načrtuje Janez Komidar,
prvi na naši listi, sedanji župan in kandidat za župana.
Naša skupna skrb je in bo še dodatno namenjena pridobivanju
investitorjev ter nepovratnih evropskih sredstev in s tem:

•

podpori razvoja gospodarstva, znanja, zaposlovanja,
podjetništva in turizma;

•

investicijam na področju infrastrukture ter
skrbi za čisto okolje;

•

medsebojnim človeškim odnosom, sodelovanju z društvi ter
skrbi za kvalitetne družbene in socialne vsebine;

•
•

varnosti v cestnem prometu;
prepoznavnosti Loške doline –
naše naravne ter kulturne dediščine.

3. Jakob LEVEC, Pudob
5. Frančišek KOMIDAR, Klance
6. Janja STRLE, Podgora
7. Janez PONUDA, Pudob
8. Marica PETRIČ, Podlož
9. Borut KRAŠEVEC, Stari trg
10. Helena OŽBOLT, Babno Polje
11. Boris ŽAGAR, Dane
12. Sonja DEBELJAK, Podgora
13. Janez KANDARE, Šmarata
14. Pavla LAVRIČ, Lož

To je moj svet
Vkovana sem v tišino teh ograd,
ki jih obkroža venec mladih lesk,
ko v noči v njih lovi se lunin blesk,
se zdi ta svet v vsej revščini bogat.
Utopljena sem v razkošno pesem host,
ki jim je dobro ob nogah Snežnika,
čim dalj poslušam jo, tem bolj me mika
in je kot nerazrešena skrivnost.
…
To je moj svet in taka v njem sem jaz.
(Marička Žnidaršič)

Avtor fotografije: Borut Kraševec

Stanko Grl
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Verjamem, da lahko s svojimi idejami
pomagam k razvoju kraja.
Podprite me s svojim glasom.
Kandidatka za občinsko svetnico,
Martina Rupar

S svojo mladostjo in vztrajnostjo ter željo
po spremembah se bom zavzemal
za pravičnost.
Podprite me s svojim glasom
Kandidat za občinskega svetnika,
Marko Čuk

1

TI MOJA DEŽELA
Oh, kako lepe ste naše planine,
lepa so polja ta posejana,
potoki in jezera žejo gasijo,
z rožami vsa je posuta poljana.
V polju kozolec vabi še kmeta,
da zlato pšenico zopet poseje,
škrjanček pa pesmico svojo drobi
in srca nam naša zopet ogreje.
Na griču že trta ponuja svoj grozd,
da dala bo vince rujno, opojno,
požirek razvezal bo jezik in grlo,
ko kmet si obrisal čelo bo znojno.
Tu lipe cvetoče ponosno stojijo,
v hladu pod krošnjo se popotnik ustavi,
tu že stoletja v vetru šumijo,
da roka tu roko rojaku pozdravi.
Še vedno gozdovi nam šepetajo
in gorske cvetlice krasijo še stene,
lepa je lepa ta moja dežela,
saj lepše jaz videl še nisem nobene.
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Anđelka Pogorilić

Marička Žnidaršič
31. 8. 1914-16. 11. 2014

stoletnica rojstva notranjske pesnice

P

esnica Marija - Marička Žnidaršič se
je rodila 16. novembra 1914 v Starem
trgu pri Ložu, materi Mariji r. Avsec, doma
s Knežje Njive, in očetu Janezu, bajtarju in
tesarju. Oče je še pred njenim rojstvom padel na fronti v Karpatih v prvi svetovni vojni,
star komaj petindvajset let. Čas, v katerem
se je rodila, in odsotnost očeta sta jo globoko zaznamovala. Vse življenje je hrepenela
po varni očetovi bližini. Delno ga je lahko
nadomestil stari oče Jernej, razgledan in napreden človek, ki je njeno otroštvo obdal s
pravljicami iz snežniških gozdov. Te pravljice so ji burile domišljijo in so gotovo veliko pripomogle h kasnejši ustvarjalni poti.
Ovdovela mati se je vnovič poročila z domačinom ‒ »Amerikancem«, Francem Gregoričem, tihim in dobrim človekom, ki je za
Maričko lepo skrbel. Očim je bil po domače
imenovan Jerišev, zato so Maričko ljudje večinoma poznali kot Jeriševo Micko. Pesničin
pravi oče, ki je padel v prvi svetovni vojni, pa
je bil po domače imenovan Ravšljev. Po prvem očetu je bila torej Ravšljeva, po drugem
pa Jeriševa. Nekateri, ki so poznali pesničino
družino, uporabljajo obe domačijski imeni.
Enajstletna Marička je v osnovnošolskem
zvezku, ki ga hrani ga. Kristina Sterle, pisala
tudi o svoji družini:

»Pobudo za pisanje pesmi mi je dalo
morda prav to moje malce nenavadno
življenje, ki sem ga morala živeti, silno
hrepenenje po očetu, ki se je iz leta v
Marička z mamo (vir: D. Slapar)

» … Mama je rojena na Knežji njivi. Rojena je bila 27. septembra 1888. Deset let
je morala biti mama sama. Mnogokrat je
jokala, ko se je spomnila na rajnega ata.
Spominjam se svojih mladostnih dni, ki
sem jih preživela v materinem naročju.
Koliko bridkosti in trpljenja je prestala
moja mama v desetih letih. Stari ata so
doma iz Bločic. Rojeni so bili 22. avgusta
1857. leta. Stari ata so bili tudi v vojni, v
Bosni in Hercegovini. V Bosni in Hercegovini so bili dve leti. Potem so šli iz Bileka
v Dunajsko novo mesto. Od tam pa so šli
domov na svoj dom. Stari so sedaj 68 let.
Mama se je poročila v drugo. Moj novi ata
je bil prej v Ameriki v mestu Klivlandu. Še
kot majhen deček, je šel s svojim očetom,
ko je bil star 6-7 let v Ameriko. A kmalu
po tem se je vrnil s svojim očetom domov.
A kmalu čez par let je šel zopet v Brazilijo.
V Braziliji je bil 4 leta. Takrat je bil star
16 let. A prišej je nazaj, ko je bil star 20
let. Potem je šel k vojakom. Ko je prišel od
vojakov nazaj, je šel sam v Ameriko, v mesto Klivland. Tam je bil 12 let. Potem se je
vrnil domov in se poročil z našo mamo. Je
zelo velik močan in bolj rujave kože … «.
Osnovno šolo je šest let obiskovala v Starem
trgu. Marički je kot starotrški šolarki ostal v
neizbrisnem spominu učitelj in šolski upravitelj Ivan Mercina, doma z Vipavskega, ki je
prepoznal in spodbujal njen slikarski, pevski, recitatorski in pesniški dar. Čeprav jo je
učitelj Mercina bolj spodbujal k študiju petja, je Marička želela nadaljevati šolanje na
učiteljišču. Hrepenela je po izobrazbi, a ji je
ta ostala nedosegljiva ob tako skromnih ži-

leto bolj stopnjevalo, in nazadnje želja
po ljubezni, ki sem jo tako pogrešala,
vse to mi je potiskalo v roke svinčnik in
papir, zakaj nekomu se vendarle moraš
zaupati.«

Franc Gregorič - Maričkin očim (vir: D. Slapar)

vljenjskih razmerah. Šolanje je šele pozneje
nadaljevala na meščanski šoli na Rakeku, ki
je bila najbližja višja šola.
»Čas je pač krojil moje življenje po svoje in ni
pustil, da bi si ga krojila sama …«
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Kljub boleči življenjski izkušnji je bila Marička Žnidaršič vseskozi predana literarnemu in kulturnemu delu. Znana po izredno
lepem sopranu je prepevala v pevskem zboru, pred drugo svetovno vojno pa se je aktivno vključila v domače Društvo kmečkih
fantov in deklet. Starejši prebivalci doline še
pomnijo, da je igrala glavno vlogo v gledališki igri Pri belem konjičku, ki so jo uprizorili člani društva. Pesniti je začela že pred
vojno in prvence je začela objavljati najprej v
mesečniku Bogoljub, potem pa v dekliškem
katoliškem mesečniku Vigred. Njen pesniški
svet je zaživel šele ob srečanju z bloškim pesnikom Ivanom Čampo, ki so ga pozneje Italijani ustrelili, in s pisateljem dr. Bogomirom
Magajno. Prijateljstvo z Magajno, ki ga je
stkala preko pesnika Ivana Čampe, je v Marički ponovno spodbudilo ustvarjalno silo.
Dopovedoval ji je, da šole ne delajo pesnikov, pesnik se mora roditi. Magajna je bil tisti, ki jo je iz Marije preimenoval v Maričko,
podpiral jo je v literarnem prizadevanju in
se zanjo tudi zavzel. Tako je pred začetkom
druge svetovne vojne Marička Žnidaršič odšla v Ljubljano in se zaposlila v knjigoveznici
Jugoslovanske tiskarne. Med vojno se je vrnila v Loško dolino in se aktivno vključila v
osvobodilno gibanje. Tudi sama je leta 1941
prebila sedem tednov v tržaškem zaporu v
ulici Coroneo.
V hudih časih še tisti, ki niso rojeni pesniki,
primejo za svinčnik in svoja občutja prelijejo v verze. Kar je doživljal notranjski človek
med vojno, je Marička izražala v pesmih in
med ljudmi. Bila je prepričana, da pesnik v
težkih časih, ko narod trpi, ne sme molčati,
ampak mora z ustvarjalnostjo podpirati skupni boj. To je postal poglavitni cilj njenega
ustvarjalnega prizadevanja. Čeprav je Marička Žnidaršič pisala, odkar je lahko držala
svinčnik v rokah, jo je na mesto, ki ga ima
kot pesnica danes, prineslo ravno obdobje
druge svetovne vojne. Njene pesmi so recitirali na mitingih, recitirala jih je tudi sama,
objavljala je v partizanskih glasilih, pisala
govore zase in za druge, govorila ob slovesu od ustreljene učiteljice Štefke Prešernove.
Takrat je Marička postala pesnica upora, trpljenja, zmagoslavja in upanja.
Po vojni je opravila časnikarski tečaj in nato
delala v uredništvih Ljudske pravice in Delavske enotnosti vse do leta 1952, ko se je zaradi krhkega zdravja vrnila domov, v Loško
dolino, v kraj, ki mu je tako zvesto pripadala
do konca. Po materini smrti je prodala domačijo in se je vrnila v Ljubljano, kjer je bila
bliže kulturnemu in književnemu utripu.
Družba pisateljev, med njimi France Bevk,
Tone Seliškar in še nekateri, so jo spodbujali
in ji pomagali. Razvila se je v pesniško osebnost, ki jo stroka v slovenskem pesništvu
postavlja ob pesnice, kot sta Vida Taufer in
Lili Novy.

LJUDJE IZ SOSESKE

Umrla je 31. avgusta 1986, pokopana pa je
na pokopališču pri Svetem Martinu v Podcerkvi.

O PESNIŠTVU
MARIČKE ŽNIDARŠIČ
Tematski poudarki poezije Maričke Žnidaršičeve so vojna, navezanost na domačo pokrajino in zemljo, pa tudi zastrta intimnost,
osamljenost, trpka ljubezen in poslavljanje.
Po vojni je v njenem snovanju prevladala
ljubezenska lirika. Pesničin odnos do sveta
je izrazito čustven in prav ta čustvenost ji
ustvarja odnose in razmerja do sveta. Notranjska, zemlja gozdov, dolgih tihih večerov, meglenih deževnih dni – to je njen svet.
Ta svet živi v njenih pesmih, ona živi v tem
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svetu. Pokrajina nudi njenemu doživljanju
zavetje in sprošča njen duhovni svet. Pesmi
pričajo o občutljivo, pesniško dovzetni duši,
ki čuti iskreno potrebo, odzvati se v ritmih
in besedi na drobne čustvene vzgibe, ki v
njej prebujajo življenje. Zato je vsaka njena
pesem, naj bo še tako izrazito pokrajinska,
izpoved njenega razpoloženja.
Svoje delo je zapustila v pesniških zbirkah
Pesmi izpod Snežnika (1950), Človek in zemlja (1952), Nalomljena veja (1957), Ugasla
luč (1965) in Ko je prihajal dan (1975).
Zbirka Pesmi izpod Snežnika (1950) obsega okrog 60 pesmi, ki so motivno bogate in
razgibane; od vojnih pesmi, internacije in
borbe slovenskega človeka za zemljo, preko
naravnih lepot zemlje, do ljubezenskih pesmi in pesmi o domačem kraju. Žalost in tr-

Pevski zbor, l. 1938: župnik Hafner v prvi vrsti v sredini; Marička v drugi vrsti, druga z leve
(vir: M. in L. Avsec, Knežja Njiva)
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pljenje pesnici nista tuja, vendar je osnovni
ton življenjska vedrina. V pesmih se vedno
vrača k naravi, ki je le zunanji okvir, kamor
vpleta svoja občutja. Značilnost te poezije je
v akvarelnem slikanju pokrajine s preprostim izrazom. V tej preprostosti se skriva vsa
lepota njene vklenjenosti v notranjski svet –
jezero, polja, gozdovi, zemlja in ljudje.
Jeseni, ko zlati se drevje v hosti
in dež drobi na okna dan na dan,
k nam iz podzemskih bisernih dvoran
prijatelj drag neslišno pride v gosti.
In pod gozdove Javornikov leže,
kot zvest čuvaj pokoren, tih in vdan,
le včasih gre čez mejo, tja do Dan,
Lipsenja, Cerknice in vse obseže.
Ko neha dež in sonce ga obsije,
je kakor dragocen srebrni pas,
pripet narahlo od vasi na vas,
In nam vso zimo veže domačije.
(Pesmi o Cerkniškem jezeru I.)

LJUDJE IZ SOSESKE

Zbirka Nalomljena veja (1957) je razdeljena
v tri razdelke: v prvem so zbrane pokrajinske
podobe, v drugem erotične pesmi, v zadnjem
predsmrtne refleksije. To je le formalna razdelitev, kajti v knjigi odločno prevladuje en
sam motiv – ljubezen. Pokrajina, ki ni več
samo Notranjska, temveč se razprostira od
morskega obrežja do prekmurske ravnine, je
postala samo okvir za osebno doživetje, prežeto z ljubezenskim hrepenenjem, z erotiko,
pa tudi s tragičnim prizvokom predsmrtne
slutnje. Nemir srca je jedro, iz katerega raste
celota; zamorjena, brezupna, samotna, a v
bistvu sanjsko navdahnjena ljubezen, ki prepleta vse verze in motive. Nalomljena veja je
njihov simbol.
Pesniško zbirko Nalomljena veja je Marjan
Tavčar v celoti prevedel v novogrščino.
Ob meni on
in jaz ob njem,
v obeh je skrit nemir srca.
V zaveso veter je zašel
in se nenehno z njo igra.

Vkovana sem v tišino teh ograd,
ki jih obkroža venec mladih lesk,
ko v noči v njih lovi se lunin blesk,
se zdi ta svet v vsej revščini bogat.
(To je moj svet)

Ugasla luč (1965) predstavlja izbor njene
lirike – od vojnih pesmi, pesmi posvečenih
domači zemlji, pesmi neutešenega ljubezenskega hrepenenja do zadnjih vase obrnjenih
in z mislijo na neizpolnjeno ljubezen in smrt
prežetih pesmi. Knjiga je izšla ob pesničini
petdesetletnici s spremno besedo Line Legiša.
Peta pesniška zbirka Ko je prihajal dan
(1975) s spremno besedo Erne Muser in ilustracijami Metke Krašovec je izšla priložnostno, kot izbor vojnih in pokrajinskih motivov. V pesmih je združila domačo pokrajino
in njene lepote tako z ljudmi kot s tragičnim
vojnim časom. To je poezija, ki je morala
nastajati takšna, kot je, ker sta jo narekovala
tako nuja kot čas.
Objavljala je tudi spominsko prozo in literarno publicistiko.
V zgodnji povojni dobi se je poizkusila v
prozi: Njeni trije sinovi, Skupina štiridesetih, Luč pod Snežnikom, Materin poročni
prstan, V dolini pod Snežnikom.

Ker jaz sem tiha, on je tih,
a v nama skrit je en sam vzdih.
Na steno žarek se je ujel,
še naju zraven je objel.

Zgodovinske in naravne znamenitosti domače pokrajine je slikovito opisala v prispevkih, objavljenih v periodiki, kar je razvidno iz bibliografije njenih objav.

Pri meni on,
ob njem sem jaz,
na dnu obeh pa žalost spi.
Toplo je zunaj, v naju mraz.
Na steni ugaša sonca sij.

Pisala je o slovenskih književnikih – Otonu
Župančiču, Francetu Bevku, Bogomirju Magajni, Karlu Destovniku – Kajuhu in Tonetu
Seliškarju.

(Nemir srca)

V drugi zbirki Človek in zemlja (1952) je
pesnica zbrala najboljše pesmi iz prve in jim
dodala nove. V njih izpoveduje ljubezen do
zemlje, medtem ko njen intimni svet ostaja
zastrt. Opazen je tudi premik k motivom
minevanja in smrti, čeprav se bolj oklepa
domačijskega realizma. Spontano in iskreno
izraža, kako čuti in doživlja svojo Notranjsko, svet okrog Snežnika, sivo in puščobno
zemljo, mehkobo gmajn, trpko vabljivost
brinja, tišino tal, ki jih je treba trudoma obdelovati, da poplačajo človeku delo rok. S
preprostimi besedami govori o svoji ljubezni
do svobodnega človeka na svobodni zemlji,
o materi, pa tudi o svoji ljubezni do sveta, ki
mu pripada.
Ilustracije Lojzeta Perka se skladno prilegajo
obliki in vsebini pesmi, včasih le dopolnjujejo verze, drugič pa so kot samostojna občutja
ob predlogi.
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Zbrala in uredila je zbirko izseljenskega pesnika Jacka Tomšiča: Pognale so na tujih tleh
(1968).
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sobi. Knjižnica hrani pesničino knjižno zapuščino – okrog 900 knjig, serijskih publikacij in fotografij. Med knjigami so pomembna
dela domače književnosti, podarjeni izvodi
bolgarskih in grških književnikov ter dragoceno gradivo s posvetili pisateljev in pesnikov. Gradivo je katalogizirano in skrbno
urejeno v starotrški knjižnici. 

Tudi na glasbenem področju ji lahko prisluhnemo. Njena pesniška govorica izvira iz
domačijskega realizma, iz temeljev ljudske
pesmi, odlikuje se po preprosti prispodobi
in melodiji, zato je več njenih pesmi uglasbenih: Talci, Za prvi maj, In spet, Vetru, Pomlad ob morju in Prednočje.
V povojni dobi je objavljala otroško poezijo
v slovenskih berilih ter v otroški in mladinski periodiki, največ v Pionirju, Pionirskem
listu, Cicibanu, Galebu, Barčici … Njene
pesmi so ilustrirali Ančka Gošnik - Godec,
France Slana, Jože Ciuha, Roža Piščanec in
drugi znani ilustratorji.
Proza za otroke in mladino odseva pesničino otroštvo, navade in razmere v Loški dolini med vojnama in kot taka je pomemben
dokument časa. Snov je avtorica črpala iz
vsega tistega, kar je v svojem domačem kraju
kot otrok tudi sama doživela, videla, slišala
in si predstavljala. Vsa doživetja so trdno obtičala v njej, da bi se pozneje izživela v umetniškem upodabljanju.
Njena domišljija se je bogatila tudi v razposajeni otroški družbi. Tako piše v avtobiografski zgodbi Očetove barve:
» … Spominjam se, da je nekega vročega
poletnega popoldneva odšla mama na njivo plet strnišče. Mene je pustila na vrtu,
kjer sem med vrbami imela vse polno domov in skrivališč. Z njo na njivo nisem hotela za vse na svetu, če pa me je prisilila,
da sem šla, je imela z mano samo križ in
skrbi. Tisti dan mi je torej uspelo in me je
pustila doma. Naročala mi je, naj nikar ne
zvabim vseh starotrških otrok na vrt, ker
bomo potlačili vso travo. Z mano pa je bilo
tako: če so me videli otroci na vrtu samo,
se jim je zdelo to posebno imenitno in radi
so se mi pridružili. Seveda je mama vsakokrat poznala, kadar so prišli. Bila so obrana jabolka, potlačena je bila največja trava, včasih je bil celo plot polomljen, saj se
je vlekla čezenj cela procesija otrok, mnogokrat so bile celo rože v malem vrtičku
pred hišo polomljene in pomendrane. Za
vse to sem jih morala preslišati jaz in čestokrat je tudi padalo po zadnji plati …«.

Skoraj pravljične in neminljive vrednosti so
tudi njeni osnovnošolski zvezki, v katerih
kot enajstletna deklica opisuje svojo družino, pot v šolo, šolski izlet v Golobino ali pa
semenj v Ložu. (Na sejmu – 19. 2. 1926)
»Danes je v Ložu semenj. Tudi jaz in moj
ata sva se napotila na semenj. Šla sva mimo
lepega travnika, kjer so cveteli zvončki in
trobentice. Kmalu od tam pa sva zagledala kolibe. Šla sva potem skozi staro mesto
k maši k svetemu Roku. Šla sva skozi lepo
ravninico, kjer se je gnetlo vse polno goveje
živine, kakor konji, krave in drugo.
Ko sva šla od službe božje, sem videla staro
ženico, ki si je brisala solze, ker je morala
prodati svojo lepo kravico zaradi prevelikega uboštva. Mešetarji se prepirajo. Tam stoji mnogo kolib. Neki kramar je tudi nama
ponujal svojo ribniško robo in jo hvalil.
Kmalu potem sva šla k bližnji mizi. Tam mi
je kupil ata nekaj bonbonov, čokolade in
piškotov.
Včasih pridejo na semenj tudi cigani in kupujejo ali prodajajo svoje mršave konjičke.
Čez nekaj časa pa sva šla v bližnjo gostilno
na kosilo. Po kosilu sva se napotila domov.«
Marička Žnidaršič je pesnica Notranjske.
Literarni zgodovinar Stanko Janež je zapisal,
da ni slovenske pesnice, ki bi tako živo čutila
s svojimi rojaki in jim v svojem ustvarjanju
postavila trajen umetniški spomenik.
»Iz njenih pesniških knjig veje topla ljubezen
do rodne zemlje, želja po človečnosti med
ljudmi in govori v njih v poplemeniteni
govorici in izbranih pesniških podobah
notranjska zemlja s svojimi ljudmi,
upi, trpljenjem, delom, pričakovanjem,
hrepenenjem, razočaranji, tišino in mirom.«
S. Janež
S svojim delom in predanostjo kraju je nedvomno zaslužila, da ohranimo spomin nanjo, zato knjižnica v Starem trgu pri Ložu že
10 let nosi ime po njej. Z novo zgradbo knjižnice je leta 2004 tudi knjižna zapuščina Maričke Žnidaršič dobila prostor v spominski
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Dragan Ignjić

Kosec
njegov gib je bil enak.
sem in tja, sem in tja.
molčal je in se spet za
en trenutek ustavil.
nabrusil je staro koso.
čelo se mu je oznojilo
in Sonce mu ni prizanašalo.
kosec.
sam na travniku med
veliko travo. njegov gib
je bil močan – sem in tja.
v mračnem večeru še vedno
stoji sam. njegov gib se spet
ponavlja, kot nič kolikokrat
v dnevu do sedaj.
kosec.
spet obstane.
delo zaključi, koso spet nabrusi
in gre utrujen proti domu.
jutri je nov dan,
stari kosec bo spet tam
– na travniku, kjer je
v poletni vročini doma.
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Anđelka Pogorilić

Prispevek k bibliografiji Maričke Žnidaršič
ob stoletnici rojstva 1914-2014
… in tisto, kar je v meni spalo,
se zlije v zbrano melodijo.

P

ričujoči prispevek k bibliografiji obsega
čas od leta 1938, ko so bile v revijah Bogoljub in Vigred objavljene prve pesmi Maričke Žnidaršič, do leta 2008.
Za popis so bili uporabljeni temeljni bibliografski priročniki: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova Leksikografskega
zavoda iz Zagreba, Slovenska bibliografija.
Knjige (1945–2010) in Slovenska bibliografija. Članki (1945–1979), računalniški vzajemni katalog (COBIB) in bibliografski zapisi
v računalniški zbirki Slovenska bibliografija
– članki, ki popisuje članke od začetkov slovenskega periodičnega tiska do leta 1979.
Neizčrpen vir informacij je nudila tudi Digitalna knjižnica Slovenije s celotnimi besedili
serijskih publikacij. Uporabljeni viri popisujejo objave Maričke Žnidaršič in z njo povezane objave bolj ali manj popolno. Pri popisovanju je bila izjemnega pomena zapuščina
Maričke Žnidaršič, ki obsega približno 900
enot knjižnega gradiva in periodike z njenimi objavami. Kljub temu je bil manjši del objav popisan po sekundarni literaturi in zavedam se, da je kakšna objava tudi spregledana.
Manjkajo zlasti prispevki, ki jih je objavljala
med drugo svetovno vojno v ciklostilskem listu Med Rogom in Dolomiti, Ljudski Pravici,
Primorski Slovenki in v Partizanskem tisku.
Gradivo je urejeno v smiselne vsebinske
sklope ter kronološko. Bibliografski podatki
prinašajo le osnovne podatke. Celoten prispevek s kazali je objavljen na spletni strani
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
Prispevek je nastal ob stoletnici rojstva starotrške pesnice z namenom, da pripomore k njeni boljši prepoznavnosti, zlasti na
Notranjskem in v domači Loški dolini, ki
se tako živo prepleta skozi njene pesniške
podobe. Na literarnem nastopu notranjskih
pisateljev na Prešernov dan 8. februarja 1965
v Cerknici je pesnica med drugim povedala:
» Četudi so me razmere nekako prisilile, da
sem se iz Starega trga premaknila v Ljubljano, se je podoba notranjske zemlje tako živo
zarisala vame, da se ne bo dala izbrisati več.
Notranjska s svojimi gmajnami in ogradami, s
Snežnikom in Cerkniškim jezerom, s skrivnostno Rakovo dolino in v pravljico odeto Slivnico, bo živela v meni do konca dni. Notranjska
– oaza lepote in miru – h kateri se bo vedno
zatekalo utrujeno srce …«.

I. POEZIJA
1. SAMOSTOJNE ZBIRKE
Pesmi izpod Snežnika / [ilustriral Stane
Kregar]. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1950
(Mlada pota).
ŠMIT, Jože: Marička Žnidaršič: Pesmi izpod
Snežnika. - V: Slovenski poročevalec. –
ISSN 1318-4946. – 12, št. 17 (20. 1. 1951).
LEVEC, Peter: Pesmi izpod Snežnika. - V:
Ljudska pravica. – ISSN 1318-5152. –12, št.
21 (25. 1. 1951).
PAVČEK, Tone: Ob prvi pesniški zbirki
Maričke Žnidaršič. - V: Mladinska revija. –
ISSN C503-3540. -6, št. 7 (1950/1951), str.
440–443.
MEJAK, Mitja: Kaj je in česa ni. V:
Mladinska revija. – ISSN C503-3540. – 6, št.
7 (1950/1951), str. 443–445.
JANEŽ, Stanko: [Žnidaršič Marička: Pesmi
izpod Snežnika]. -V. Delavska enotnost. –
ISSN 0011-7722. – 7, št. 11 (9. III. 1951).
HOFFMAN, Branko: Pesmi izpod
Snežnika: pesniška zbirka Maričke
Žnidaršič, ilustriral in
opremil Stane Kregar, izšla v zbirki Mlada
pota, založila Mladinska knjiga;
Ljubljana 1950. - V: Nova obzorja. – ISSN
1318-5985. - 4, št. 6 (1951), str. 405–407.
VIVOD, Mirko: Še o Pesmih izpod
Snežnika. - V: Nova obzorja. – ISSN 13185985. - 4, št. 6 (1951), str. 407–408.
Človek in zemlja / [knjigo je ilustriral Lojze
Perko]. V Kopru, Primorska založba, 1953.
BORKO, Božidar: Notranjska v pesmih
Maričke Žnidaršičeve. - V: Ljubljanski
dnevnik. – ISSN 1318-4504. - 4, št. 36
(1954).
KOVIČ, Kajetan: Notranjska v verzih
Maričke Žnidaršič. - V: Ljudska pravica.
Borba. – ISSN 1318-5152. - 19, št. 15 (19. I.
1954), str. 10.
NOVY, Lili: Človek in zemlja: pesniška
zbirka Maričke Žnidaršič. - V: Slovenski
poročevalec. –ISSN 1318-4946. – 15, št. 46
(24. 2. 1954).
KLABUS, Vital: Poezija pejsažev in tihožitij.
- V: Beseda. - ISSN 1580-8602. - 3 (1954),
str. 57–58.
BRECELJ, Marijan: Marička Žnidaršič:
»Človek in zemlja«. - V: Slovenski Jadran. ISSN 1408-1113. - 3, št. 9 (1954), str. 8.
NOVY, Lili: O novi pesniški zbirki Maričke
Žnidaršič. - V: Naša žena. - ISSN 03509737. - (1954), str. 107–108.

HOFFMAN, Branko. Neposrednost
doživetja: Marička Žnidaršič: Človek in
zemlja. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 7, (1954), str. 394–595.
Nalomljena veja. V Ljubljani: Cankarjeva
založba, 1957.
ŠKERL, Ada : Pesnica o pesnici. - V: Knjiga.
– ISSN 0352-7158. - 5 (1957), str. 425–426.
ŠEGA, Milan: Literarno pismo: o treh
domačih. - V: Slovenski poročevalec. – ISSN
1318-4946. – 18, št. 247 (20. X. 1957), str. 6.
ŠEGA, Milan: Pomurski motivi v pesmih
Maričke Žnidaršič. - V: Pomurski vestnik.
- ISSN 1318-6418. - 9, št. 40, pril. Naše
branje (10. X. 1957), str. 3–4.
MEJAK, Mitja: Marička Žnidaršič,
Nalomljena veja. - V: Naša sodobnost. –
ISSN C500-1811. –
5, št. 11 (1957), str. 1036–1037.
KONJAR, Viktor. Nalomljena veja: pesniški
simbol Maričke Žnidaršičeve. - V: Ljudska
pravica. - ISSN 1318-5152. - 23, št. 275 ( 23.
XI. 1957), str. 7.
RUDOLF, Branko. Marička Žnidaršič in
njene pesmi: Nalomljena veja, Cankarjeva
založba, 1957. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 11, št. 1/2 (1958), str. 72–73.
Ugasla luč / [spremno besedo napisal Lino
Legiša]. Ljubljana, Cankarjeva založba,
1965.
RUPEL, Slavko: Ugasla luč: nova pesniška
zbirka Maričke Žnidaršič. - V: Primorski
dnevnik. - ISSN Y500-4586. - 22, št. 1
(1966).
ŠVAJNCER, Marija: Globoko občutene
pesmi. - V: Večer. – ISSN 0350-4972. - 22,
št. 14 (20. I. 1966), str. 8.
SNOJ, Jože: Marička Žnidaršič: Ugasla luč. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - 8, št. 52
(24. II. 1966), str. 5.
PIBERNIK, France: Ugasla luč. - V:
Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - 14, št. 8/9
(1966), str. 920–922.
Ko je prihajal dan / [ilustrirala Metka
Krašovec ; spremno besedo napisala Erna
Muserjeva]. Ljubljana, Borec, 1975.
ŽELJEZNOV, Dušan: Pesmi iz vojnih dni. V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 31, št. 19 (18.
VIII. 1975), str. 5.
ŠVAJNCER, Janez: V poezijo zajeta časovnost. - V: Dialogi. - ISSN 0012-2068. - 12, št.
9 (1976), str. 570–571.
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ŠVAJNCER, Janez: Za svobodo: Marička
Žnidaršič: Ko je prihajal dan. - V: Večer. ISSN 0350-4972. - 32, št. 6 (9. I. 1976), str. 6.
RUDOLF, Branko: Pa bo res prišel dan?:
razmišljanje o knjigi Maričke Žnidaršič: Ko
je prihajal dan. - V: Naši razgledi. – ISSN
0547-3276. - 26, št. 9 (6. V. 1977), str. 235.
2. PREVODI
Misospasmeno klonari / apodose sta
ellenika Marijan Tavčar. Athena, [s. n.], 1967.
3. OBJAVE V SERIJSKIH
PUBLIKACIJAH
O, ko bi mogla … - V: Bogoljub. - ISSN
1313-7457. - 36, št. [11] (1938), str. 245.
Prijatelju. - V: Vigred. - ISSN 1854-2484. 17, št. 2 (1. 2. 1939), str. 54.
Skozi to daljo … - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 17, št. 3 (1. 3. 1939), str. 97.
Misli ob križu. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 17, št. 4 (1. 4. 1939), str. 135.
Bog ve … - V: Vigred. - ISSN 1854-2484. 17, št. 7 (1. 7. 1939), str. 274.
Brezmadežni. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 17, št. 12 (1. 12. 1939), str. 441.
Od večernic … - V: Vigred. – ISSN 18542484. - 17, št. 12 (1. 12.1939), str. 442.
Domov … - V: Vigred. - ISSN 1854-2484. 17, št. 12 (1. 12.1939), str. 464.
Večer na morju. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 17, št. 12 (1. 12. 1939), str. 466.
Svetonočna prošnja. - V: Vigred. - ISSN
1854-2484. - 18, št. 1 (1. 1. 1940), str. 8.
Materi. - V: Vigred. - ISSN 1854-2484. - 18,
št. 3 (1. 3. 1940), str. 69.
Poslednja pesem. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 18, št. 4 (1. 4. 1940), str. 105.
Mrtvemu prijatelju. - V: Vigred. - ISSN
1854-2484. - 18, št. 7 (1. 12. 1940), str. 198.
Čakanje. - V: Vigred. - ISSN 1854-2484. 18, št. 8 (1. 8. 1940), str. 233.
Domotožje. - V: Vigred. - ISSN 1854-2484.
- 18, št. 11 (1. 11. 1940), str. 329.
Materi za god! . - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 18, št. 12 (1. 12. 1940), str. 371.
Mrtvemu očetu. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 19, št. 2 (1. 12. 1941), str. 36.
Pogovor v noči. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 19, št. 3 (1.3.1941), str. 70.
Pozimi domov. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 19, št. 3 (1. 3. 1941), str. 78.
Na mojem oknu. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 19, št. 7 (1. 7. 1941), str. 192.
Zadnjikrat. - V: Vigred. - ISSN 1854-2484.
- 19, št. 7 (1. 7. 1941), str. 201.
Jesenska pesem. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 19, št. 10 (1. 10. 1941), str. 280.
Pesem Notranjski. - V: Vigred. - ISSN
1854-2484. - 19, št. 11 (1. 11. 1941), str. 306.
Prošnja k Brezmadežni. - V: Vigred. - ISSN
1854-2484. - 19, št. 12 (1. 12.1941), str. 329.
Prijeten večer. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 19, št. 12 (1. 12. 1941), str. 335.
Moja mati. - V: Vigred. - ISSN 1854-2484. 20, št. 3 (1. 3. 1942), str. 56.
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Pomladna bol … - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 20, št. 5 (1. maja 1942), str. 80.
Jesenski večer na vasi. - V: Tovariš. - ISSN
1318-802X . - 2, št. 15 (1946), str. 10.
Pesem svobode / Marička Žnidaršič. - V:
Naša žena. - ISSN 0350-9737. - 5, št. 5
(1946), str. 98.
Pozdrav Primorski. - V: Naša žena. - ISSN
0350-9737. - 5, št. 7 (1946), str. 155.
Ljubavna pesem iz leta 1944. - V: Razgledi.
- ISSN Y503-6607. - 2, št. 6 (1947), str. 267.
Pismo iz ječe za novo leto. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 2, št. 7 (1947), str. 293.
Notranjske plevice. - V: Razgledi. - ISSN
Y503-6607. - 2, št. 8 (1947), str. 368.
Predzimna 1941. - V: Razgledi. - ISSN
Y503-6607. - 2, št. 9/10 (1947), str. 421.
Prijeten večer. - V: Razgledi. - ISSN Y5036607. - 2, št. 11/12 (1947), str. 543.
Pisma iz ječe. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 3, št. 8/9 (1947/1948), str.
320–321.
Lepo je nama. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 3, št. 8/9 (1947/1948), str. 321.
Mrtvi tovarišici. - V: Razgledi. - ISSN
Y503-6607. - 3, št. 1/3 (1948), str. 47.
V partizanski bolnici 1944. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 3, št. 6 (1948), str. 23.
Slovo. - V: Razgledi. - ISSN Y503-6607. - 3,
št. 6 (1948), str. 250–251.
Brigada v vasi. - V: Razgledi. - ISSN Y5036607. - 3, št. 7 (1948), str. 316.
Le srce. - V: Razgledi. - ISSN Y503-6607. 3, št. 8 (1948), str. 356.
Obljubil si, da boš prišel. - V: Novi svet.
- ISSN 1318-2242. - 3, št. 9 (1948), str.
660–661.
Pesmi o Cerkniškem jezeru. - V:
Mladinska revija. - ISSN C503-3640. - 4, št.
1/2 (1948/49), 23.
Pomladna pesem. - V: Mladinska revija. ISSN C503-3640. - 4, št. 6 (1948/1949), str. 232.
Jaz. - V: Mladinska revija. - ISSN C503-3640.
- 4, št. 6 (1948/1949), str. 240.
Njegova pisma. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 4, št. 6 (1948/1949), str. 256.
Vonj krvi. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 4, št. 9/10 (1948/1949), str. 390.
Večerni mir. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 4, št. 9/10 (1948/1949), str. 391.
Jesenski dež. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 5, št. 4/5 (1949/1950), str. 215.
Odhajajočim pticam. - V: Mladinska revija. ISSN C503-3640. - 5, št. 4/5 (1949/50), str. 275.
V senci večera. - V: Razgledi. - ISSN Y5036607. - 4, št. 5 (1949), str. 210.
Lahko noč. - V: Razgledi. - ISSN Y5036607. - 4, št. 5 (1949), str. 228.
Jutri bo pomlad. - V: Razgledi. - ISSN
Y503-6607. - 4, št. 8/9 (1949), str. 413–414.
Kurirka Ana. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 2 (1949), str. 180.
Sončnice. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 2 (1949), str. 181.
Srcu. - V: Nova obzorja. - ISSN 1318-5985.
- 2, št. 7/8 (1949), str. 324.
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Pesmi ljubemu. - V: Razgledi. - ISSN Y5036607. - 5, št. 1/2 (1950), str. 31–32.
Pomladna iz leta 1944. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 5, št. 5 (1950), str. 229.
Impresije. - V: Naša žena. - ISSN 03509737. - 9, št. 4 (1950), str. 61.
Snežniku. – V: Koledar OF slov. naroda
za Tržašk. ozemlje. – ISSN Y504-1325. (1950), str. 74.
Delovna roka. - V: Delavska enotnost. ISSN 0011-7722. - 6, št. 1 (1. I. 1950).
Tvoj smeh. - V: Mladinska revija. - ISSN
C503-3640. - 6, št. 3 (1950/1951), str. 110.
Sonce. - V: Mladinska revija. - ISSN C5033640. - 6, št. 9/10 (1950/1951), str. 537.
Nočni molk. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 3, št. 7/8 (1950), str. 373.
Himna ljubezni. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 3 (1950), str. 113.
Pesem o rožah. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 3 (1950), str. 573.
Pomladni sklep. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 3 (1950), str. 573.
Ure ljubezni. - V: Novi svet. - ISSN 13182242. - 5, št. 1 (1950), str. 233.
Svetla gaz. - V: Novi svet. - ISSN 13182242. - 5, št. 1 (1950), str. 233.
Spomin. - V: Novi svet. - ISSN 1318-2242. 5, št. 1 (1950), str. 232.
Talci. - V: Novi svet. - ISSN 1318-2242. - 5,
št. 1 (1950), str. 232.
Tožba. - V: Novi svet. - ISSN 1318-2242. - 6,
št. 1 (1951), str. 43.
Prednočje. - V: Novi svet. - ISSN 13182242. - 6, št. 1 (1951), str. 235.
Srce. - V: Nova obzorja. - ISSN 1318-5985. 4, št. 12 (1951), str. 111.
Vaško pokopališče. - V: Nova obzorja. ISSN 1318-5985. - 4, št. 12 (1951), str. 111.
Najina pesem. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 4, št. 12 (1951), str. 438–439.
Impresije z morja. Jutro. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 6, št. 1 (1951), str. 9.
Impresije z morja. Poldne. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 6, št. 1 (1951), str. 9.
Impresije z morja. Večer. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 6, št. 1 (1951), str. 10.
Impresije z morja. Noč. - V: Razgledi. ISSN Y503-6607. - 6, št. 1 (1951), str. 10.
Zimska žalost. - V: Beseda. - ISSN 15808602. - 1, št. 5 (1951/52), str. 212.
Preprosta ljubezen. - V: Beseda. - ISSN
1580-8602. - 1, št. 6 (1951/52), str. 255–256.
Dve pesmi. Vprašanje. - V: Naša žena. ISSN 0350-9737. - 11, št. 10 (1952), str. 263.
Dve pesmi. Odgovor. - V: Naša žena. - ISSN
0350-9737. - 11, št. 10 (1952), str. 263.
Štiri ljubezenske. Jutro. - V: Naša žena. ISSN 0350-9737. - 11, št. 11 (1952), str. 299.
Štiri ljubezenske. Poldne. - V: Naša žena. ISSN 0350-9737. - 11, št. 11 (1952), str. 299.
Štiri ljubezenske. Noč. - V: Naša žena. ISSN 0350-9737. - 11, št. 11 (1952), str. 299.
Štiri ljubezenske. Večer. - V: Naša žena. ISSN 0350-9737. - 11, št. 11 (1952), str. 299.
Jaz. - V: Primorski dnevnik. – ISSN Y500-

22
4586; 1124-6669. - 8, št. 56 (2052)(5. III. 1952).
Balada o vazi. - V: Socialistična misel. ISSN 1855-3265. - 1 (1952/1953), str. 594.
Štiri o ljubezni. Pomlad. - V: Socialistična
misel. - ISSN 1855-3265. - 1 (1952/1953),
str. 827.
Štiri o ljubezni. Poletje. - V: Socialistična
misel. - ISSN 1855-3265. - 1 (1952/1953),
str. 827.
Štiri o ljubezni. Jesen. - V: Socialistična
misel. - ISSN 1855-3265. - 1 (1952/1953),
str. 827.
Štiri o ljubezni. Zima. - V: Socialistična
misel. - ISSN 1855-3265. - 1 (1952/1953),
str. 827.
Kmetovi spomini. - V: Naša žena. - ISSN
0350-9737. - 12, št. 1 (1953), str. 19.
Čemu ti bo? - V: Naša žena. - ISSN 03509737. - 12, št. 7/8 (1953), str. 196.
Pogled s Križne gore. - V: Naša žena. ISSN 0350-9737. - 12, št. 9 (1953), str. 236.
Človek in plug. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 8, št. 4 (1953), str. 154.
Človek in zemlja. - V: Obzornik. – ISSN
0029-7860. - 8, št. 2 (1953), str. 47.
Drobna pesem. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 8, št. 2 (1953), str. 47.
Nagajivka. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 8, št. 3 (1953), str. 102.
Človek in plug. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 8, št. 4 (1953), str. 154.
Ta težka noč. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 8, št. 9–10 (1953), str. 349.
Za prvi maj. - V: Večer. - ISSN 0350-4972.9, št. 102 (30. apr. 1953).
Moja soba. - V: Beseda. - ISSN 1580-8602. 2, št. 4 (1953), str. 229–230.
Nočne ure. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 6, št. 2 (1953), str. 88.
Ob bolniški postelji. - V: Nova obzorja. ISSN 1318-5985. - 6, št. 1 (1953), str. 17–18.
Tvoja podoba. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 6, št. 11 (1953), str. 641.
Življenju. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 6, št. 11 (1953), str. 641.
Prekmurski motivi. - V: Socialistična
misel. - ISSN 1855-3265. - 2, št. 11 (1954),
str. 716–718.
Ljubemu za Novo leto. - V: Bori. - ISSN
1855-4180. - [1], št. [2] (jesen 1954), str. 29.
Prerojenje. - V: Bori. - ISSN 1855-4180. [1], št. [2] (jesen 1954), str. 30.
Modro tihožitje. - V: Bori. - ISSN 18554180. - [1], št. [2] (jesen 1954), str. 31.
Čas. - V: Slovenski izseljenski koledar. - 1,
št. [1](1954), str. 174.
Kmetovi spomini. - V: Slovenski izseljenski
koledar. - 1, št. 1 (1954), 112.
Leto poje. - V: Slovenski izseljenski koledar.
- 1, št. [1] (1954), str. 120.
Ljubezni. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 7, št. 1 (1954), str. 219.
Interieur. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 7, št. 2 (1954), 84.
Svitanje / Marička Žnidaršič. - V: Nova obzorja.
- ISSN 1318-5985. - 7, št. 2 (1954), str. 84.
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Iz groba. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 7, št. 4 (1954), str. 32.
Smrti. - V: Nova obzorja. - ISSN 1318-5985.
- 7, št. 4 (1954), str. 219.
Moja zemlja. - V: Rodna gruda. - ISSN
0557-2282. - 1, št. 7 (1954), str. 146.
Moje srce. - V: Socialistična misel. - ISSN
1855-3265. - 2, št. 2 (1954), str. 75–76.
Pomladna razmišljanja. - V: Socialistična
misel. - ISSN 1855-3265. - 3 , št. 3 (1955),
str. 120.
A ti odšla si. - V: Socialistična misel. - ISSN
1855-3265. - 3, št. 5 (1955), str. 209.
Pesem o prijateljevih rokah. - V: Soc.misel.
- ISSN 1855-3265. - 3, št. 6/7 (1955), str.
292–294.
Človek in Zemlja. - V: Rodna gruda. - ISSN
0557-2282. - 2, št. 3 (1955), str. 54.
Jesenske impresije. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 10, št. 10 (1955), str. 373.
Jesenski dan. - V: Bori. - ISSN 1855-4180. 1, št. 2 (1955), str. 63.
Trenutek ljubezni. - V: Bori. - ISSN 18554180. - 1, št. 2 (1955), str. 63.
Od takrat. - V: Bori. - ISSN 1855-4180. - 1,
št. 5/6 (1955), str. 256.
Pomlad ob morju. - V: Bori. - ISSN 18554180. - 1, št. 5/6 (1955), str. 256.
V senci večera. - V: Bori. - ISSN 1855-4180.
- 1, št. 5/6 (1955), str. 254.
Pravljica o ljubezni. - V: Nova obzorja.
– ISSN 1318-5985. - 8, št. 10 (1955), str.
635–636.
Preprosta ljubezen. - V: Rodna gruda. ISSN 0557-2282. - 2, št. 2 (1955), str. 35.
Tožba. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860. 10, št. 10 (1955), str. 373.
Njegove oči. - V: Knjiga. - ISSN 003527158. - 3, št. 7/8 (1955), str. 347.
Nočno srečanje. - V: Knjiga. - ISSN 003527158. - 3, št. 10/11 (1955), str. 511.
Slovo od vaze. - V: Knjiga. - ISSN 003527158. - 4, št. 1 (1956), str. 32.
Žalost. - V: Knjiga. – ISSN 00352-7158. - 4,
št. 8/9 (1956), str. 240.
Svetla gaz. - V: 7 [sedem] dni. - ISSN:
1318-6361.- 6, št. 6 (17. II. 1956), str. 12.
Vrbe. - V: Naša žena. - ISSN 0350-9737. 15, št. 9 (1956), str. 245.
Pomlad ob morju. - V: Mladina. - ISSN
0350-9346. - 14, št. 29 (24. VII. 1956).
Brez naslova. - V: Mladina. - ISSN 03509346. - 14, št. 29 (24. VII. 1956).
Knjigi. - V: Rodna gruda. - ISSN 05572282. - 3, št. 10 (1956), str. 247.
Nočni gost. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 11, št. 3 (1956), str. 223.
Tvoje srce in ti. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 11, št. 6 (1956), str. 495.
Materin obraz. - V: Slovenski izseljenski
koledar. - 3, št. [1](1956), str. 196.
Pesem o zamorjeni ljubezni. - V: Slovenski
izseljenski koledar. - [3], št. [1](1956), str. 98.
Slovo od vrat. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 9, št. 1 (1956), str. 45–46.
Jesenski čas. - V: Nova obzorja. - ISSN
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1318-5985. - 9, št. 1 (1956), str. 46.
Japonski motiv. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 9, št. 1 (1956), str. 46.
Jesenska ljubezen. - V: Nova obzorja. ISSN 1318-5985. - 9, št. 8/9 (1956), str.
468–470.
Žalost. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 9, št. 6/7 (1956), str. 315.
Kaj molčite. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 9, št. 12 (1956), str. 734.
Himna življenju. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 9, št. 12 (1956), str. 734–735.
Ugasla luč. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 10, št. 4 (1957), str. 196.
Nevihta / Marička Žnidaršič. - V: Nova
obzorja. - ISSN 1318-5985. - 10, št. 5 (1957),
str. 274.
Ugasla luč. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 10, št. 7/8 (1957), str. 403.
Usode bič. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 10, št. 7/8 (1957), str. 404.
Kdo bo sledil?. - V: Koroški fužinar. - ISSN
C500-0610. - 7, št. 4-6 (24. maj 1957), str. 12.
Bojim se, bojim. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 12, št. 4 (1957), str. 387.
Mlin na Muri. - V: Pomurski vestnik. - ISSN
1318-6418. - 9, št. 40, Naše branje, str. 4.
Sončnica. - V: Pomurski vestnik. - ISSN
1318-6418. - 9, št. 40, Naše branje, str. 4.
Prekmurski motiv. - V: Pomurski vestnik. ISSN 1318-6418. - 10, št. 4, Naše branje, str. 12.
Pesem o ajdi. - V: Pomurski vestnik. - ISSN
1318-6418. - 10, št. 4, Naše branje, str. 12.
Nevihta. - V: Delavska enotnost. - ISSN
0011-7722. - 14, št. 39 (18. IX. 1958), str. 5.
Naročilo. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 13, št. 11 (1958), str. 915.
Čemu ti bo?. - V: Glas Loške doline. – št. 2
(17. V. 1958).
Za Prvi maj. - V: Glas Loške doline. – št. 1
(1. V. 1959).
Svetla gaz. - V: Otrok in družina - ISSN
0030-6681. - 9, št. 1 (1959), str. 1.
Jaz sem vdana vsem dobrim stvarem ... V: Nova obzorja. - ISSN 1318-5985. - 12, št.
3 (1959), str. 105–108.
Novembrska iz leta 1942. - V: Nova
obzorja. - ISSN 1318-5985. - 12, št. 4 (1959),
str. 164.
Brigada v vasi. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 12, št. 4 (1959), str. 164.
Oddal je poslednje povelje. - V: Nova
obzorja. - ISSN 1318-5985. - 12, št. 4 (1959),
str. 165.
V ječi / Marička Žnidaršič. - V: Nova
obzorja. - ISSN 1318-5985. - 12, št. 4 (1959),
str. 165–166.
Pogovor s smrtjo. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 12, št. 4 (1959), str. 166.
O, zdaj bi lahko. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 12, št. 4 (1959), str. 166.
Ljubezenska iz leta 1944. - V: Nova obzorja.
- ISSN 1318-5985. - 12, št. 4 (1959), str. 167.
O, naj ta noč. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 13 (1960), str. 439.
Njegova prošnja. - V: Nova obzorja. - ISSN

23
1318-5985. - 13 (1960), str. 439–440.
Na koncu. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 13 (1960), str. 440.
To je ljubezen. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 13 (1960), str. 440.
Moje oči. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 13 (1960), str. 440.
Notranjska. - V: Slovenski izseljenski
koledar. - 1, št. [7](1960), str. 103.
Pesem o Cerkniškem jezeru. - V: Slovenski
izseljenski koledar. - 1, št. [7] (1960), str. 103.
Pesem o lopati. - V: Kmečki koledar za leto
1960 - ISSN C506-5259. - št. [1] (1960), str.
39–40.
Brigada v vasi. - V: Borec - ISSN 00067725. - 12, št. 12 (1960), str. 522.
Rdeča roža. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 15, št. 5 (1960), str. 372.
Trpljenje. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 15, št. 6 (1960), str. 414.
Ljubezen. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 15, št. 9 (1960), str. 650.
Interieur. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 16, št. 3 (1961), str. 167.
Svitanje. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
-16, št. 4 (1961), str. 280.
Napis za nagrobnik. - V: Borec - ISSN
0006-7725. - 13, št. 2 (1961), str. 68.
V partizanski bolnici. - V: Borec - ISSN
0006-7725. – Letn. 13, št. 2 (1961), str. 74.
Padlim Starotržanom. - V: Borec. - ISSN
0006-7725. - 13, št. 10 (1961), str. 521.
Pesem o lopati. - V: Borec. - ISSN 00067725. - 13, št. 10 (1961), str. 532.
Pomlad 1941. - V: Borec. - ISSN 0006-7725.
- 13, št. 3 (1961), str. 128.
Silvestrovo 1944. - V: Slovenski vestnik. ISSN Y500-0947. - 16, št. 51 (22. XII. 1961).
Pesem očetu. - V: Nova obzorja. - ISSN
1318-5985. - 14, št. 1/2 (1961), str. 53–54.
Slovo. - V: Gospodinjski koledar. - ISSN
0350-9060. - (1961), str. 68.
Kako?. - V: Kmečki koledar za leto 1961. ISSN C506-5259. - št. [1] (1961), str. 46.
Pomladna. - V: Kmečki koledar za leto 1961.
- ISSN C506-5259. - št. [1] (1961), str. 22.
Himna življenju. - V: Prešernov koledar. ISSN 0556-1418. - (1961), str. 32.
Bleščeč trenutek. - V: Prešernov koledar. ISSN 0556-1418. - (1961), str. 34.
In spet. - V: Prešernov koledar. - ISSN
0556-1418. - (1961), str. 49.
Večerna. - V: Nova obzorja. - ISSN 13185985. - 15, št. 7/8 (1962), str. 359–360.
Vetru. - V: Nova obzorja. - ISSN 1318-5985.
- 15, št. 7/8 (1962), str. 359–360.
Slovo. - V: Nova obzorja. - ISSN 1318-5985.
- 15, št. 7/8 (1962), str. 359–360.
Moje oči. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 18, št. 8 (1963), str. 592.
Pomladna želja. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 18, št. 7 (1963), str. 551.
Žalost za mrtvim prijateljem. - V:
Obzornik. - ISSN 0029-7860. - 18, št. 10
(1963), str. 758.
Ko boš prišla. - V: Obzornik. - ISSN 0029-
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7860. - 19, št. 2 (1964), str. 86.
Moji prazniki. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 19, št. 6 (1964), str. 431.
Nočni gost. - V: Koroški fužinar. - ISSN
C500-0610. - 14, št. 3/4 (20. II. 1964), str. 11.
Nevihta. - V: Kmetijski koledar 1964 - ISSN
C506-5240. - št. [1] (1964), str. 48.
Samotni mlin. - V: Kmetijski koledar 1964
- ISSN C506-5240. - št. [1] (1964), str. 106.
Svitanje. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 20, št. 4 (1965), str. 248.
In spet. - V: Naši razgledi. – ISSN 05473276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
V jeseni. - V: Naši razgledi. – ISSN 05473276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Otroka. - V: Naši razgledi. – ISSN 05473276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Samo spomin. - V: Naši razgledi. – ISSN
0547-3276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Vdanost. - V: Naši razgledi. – ISSN 05473276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Hrepenenje. - V: Naši razgledi. – ISSN
0547-3276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Upanje. - V: Naši razgledi. – ISSN 05473276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Na mojem nebu. - V: Naši razgledi. – ISSN
0547-3276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Prošnja. - V: Naši razgledi. – ISSN 05473276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Poslednja igra. - V: Naši razgledi. – ISSN
0547-3276. - 14, št. 16 (1965), str. 326.
Najina ljubezen. - V: Kmečki koledar 1966.
- ISSN C506-5259. - št. [1] (1966), str. 70.
Prošnja vetru. - V: Kmečki koledar 1966. ISSN C506-5259. - št. [1] (1966), str. 70.
Pričakovanje. - V: Kmečki koledar 1966. ISSN C506-5259. - št. [1] (1966), str. 89.
Človek in plug. - V: Pisana njiva - ISSN
0000-0000. - (23. VI. 1966).
Vabilo. - V: Primorski dnevnik. - ISSN
Y500-4586. - 22, št. 1 (2. I. 1966).
Prijatelji in tujci. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 22, št. 9 (1968), str. 646.
Zgrešeno srečanje. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 23, št. 2 (1969), str. 94.
Kaj molčite. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 23, št. 3 (1969), str. 169.
Na pragu mojih sanj. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 23, št. 8 (1969), str. 570.
Nocoj. - V: Slovenski izseljenski koledar. ISSN 0000-0000. - št. [16] (1969), str. 163.
Zvestoba. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 24, št. 5 (1970), str. 325.
Domotožje. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 24, št. 10 (1970), str. 728.
Želja. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860. 24, št. 10 (1970), str. 724.
Moje oči. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 24, št. 12 (1970), str. 884.
Moje oči. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860.
- 25, št. 7 (1971), str. 451.
Za novi dan. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 25, št. 8 (1971), str. 520.
Kje so rože?. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 25, št. 12 (1971), str. 804.
Srečanje s prijateljevim imenom. - V:
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Delo. - ISSN 0350-7521. - 13, št. 297 (31. X.
1971), str. 4.
Pogled s Križne gore. - V: Glasilo
Kovinoplastike Lož. – ISSN C500-0688. - 7,
št. 1 (1971), 15.
Ob dnevu republike. - V: Naša tovarna. št. 9 (1971), str. 1.
Poldne. - V: Luški glasnik. – ISSN C5000882. - 2, št. 4 (1972), str. 5.
Večer. - V: Luški glasnik. – ISSN C5000882. - 2, št. 5 (1972), str. 14.
Sanje v zeleni sobi. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. –26, št. 11 (1972), str. 734.
Iz očetovih korenin. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 27, št. 1/2 (1973), str. 22.
Na koncu. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 27, št. 1/2 (1973), str. 25.
Ljubezen za novo leto. - V: Naše življenje. ISSN 0000-0000. - 5, št. 16 (1973), str. 43.
Sanje v zeleni sobi. - V: Slovenski koledar. ISSN 0000-0000. - 20, št. [1] (1973), str. 107.
Zelena soba. - V: Dialogi. - ISSN 00122068. - 9, št. 6 (1973), str. 361.
Balada o Madelaine. - V: Dialogi. - ISSN
0012-2068. - 9, št. 6 (1973), str. 361–362.
Za devet let žalostni. - V: Dialogi. - ISSN
0012-2068. - 9, št. 6 (1973), str. 362.
Srečanje s prijateljevim imenom. - V: Slov.
koledar. - ISSN 0000-0000. - 21, št. 1(1974), 206.
Jesen je z vej poslednje liste stresla … - V:
Dialogi. - ISSN 0012-2068. - 9, št. 6 (1973),
str. 361.
Naša pesem. - V: Dialogi. - ISSN 00122068. - 9, št. 6 (1973), str. 361–362.
Ljubezenska iz leta 1944. - V: Dialogi.
- ISSN 0012-2068. - 9, št. 6 (1973), str.
361–362.
Padlima bratoma. - V: Borec. - ISSN 00067725. - št. 3 (1975), str. 156.
Pripravljenost. - V: Obzornik. - ISSN 0029786. - 30, št. 3 (1975), str. 176.
Žalost. - V: Obzornik. - ISSN 0029-786. 30, št. 7/8 (1975), str. 523.
Žalostinka za brezami. - V: Slovenski
koledar. - ISSN 0000-0000. - 1, št. [1]
(1975), str. 136.
Žalostinka za brezami. - V: Kmečki glas. ISSN. - [34], št. 11 (17. III. 1975), str. 17.
To je moj svet. - V: Slovenski koledar. ISSN 0000-0000. - 1, št. [1] (1976), str. 186.
Deset resnic. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 32, št. 3 (1977), str. 164.
Dubrovniški pejsaž. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 32, št. 1 (1977), str. 4.
Deset resnic. - V: Obzornik. - ISSN 00297860. - 32, št. 3 (1977), str. 167.
Hodimo, hodimo. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 32, št. 11 (1977), str. 803.
Prošnja. - V: Obzornik. - ISSN 0029-7860. 32, št. 11 (1977), str. 812.
Snežniku. - V: SNEŽNIK. Ilirska Bistrica,
[Planinsko društvo], 1977.
Jesenski čas. - V: ZELENE stečine. [Ljubljana], Lovska zveza Slovenije, 1977.
Jesenska pravljica. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 33, št. 4 (1978), str. 257.
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Pozdrav ljubezni. - V: Obzornik. - ISSN
0029-7860. - 33, št. 3 (1978), str. 174.
Polharska. - V: Lovec. - ISSN 0006-7725. 61, št. 6 (1978), str. 174.
Spomladanska balada. - V: Borec. - ISSN
0006-7725. - 30, št. 3 (1978), str. 3.
Pomlad. - V: Borec. - ISSN 0006-7725. - 30,
št. 3 (1978), str. 179.
Mrtva domačija. - V: Borec. - ISSN 00067725. - 31, št. 11 (1979), str. 592.
Pogovor s smrtjo. - V: Borec. - ISSN 00067725. - 31, št. 12 (1979), str. 685.
4. OBJAVE V ANTOLOGIJAH
JAZ in ti: pesmi o Ijubezni. Maribor,
Obzorja, 1952.
SLOVENSKA lirika: 1945-1965. Ljubljana,
Slovenska matica, 1967.
IZ RODA v rod duh išče pot: izbor slovenske
umetne pesmi od začetkov do današnjih dni.
Ljubljana, Mladinska knjiga, 1969.
CSILLAGOK és szívek: mai szlovén költők.
Budapest, Európa, 1972 (Modern könyvtár; 233).
ANTHOLOGIA sygchronon slobenon
poieton. Athena, Dodekati ora, 1972.
ZEMLJA hrani korenine: pesmi o
slovenskem kmetu in zemlji. V Ljubljani,
Partizanska knjiga; Zagreb, Spektar ; [Trst],
Založništvo tržaškega tiska, 1973 (Gubčeva
knjižnica).
LIRIKA slovenskih pesnic: 1849-1984.
Ljubljana, Mladinska knjiga, 1985.
SVITANJA: pesništvo Ijudske revolucije
Jugoslavije : 1941–1945. Ljubljana,
Univerzum, 1982.
SVETA si, zemlja: slovenska pokrajinska in
domovinska pesem. Ljubljana, Prešernova
družba, 1988 (Zakladnica uspešnic
Prešernove družbe).
SLOVENSKO pesništvo upora : 19411945, Zaledne. Knj. 3. Novo mesto,
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba;
Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete, 1996.
ANTOLOGIJA slovenskih pesnic. Del 2:
1941–1980. Ljubljana: Tuma, 2005.
5. UGLASBENA POEZIJA
PREMRL, Stanko: Talci: mešani zbor /
[besedilo] Marička Žnidaršič. Naši zbori.
- ISSN 00278270. - 5, št. 3 (1950), str. 25.
TOMC, Matija: Za prvi maj: mešani zbor /
[besedilo] Marička Žnidaršič. Naši zbori. ISSN 0027-8270. - 12, št. 6 (1957), str. 81.
WEINGERL, Albin: In spet: ženski zbor /
[besedilo] Marička Žnidaršič. Naši zbori. ISSN 0027-8270. - 26, št. 3 (1974), str. 46.
WEINGERL, Albin: Pomlad ob morju:
ženski zbor / [besedilo] Marička Žnidaršič.
Naši zbori. - ISSN 0027-8270. - 26, št. 4–5
(1974), str. 88.
WEINGERL, Albin: Vetru: ženski zbor /
[besedilo] Marička Žnidaršič. Naši zbori. ISSN 0027-8270. - 31, št. 4 (1979), str. 118.
VREMŠAK, Samo: Talci / [besedilo]
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Marička Žnidaršič. V: Izbrani zbori
[Glasbeni tisk]. Ljubljana, Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, 2001 (Izbrana dela
slovenskih skladateljev; št. 40).

II. PROZA V SERIJSKIH
PUBLIKACIJAH IN
MONOGRAFSKIH
PUBLIKACIJAH
Moderna pravljica. - V: Vigred. - ISSN
1854-2484. - 18, št. 2 (1940), str. 41–44.
V domu za varstvo deklet. - V: Vigred.
- ISSN 1854-2484. - 18, št. 12 (1940), str.
372–373.
Njeni trije sinovi. - V: Slovenski
poročevalec. - ISSN 1318-4946. - 7, št. 126
(1946), str. 2.
Skupina štiridesetih. - V: Naša žena. - ISSN
0350-9737. - [7], št. 5 (1946), str. 103–104.
Luč pod Snežnikom. - V: Tovariš. - ISSN
1318-802X. - 3, št. 9 (1947), str. 208–209.
Materin poročni prstan. - V: Mladinska
revija. - ISSN C503-3640. - 3, št. 8/9
(1947/48), str. 307–311.
Njeni trije sinovi. - V: Kmečki glas. - ISSN
1318-4946. - 7, št. 47/48 (24.XI.1976), str. 17.
Luč pod Snežnikom. - V: Kmečki glas. - ISSN
0350-4093. - 34, št. 17/18 (1977), str. 18.

III. OSTALI PRISPEVKI
1. KNJIŽNE OCENE
Svet Miška Kranjca. - V: Socialistična misel.
- ISSN 1855-3265. - 2, št. 5/6 (1954), str.
333–341.
Kritika brez kritike: nekaj misli ob novi
knjigi Miška Kranjca. - V: Svet ob Muri.
- ISSN C503-3624. - 3, št. 3/4 (1958), str.
255–258.
2. UREDNIŠKO DELO IN PRIREDBE
TOMŠIČ, Jack: Pognale so na tujem /
[pesmi je izbrala in priredila Marička
Žnidaršič]. Ljubljana, [samozal.], 1968.
3. OSTALI PRISPEVKI
Zgodovinske zanimivosti iz Pivke. - V:
Slovenski Jadran. - ISSN 1408-1113. - 3, št.
16 (16. IV. 1954), str. 6.
Križna jama in njene lepote. - V: Slovenski
Jadran. - ISSN 1408-1113. - [3], št. 51 (10.
XII. 1954), str. 6.
Nekaj misli ob razstavi Lojzeta Perka. - V:
Glas Loške doline. - št. 1 (1. V. 1959).
Moj rojstni kraj. - V: Vigred. - ISSN 18542484. - 18, št. 5 (1. maja 1940), str. 138–140.
Po sledovih krvnika Taddea Orlanda. - V:
Delavska enotnost. - ISSN 0011-7722. - 4,
št. 6 (6. II. 1948).
Spomini iz poslednjih borb v Loški dolini.
- V: Delavska enotnost. - ISSN 0011-7722. 5, št. 18 (6. V. 1949), str. 6.
V dolini pod Snežnikom. - V: Slovenski
izseljenski koledar. - 7, št. [1] (1960), str.
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104–108.
Pri Kajuhovi materi. - V: Iskra. - ISSN
1854-6072. - 1, št. 3/4 (1946/47), str. 6–7.
Srečanje z Župančičem. - V: Delavska
enotnost. - ISSN 0011-7722. - 4, št. 4 (23. I.
1948).
Troje srečanj z Župančičem. - V: Nova
obzorja. - ISSN 1318-5985. - 2, št. 7/8
(1949), str. 310–313.
Ob šestdesetletnici Franceta Bevka. - V:
Slovenski poročevalec. - ISSN 1318-4946. 11, št. 221 (16. IX. 1950), str. 4.
Melanholija nekega večera. - V: Naša žena.
- ISSN 0350-9737. - 23, št. 4 (1963), str.
134–135.
Kot en sam veliki dan: spomin na Toneta
Seliškarja. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - 11,
št. 235 (28. VIII. 1969), str. 11.
Troje srečanj z Župančičem. Notranjski
listi II. - Cerknica, 1981.

IV. BIOGRAFSKI ZAPISI IN
LITERARNOZGODOVINSKI
PRISPEVKI O MARIČKI
ŽNIDARŠIČ IN NJENEM
DELU V SERIJSKIH
IN MONOGRAFSKIH
PUBLIKACIJAH
1. LITERARNOZGODOVINSKI
PRISPEVKI
BORŠNIK, Marja: Nekaj misli o naših
pesnicah. - V: Naša žena. - ISSN 0350-9737.
- 9, št. 7/8 (1951), str. 239–240.
MEJAK, Mitja: Marička Žnidaršič:
Nalomljena veja. Književna kronika. Ljubljana, DZS, 1961.
PATERNU, Boris: Marička Žnidaršič …
Slovenska književnost: 1945–1965. Del 1, Lirika
in proza. Ljubljana, Slovenska matica, 1967.
SMOLEJ, Viktor: Neposredno je doživljala
… Zgodovina slovenskega slovstva VII:
slovstvo v letih vojne 1941–1945. –
Ljubljana, Slovenska matica, 1971.
PAGON, Andrej: Kako pesnica Marička
Žnidaršič opeva Notranjsko in Primorsko
/ intervjuvanka Marička Žnidaršič. - V:
Primorski dnevnik. - ISSN 1124-6669. - 33,
št. 31 (10.II.1977), str. 4–6.
STANONIK, Marija: Oris slovenskega
narodnoosvobodilnega pesništva 1941–
1945 na osrednjem Notranjskem. Notranjski
listi I. - Ljubljana, Epid-Paralele, 1977.
BOHANEC, Franček: Maričke
Žnidaršičeve pot k drugim in vrnitev
k sebi. Notranjski listi II. - Cerknica,
[Kulturna skupnost občine Cerknica], 1981.
JANEŽ, Stanko: Zapiski o rodni pokrajini
: poskus socialne in kulturne podobe
Notranjske: (13. nadaljevanje). Pesniki
Notranjske med NOB 1941-1945: pesnica
Marička Žnidaršič - Starotržanka. - V:
Obzornik. - ISSN 0029-7860. – 39, št. 4
(1984), str. 285.
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JANEŽ, Stanko: V Starem trgu … V:
SLOVSTVENI in kulturnozgodovinski
vodnik. 6, Notranjska, Kras in južna
Primorska. Ljubljana, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, 1998.
ŽNIDARŠIČ Marička / Irena Novak Popov.
ANTOLOGIJA slovenskih pesnic. Del 2:
1941–1980. Ljubljana, Tuma, 2005.
BOHANEC, Franček: Maričke Žnidaršičeve
pot k drugim in vrnitev k sebi. Živa
stvarnost. Maribor, Obzorja, 1983.
ŽEBOVEC, Marjeta: Marička Žnidaršič.
Slovenski književniki : rojeni od leta 1900
do 1919.
V Ljubljani, Karantanija, 2006.
2. BIOGRAFSKI ZAPISI, RAZNO
JENKO, Metod: Z obiska pri Marički
Žnidaršič. - V: Slovenski Jadran. – ISSN
1408-1113. - 3, št. 10 (5. III. 1954), str. 9.
JANEŽ, Stanko: Marička Žnidaršič.
Zgodovina slovenske književnosti. Maribor,
Obzorja, 1957. VEČER s slovenskimi
književnicami: Radio Ljubljana, 3. program
/ Marička Žnidaršič … [et al.] ; novinar Saša
Vuga. - Ljubljana, marec 1959.
JANEŽ, Stanko: Marička Žnidaršič. Pregled
slovenske književnosti. Maribor, Obzorja, 1978.
LAH, Andrijan: Žnidaršič, Marička.
SLOVENSKA književnost. Ljubljana,
Cankarjeva zal., 1982.
MODER, Janko: Marička Žnidaršič. V:
Delo. - ISSN 0350-7521. - 28 (1986), št. 210.
TURŠIČ, Sanda: V spomin pesnici Marički
Žnidaršič. - V: Glasilo Kovinoplastike Lož.
- ISSN C500-0688. - 21, št. 1 (1986), str. 14.
JANEŽ, Stanko: Človek, njegova usoda in
zemlja v upesnjeni obliki. - V: Delo. - ISSN
0350-7521. - 6, št. 266 (17. XI. 1994), str. 16.
PIBERNIK, France: Žnidaršič, Marička.
ENCIKLOPEDIJA Slovenije: knj. 15.
Ljubljana, Mladinska knjiga, 2001.
OŽBOLT, Milena: Spomini na pesnico. - V:
Obrh. - ISSN C503-5171. - 6, št. 6 (32) (dec.
2005), str. 13, 14.
KRAŠEVEC, Borut: Iz osnovnošolskega
zvezka Marije - Maričke Žnidaršič. - V:
Obrh. - ISSN C503-5171. - 5, št. 6 (26)
(december 2004), str. 10.
OŽBOLT, Maja: Obudili spomin. - V:
Notranjske novice. - ISSN 1580-8211. - 3, št.
20 (26. nov. 2004), str. 7.
OŽBOLT, Maja: Pesnica iz doline pod
Snežnikom. - V: Notranjske novice. - ISSN
1580-8211. - 3, št. 20 (26. nov. 2004), str. 7.
OŽBOLT, Milena: Devetdeset letnica
rojstva pesnice Maričke Žnidaršič. - V:
Obrh. - ISSN C503-5171. - 5, št. 6(26)
(december 2004), str. 9.
OŽBOLT, Milena: Kulturni dan v OŠ Stari
trg posvečen pesnici Marički Žnidaršič.
- V: Obrh. - ISSN C503-5171. - 6, št. 2(28)
(maj 2005), str. 16.
ŽNIDARŠIČ, Marička. OSEBNOSTI:
veliki slovenski biografski leksikon M–Ž.
Ljubljana, Mladinska knjiga, 2008.
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V. PESMI IN PROZA
ZA OTROKE IN
MLADINO V SERIJSKIH
IN MONOGRAFSKIH
PUBLIKACIJAH
1. PESMI ZA OTROKE IN MLADINO
Pozdrav maršalu Titu / ilustrirala Ančka
Gošnik. - V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 7,
št. 8 (1948/49), str. 225.
Pozdrav maršalu Titu. - V: Pionirski list. ISSN 0352-6577. - 2, št. 19 (23. V. 1949).
Ribiška. - V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 8,
št. 9 (1949/50), str. 252.
Pesem o žitu / ilustriral J[anez] Vidic.
- V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 9, št. 1
(1950/51), str. 17.
Tinčkov očka. - V: Ljubljanski dnevnik. ISSN 1318-0339. - 2, št. 1 (10. V. 1952), str.
110.
Zimski razgovor / risala Roža Piščanec.
- V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 11, št. 4
(1952/53), str. 97–98.
Majski koledar. -V: Ljubljanski dnevnik. ISSN 1318-0339. - 3, št. 1 (30. IV. 1953), št.
100.
Pomladna / ilustriral France Slana. - V:
Ljubljanski dnevnik. - ISSN 1318-0339. - 3,
št. 142 (20. VI. 1953).
Juretova pomladna / ilustrirala Ančka
Gošnik-Godec. - V: Ljubljanski dnevnik. –
ISSN 1318-0339. - 3, št. 78 (4. IV. 1953).
Pionirki v spominsko knjigo. - Obzornik. ISSN C504-233X. - 8, št. 2 (1953), str. 78.
Pesem o hruški / ilustriral Jože Ciuha.
- V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 12, št. 9
(1953/54), str. 260.
Pomladna / ilustriral France Slana. - V:
Pionir. - ISSN 0350-977X. - 12, št. 9
(1953/54), str. 232.
Mojca in Maja. - V: Ljubljanski dnevnik. –
ISSN 1318-0339. - 4, št. 96 (24. IV. 1954).
Pomladna / ilustriral France Slana. - V:
Ljubljanski dnevnik. – ISSN 1318-0339. - 4,
št. 78 (3. IV. 1954).
Devetindvajseti november. - V: Pionir. ISSN 0350-977X. - 13, št. 3 (1954/55), str.
65.
Mojca in lutka / ilustrirala Ančka GošnikGodec. - V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 13,
št. 5 (1954/1955), str. 141.
Zimska / ilustrirala Roža Piščanec. - V:
Pionir. - ISSN 0350-977X. - 13, št. 6
(1954/55), str. 161.
Majski koledar. - V: Barčica. – ISSN 18553176. - 1, št. 10 (1955).
Večerna / narisal Tomaž Kržišnik. - V:
Knjiga. - ISSN 00352-7158. - 5, št. 10
(1957), str. 432.
Majski koledar. - V: Pionirski list. - ISSN
0352-6577. - 11, št. 29 (24. VI. 1958).
Zimska / ilustrirala Roža Piščanec. - V:
Rodna gruda. - ISSN 0557-2282. - 5, št. 12
(1958), str. 283.
Za Prvi maj / ilustrirala Roža Piščanec. - V:

september, 2014

Rodna gruda. - ISSN 0557-2282. - 5, št. 5
(1958), str. 104.
Uganka. - V: Ciciban. - ISSN 0350-8870. 14, št. 1 (1958/59), str. 26.
Tam pod Snežnikom. - V: Ciciban. - ISSN
0350-8870. - 14, št. 2 (1958/59), str. 40.
Juretova pomladna / ilustrirala Ančka
Gošnik-Godec. - V: Pionir. - ISSN 0350977X. - 17, št. 7 (1958/59), str. 193.
Zdaj pa: juhe! / ilustrirala Roža Piščanec.
- V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - [16], [št.]
(1958/59), str. 243.
Pred zimo. SLOVENSKO berilo IV.
Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1959.
Izšlo tudi leta 1953; 1956; 1961; 1963; 1966;
1967.
Tam čez za Matajurjem. SLOVENSKO
berilo IV. Ljubljana, Državna založba
Slovenije, 1959. Izšlo tudi leta 1953; 1956;
1961; 1963; 1966; 1967.
Pesem o zimi / narisala Ančka GošnikGodec. - V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 18,
št. 6 (1959/60), str. 174.
Tam pod Snežnikom. - V: Kurirček. - ISSN
0350-8870. - [2], št. 3 (1961/62), str. 86.
Talci. SLOVENSKO berilo III. Ljubljana,
Državna založba Slovenije, 1962. Izšlo v
letih od 1952 do 1964.
Pesem o zimi / narisala Ančka GošnikGodec. - V: Slovenski vestnik. - ISSN Y5000947. - 17, št. 4 (26. I. 1962).
Mrtvi komandant. - V: Kurirček. - ISSN
0350-8870. - [5], št. 1 (1964/65), str. 10.
Devetindvajseti november. - V: Pionirski
list. - ISSN 0352-0577. - 20, št. 12 (1966/67).
Večerna / narisal Tomaž Kržišnik. - V:
Ciciban. - ISSN 0350-8870. - 23, št. 9
(1967/68), str. 228.
Ko bo posijalo sonce / narisal Matjaž Vidic.
- V: Ciciban. - ISSN 0350-8870. - 25, [št. 6]
(1969/70), str. 178.
Pesem o zimi. - V: Primorske novice. –
ISSN 0350-4468 . - 10 , št. 4 (21. I. 1972),
str. 9.
Pesmica za Metko. - V: Primorske novice. –
ISSN 0350-4468 . - 10 , št. 16 (14. IV. 1972),
str. 10.
Tiha želja / ilustriral Božo Kos. - V: Galeb.
– ISSN Y500-6074. - 22, št. 3 (1975/76), str.
63.
Zdaj pa: juhe! / ilustrirala Roža Piščanec.
- V: Slovenski vestnik. – ISSN Y500-0947. 34, št. 12 (23. III. 1979), str. 6.
2. PROZA ZA OTROKE IN MLADINO
Še en pozdrav. – V: Pionir. - ISSN 0350977X. - 9, št. 8 (1950/51), str. 252.
Poslednja pesem. - V: Ciciban. - ISSN
0350-8870. - 7, št. 5 (1951/52), str. 66–68.
Dogodivščina postiljona Boštjana / risal
M. Tršar. - V: Pionir. - ISSN 0350-977X. 10, št. 6 (1951/52), str. 177–180.
Vesna / risal Ciuha J. – V: Pionir. - ISSN
0350-977X. - 11, št. 8 (1952/53), str.
226–228.
Miškove sanje / ilustriral Dušan Petrič. - V:
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Enajsta šola. - 1, št. 1 (1953), str. 3–4.
Hiša ob vodi / ilustrirala Roža Piščanec.
– V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 12, št. 2
(1953/54), str. 40–42.
Očetove barve / ilustriral Fr. Slana. – V:
Pionir. - ISSN 0350-977X. - 13, št. 3
(1954/55), str. 72–75.
Kako je polž opeharil lisico / ilustriral
Bogdan Borčič. – V: Barčica. - ISSN 18553176. - 1, št. 6 (1955).
Ata / ilustrirala Cita Potokar. – V: Pionir. ISSN 0350-977X. - 14, št. 5 (1955/56), str.
137–140.
Kako je polž opeharil lisico / ilustriral
Bogdan Borčič. – V: Pionir. - ISSN 0350977X. - 16, št. 4 (1958/59), str. 115–118.
Miškove sanje / narisal Milan Bizovičar.
- V: Pionir. - ISSN 0350-977X. - 18, št. 2
(1959/60), str. 40–44.
Miškove sanje / ilustrirala Cita Potokar. V: Kurirček. - ISSN 0350-8870. - [5], št. 2
(1964/65), str. 64–69.
Miškove sanje. IZ velikih težkih dni. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1965. Izšlo tudi
leta 1968; 1971; 1978.
Očetove barve / ilustriral Fr. Slana. - V:
Pionir. - ISSN 0350-977X. - 21, št. 2/3
(1965/66), str. 50–51.
Miškove sanje / narisal Aco Mavec. – V:
Pionirski list. - ISSN 0352-0577. - 19, št. 29
(1966/67).
Hiša ob vodi. SPOMINI na otroštvo. Del 1.
Ljubljana, Mladinska knjiga, 1977. 

LJUDJE IZ SOSESKE

Milena Ožbolt

POPRAVKI IN OPRAVIČILO
V članku o ravnateljici Justi Krajc sem v majski številki Obrha zapisala nekaj netočnosti, med drugim anekdoto, v kateri pripovedovalec navaja, kako je Krajčevo
zaradi kljubovanja opomnil šolski upravitelj Ivan Mercina. Podatek ni točen, saj je
bil Ivan Mercina v času Grazziolijevega obiska že zaprt, in sicer so ga kot izgnanega
primorskega Slovenca in TIGRovca aretirali že 24. junija 1941 in ga zaprli najprej v
Ljubljani, nato v Trstu ter ga pozneje internirali v taborišču Isernia (Campobasso).
Po kapitulaciji Italije pa je odšel z zavezniki in bival v Egiptu pod šotori v taboriščih
El šat, Tolum Bat, Kairo in drugod. Partizanski napad na Lož pa je bil, kot vemo,
19. oktobra 1941. Verjetno je bila pripomba izrečena kdaj pozneje, mogoče že po
osvoboditvi.
Napačen je tudi naziv italijanskega veljaka Emiliana Grazziolija, ki ni bil poveljnik,
kot pišem, torej vojaška oseba, pač pa predstavnik civilne okupatorske oblasti z
nazivom visoki komisar za ljubljansko pokrajino. Prof. Tone Avsec navaja, da so
ga morali ob tem obisku v Loški dolini pozdraviti tudi otroci, ki so dobili zastavice,
s katerimi so mahali. Obstajajo tudi fotografski posnetki tega dogodka. Ob tej priložnosti je bila prirejena tudi živinorejska razstava, gasilski vod pa je imel postroj
v pozdrav. Pozneje so šli nekateri gasilci v delih uniform, ki so jih takrat nosili, v
partizane.
Netočen je tudi podatek, da je Justa Krajc sodelovala z NOB že od maja 1941,
saj je bil prvi organizacijski sestanek v naših krajih 6. julija 1941 na Markovem
hribu, ki se ga je udeležilo okoli 20 predvojnih organizatorjev in pristašev kmečko
delavskega gibanja iz Loške doline, vsekakor pa je bila Krajčeva že od jeseni 1941
simpatizerka in članica osvobodilnega fronte. Na omenjenem sestanku je Janez
Hribar govoril o pomenu in nalogah Osvobodilne fronte slovenskega naroda.
Zaradi neljubih napak in netočnosti se bralcem Obrha in vsem prizadetim iskreno
opravičujem, prof. Tonetu Avscu pa hvala za opozorilo, dopolnitve in popravke.

Jasna Lekan
Sanda Turšič:

Spite, otroci te zemlje!
Spite, otroci te zemlje,
vsakemu lahko noč.
Sanjajte, da bo vse bolje,
bolje, kot vse čez to noč!
Jutro naj prinese veselje,
jutri naj ne bo več vojska,
jutri naj novo življenje vas greje
in sonce svetlobe vam da.
Jutri naj ne bo več skrbi,
jutro naj bo srečno za vas,
saj jutri potujete vmes,
vmes med ljudi in v nas!
Spite, otroci te zemlje,
luna naj vam lase gladi vmes,
sanjajte, da bo vse bolje,
saj večkrat postanejo sanje zares!
(prevedeno iz nemščine)

september, 2014

ŽPZ JASNA
vstopa v deveto sezono
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AB

Dve slikarski razstavi – dve različni deželi
– ena umetnica

N

aši slikarki DagMar je na začetku letošnjega poletja uspelo skoraj nemogoče:
dve razstavi hkrati v dveh deželah – domači
Sloveniji in državi, ki postaja njen drugi
dom – Španiji.
Takole je razstavi povzel gospod Antonio
Dominguez Tello:
AB AB ABSTRAKCIJE v Mariboru (skupinska razstava) in BRIGHT DAY – SVETEL
DAN v Barceloni. Osem platen velikega
formata v Mariboru in petnajst platen ter
sedemindvajset fotografij v Barceloni. Veliko dela in truda!
Otvoritveni večer razstave AB AB ABSTRAKCIJE je potekal 23. maja 2014 v
Galeriji Kavarne hotela Betnava v Mariboru

z nekaj novimi likovnimi deli, nastalimi
v močnem občutju inspiracij v Barceloni.
“RED MOON – RDEČA LUNA” – osem
platen, ki skupaj tvorijo čudovito in osupljivo sliko, ki jemljejo dih.
Nadvse pomembna razstava za našo mednarodno umetnico je ravno BRIGHT DAY,
saj je to njena prva samostojna razstava
v Španiji. Razstavljena dela iz obdobja
zadnjih treh let so bila postavljena na ogled
v starem romantičnem vzdušju galerije La
Chinata v samem centru Barcelone, in sicer
od 5. junija do 7. julija 2014.
Za našo umetnico je to čaroben trenutek,
poln iluzij in idej. Občutenje v zraku ji daje
moč in inspiracijo za življenje in delo.
Življenje je čudovito, umetnost je pomemben del našega življenja in umetniki so
božje darilo!
Dasiravno je v zadnjih letih veliko v Španiji,

pa DagMar tesno sodeluje z domačini,
med drugim je Zavod ORON tudi posnel
demo video, ki so ga predvajali na otvoritvi
razstave v Barceloni. Tudi tako DagMar
prinaša glas o Sloveniji in je naša velika
promotorka.
DagMar – srečno! 

Na YouTube si lahko ogledate zanimive in atraktivne slideshowe:
https://www.youtube.com/watch?v=QZPIgb9pw7c - DagMar Brigth Day
https://www.youtube.com/watch?v=-qi1bmWbK0c - Steklena svetloba v temi
https://www.youtube.com/watch?v=YM5cu-N0j3k - Ujeta v dolini

K

ončale smo osmo sezono. V sezoni 2013/2014 smo imele
trinajst nastopov. Vse skupaj do sedaj pa smo jih imele že
devetdeset. Zelo smo vesele in ponosne, da nas vabijo na proslave,
prireditve, veselice in spominske dneve, saj to pomeni, da ljudje
radi poslušajo naše petje. Trudimo se in po svojih močeh prispevamo h kulturnemu življenju v naši dolini.
Pridno in redno hodimo na vaje, prepevamo, se družimo, pa se
včasih ob rojstnih dnevih tudi posladkamo s slaščicami, ki jih
same spečemo. Za novo leto imamo vedno samostojni koncert,
na katerega povabimo tudi goste, ki popestrijo našo prireditev.
Na koncu vsake sezone si privoščimo izlet, za katerega zbiramo

denar celo leto. Letos smo se podale po poteh Šavrink. To je bil
izlet z izrazitim pridihom preteklosti. Spoznale smo kraje in ljudi, ki so povezani s tradicijo starodavnega trgovanja. S pomočjo
potomcev Šavrink in Šavrinov smo obudili nekatere detajle iz njihovega preteklega življenja. Zapeljale smo se skozi tri države in
spoznavale življenje teh izjemnih žena.
Vstopamo v deveto sezono s prvim nastopom, ki ga bomo imele na gasilski veselici na Jezeru. Nova sezona se bo začela veselo
in razposajeno. Upam, da bo tudi naše celoletno delo tako in da
bomo zadovoljne stopile v deseto leto našega petja. Hvala vsem,
ki ste z nami. 

28

KULTURA

september, 2014

Franc Žnidaršič

Pihalni orkester Kovinoplastike Lož

L

etos praznuje jubilej svoje 140-letne zgodovine, pri čemer smo lahko veseli, da je
pri teh letih še zmeraj mladosten.
Očitno je bila že v tistih oddaljenih dneh
ustanovljena Mestna godba v Ložu postavljena na prave temelje, morda po vzoru že veliko
prej obstoječih glasbenih skupin z imenom
»Meistni godci« in za njimi »Koledniki«.
Kdor med nami še kaj ve o življenju in o veseljaško duhovitih dogodivščinah, predvsem
za življenja nekdanjih »pravih« (čistokrvnih)
Ložanov, lahko danes pritrdi, da jim je bilo
prijateljsko druženje zelo pomemben element, ki je poleg nekakšne »meščanske« imenitnosti predstavljal enega najmočnejših temeljev tudi za ohranitev godbe za bodočnost.
Ena od točk te bodočnosti je letošnji jubilej.
Še danes, po toliko letih, je še nekoliko v navadi, da, če se hoče biti s stanjem v orkestru
»na tekočem«, se je občasno treba ustaviti
v internem bifeju in si privoščiti kozarček
»informacije«. Malo za žejo, malo za družbo. Ja, tradicijo podpore druženju je treba
ohranjati.
Po prvi svetovni vojni je v Ložu delovala tudi tamburaška glasbena skupina, ki je
imela svoj domicil v gostilni Pri Hlabšetu.
Loške gospe pa niso bile preveč zadovoljne
s tem, da njihovi Ložanje kar naprej hodijo
tja na vaje. So jim kar zamerile in očitale, da
prepogosto tista lesena godala z eno roko po
vratu pretipavajo, z drugo pa strune čez luknje natezajo in nenehno tam nad luknjami
veselo brenkajo.
Po tej zoprni kritiki so to razvedrilo opustili
in se pridušili Mestni godbi z obljubo, da se
bodo tam bolj resno obnašali. Ja, pa ja. Kot
da jih ne bi poznali! To muziciranje pri godbi je potem trajalo do druge vojne. Nekaj let
po vojni pa so godbo nazaj na noge postavili
kar loški gasilci. Volja za postavitev je bila
upoštevanja vredna, noge pa so bile precej
času podobne. Ampak vztrajali so. Takratne
razmere je mogoče upodobiti tudi s priloženo poezijo, brez zagatnih podrobnosti.
Imenovali jo bomo kar
UTRINEK ZGODOVINSKEGA
SPOMINA
V povojnih dneh, v bleščečih časih slave
brez pompa ni bilo nikjer proslave,
dosežkom dela, ljudstva prosvetlitve

sledile tudi godb so ustanovitve.
Na Golgoto vseh vrst obvez povzpeti
igrat, začeli v godbi smo pred leti,
takrat stopili smo na glasbe pota,
kjer smerokaz za pravo smer je – nota.
Kdor sodil je, da to je lahko delo,
mu hitro volje nekaj je skopnelo,
misleč, da le zabavi se bo udinjal,
ugotovil je, da pamet bo preklinjal.
V neštetih letih dolgih desetletij
nabralo nam se kup je doživetij,
kjer s trudom zase in za svoje druge
smo žlahtne si pridelali zasluge.
(natisnjeno ob 125-letnici, leta 1999)

Proti koncu dvajsetega stoletja je godba ob
številnih pogrebih in proslavah vztrajno korakala v prihodnost. S precej napori, nekaj
sreče in podpore Kovinoplastike Lož si je
končno uspela pridobiti glasbeno izobraženo strokovno vodstvo, s čimer je veliko
pridobila, med drugim potrebno spoznanje,
da se je treba za uspešnega glasbenika tudi
nekoliko šolati.
V tem obdobju se je godbi uspelo razširiti
v orkestrsko zasedbo, ki omogoča izvajanje
zanimivejših in bogatejših programov. Pritrdili mi boste, da ta naša dekleta in fantje res
niso kar tako.
Razmere v pravkar omenjenih preteklih letih kar same ponujajo dobre možnosti, da se
dogajanje v orkestru zajame v obliko nekoliko hudomušne poetike, ki bo popolnoma
nadomestila enoličnost suhoparnih protokolarnih poročil.
In tako je na zelniku
zgodovine vzniknila tale
BALADA
o razmerah v osemdesetih letih
Zasedba godbe v Ložu je kar pestra,
skovali z nje bi skoraj dva orkestra;
a nekaj tudi treba je priznati,
da marsikaj igrat, bi bolje znali,
če bi na vajah malo manj prat,kali
in truda v to, za kar smo tam pristali,
za kak pihljaj bi več od sebe dali.
Kalibri v godbi zbrani smo veliki
in malo manjši – na kulture sliki,
a vdani glasbe neminljivi strasti,

pijač opojem in zabave slasti;
zagnanost naše za resnejše delo
občasno nam je piskrovezje vzelo
glavarjev kraja – zamegljeno delo.
Strokovni vodja Matić se napreza,
v zavest, možgane in razmere dreza;
žari kot zvezda vrh neba pripeta,
kjer muzam helikonskim glasbo spleta,
ko za učenje godbe išče stezo,
vse članstvo vneto miksa v majonezo,
a naj mu bo, zasluži si – odvezo.
(natisnjeno ob 125-letnici, leta 1999)

To je bila rahlo šegava predstavitev Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož.
Kar nekaj nas je nekdanjih godbenikov, ki
jih še zanima delovanje orkestra, o katerem
marsičesa ne vemo, lahko pa slutimo, da se
je v razgibanih pripravah na jubilej marsikaj dogajalo. Tudi slutnje o intenzivnosti teh
priprav je prav mogoče poetično predstaviti,
saj glasba in poezija naravno sodita skupaj
in tako se ob tem slovesnem trenutku naslov
pesmi ponuja kar sam, in to je:
KONCERT ob 140-letnici
Koncert bogat že spet je na tapeti,
koncert, ki moral bo lepo zveneti,
zato na mnoge vaje hitimo z inštrumenti,
namočenci in mnogi – začasni abstinenti.
Marljivo godba z ranega večera
v poskočnem ritmu nove viže svira,
pri čemer litre znanja posrkajo talenti,
ki z njimi poln'jo glav'ce jim strogi dirigenti.
Kulturi v čast in publiki v užitek
koncert rejen je, včasih malo vitek,
a nekaj proti koncu le pridobi na teži,
da poslušalcu dlak'ca kar malo se naježi.
V slovo orkester codo še zvibrira,
nato vsi hkrati oneme inštrumenti,
a dirigent si s čela nadležni pot otira
in utrip srca si umirja z okroglimi tableti.
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Benjamin Žnidaršič

Delavnica gline na Velikem Obrhu

N

a izviru Veliki Obrh smo v organizaciji
Zavoda ARS VIVA in s pomočjo Občine Loška dolina v treh dneh, med 13 in 15.
junijem 2014, pod budnim očesom mentorja in mentorice Bošjana in Tatjane Dobovšek
izdelovali predmete iz gline. Delavnice se je
udeležilo 7 otrok in 12 odraslih, ki so ustvarjali v tehniki ročnega oblikovanja in oblikovanja gline na vretenu. Največja zanimivost
je bila ta, da smo glino odkrili v neposredni
bližini Žage in iz nje izdelali dva izdelka.
Ljudje so že v kameni dobi uporabljali glino za tesnjenje iz šibja spletenih posod. Naključno se je odkrilo, da se z žganjem glina
strjuje in s tem pridobiva na trdnosti. Zaradi
tega se je izdelava keramike hitro razvijala.
Poudarek se je dajal estetskemu in uporabnemu izgledu. Je edinstven, okolju prijazen
in naraven material, ki ga odlikuje dolga
življenjska doba in tradicija. Ustvarja zdrave in udobne bivalne pogoje, je material, ki
živi in diha. Mentor nam je ob teh dejstvih
razložil, kje in kakšno glino v Sloveniji
pridobivamo ter za kakšne namene jo
lahko uporabljamo. Da brez truda ne
gre, smo poskusili tudi sami na vretenu,
ki zgleda zelo enostavno, ko to počnejo
mentorji. Ko pa to poskusi učenec, pa
postane kepa pregnetene gline zvrnjen
valj ali pa posoda brez oblike. To sta prvič poskusila tudi slikarja z usti Benjamin
Žnidaršič in Željko Vertelj, na vretenu pa
se je izobraževala Draga Lapornik. Nešteto poskusov je potrebnih, da posode dobijo pravo podobo, da skodelice dobijo ročko. Najtežje pa je bilo izdelati potičnico, ki
so jo poskusili izdelati le malokateri.

V tehniki poslikave so se poskusili tudi slikarji z usti
foto: arhiv ARS VIVA

Pod vodstvom mentorjev smo 27. in 28.
junija nadaljevali delavnico za izdelavo
glinenih izdelkov. Zračno sušene izdelke
smo žgali v električni peči in analizirali,
kakšni so tehnološki postopki in kaj se
z glino dogaja med žganjem. Obenem
smo se lotili tehnike poslikave na posušeno glino.

Dragica Lapornik pri delu z glino
foto: arhiv ARS VIVA

Mentor g. Boštjan Dobovšek razlaga zgodovino ustvarjanja z glino
foto: arhiv ARS VIVA

Delavnico smo nadaljevali s poslikavanjem žgane gline in glaziranjem. Med
postopkom glaziranja smo izdelke ponovno
zložili v peč in ponovili žganje. Izdelki so
tako dobili končno podobo. 
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Benjamin Žnidaršič

EX TEMPORE Postojna
Kulturno društvo Vse-Eno je 30. avgusta
2014 organiziral 3. EX–tempore Postojna.
Likovniki so nastopili v dveh kategorijah,
in sicer odrasli in otroci. Likovna dela je
ocenjevala umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj. V kulturnem programu ob razglasitvi rezultatov pred Kulturnim domom
Postojna sta nastopila glasbenika Mojca Zelenko in Elvis Renesansa ter pevka Jadranka
Jakomin. Župan Občine Postojna se je zahvalil organizatorjem za organizacijo in lep
program ter pozval udeležence, da se drugo
leto vrnejo. Frenk Tominec pa se je zahvalil
Občini Postojna in sponzorjem za pomoč pri
sestavitvi mozaika letošnjega tradicionalnega amaterskega Ex tempore Postojna 2014.

Letošnji nagrajenci v sekciji odrasli so:
1. mesto Jurij Kravcov
2. mesto Janez Ovsec
3. mesto Benjamin Žnidaršič
in 4. mesto Tadeja Hodaya Jakop
v kategoriji otroci:
1. mesto so zasedli vsi trije sodelujoči
nadebudneži po sklepu ocenjevalne
komisije:
Nejka Štebih, Luka Sajko in T
eodor Tomažič.
Letos je bila za zvestobo nagrajena
tudi Ljiljana Lisjak kot vsakoletna zvesta
ustvarjalka.

Benjamin Žnidaršič in tretje nagrajeno
likovno delo Ostrnice.

Benjamin Žnidaršič

EX TEMPORE Piran

Dobitnik velike odkupne nagrade
Benjamin Žnidaršič prejema plaketo
za delo Morje (tri jadrnice)

V tednu od sobote, 30. avgusta, do sobote, 6. septembra 2014, je potekal 49. mednarodni
slikarski Ex tempore. Slavnostna podelitev nagrad in otvoritev razstave izbranih slik v Mestni
galeriji in keramike v Galeriji Herman Pečarič je bila pod pokroviteljstvom župana Občine
Piran, gospoda Petra Bossmana v soboto, 6. septembra, ob 20. uri.
Člani mednarodne strokovne žirije 49. slikarskega Ex tempora so bili: Lorena Matic (Italija),
Eugen Borkovsky (Hrvaška) in Nives Marvin (Slovenija), tajnik pa Majda Božeglav Japelj.
Izmed 215 oddanih del so izbrali 90 del za razstavo.
Tudi na letošnjem Ex temporu Piran 2014 je bilo podeljenih veliko število nagrad, med drugimi najprestižnejša Grand Prixa, slikarski v vrednosti 2.000 EUR, ki jo je dobil Nikola Tomasi iz Gorice.
Med drugimi sta bila dobitnika velikih odkupnih nagrad tudi člana Zavoda ARS VIVA Benjamin Žnidaršič in Ivan Stojan Rutar. Na razstavo so bili uvrščeni še Vojko Gašperut in
Albina Kragelj. Na Ex temporu pa je sodeloval tudi Boris Šter.

Lili Kandare, Zavod grad Snežnik

V deželi ostrnic tudi Ex tempore
Kot del desete etnološko-turistične prireditve V deželi ostrnic so se v nedeljo, 8. junija
2014, v okolici gradu Snežnik odvijale tudi
Ex tempore. Tematika je sovpadala z dogodkom prireditve tega dne, to je etnološka dediščina kraja in okolice.

Ex tempore Dežela ostrnic

foto: arhiv Zavoda grad Snežnik

Svoje ustvarjalne navdihe je na temo košnje,
ostrnic, ljudi in narave v različnih tehnikah
izrazilo kar devet ustvarjalcev: Tjaša Avsec,
akad. slikarka Karmen Bajec, Helena Bavec,
akad. kiparka Milena Braniselj, Blaž Ceglar,
akad. slikarka Andreja Gorjanc, akad. slikar
Simon Lavrič, dipl. slikarka, keramičarka in
kiparka Nataša Prestor ter akad. slikarka Stanislava Sluga Púdobska.
Tehnike ustvarjanja so si udeleženci izbrali sami. Tako je na koncu tega plodovitega
ustvarjalnega dne razstavo na prostem, ki je
bila postavljena na prireditvenem prostoru
na Zagradnih njivah, sestavljalo kar deset
slikarskih in risarskih del ter devet kiparskih.
Razstava je bila nato spet na ogled v času od
20. junija do 27. julija v prostorih gradu Snežnik, skupaj z izborom likovnih del slušateljev Lice, Likovno izobraževalnega centra
Galerije Miklova hiša.

Priložnostna razstava umetniški del,
nastalih na Ex tempore Dežela ostrnic
foto: arhiv Zavoda grad Snežnik

Organizator prireditve, Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik, se ob tej
priložnosti še enkrat lepo zahvaljuje vsem
ustvarjalcem, ki so se odzvali povabilu k
sodelovanju. Veselimo se sodelovanja tudi v
naslednjem letu, saj bi se s tem še naprej uresničevale ideje, ki so se v tem okolju porajale
že pred desetletji.
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Lili Kandare

Pod najlepšo lipo v Koča vasi

V

letošnjem letu obeležujemo osemdesetletnico, odkar je ob svojem zadnjem
obisku v gradiču Koča vas, kamor je sicer
večkrat zahajal, pesnik Oton Župančič izpovedoval svojo pesniško dušo. V tem času je
v tem prelepem naravnem okolju nastal cikel pesmi, ki so izšle v pesniški zbirki Med
ostrnicami.
V spomin na ta del njegovega ustvarjalnega
obdobja in v želji po obuditvi kočevskega
gradiča sta se pod mogočno kočevsko lipo v
letošnjem poletju odvila dva dogodka.
Prvi, ki se je odvijal julija, je bil literarno-etnološko obarvan.
V senci najlepše lipe daleč naokrog se je
zbrala pisana množica obiskovalcev in prisostvovala zanimivemu dogodku: grofica
Greta Schollmayer je imela v gosteh znanega slovenskega pesnika Otona Župančiča. Vzporedno s tem se je na travniku pred
gradičem odvijalo tudi zdevanje pesniku
tako zelo ljubih ostrnic. Prav tem je namreč
posvečena njegova pesniška zbirka Med
ostrnicami. Po uvodnih besedah, s katerimi
je povezovalka dogodka ga. Milena Ožbolt
pozdravila zbrane obiskovalce, je vse navzoče nagovorila tudi gospa Greta. Skozi njuna

pozdravna nagovora in nato v nadaljevanju
med razgovorom Župančiča in hlapca Janeza, ki je na travniku zdeval ostrnice, so obiskovalci izvedeli mnogo zanimivega iz zgodovine kočevske graščine in tradicionalnega
zdevanja ostrnic.
Poletni dogodek »Popoldan v Koča vasi« se
je zaključil s prijetnim druženjem v senci kočevske lipe, kjer so članice društva Ostrnice
postregle z okusnimi »tašcami« in hruškovo
vodo. Slednja je v preteklosti predstavljala
skorajda obvezen del malice grabljicam in
koscem v času košnje in zdevanja ostrnic,
danes pa predstavlja zanimivo pokušino
mlajši generaciji, ki je ne pozna, in zbujanje
nostalgije tistim, ki so se z njo v mladih letih
odžejali po napornih kmečkih opravilih.
Dogodek je spremljalo več kot sto obiskovalcev – tako domačinov kot tudi iz sosednjih
ter oddaljenejših občin.
Konec avgusta pa smo z drugim dogodkom
»Pod najlepšo lipo« želeli obiskovalcem nekoliko bolj predstaviti Župančičeve pesmi iz
že omenjene zbirke. Izbor teh je po uvodnih
besedah povezovalke recitirala skupina desetih ljubiteljev pisane umetnosti. Med po-

sameznimi sklopi pesmi so se vrstile ljudske
pesmi, zaigrane na violino. Za konec smo
svoje glasove združili nastopajoči in obiskovalci ter skupaj zapeli nekaj priljubljenih
ljudskih pesmi. Sončno nedeljsko popoldne
smo tik pred mrakom zaključili s slastnimi
pečenimi jabolki in hruškami ter prijetnim
kramljanjem …
Zanimanje za omenjena dogodka je precejšnje, zato vas z veseljem obveščamo, da
ju lahko ponovno izvedemo ob vsaki najavi zainteresirane skupine. V ta namen smo
pripravili tudi letak s ponudbo in z vsemi
potrebnimi informacijami, ki je že na voljo v
Turistično informacijskem centru v Ložu. 
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Zapisala Janja Urbiha

Festival PLAVAJOČI GRAD
Več kot 150 ustvarjalcev iz Avstralije, Indije, Čila, Izraela, Škotske, Švedske, Estonije, Belgije, Italije, Ukrajine,
Moldavije, Norveške, Anglije, Francije, Slovaške, Češke, Slovenije ... Loža, Dan, Nadleska, Kozaršč in Butal je v treh dneh
festivala Plavajoči grad ponudilo 500 obiskovalcem več kot 70 dogodkov!
razstava "Zgodbe iz dlani" angležinje Sare
Evelyne Brown, ki je ob sodelovanju škotske glasbenice Kate Young, lokalne pripovedovalke Milene Ožbolt in vaščanke Tončke
pridobila novo dimenzijo. Če ste šli v Polhov muzej na izvrstno izraelsko predstavo
Zebra, ste verjetno zamudili tolminca Sama
Kutina v hladilnici, Čilenca Tomasa del Real-a, ki je igral na hrastu ali pa fuzijo modernega plesa Plesonoge, ki jo je spremljal
neustavljivi ukraijnski Duo Duo ... Dogodki
so namreč potekali sočasno ter se povezovali
v celoto, ki jo je v soboto zvečer (ob podpori
kakšnih 20 glasbenikov) zaključila ognjena
predstava skupine Arete.
Predstava Lutkovnega gledališča
Ljubljana v kupoli
foto: Miloš Toni

Ti so se zvrstili v magičnem okolju gradu
Snežnik, ki je postal platno za risanje češkega Atelier Libušin-a. Ta je odseval v vodi,
po kateri je jezdil največji drevak v zadnjih
100 letih (izdelal in posodil ga je g. Kebe).
Na njem so poleg domačih ljudskih pevcev
nastopali tudi vrhunski interpreti, kot je Mahesh Vinayakram, pevec iz slavne rodbine
Shakti, na desetih prizoriščih zunaj in znotraj gradu pa izvrstne skupine, kot so vokalni kvartet Tetra iz Švedske, mlada energična
avstralska kitaristka Tullara Connors, nori
avstrijski trio Netnakisum ter 50 drugih
skupin – poleg glasbenikov tudi lutkarjev,
komedijantov, akrobatov, pripovedovalcev
... V galeriji je še vedno na ogled subtilna

Poleg gradu pa je v času festivala oživela tudi
sama vas Kozarišče. Sobotnega dopoldneva
so se umetniki na strehi gasilskega avta podali v vas ter nastopili na vaških dvoriščih,
ulicah, senikih ... Domačini so se odzvali s
pogostitvijo ter nato sledili procesiji, ki se
je končno ustavila v prekrasnem ambientu
500-letne kozarške cerkve. Tam so obiskovalci uslišali zvoke energetične kompozicije
petstrunskega basa belgijca Pietra Lenaertsa kot tudi baročne sonate Ide Meidell
ter srednjeveške inštrumente (mura harpha
Olene Yeremnko).
Tarča umetnikov je bila tudi OŠ Stari trg,
saj so tam potekale v več skupinah glasbene
delavnice za vse otroke: od indijskega ritmičnega petja, do škotskega klicanja tjulnov.
Hkrati pa je druga skupina osnovnošolcev

Razstava Zgodbe iz dlani s Škotsko
glasbenico Kate v grajski galeriji
foto: Miloš Toni

na gradu doživela lutkovno predstavo (Teatro Matita in LGL) in se sprehodila med
interaktivnimi gozdnimi inštalacijami, nastalimi med nekajdnevnim masterclasom
commedie dell'arte.
Nedeljsko jutro je bil le še prijeten odzven intenzivne, pa vendar nevsiljive izkušnje tako
za obiskovalce kot umetnike same, saj so ti
prišli igrat iz veselja po druženju na lastne
stroške. Edina vstopnina je bila domače pecivo, nekateri vaščani so ponudili prenočišče
ali praktično pomoč. Skrivnostno povabilo
domačinom in preostalim umetnikom pa je
vodilo pod lipo v centru Kozarišč, kjer se je
ob plesu in druženju preostanka sodelujočih
umetnikov zaključil festival Plavajoči grad.
Kdor ga je zamudil, lahko razbere nekaj
utrinkov doživetij sodelujočih prostovoljcev,
vaščanov in umetnikov:
»(...) Mislim, da je vsakdo lahko našel kaj
zase in za svoj okus. (...) Zdi se mi, da je
"dolina" zamudila priložnost enkratne
turistične promocije dogodka, ki je
prinesel pestrost v enolično dogajanje.«
Dušan Baraga, Kozarišče

Nastop švedskega kvarteta Tetra pod obokom
foto: Miloš Toni

»Festival v gradu Snežnik
naju je čisto zmešal. Dva dni sva
preživela tam, sedaj pa nama gre po
glavi samo, kaj vse sva videla. Toliko je
bilo vsega, da se nama je marsikaj že
izmuznilo iz spomina. S pogovori se
poskušava spomniti, kaj vse nama je bilo
všeč. Že leta nisem tako užival.«
Miloš Toni, urednik Starih slik
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»... neverjetno pisana in vrveča
ustvarjalnost na vsakem koraku, kjer
je vsak lahko našel kaj zase in končno
tudi kaj svojega prispeval, če drugega
ne, vsaj radovednost, zanimanje,
sprejemanje, presojo, prenašanje
sporočila in duha prireditve ... Tako
veliko število gostujočih ustvarjalcev
na toliko različnih prizoriščih in v tako
različnih zvrsteh je gotovo temeljito
premešalo in zvrtinčilo energije v Loški
dolini in to je dobro, zelo dobro.«
Milena Ožbolt
»Kot gledalka in nastopajoča sem
se na festivalu počutila, kot bi prišla
v »čudežno deželo«, v kateri čas ne
obstaja. Gledalcem je festival predstavil
drugačen način dojemanja časa,
prostora in ljudi. «
Kristina Komidar iz Nadleska

KULTURA

»Nad festivalom sem zelo navdušena.
Zame je bilo to nekaj povsem novega,
tako po neizmerno pestrem in
kvalitetnem kulturnem programu
z vsega sveta, kot tudi po povsem
drugačnem pristopu glede same
organizacije festivala. Hvala za čudovite
predstave in glasbo v prekrasnem
ambientu Gradu Snežnik ter za čarobne
večere ob projekcijah in koncertih na
vodi in pod grajskim obokom.
Ob tem smo vsi, ki smo to videli ostali
brez besed.
Naša družina je odstopila sobo dvema
umetnikoma. To je fino, ker tako se
spoznaš in zbližaš. Na koncu ti je žal,
da se je vse skupaj končalo in hočeš
ponovitve drugo leto.«
Nataša Mele, Kozarišče

september, 2014

Matija Solce, programski vodja festivala
med premiero predstave "Pavliha Revival"
foto: Miloš Toni

»Bilo je kot potovanje z dobro
družbo, kot mir sredi gneče, kot sladki
trenutki z družino, kot modrovanje s
prijatelji, kot tople dlani, ki te objemajo.
Z veliko ljubezni, ki varuje pred mrazom
in polno nenavadnih srečanj, ki so se vsa
končala prijetno.«
Andreja Buh
»Festival temelji na fantastičnemu
konceptu, je svojevrsten in žari v svoji
preprostosti. Pobude na področju
kulture kot je Plavajoči festival, delajo
svet lepši, in ker ta prihaja s strani
mlajše generacije kulturnih ustvarjalcev,
je odziv k prostovoljnemu delu izraz
podpore tako pobudi in njenim
pobudnikom, konceptu kot dogodku
samemu. Enkratna izkušnja in ena
najboljših v moji prostovoljski karieri.«
Prostovoljka Franja
»V zraku je bila ena taka
pozitivna, umirjena, navdušujoča
energija. Matija in ekipa – kapo dol.
Upam, da je bil »štrudel« zadosti dober,
da se vsi še kdaj vrnejo.«
Mateja

Grad Snežnik je iz minute v minuto spreminjal svojo podobo
foto: Miloš Toni

Zahvala za izvedbo festivala gre teatru Matiti (kot glavnemu organizatorju in sponzorju
festivala), Narodnemu Muzeju (za odstop grajskih prostorov), Javnemu Skladu RS (za 1000
EUR finančne pomoči), Zavodu Grad Snežnik (za logistično podporo ter kavro), Benu
Žnidaršiču in Ars Vivi (za uporabo prostorov v žagi), Pristavi in Roku Tratniku (za izvrstno
večerjo), fantom iz Laborja (za kuharije), Simonu Debelcu (za dober zvok), Pepi Maderi,
Martinu in češkim fantom (za tehnično pomoč in velik iglu), Milošu iz Starih slik (za
izvedbo razstave), festivaloma PUF in Histeria (za podporo nekaterih umetnikov), vaščanom
Kozarišč (za prijeten odziv), prostovoljcem ... ter največja hvala vsem umetnikom, ki so s
svojim obiskom v resnici postali glavni sponzor festivala Plavajoči grad. 

PLAVAJOČI GRAD – MNENJE OBISKOVALKE
Vse pohvale organizatorjem, sodelujočim in ostalim, ki jim je uspelo, po dolgoletnem spanju gradu Snežnik, oživiti kulturno dogajanje v Loški dolini.
S festivalom Plavajoči grad ste dokazali, da sta grad in okolica zmožna ponovno zaživeti ter se s pomočjo kulturnega dogajanja bohotiti v svojih lepotah in
čarobnosti. Kulturno dogajanje je bilo res pestro, s toliko različnimi izvajalci in na toliko različnih točkah!
Domači in tuji izvajalci ste nam predstavili različne kulture, sloge in zvrsti ter nam s tem še dodatno razširili obzorja.
Simpatične neme lutke, pridušeno petje s spontanim preletom netopirjev, ples na razmočenih tleh in ogenj so name pustili prav poseben vtis.
Žal pa se je hkrati dogajalo toliko, da vseh prireditev nisem mogla obiskati tudi sama. Poleg tega so bili dogodki primerni za vse starostne skupine in
različne generacije. Kljub temu da so bili dogodki razporejeni čez cel vikend in skozi cel dan, kulturno dogajanje ni bilo moteče tudi pozno v noč.
Že sedaj se veselim naslednjega podobnega festivala, kjer pa si želim večje sodelovanje in obisk predvsem domačega občinstva.
Za naslednje leto, če bo prireditev ponovljena, pa upam, da bodo lahko vsi ti izvajalci in tuji gostje že lahko prenočevali v Loški dolini in bodo tudi sami
deležni tolikšne odprtosti lokalne skupnosti, kolikršne sem bila deležna tudi sama na letošnjem festivalu.
Vsi sodelujoči ste z uspešnim festivalnim vikendom pokazali, da kulturno in turistično povezovanje obrodi sadove.
Zadovoljna obiskovalka Marjetka Troha
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Poletje v željah
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Jeleni Milovanović, plesni pedagoginji, se je uresničila želja. Na
1. poletni dan se je odvila končna produkcija KID Plesonoga,
in sicer v obliki predstave »Poletje v željah«. Njena ideja, da
bo to izvedla v senci mogočnih kostanjevih dreves, v grajskem
parku gradu Snežnik na zunanjem odru, se je izkazala za več kot
odlično. Pripomogla je k temu, da je bila predstava še nekoliko bolj
sproščena, vesela in pozitivna kot sicer in nas je vse obiskovalce
navdala z dodatno, pozitivno energijo.
Vsebina predstave se je skozi celotno predstavo vrtela okrog
otroških in najstniških želja ter pokazala, kako vsi nestrpno
pričakujemo poletje ... ko se želje izpolnijo ... ni domače naloge ...
lahko sanjarimo ... imamo več časa za igranje ... lahko plavamo in
se potapljamo na morju ... ližemo sladoled ... in tako naprej ...
Če vas je radostno vrtenje in poplesavanje na odru prepričalo,
vas povabimo, da tudi vi ali vaši otroci poskusite. Septembra na
vaji obiščite katero od skupin kulturno-izobraževalnega društva
PLESONOGA, ki vadijo v prostorih podružnične osnovne šole Iga
vas in se odločite, katera plesna zvrst bo izpolnila vaše plesne sanje.
Predstavo so podprli: Narodni muzej Slovenije, Javni zavod za
kulturo in turizem Grad Snežnik, Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti. Program KID Plesonoga podpira: Občina Cerknica.

SIMONA TRUDEN

Kr'snice uspešno izpeljale 3. letni koncert »Poletna skrivnost«

Presenečenje letnega koncerta pa je bila
mešana zasedba (foto: Mario Žnidaršič)
Kr'snice na 3. letnem koncertu (foto: Mario Žnidaršič)

P

evsko sezono smo Kr'snice junija uspešno in zadovoljno zaključile že s 3. letnim koncertom »Poletna skrivnost«, na katerega smo v goste povabile moški oktet Jurij
Dalmatin iz Boštanja pod vodstvom mladega skladatelja in pianista Tineta Beca. Tokrat
smo koncert razdelile na tri dele, v prvem
smo odpele nekaj priredb ljudskih pesmi
ter skladb mlajših avtorjev. V drugem delu
smo oder prepustile gostom, ki so s svojimi
žametnimi glasovi navdušili poslušajoče.
V tretjem delu smo pripravile modernejše
pesmi kot na primer Can you feel the love
tonihgt Eltona Johna in slavno Bohemian
Rhapsody skupine Queen, konec in presenečenje pa je bila zagotovo mešana zasedba z oktetom Jurij Dalmatin, s katerim smo
skupaj odpele dve pesmi. Udeležbe in pod-

Gostje, Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja
(foto: Mario Žnidaršič)

pore ljudi, ki so nas prišli poslušat, smo se
zelo razveselile. Verjamemo, da so v našem
programu in petju uživali, za kar se trudimo
celo leto. Kr'snice smo skupaj z oktetom za-

ključile večer v prijetnem druženju, seveda
pa ni šlo brez skupnega petja, ki se je zavleklo v večerne ure.
Med počitnicami smo Kr'snice glasove malo
odpočile, tokrat pa vstopamo v šolsko leto s
polno paro in pripravami na kar nekaj nastopov. Oktet Jurij Dalmatin nas je v oktobru
povabil v Boštanj na njihov nastop, s katerimi smo na letnem koncertu začele lepo
sodelovanje, ki ga nadaljujemo. Načrte v prihodnje pridno zapolnjujemo in se veselimo
prepevanja.
Kr'snice, pod vodstvom Anemarije
Štefančič, ki skrbi, da se naši glasovi
razvijajo v pravi smeri, še vedno prav
lepo vabimo vsa dekleta in žene, ki rade
prepevajo, da se nam pridružijo pri petju
in druženju.
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M. Ožbolt

Dr. Marija Makarovič:

Knji
ga
ki jo ,
je skr
bn
treba
prebr o
ati!

Babno Polje in njegovi ljudje
v metežu druge svetovne vojne

V

juniju 2014 je bila na Babnem Polju
predstavljena knjiga dr. Marije Makarovič, ki je izšla v 500 izvodih v založbi Kulturnega društva Notranjska, Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti in Območne izpostave Cerknica. Pobudo za projekt je dala in
tudi sodelovala pri njem Jožica Mlinar, mentor je bil prof. Tone Avsec. Vsak po svoje so
prispevale mnoge inštitucije in posamezniki, da je knjiga taka, kot je – v vseh ozirih
vredna, da jo vzamemo v roke in se poglobimo vanjo, čeprav njena vsebina še po tako
velikem časovnem odmiku, kot je nastal od
druge svetovne vojne do danes, pretrese ne
le vse kakorkoli prizadete, ampak tudi bralca, ki z njeno vsebino nima – ali vsaj misli,
da nima ničesar.
Pravzaprav je to druga knjiga dr. Makarovičeve o Babnem Polju, toda medtem ko v
delu Moje Babno Polje iz leta 1999 avtorica predstavi vas in njeno zgodovino skozi
življenjske pripovedi prebivalcev, je tokrat
poleg pričevanj vključila tudi ogromno pisnega in slikovnega zgodovinskega gradiva,
zdi se, da vse, kar ga je bilo le mogoče najti
in zbrati. Knjiga se ukvarja izključno z Babnim Poljem in njegovimi ljudmi med drugo
svetovno vojno, torej v času italijanske in
nemške okupacije, z grozotami, ki so jih doživeli ob pobojih v domačem kraju in v peklu taborišča na Rabu, pa tudi z enodušnim
sodelovanjem Babnopoljk in Babnopoljcev v
osvobodilnem boju. Prežeta je z avtoričino
željo, da bi čimbolj celovito zajela resnico
o dogajanju in strahovitem trpljenju, ki ga
je prebivalcem Babnega Polja vsilila druga
svetovna vojna z okupacijo in bratomornimi
dejanji sonarodnjakov.
Prva misel ob knjigi: koliko strašanskega
truda in garanja je vloženega vanjo! Koliko
knjig, listin in dokumentov, koliko pričevanj je morala avtorica pridobiti, poslušati,
zapisati, prebrati, pregledati, preštudirati,
primerjati, preveriti, ko je pripravljala to
knjigo! Druga: zavezanost resnici mezi iz
vsake vrstice knjige. Avtorica zapiše vse, in
v napisanem ni nobene tendencioznosti,
nobene ideološke obarvanosti, nobenega
presojanja in obsojanja, špekulacij, nobenih
»če-jev«, samo »tako je bilo«. Vse drugo je
na bralcu. Vse je zapisano znanstveno pošteno, preverljivo, nepristransko. Zapisane so
tudi vse različice istega dogodka, vsi dvomi
in domneve, nič ni potisnjeno vstran, izpuščeno ali zanikano.
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Marsikdo bi se ustrašil tako ogromnega,
zahtevnega, odgovornega in po vsej časovni distanci še vedno silno občutljivega dela.
Knjiga je nastajala tri leta in v njej beremo o
pobojih v Jermendolu in na Vražjem vrtcu,
o skritih partizanskih bolnicah in neverjetno nesebični skrbi Babnopoljcev zanje in to
v nepredstavljivo skrajnih razmerah. Beremo o župniku Črnuglju in njegovi neomajni podpori svojim faranom, o Slivniškem
bataljonu, ki je pravzaprav »civilni logor«
- to je gozdno taborišče partizanskih družin, a hkrati tudi o partizanskih likvidacijah
nasprotnikov in o samo enkratni pomoči v
hrani, ki so jo okupacijske oblasti namenile prebivalcem stradajočega Babnega Polja,
za razliko od nekaterih drugih krajev, kjer
so skušali pridobiti ljudi z navidezno prijaznostjo in nekaj hrane; o govorici puške,
ki prisili ljudi ravnati tako kot brez njene
prisotnosti ne bi nikoli … Upanje na boljši
čas in brezkompromisno prizadevanje zanj,
sočutje, povezanost in medsebojna podpora,
odrekanje v korist skupnosti, predanost viziji boljše prihodnosti so bile gonilne sile, ki
so jim Babnopoljci sledili, ne da bi si mogli
privoščiti razkošje razpravljanja o njih.
Ko bere nepoučen človek to knjigo, bi mogoče še najraje začel verjeti, da je bilo vse
samo izmišljija, fikcija, grozljivka na filmu,
ki je zmagal na tekmovanju krvavih orgij ali
vsaj pretiravanje – pa ne more, saj mu govorijo ljudje, ki zaradi preživelih grozot trpijo
še danes. Ne samo zaradi bolečih spominov,
ampak tudi zaradi nasilja in vseh vrst prikrajšanosti, ki so zaznamovale in oblikovale
njihova mlada življenja.
Iz knjige o neizrekljivo hudem trpljenju in
požrtvovalnem ravnanju Babnopoljcev med
drugo svetovno vojno se lahko naučimo tudi
ogromno pomembnega za današnji čas, saj
vrednote, ki so jih obdržali in gojili Babnopoljci v tako skrajnih razmerah, danes med
nami žalostno usihajo, a so enako potrebne
in pomembne kot tedaj. Ob vsem skrbnem
raziskovanju in beleženju medvojnih dogodkov avtorica ne more in ne želi skriti bolečine in skrbi za današnjo usodo ljubljene domovine in njenih ljudi v krempljih peščice,
ki z roko v roki z neumno in neodgovorno
politiko izžema in uničuje to deželico.
Knjiga je po vsem hudem, kar je doletelo Babno Polje med drugo svetovno vojno,
preprosto končno morala biti napisana, saj
je spomenik, ki osupne z veličino in pretresljivostjo svojega sporočila. 

Otroci pri delu z mentorjem.

Benjamin Žnidaršič:

SLIKARSKO KIPARSKA
DELAVNICA NA
VELIKEM OBRHU
Na izviru Veliki Obrh v Loški dolini so od 18. do
21. julija 2014 likovniki ustvarjali v slikarstvu, kiparstvu in glini. Organizatorja likovne delavnice
Zavod ARS VIVA in Društvo paraplegikov Istre in
Krasa sta na izobraževalno delavnico pritegnila
poleg otrok in invalidov tudi druge ustvarjalce iz
štirih držav s ciljem medsebojnega povezovanja,
izmenjave znanj na področju likovne umetnosti in
druženja. Letos že peta delavnica je imela naslov
»Soočanje s kulturo invalidov«.
Že prvi dan smo odprli mednarodno razstavo prinesenih del in s kulturnim programom obeležili
začetek likovnega srečanja. O razstavi je spregovorila umetnostna zgodovinarka Polona Škodič.
V kulturnem programu sta nastopila Peter in Žiga
Smrdelj, ki sta priletela z mednarodnega srečanja glasbenikov iz italijanske Ancone in pričarala
prisotnim čudovit glasbeni dogodek. Razstavo je
odprl župan Občine Loška dolina Janez Komidar.
Vse sodelujoče pa je pozdravil direktor zavoda
ARS VIVA Benjamin Žnidaršič in vodja kulturne
dejavnosti pri Društvu paraplegikov Istre in Krasa.
Letos je na njej v štirih dneh sodelovalo 22 slikarjev iz štirih držav, 15 otrok, 6 invalidov in mnogo
ljubiteljev vizualne umetnosti. Med njimi tudi
mnogi iz tujine. Tokratna tema je bila bolj splošna
oziroma posvečena povezavi človeka z naravo,
pa tudi medsebojnemu sodelovanju med ljudmi,
predvsem invalidi.
Tudi letos je na mednarodni likovni koloniji na izviru Obrh nastalo veliko likovnih del. Te so ob koncu
kolonije predstavili javnosti, tako da so domačini
in drugi obiskovalci lahko videli, kaj so številni sodelujoči umetniki ustvarjali.
Na izviru Veliki Obrh smo opozorili na ustvarjalno
govorico invalidov tako na likovnem in literarnem
področju. S kulturo invalidov smo soočili vse
mimoidoče in povabljene osnovnošolce, ki jih
na turistični točki izvira ni bilo malo. Z delavnico
gline, slikanja mladine z usti in slikanja invalidov
v različnih tehnikah na prostem, smo tudi mimoidoče spodbuditi k ustvarjanju. Otrokom pa smo
ponudili možnost likovno ustvarjati na različnih
področjih. Obiskal nas je predsednik Društva tjelesnih invalida iz Zagreba Milan Ožegović.
Delavnico so podprli: Občina Loška dolina, JSKD RS in
drugi. Mentorja za slikarstvo: Rasso Causevig in Jože Potokar. Mentorja za glino in kiparstvo: Tatjana in Boštjan
Dobovšek. Mentor za fotografijo Tomaž Penko.
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foto: arhiv Zavod grad Snežnik

Lili Kandare

V deželi ostrnic 2014 - Igre med ostrnicami

Z

agradne njive pri gradu Snežnik v Loški
dolini so bile v nedeljo, 8. junija 2014,
čudovita naravna kulisa prireditvi Igre med
ostrnicami, ki jih je že desetič zapovrstjo v
sodelovanju s Športnim društvom Nadlesk
organiziral Javni zavod za kulturo in turizem
grad Snežnik. Igre so potekale v sklopu tradicionalne etnološko-turistične prireditve V
deželi ostrnic.
Pomemben dogodek prireditve je predstavljalo Državno prvenstvo v ročni košnji
trave. Zagradne njive so na ta dan prav zaradi tega nudile še posebno lep pogled, saj
so organizatorji travnate površine uredili v
natančno izmerjene in označene pravokotne
oblike, na katerih so se odvijala tekmovanja
po posameznih kategorijah. Prvi zamah s
koso je napravil župan občine Loška dolina
Janez Komidar in s tem simbolično napovedal začetek prvenstva. Kosci so vse prisotne
navdušili z izjemno spretnostjo, natančnostjo in hitrostjo ročne košnje trave. Travne
bilke so kot za stavo padale pod ostrimi rezili
kos različnih dimenzij in polegale v lepo razvrščene redi. Vroče sonce tega dne ni prizanašalo, zato se je po končanem delu še kako
prilegla tradicionalna »južna«, s katero so
koscem, grabljicam in drugim pomočnikom
postregle članice Društva žena in deklet na
podeželju OSTRNICE iz Loške doline.
V oblačilih, kakršna so nekdaj nosile grabljice, so tudi »južno« prinesle tako, kot se
je to delalo nekdaj: v pletenem jerbasu na
glavi. Da je bil jerbas na glavi stabilen, si je
grabljica na glavo pod jerbas položila posebej za ta namen izdelan svitek. Za »južno«
so skuhale kislo zelje (s fižolom, krompirjem
in zabeljeno z ocvirki), zraven pa postregle

domač črn kruh. »Češpava« kaša je še ena od
tradicionalnih jedi, ki sodi k »južni« v času
košnje. Proseno kašo skuhajo na mleku skupaj s suhimi »češpami«. Tako kot kislo zelje
se tudi kašo postreže v veliki lončeni skledi,
iz katere z žlicami zajemajo in jedo vsi prisotni. Za posladek so OSTRNICE postregle še
s pečenimi rožičevimi »štruklci« z vinom ter
hladnim kompotom iz suhih hrušk.Verjamem, da bi se vsa ta okusna in dišeča domača hrana, ki je marsikdo iz mlajše generacije
morda sploh ne pozna, tistega dne v prijetni
senčki pod drevesom prilegla tudi marsikateremu obiskovalcu prireditve.
Po okusni tradicionalni »južni« sta udeležencem in udeleženkam državnega prvenstva za dosežene rezultate medalje, priznanja in nagrade podelila predsednik Društva
koscev in kosic Matej Pibernik in direktor
Javnega zavoda za kulturo in turizem grad
Snežnik Matej Kržič.

Naš župan
zna poprijeti
za koso.

bila ob tem potrebna velika zbranost in izjemna usklajenost gibanja tričlanske ekipe v
teku, da so čim hitreje premagali zastavljeno
dolžino trase in dosegli čimboljši rezultat.
Ob koncu tekmovanja so bili zabeleženi sledeči rezultati: prvo mesto in s tem prehodni
pokal si je z veliko zavzetostjo, zagnanostjo
in najhitrejšim časom priborila vas Vrh, drugo mesto je osvojila ekipa Viševka, tretje pa
Nadlesk. Po vrstnem redu so sledile še ekipe
vasi Kozarišče, Stari trg in Pudob.
Poleg omenjenih dveh tekmovanj je na prizorišču za vse obiskovalce ves čas potekal
nazoren prikaz tradicionalnega zdevanja
ostrnic, za kar so se trudili Mihovi iz Kozarišč ter Janez in France Kandare. Najmlajši
obiskovalci prireditve so uživali v ježi ponijev in ogledu domačih živali, odrasli pa ob
občudovanju in nakupih izdelkov domače

Tradicionalna južna za kosce
foto: arhiv Društvo Ostrnice

Naslednje tekmovanje, ki je prav tako pritegnilo pozornost obiskovalcev, pa so bile Igre
med ostrnicami. Prijavilo se je šest vasi iz
Loške doline, ki so se pomerile v spretnosti
tradicionalnega zdevanja ostrnic in štafetnem teku. Udeleženci so tu lahko pokazali
nekaj svoje tekmovalne žilice, predvsem pa
znanje in spretnost pri kmečkih opravilih,
povezanih z zdevanjem ostrnic. Ob vsesplošnem navijanju obiskovalcev za vsako
od ekip je tekmovanje doseglo vrhunec s
posebnim zabavnim tekom med ostrnicami. V tej igri so člani ekip imeli noge med
seboj povezane s prav posebej za ta namen
izdelanimi okovi, kar je gledalce spravljalo
v smeh, tekmovalce pa nekoliko manj, saj je

Mojster v zdevanju ostrnic
Janez Kandare
foto: arhiv Zavod grad Snežnik

obrti sodelujočih lokalnih ponudnikov na
stojnicah.
Program so s svojim odličnim nastopom
popestrile članice pevskega zbora Jasna ter
izjemno nadarjen mladi harmonikar Domen Šraj. Prireditev je privabila številne
obiskovalce, ki so z navdušenjem spremljali
dogajanje in vzpodbujali tekmovalce na prizoriščih dogajanja. Ritem domače glasbe
ansambla Jelen je marsikoga privabil na plesišče, Družba Pooblaščenka pa je poskrbela,
da nihče ni odšel domov ne lačen ne žejen. 
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Škoti in ostrnice

Prikaz zdevanja ostrnic

foto: arhiv Zavod grad Snežnik

Janja Urbiha:

Ujemi korak

foto: arhiv Zavod grad Snežnik

Škoti

Kot že nekaj let zapovrstjo, je tudi letos, in sicer v juniju, Vitra iz
Cerknice gostila šest škotskih obiskovalcev. V okviru programa
Leonardo da Vinci so prišli v našo deželo na izobraževanje in si
v okviru osemdnevnega potepanja po južnem delu naše domovine pridobivali nova znanja s področja biotske raznovrstnosti
ter kulturne dediščine. Obojega imamo v naših koncih na pretek
in v čudenje tujih obiskovalcev.
Pester in bogat voden program jih je vodil do Menišije, Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera, nadaljevali so s sečoveljskimi
solinami in kočevskim pragozdom. Tudi naša lepa dolina je bila
bogato zastopana v njihovem natrpanem urniku.

Koscem in grabljicam je prijal počitek v senci
foto: arhiv Zavod grad Snežnik

Ves čas bivanja so bili nastanjeni v gostišču Mlakar v Markovcu,
kjer jih je Miha kulinarično razvajal, pokukali so v podzemlje
Križne jame, v polharskem muzeju so spoznali naš tradicionalni
lov na polhe, seznanili so se, kaj so to ostrnice, pa tudi to, kdo
so Ostrnice. Pogovorili so se z županom ter v Podcerkvi spoznali
Benjamina in njegove smele načrte v smeri dostopnega turizma in
vključevanja družbenih skupin s pomočjo kulture in umetnosti.
Že tradicionalno pa je Bojan Žnidaršič kot glavni organizator
poskrbel za izvedbo slovensko-škotskega druženja. V sodelovanju s članicami društva Ostrnice so škotski obiskovalci v Markovcu pripravili kulinarične dobrote, ki so popestrile mednarodno druženje in medkulturno spoznavanje dveh tako različnih
in hkrati tako podobnih dežel, kot sta Škotska in Notranjska.
Rebecca, dve Catharini, dva Iana in Peter so po 8 dneh bivanja
v Sloveniji odhajali domov utrujeni, a hkrati polni novih znanj
in informacij, ki jih bodo s pridom porabili na svojih delovnih
mestih v domovini. Srčno upamo, da so v svet ponesli dober glas
o naših krajih. 

Najboljši v Igrah med ostrnicami
foto: arhiv Zavod grad Snežnik

PZ Jasna in Domen Šraj

foto: arhiv Zavod grad Snežnik

Škoti in Ostrnice
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Zlatko Pochobradsky

Trideset i tri lejta pa ten

Ž

evat je kirkrat zarej čudan. Vavejk
te z nečin iznenade. A lepu je ku te
z lepen iznenade. I tok je i nas. Zvejdu
sn prejk Fejsa da bu „V dežele ostrnic“
Srednjeveški dan i da se muore tan
duobet štand, stojnica za naše proizvode ad drva. Na TZ Lož prec sn puosuou
upit i za sekundo je se bu dagavarajenu. Zs duobreme ledeme se je se uofku
dagavuoret. I tok sn jest zs svajo žjeno
i zs svajme proizvodeme ad drva (suvenireme, nakiton, stvarime za parabo
...) pršu v grad Sežnik. I ku sn vidu se
tu, puočeu sn mauo vrtet film i sn pršu
da zaklučka da me te nej buo več poune 33
lejte. A prejk tega sn bu te gatuvu bar ankrat
na mejsoc, a ne be se zuogou, ak be riku i
na kejdon. Sn smo hadile v aštarijo ku, smo
je zvale Teksas. Je se tok zvaua al' ne, nevejn
ne dan d'ns. A paznata je bua moje mame
i ku aštarija pr' Majde. Sn so hadile ledi zs
seh strani svejta. Paznata je bua pa duobre
i jeftine hrane. Ad tud nejse mougu uostat
guodan. Vavejk je bua puouna lede. A vesiuo
Majdinu lice šitauo je ad stuola da stuola. I v
te aštarije jemeu sn i svajo paručno večirjo.
Da, te smo prejk 33 lejte slavele svajo paruko.
Pa ten več aštarije v grade Snežnike nej buo.
I nejson jemeu zakaj huodet sn. A lejta so jašeua ana za drugo. I tok smo se žjena i jest
panuveč nješle na »mejste zločina«. Se me je
mauo zglidauo drugače, a spik istu. Zgrade
so ble abnavlene. Aštarije nej. Gostov tude.
Al' ... apčutok je uostou iste. Se je dihauo prjaznu, paznatu. Nješle smo svuj štand i pastavele svaje stvari. Pa ten smo se abjejkle v
starinsko ablejko. Mauo smo ble zbunjene, al
je i tu brzu prejšuo. Prvu nejson vejdu čo se
mejnet pa damače, pa slovensku, al pa hr-

Moje poletno
delo v TIC-u

vatsku. I kok gad sn se mejneu, se so me razumele. Akule sjebe nješle smo prjazne ledi i
pastale smo čistu damače. Smo ble ku dama.
Najprejk sn se lepu razglidou i paslikou. Tu
me je mana. Jest muoren se vejdet i videt. A
te se jemejuo kaj videt. Dagajanja so nas pelaua zs sabo. Čistu so nas preuziua. Nejson
se brineu bun kaj prodou al ne. Jednostavnu smo uživale. Pačuteu sn se ku da smo na
anen lepen izlete. Usput sn za klince dejuo
piske ad kure, al kok mi rječemo pozdoce.
Razglidou sn se lepu se: ad tujeh stvari, „delavnic za otroke“, priredbo, viteške igre... Se...
Nišu sn i daste paznateh ledi. Mauo sn ž
nime pabruseu jezike. Uglavnon smo se paspaminale stareh dni. V Staren trge maja so
deca pahajaua grazbeno škuolo, na tenisken
so igralište trenirau i jegraua turnirje... Jest
sn bu gost v knjižnice ku pjesnik. Se patrejbu sn kepauo ad vavejk te. I kok se zame,
vavejk sn se matou nekej te akule. Na kraje
sn bu poun lepeh spaminov ku pouna bačva
z duobren vinon. Na kraje nas je še atprateu
veličanstvena glazba. Kumaj čakan drugo
lejto. Zak!? Kaj vi mislešte? 

»Können Sie mir bitte sagen, wo und
wie kann ich das Schloss Snežnik
finden?« je po velikem olajšanju
vprašala prijetna gospa iz Nemčije,
ko sem ji povedal, da angleščina ni
edini tuji jezik katerega govorim.
Kljub temu da že tretje leto delam kot
turistični informator v Turističnoinformativnem centru Lož, mi je
vedno znova zanimivo spoznavati
različne turiste, prihajajoče iz različnih
koščkov sveta, pa čeprav samo za tiste
pol minutke, ko sprašujejo za želeno
informacijo. Jezi me, da se večina
prebivalcev Loške doline močno
začudi, ko jim povem, da prihaja v
naše kraje vedno več turistov. »Ja
kako pa so se znašli ravno tukaj?« in
»Kaj pa jim svetuješ; saj ni ničesar v
'Dolini' za videti.« Mnogi se – žal –
ne zavedajo, da se je svet v zadnjih
letih precej spremenil in vedno več
ljudi išče predvsem 'mirno oazo
čistega zraka' za dan ali dva, kamor
lahko pobegnejo iz norega vrveža
svetovnih megalopolisov, da poleg
tega ne naštevam še vseh naravnih
lepot in kulturnega bogastva, ki
nam jih nudi neposredna okolica.
Hkrati pa se razvijamo tudi mi in
ustvarjamo nove ponudbe, ne glede
na vse ovire. Letošnje leto smo tako
uredili in označili pot na Loški grad,
na različnih točkah po našem okolišu
stojijo nove informacijske table,
vedno več ljudi (predvsem tujcev)
prihaja na ogled medveda v naravi,
najbolj pa me je presenetilo število
kolesarjev, ki jih letošnje vreme ni
skoraj nič motilo pri doseganju svojih
kolesarskih ciljev, in njihovo število iz
leta v leto narašča.
V teh letih sem se naučil, da delo v
turizmu ni nikoli končano, vendar
ne smemo spregledati tistega, kar je
že narejeno. Treba je stopati v korak
s svetom, a ne smemo dovoliti, da nas
požre in popolnoma globalizira. In
največja napaka, ki jo lahko naredi
posameznik za razvoj turizma, je, da
ne naredi ničesar.
Miha Bajc
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Leonida Zalar, šolska knjižničarka

Nove zgodbe na vrtiljaku besednih svetov

N

iz dogodkov šolske knjižnice v šolskem
letu 2013/14 smo obarvali s kulturno
dediščino, s spominskimi dnevi, prireditvami, slovenskimi in tujimi avtorji, z zgodbami
pastirjev in pastiric in nehote zaživeli v ''nekoč'', med ječanjem dreves, vkopanih v žled.
… in tu so nastajale zgodbe in misli in besede in večeri šepetanj in toplih objemov …
Zaživeli so drobci, zakladi pozabljenega časa
in zašelesteli so listi iz zgodovine.
Zaškrtala so peresa in izlila na papir izpovedi, zgodbe, pričevanja, pesmi naših učencev.
Vse to smo ponesli v pomlad, v 19. Slovenske dneve knjige in praznovali s knjigo in
bralci.
Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig
za otroke smo se pridružili bralnospodbujevalni akciji »V zgodovini so skrite zgodbe /
v zgodbah je skrita zgodovina«.

Prijetno druženje z branjem je potekalo v
šolski knjižnici (foto: Ivanka Rovan)

Prikupen psiček
Lam in njegova
lastnica gospa
Tatjana Pavlič
iz Slovenskega
društva za
terapijo s
pomočjo psov
Tačke pomagačke

)
(foto: Ivanka Rovan

Peter Klepec in
dobra vila

(foto: Ivanka Rovan)

Igra o žledu (foto: Ivanka Rovan)

V sredo, 16. 4. 2014, smo v družbi gostje,
gospe Dušice Kunaver, zaključili 54. bralno
sezono in izrekli čestitke 298. bralcem.
20 devetošolcev je prejelo častni naziv

Zlati bralec

9. a
Saša BAJC
Klara KANDARE
Kaja KOMIDAR
Taja MODIC
Jan MOHAR
Eva PALČIČ
Maruša POJE
Tilen PUCELJ
Klemen VAMPELJ
Blaž ŽNIDARŠIČ

9. b
Manca AVSEC
Ana MLAKAR
Maja MLAKAR
Tine MLAKAR
Matic PLOS
Klavdija ŠTEFANČIČ
Erazem URBIHA
Maša ZABUKOVEC
Pia GERBEC
Eva STERLE

V sredo, 23. 4.
2014, smo se ob
18.23 z bralno
dejavnostjo
''Pravljične poti za
stoletnimi vrati'',
ki je potekala v
podružnični šoli
Iga vas, pridružili
300. dogodkom, ki
so v sklopu Noči
knjige potekali po
različnih krajih po Sloveniji in v zamejstvu.
S tem smo na svojstven način obeležili
svetovni dan knjige.
Na četrtkovo popoldne, 8. 5. 2014, smo
se našli na Poljani besed s pastirji in
vremensko ujmo, na dobrodelni prireditvi,
na kateri je zacvetel venček nastopov
učencev od 1. do 9. razreda.
Zbrali smo 238 EUR in s tem delno
prispevali k pokritju stroškov nagradnega
izleta zlatim bralcem v Gardaland. Preostali
del je prispevala Občina Loška dolina v
sodelovanju z DPM Notranjska.
Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate bralno
dejavnost in ste s svojim prispevkom
omogočili bralcem nagradni izlet.
Zadnja besedna postaja je potekala
v družbi prijetnega psička Lama in
prijazne lastnice gospe Tatjane Pavlič iz
Slovenskega društva za terapijo s pomočjo
psov Tačke pomagačke.
Obiskala sta učence 5. a in ob koncu
dopoldneva še bralce bralnega krožka.
A besedam še ni konca.
Rastejo in rastejo in komaj čakajo, da vas
presenetijo ob novih priložnostih.
Do takrat pa prijetno branje na jamboru
novih potovanj. 

s pastirji in
Na Poljani besed (foto: Ivanka Rovan)
o
m
vremensko uj

Zlati bralci so predstavili poslanico
Pismo otrokom vsega sveta
(foto: Ivanka Rovan)

li prizor
i so odigra
Rovan)
Devetošolc e Micke (foto: Ivanka
v
o
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Zlate bralke v Gardalandu
(foto: Leonida Zalar)

Zlati bralci v Gardalandu
(foto: Leonida Zalar)

Prva pomoč ob naravni ujmi
(foto: Ivanka Rovan)
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Novi uspehi mladih modelarjev

državnem merilu na področ
Janeza Hribarja dosegli nove uspehe v
oja
her
OŠ
nci
uče
so
3/14
201
letu
V šolskem

T

udi v šolskem letu 2013/14 smo nadaljevali z delom modelarskega krožka.
Zastavili smo si ga v dveh nivojih.
Učenci, ki so že imeli izkušnje z modelarstvom, so izdelali čoln iz penastega materiala, ki ustreza kriterijem modelarskih tekmovanj. Nekateri so ga pozneje nadgradili v
radijsko voden model.
Modelarji začetniki pa so iz lesa izdelali enostavnejšo jadrnico, načrt zanjo smo našli v
reviji TIM. Motivacija za delo je bila velika,
ravno tako pa navdušenje ob zaključevanju dela, ko so jadrnice dobivale dokončno
podobo, kar je bilo odraz potrpežljivosti,
vztrajnosti, natančnosti, inovativnosti in
čuta za estetski videz izdelka.

Dokončno zadovoljstvo ob izdelavi modela
pomeni za vsakega modelarja uspešen preizkus v vodi in primerjava z ostalimi modelarji. Letos smo zbrali pogum in se kot opazovalci udeležili dveh tekmovanj v Ljubljani,
kjer smo tudi preizkusili svoje modele.
V mesecu maju smo si ogledali Odprto državno tekmovanje – čolni MČ1, 2, 3 na bazenu tovarne Belinka in Odprto mestno
tekmovanje – jadrnice F5G na Koseškem
bajerju.
Kljub temu da smo svoje modele sramežljivo
postavili ob bok profesionalcem, smo pritegnili njihovo pozornost in dobili veliko koristnih nasvetov za izboljšanje plovnosti.
Predvsem pa je bila to dobra motivacija, da

se naslednje leto v vsaj eni tekmovalni kategoriji preizkusimo tudi sami.
Že nekaj let nam je s svojim modelarskim
znanjem v veliko pomoč Boris Plos, ki mu
Kovinoplastika Lož omogoča, da del svojega delovnega časa nameni delu z mladimi
modelarji. Ker smo od modelarskih centrov
preveč oddaljeni, smo še toliko bolj hvaležni
Kovinoplastiki Lož za posluh in omogočanje
takega sodelovanja.
Izkušnje, ki jih učenci pridobivajo in razvijajo pri modelarstvu, so dragocena popotnica za življenje in marsikomu pripomorejo k
lažji izbiri poklicne poti.
Ker je modelarstvo na naši šoli že dolgoletna tradicija, je kar nekaj naših bivših
učencev aktivnih modelarjev tudi še naprej.
Vedno smo veseli njihovih obiskov, izkušenj, zato upamo, da nam bo uspelo v prihodnjem letu vzpostaviti tudi sodelovanje z
lokalnimi modelarji.
Da izkušnje, spretnosti in znanja, ki jih
učenci dobijo pri modelarstvu nekaj veljajo,
so letos dokazali kar štirje učenci naše šole,
ki so dosegli uspehe na tehničnem področju
tudi na državnem nivoju.
Jakob Baraga in Jakob Kočevar, oba iz 8. a,
sta sodelovala na natečaju »Prihodnost je
v tvojih rokah – priložnost je v rabi lesa«.
Natečaj je organiziral Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) s ciljem spodbuditi
mlade k razmišljanju o svoji nadaljnji izobraževalni in poklicni poti in jih navdušiti
za poklice, za katere je potrebna poklicna in
strokovna izobrazba.
Jakob Baraga je na natečaju sodeloval v kategoriji izdelkov, ki predstavljajo slovensko
kulturno dediščino. Izdelal je klopotec.
Jakob Kočevar pa v kategoriji dekorativni izdelek. Izdelal je okvir za ogledalo in z
njim, njegovo predstavitvijo in opisom tržne
privlačnosti dosegel 3. mesto.
Za nagrado si je prislužil brezplačen ogled
evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih Euroskills 2014, ki bo meseca oktobra v francoskem mestu Lille.
Po nekaj letnem premoru smo se letos udeležili tudi tekmovanja iz konstruktorstva in
tehnologije obdelav, ki ga organizira Zveza
za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).
V kategoriji Izdelava izdelka iz umetne
mase je Alen Kandare, 7. a, na regijskem
tekmovanju dosegel prvo mesto in bronasto priznanje, pozneje na državnem tekmo-

ju tehnike.

vanju pa 4. mesto in srebrno priznanje.
Na istem tekmovanju sta se v kategoriji Iz
učenčeve domače delavnice predstavila Jakob Baraga, 8. a in Ožbej Plos, 8. b.
Jakob je navdušil s svojo predstavitvijo izdelave kocke v kocki v kocki (prav ste prebrali,
kar tri kocke ena v drugi) in dosegel zelo dobro 3. mesto in srebrno priznanje.
Še bolje se je odrezal Ožbej. Z demonstracijo delovanja hidroplana in predstavitvijo njegove izdelave je navdušil komisijo in
pritegnil pozornost občinstva. Dosegel je
odlično 2. mesto in zlato priznanje. Dobil
pa je tudi vstopnico na slovesno podelitev
priznanj Zotkini talenti, ki je bila junija na
Gospodarskem razstavišču.
Vsi ti uspehi so rezultat večletnega dela in
upam, da bodo fantje s svojo vztrajnostjo,
inovativnostjo in navdušenjem za tehnično
ustvarjalnost vzgled svojim vrstnikom in generacijam, ki prihajajo za njimi.
Mogoče vsi izdelki ne bodo nagrajeni s priznanji, bodo pa z zadovoljstvom, ki ga občuti vsak posameznik, ko je delo dobro opravljeno. Tudi za to se je vredno potruditi. 
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Memorial Matevža Haceta

V

soboto, 17. 5. 2014, se je v Ormožu odvilo državno gasilsko tekmovanje za
memorial Matevža Haceta. Iz gasilske zveze
Loška dolina so se na tekmovanje uvrstile
mladinke PGD Iga vas pod vodstvom mentorja Franca Urbihe. Ker je taka uvrstitev
društvu v velik ponos, smo se odločili, da
bomo mlade in zagnane gasilke podprli kot
navijači na tekmi.
Na dan tekmovanja smo se ob 7.30 s tremi
kombiji odpeljali proti Ormožu. V »kraj
sladkorja« smo prispeli ob 11.30 in se takoj odpravili na ogled
proge. Po ogledu so si
tekmovalke razdelile
tekmovalne
oznake,
vzele opremo in se prijavile na tekmovanje.
Prva disciplina je bila
mokra vaja s hidrantom, ki so jo opravile v

odličnem času, saj je tarča padla po 37.92 sekundah. Po mokri vaji je sledila še vaja razvrščanja, nato pa je mladinke kurir odpeljal
še do zadnje točke, kjer je desetarka izžrebala tri tekmovalke, od katerih je vsaka odgovorila na tri teoretična vprašanja. Tekmovanje so zaključile brez kazenskih točk in od
49 ekip osvojile odlično 6. mesto. Po svečani
podelitvi smo se odpeljali do Ljubljane, kjer
smo imeli zasluženo pozno kosilo. Domov
smo prispeli v večernih urah.
Ob zaključku bi se mladinke rade zahvalile
našemu mentorju Francu Urbihi, ki nas je
»prenašal«, nas vzpodbujal in v nas verjel.
Hvala tudi Aniti Andrejčič, ki nam je pomagala pri učenju teoretičnega dela.
Vse pohvale pa gredo tudi našim navijačem,
ki so bili v Ormožu najglasnejši in so bili pohvaljeni tudi s strani organizatorjev ter sodnikov. Tekmovanje bo vsem ostalo v lepem
spominu. 
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Razstava vezenin v rišelje tehniki

foto: Arhiv Društvo Ostrnice

Grad Snežnik, 6. junij 2014
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina je v petek, 6. junija 2014,
pripravilo še enega izmed pomembnih dogodkov, ki je sooblikoval utrip vsakdana v
Loški dolini ter bil uvrščen v sklop prireditev V Deželi ostrnic 2014.
V grajskih prostorih grada Snežnik so prizadevne članice in udeleženke krožka vezenja v rišelje tehniki pripravile odprtje razstave vezenin. Razstavljene vezenine, izvorno
poimenovane beneška čipka, so nastale pod vodstvom članice Društva Ostrnice Majde
Prebil, ki je v kraje pod Snežnikom prinesla znanje svojih prednikov, saj Prebilova izhaja
že iz četrte generacije žensk, ki vezejo v rišelje tehniki.
Majda Prebil je ob odprtju razstave povedala, da je rišelje tehnika v naše kraje prišla iz
Italije, ter da vezenine poimenujejo tudi zračne čipke ali bele vezenine. Poudarila pa je
tudi, da je vezenje v rišelje tehniki preizkus vztrajnosti, saj je rezultat vezenja viden šele
na koncu.
Odprtje razstave so obogatili učenci Osnovne šole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga
pri Ložu, ki so v svoj program vpletli dobršno mero starožitnosti. Program so z ljudskim
petjem zaokrožile članice Tria Ostrnice.
Po zaključku kulturnega programa so si obiskovalci lahko ogledali razstavo, poskusili
pa so tudi vabljive dobrote, ki so jih pripravile članice Društva Ostrnice, Loška dolina.
Razstava je bila odprta do 13. junija 2014. 

Marica Petrič, Saša Knaus

DRUŠTVO OSTRNICE sodelovalo v Dalmaciji

V

foto: arhiv Društva OSTRNICE

sodelovanju s TD Notranjska smo se v
nočnih urah iz četrtka, 19. 6. 2014, na
petek 20. 6. 2014, odpeljali v Kaštel Stari v
Dalmacijo na prireditev »Revija Nostalgija
in etno sejem«.
Društvo OSTRNICE je na prireditvenem
prostoru predstavilo slovenske in lokalne
kulinarične dobrote: orehovo potico, pehtranovo potico, krhke flancate (po hrvaško
»Dalmatinske kroštule«), piškote na stroj,

rožičeve štrukeljce, namočene v vinu … ajdove
žgance z mlekom. Vse
predstavljene dobrote smo
dali na pokušino. Prav tako
smo predstavili turistično
ponudbo Loške doline.
Na prireditvenem prostoru smo v dveh dneh praktično predstavili postopek
izdelave krhkih flancatov,
jih cvrli in še tople dali
v pokušino obiskovalcem prireditve. Vonj
sveže ocvrtih flancatov
je tako privabil vse sodelujoče in gostujoče
na prireditvi.
Na naši stojnici smo
med drugimi gostili tudi
župana in podžupana.

V bogatem kulturnem programu smo si
ogledali modno revijo različnih kreatorjev,
revijo narodnih noš domačih in tujih narodnosti, nastop različnih pevskih zborov in
plesnih skupin v narodnih nošah. Organizatorji so nas popeljali tudi z ladjo na ogled
Narodnega muzeja.
Večerne ure smo preživeli z udeleženci prireditve ob zvokih dalmatinske glasbe. 
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Prehodimo del Loške doline in spoznajmo njene lepote

Po večletni tradiciji smo se tudi letos na spoznavanje lepot Loške doline podali prvo soboto po veliki maši. Prijetna skupinica, nekaj
čez štirideset pohodnikov, zbranih iz različnih
koncev Slovenije, je krenila na pohod z izhodiščem nad izvirom Velikega Obrha.
Po uvodnem pozdravu predsednice društva in
nekaj kratkih napotkih vodje pohoda smo krenili proti Ribogojnici Obrh. Tam nas je sprejel
Marko Lavrič in nam ob bazenih predstavil zanimivosti različnih ribjih vrst.
Pot smo nadaljevali proti gradiču Koča vas, v
katerem je nekdaj bival pesnik Oton Župančič.
Čeprav gradič ni v najlepšem stanju, smo si
ob zgodovinski razlagi Mihe Razdriha in recitaciji Župančičeve pesmi nehote pričarali
nekdanjo grajsko podobo.
Z mogočno lipo, ostrnicami in Snežnikom
v ozadju smo tonili v čas, ki ga je Župančič
opisoval v svoji zbirki Med ostrnicami.
Po prvem delu poti, ki je bila bolj izobraževalno in kulturno obarvana, smo sledili
oznakam, ki označujejo Pot dediščine Loške
doline in v prijetnem klepetu s starimi in novim znanci nadaljevali pot proti Ogradam.
Na domu predsednice društva so njeni družinski člani poskrbeli za prijeten sprejem in
pogostitev.
Pridružilo se nam je še nekaj novih pohodnikov in odpravili smo se proti Knežji Njivi. Ker je bila skupina velika, se je tudi strah
pred medvedom razblinil. Nanj in na volkove nas je spomnila prestrašena vaščanka
Knežje Njive.
Pred nami se je odprlo okno – pogled na Loško dolino.

foto: ahiv Društvo Ostrnice

Želja spoznati čim več zanimivih, skritih
kotičkov Loške doline je Društvo žena in
deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina
spodbudila k organizaciji že 6. Pohoda po
delu Loške doline. Letos smo prehodili
krožno pot od Žage v Vrhniki mimo Koče
vasi, preko Ograd in Knežje Njive do
izhodišča.

Brez skupinske fotografije tudi tokrat ni šlo

Na Marjanovem vrtu se najde zel za
marsikatero bolezen

Predvsem za nedomačine je bilo zanimivo
ugibanje imen vasi in zaselkov, ki smo jih
opazovali. Res je, z višine je tudi pogled na
našo dolino nekoliko drugačen. Mogoče
tudi to vpliva na ljudi, ki živijo v vasicah nad
njo in nas vsako leto lepo sprejmejo.
Na naših pohodih smo do sedaj obiskali že vse
manjše vasice, ki ležijo nad Loško dolino in vedno naleteli na zanimive in prijazne ljudi.
Tokrat sta nas sprejela Lojzka in Marjan
Avsec. Marjan je seveda poskrbel, da se je
naše znanje o zdravilnih rastlinah nekoliko
obogatilo, ni pa pozabil, da se namočenih
zelišč nihče ne brani. Poskrbel je za degustacijo zanimivih okusov. Prostor pod orehom
na njunem vrtu je bil pravi raj za počitek pa
tudi za obvezen skupinski posnetek.

Ostrnice še vedno ponosno čuvajo grad Koča vas

Pred spustom v dolino je Marjan poskrbel še
za kulturno izobraževanje in nam odprl vrata vaške cerkvice Svete trojice.
S Knežje Njive smo krenili po krajši poti
proti našemu izhodišču v Žagi.
Čas je bil ravno pravi in noge ravno prav
utrujene, da je bil vonj golaža mamljiv.
Hvala Benu Žnidaršiču, ki nam je prijazno
odstopil prostore Žage, da smo pohod lahko
zaključili v prijetnem druženju.
S tem pohodom smo zopet odkrili delček
gostoljubja in skrivnosti, ki jih naša dolina
premore.
Mogoče se ne zavedamo vseh njenih čarov in
jih tudi ne opazimo.
Veseli smo bili pohvale pohodnika s Primorske, ki se nam je zahvalil za »… lep sprejem
in poučen pohod po vaši prelepi dolini …«
in še pripisal »… vendar sem že ugotovil, da
se moram v to dolino spet vrniti, saj je ostalo
še mnogo krajev in stvari za pogledat ...«.
Na nas domačinih ostaja dolžnost, da jo dovolj dobro spoznamo in cenimo, da bomo to
znali prenesti tudi na obiskovalce.
Hvala vsem, ki ste na tem pohodu kakor koli
pripomogli, da je bilo pohodnikom lepo, da
so začutili lepote Loške doline in toplino ljudi, ki živimo v njej. 

Le katera ribe se skrivajo pod ponjavo?
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mentor krožka: Anton Truden

Mladi čebelarji ponovno
uspešni

foto: A. Truden

ekipa, je osvojila
dve srebrni in dve
zlati priznanji. Snov, ki jo
obdelujemo 40 ur, je obsežna,
saj celovito zajema poglavja
od zgodovine, življenjskega
prostora, zgradbe ter bolezni
čebel, skratka vseh tematik, ki
se tičejo čebel in čebelarstva.
Vsi učenci, ki želijo kaj
več izvedeli o čebelah, so
lepo vabljeni v jeseni, da
se nam pridružijo.

T

udi letos je na OŠ
heroja Janeza Hribarja
v Starem trgu že peto
leto zapored potekal čebelarski krožek.
Krožek so obiskovali učenci od petega do
devetega razreda. Pohvaliti moram učence
Davida, Martina, Alena in Tilna, s katerimi
se že več let zapored srečujemo vsake
štirinajst dni po dve uri v osnovni šoli in
pri čebelnjaku v Starem trgu. Vztrajnost
je bila letos poplačana z uspehom na 37.
Državnem srečanju in tekmovanju mladih
čebelarjev, 10. maja 2014 na OŠ Primoža
Trubarja v Velikih Laščah. Čeprav majhna

Že peto leto poteka
tudi tekmovanje v
poslikavi panjskih
končnic. Poleg dveh
drugih mest Tita Sterleta iz
Podgore in prvega ter četrtega mesta
Tilna Puclja iz Starega trga, se jima je
letos pridružil desetletni David Pucelj iz
Starega trga z izjemno izvirno panjsko
končnico, ki je dosegla prvo mesto. Poleg
lepega priznanja si je prislužil tudi veliko
praktičnih pripomočkov za čebelarstvo.
Tudi sedemsatni panj je že napolnjen s
čebelami.
Čestitke tudi vsem ostalim učencem ter
domačim mentorjem za trud in spodbude
pri ustvarjanju malih umetnin. 

Spomini na
letališče Nadlesk
V okviru DNEVOV EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINE vas vabimo, da

obudite spomine na letališče Nadlesk
z moderatorjem Andrejem Rijavcem in gosti.

V nedeljo, 28. septembra 2014,
ob 15. uri, pri brunarici
na Nadleškem polju.
Prireditev bo v vsakem vremenu.

AMERIŠKI
ČOKOLINI
SESTAVINE:
120 g masla
100 g sladkorja v prahu
1 celo jajce
200 g moke
1 pecilni prašek
150 g čokolade za kuhanje
Maslo, sladkor in jajce stepaj. Dodaj
nasekljano čokolado in še stepaj. Dodaj
moko s pecilnim praškom, zamesi in naredi klobaso. Zavij jo v prozorno folijo in
jo daj za eno uro v hladilnik. Nareži jo
na koleščke in jih speci na 180 stopinj, da
piškoti rahlo porjavijo.

Polje pri vasi Nadlesk v Loški dolini pogosto preplavijo vode
Obrha. Ko se umaknejo nazaj v strugo, ozelenele pašnike
zajame spokojnost, ki niti malo ne kaže na to, da je bilo tukaj poleti 1944 prizorišče enega izmed najburnejših dejanj
tedanjega obdobja. Na pobudo zavezniških sil so partizani
ob pomoči domačinov uredili pristajalno stezo, na kateri je
v slabih treh mesecih pristalo 36 transportnih letal.
Letališče Nadlesk, poznano pod šifro Picadilly Club, je odigralo ključno vlogo pri evakuaciji ranjencev z območja Notranjske in Dolenjske, oskrbi z orožjem in opremo ter pri
vzdrževanju zvez z zavezniki v Italiji.
Pomen letališča vam bodo predstavili strokovnjaki in domačini, med katerimi so spomini na letališče še vedno živi.
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Slovesnost v Nadlesku

Z

druženje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev za vrednote
NOB Cerknica in Zveza društev vojnih invalidov Slovenije ter Občina Loška dolina
so 20. julija letošnjega leta organizirali svečanost ob 70. obletnici prvega partizanskega
letališča Nadlesk v Loški dolini.

foto: Mario Žnidaršič

V kulturnem programu so sodelovali Partizanski pevski zbor, Društvo pihalni orkester
Kovinoplastika Lož, učenci Osnovne šole
Notranjski odred iz Cerknice in Osnovne
šole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga,
harmonikar Domen Šraj, sestri Andreja in
Tanja Mlakar ter recitator Tone Šepec.
Udeležence je uvodoma pozdravil župan
Občine Loška dolina gospod Janez Komidar,
slavnostna govornika pa sta bila dr. Zora Konjajev, partizanska zdravnica in Franc Sever
- Franta, legendarni partizanski komandant.

Petdeset let
je minilo
kot bi mignil
Kje, prijatelji, so leta sladka,
ko smeje vse drobcene skrbi
smo v najbolj tihe kote duše skrili,
ko sreče žejni smo brez konca pili,
kar nam je mlado, rosno jutro dalo?
Kje, prijatelji, so leta sladka?
Zdaj vemo, kako so bila kratka!

Kulturnemu programu je sledil še let dveh
šolskih letal Zlin in vrhunske akrobacije pilota v letalu P-9 Pilatus Slovenske vojske.
Zanimivo zgodbo, povezano z letališčem je
zapisal Tone Avsec:
Ameriški častnik je v času delovanja letališča obiskal Peruškovo (Bločanovo) mamo v
Podcerkvi. Bil je zelo vesel, da se je z mamo
lahko pogovarjal angleško in vprašal jo je,
kako to, da ona govori angleško, drugi pa ne.
Povedala mu je, da je bila v Ameriki in da
ima v Clevelandu hčer in sina ter da nič ne
ve, kaj je z njima. Častnik ji je rekel, naj napiše pismo, pa ga bo on oddal.
Že čez tri tedne je veselo primahal s pismom
in povedal, da je sin Tone ameriški mornariški častnik. Bil je torpednik čolnov v floti,
v kateri je bil tudi poznejši predsednik ZDA
John F. Kennedy. 

To je bil moto petdesete obletnice zaključka osnovne šole, ki smo
ga v petek, 20. junija 2014 pri Mlakarju v Markovcu proslavili
letniki 1949/50 in štirje naši učitelji. Bilo je – seveda – malce
nostalgično, a tudi vedro in veselo.
Lepo je bilo videti spet zbrane obraze, s katerimi si se skupaj
odpravljal na potovanje v življenje. Še posebno lepo je bilo spet
srečati učitelje, ki so nam včasih z muko, včasih malo lažje
vtepali v glavo osnove učenosti. Saj, resnici na ljubo, se večinoma
videvamo tudi med obletnicami tu in tam, ker nas je veliko ostalo
v dolini za večji del življenja; nekateri pa so vendarle odšli malo
dlje in ko se srečamo, si imamo res veliko povedati.
Sodeč po odzivu se radi srečujemo, čeprav iz obletnic ne delamo
spektakla, razen mogoče malo samo med sabo, ko se ogledujemo
in čudimo drug drugemu, kako dobro se držimo … Naj ostane še
dolgo tako. Tisti dan, ko smo se v »ta boljših« oblekah v koloni
podali iz Starega trga v Pudob, da bi nas videle mnoge mame, ki
so delale v »Plastiki« in seveda še vsi mimoidoči, nas je, čredico,
spremenil v posameznike, ki si pot naprej iščejo vsak zase, a se
radi spominjajo skupnih začetkov …
M. O.
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Janja Urbiha

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

Na tej internetni strani objavljamo

1900 Markovec
– Špetnjakov mlin in žaga

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

»Srečno prispeli v Altenmarkt*. Obšli smo že vse okoliške hribe … 13. 8. zjutraj potem 1. 9.
odšli zgodaj v Reifnitz**, kjer bomo do ponedeljka.
S prisrčnimi pozdravi. Senager«
Tako nekako je zapisano v rokopisu, ki je še v gotici. Napisano da slutiti, da gre za
turistično ali pa mogoče raziskovalno, lahko tudi potopisno pohajkovanje po naših krajih!!!
Ne glede na to, ali gre v resnici za prvo, drugo ali zadnjo domnevo, naj nam bo to v globok
razmislek …
Markovec (Markovce)
Legenda ve povedati, da je ime vasi nastalo od cerkve Svetega Marka, ki naj bi stala pod
gozdom nekje na ozemlju današnje vasi. Arhivski viri te cerkve ne navajajo.
Zgodovina mlina in žage
Ta mlin v Markovcu je bil najprej v lasti snežniškega gospostva. Kasneje, leta 1870, je bil
tu mlinar iz Dolenje vasi pri Cerknici z imenom Anton Kovšca, ki je imel za ženo Marijo
Klepac iz Gerovega.
Okoli leta 1865 je posestvo kupil Anton Žagar iz Prezida, po domače Špetnjakov. Njegov
sin Frane oz. Franjo (r. 1855) je žago iz našega posnetka postavil leta 1880 kot obrat z dvema
venecijankama in enim poljarmenikom – to je bila prva večja žaga v Loški dolini. Med
obema vojnama je na njej dobilo zaposlitev od 50 do 60 delavcev.
Na začetku prejšnjega stoletja je Franjo Žagar postavil tudi veliko žago na Milanovem vrhu
na sosednjem Hrvaškem, ki je dajala kruh tudi ljudem iz naše doline (o tem pa v enem od
naslednjih prispevkov).
Na posnetku se vidijo velike zaloge lesa, kar samo potrjuje trditev o velikosti omenjene žage.

47

OBUJAMO SPOMINE IN
OHRANJAMO TRADICIJO

september, 2014

http://cerknica.org/stareslike

Slovarček:
* Altenmarkt: staro nemško ime
za Stari trg pri Ložu.

Pri pripravi tega prispevka mi je na pomoč priskočila tudi Milena Ožbolt, ki
je takole zapisala:
“To je pogled na žago z vzhodne strani, nekje od današnje Bizarjeve hiše.
Jezu in dimnika se še spomnim. Stavbe so danes malo drugačne, a stojijo
še danes na istem mestu. Nekatere so nadomeščene z novimi. Spet druge so
danes podrte. Mostič samo slutim, zadaj za rampo, po kateri so valili hlode
na žago.”
V ozadju se razbere še neporaščeni Nadleški hrib, za njim, v daljavi pa se
vidijo tudi Javorniki s Korenom.
Po vojni je žaga prenehala delovati, ker se je lesna industrija na Notranjskem
združila in posodobila. Zato pa je tu svoje prostore našla livarna
Kovinoplastike Lož. Na tej lokaciji je delovala nekje do leta 1969, in sicer v
eni od teh stavb, verjetno v pritličju te največje. V zgornjih prostorih so bila
stanovanja.
Stavba čisto zadaj in višje je tista, v kateri je nazadnje stanoval Matična s
Poljan, zadnji, ki je še nosil murčka v ušesu. Ta danes še stoji.

**Reifnitz: Ribnica. Prva omemba
današnje Ribnice govori o gospostvu Rewenicz.
Pod Ortenburžani se omenja grad kot Castrum
Reiuenz, v srednjem veku pa se ime ponemči in
najdemo Ribnico zapisano kot Reiffnitz; v našem
primeru v obliki zapisa Reifnitz.
Viri:
• Janez Kebe
• Milena Ožbolt
• Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem,
Ljubljana 1996
• Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem II,
Ljubljana 2002
• Milan Škrabec, Janez Šumrada,
Marjan Slabe: Dežela ob Cerkniškem jezeru,
SO Cerknica, 1990
• http://sl.wikipedia.org
Podatki o sliki:
Kraj: Markovec
Datum: odposlana 1900
(podatek iz knjige Dežela ob Cerkniškem jezeru)
Avtor: založil S. Meden – Markovce,
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skeniranje in obdelava slik: Miloš Toni
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V SLOVENIJI LAHKO LJUDJE SODELUJEJO
PRI BELEŽENJU POSAMEZNIH VRST
Slovenija je biotsko izjemno pestra, tu
živi tudi mnogo redkih in ogroženih vrst.
Nekatere med njimi so tudi takšne, ki jih
poznamo vsi, ali pa so prepoznavne, če na
njih opozorimo. Na Zavodu RS za varstvo
narave smo pripravili spletni portal www.
sporocivrsto.si, kamor lahko vsakdo
sporoči svoje opažanje katerega izmed
štirih vrst hroščev, ki so redki, ogroženi
v Evropskem merilu in zato Natura 2000
vrste. Gre za rogača, alpskega kozlička,
bukovega kozlička in hrastovega kozlička.
Ti hrošči so odlični pokazatelji stanja
gozdov, hkrati pa dovolj prepoznavni, da
jih lahko opazi vsak od nas. Podatke o teh
vrstah zbiramo sedmo leto.
Vse štiri naštete vrste hroščev so lahko prepoznavne in jih zlahka opazimo. Vrste imajo
širši, evropski naravovarstveni pomen, saj so
navedeni na seznamu redkih in ogroženih
živalskih vrst evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. V nekaterih državah Evrope
so že izginili zaradi spremenjenih razmer v
gozdovih, nastalih zaradi intenzivnega gospodarjenja. Iskane hrošče, ki so odvisni od
ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z
dovolj odmrlega in starega lesa, praviloma
najdemo v avtohtonih listnatih gozdovih.
Kjer je z izsekavanjem gozd močno spremenjen in je nasajena smreka, ti hrošči ne morejo več preživeti.
Zbiranje in vpogled v podatke je lahko opravi vsak na spletnem naslovu www.sporoci-

Spletni portal www.sporocivrsto.si

Zavod RS za varstvo narave, Tel: 031 617 370
vrsto.si, kjer so tudi enostavna navodila in
opis iskanih hroščev. Spletna stran nas skozi
vnos podatka vodi po korakih od vnosa lokacije, nato vrste hrošča do končnega vnosa
ostalih potrebnih podatkov. Nekateri vpisani
podatki so dosegljivi zgolj administratorju,
da lahko preveri veljavnost vnosa in ga morebiti dopolni ali popravi z vašo pomočjo. Da
ne prihaja do zamenjave vrst hroščev in s tem
napačnih vnosov pa je zaželeno ob vpisu podatkov avtorja dodati tudi fotografijo hrošča.

tudi plakat, s katerim dodatno spodbujamo
opažanje teh vrst. Plakat lahko vsak prejme
brezplačno na Zavodu RS za varstvo narave,
na osrednji ali območnih enotah.
Za vpise in s tem prispevek k ohranjanju teh
vrst hroščev se zahvaljujemo vsem, ki bodo
letos na spletni portal vpisali svoje opažanje.
Akcija strokovnjakom prinaša neprecenljive
podatke o spremljanju stanja živalskih vrst,
vsem nam pa prinaša novo znanje in možnost sodelovanja pri ohranjanju biotsko
izjemno bogate slovenske narave. 
Plakat »Ste jih vid

eli«

Z akcijo smo z vašo pomočjo zbrali za rogača že okoli 1000 različnih podatkov, za alpskega okoli 100, bukovega okoli 200 in hrastovega kozlička okoli 30 različnih podatkov.
Število opazovalcev se iz leta v leto povečuje,
sodelovanje s strokovnjaki je še boljše. Letos smo v okviru projekta LIFE+, s katerim
pripravljamo med sektorji povezan program
upravljanja z območji Natura 2000, natisnili

JUSTINA KRAJC – Ravnateljica
Pod tem naslovom ste v zadnji številki Obrha na moje veliko veselje objavili spomine
– podatke in zapise – pričevanja o moji najljubši učiteljici. Ogromno me je naučila
v petih letih. Predvsem me je naučila misliti in znanje uporabiti. To me je v življenju
neštetokrat reševalo v mnogoterih stiskah. Bila je izjemen človek in, če mi dovolite,
naj dodam še sama spomin nanjo.
Bilo je po okupaciji Loške doline. Od Loža so prihajali močno oboroženi, v zeleno-črne uniforme oblečeni vojaki, z vojaškimi vozili in z nam neznano zastavo. Otroci
šestega razreda smo strahoma gledali skozi okna v prvem nadstropju šole proti Ložu:
»Kaj to pomeni?« Pouka je bilo takoj konec. Ko smo odhajali iz razreda, da bi izpolnili naročilo učiteljev: »Takoj domov, naravnost, začenjajo se drugačni časi,« je na hodniku v prvem nadstropju stala učiteljica Krajčeva in vsakemu stisnila roko ter dejala:
»Ne pozabi, da si Slovenec/-ka!« Kako dramatičen trenutek. Ne morem ga pozabiti!
Ob tem zapisu sem šla pogledat še v svojo spominsko knjigo, ki mi jo je za deveti rojstni dan dala moja mama. Najprej sem jo dala podpisati učiteljici Krajčevi. Fotokopijo
zapisa prilagam, ker me spremlja vse življenje in je čedalje bolj upoštevanja vreden.
Naj pride še v Obrh. Kakšne misli! Želja in napotek!
Mislim, da bi si tak človek, kot je bila učiteljica Krajčeva, zaslužil tudi kakšno posebno
obeležje v Loški dolini. Predlagam pristojnim, če je mogoče. Ne bi pa bilo narobe, če bi v vaš list uvedli rubriko »Imeli smo ljudi« ali
kaj podobnega, in dali možnost bralcem, da ohranijo spomine na zanimive ljudi.
Ladica Štritof
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Dr. Danilo Kosi – Dayalpuri, prof.

S pomočjo joge lažje skozi življenje

Ž

ivljenje je lepo, hkrati pa nas bolj ali
manj pogosto obiščejo problemi in težave, ki lepoto življenja okrnijo. Kako ravnati,
da nas omenjene tegobe čim manj prizadenejo? Modreci priporočajo neke vrste distanco do problemov. To ne pomeni, da od
problemov bežimo, ampak da ne pademo na
glavo vanje. Da smo kot gasilci, ko nastane
požar: gasilci ne skočijo v ogenj, ampak gasijo z razdalje.
Problemi in težave imajo svoj smisel – so
naši učitelji. Glavni namen in smisel našega obstoja na tem planetu je učenje, izkušnje, napredek. Zemlja predstavlja učilnico,
poligon za napredovanje, ki nastaja skozi
razumevanje osnovnih principov življenja.
Na izbiro imamo, ali se bomo učili samo na
podlagi lastnih izkušenj, nas bo učilo življenje samo, kar je pogosto povezane z bolečino, trpljenjem, solzami. Ali pa se bomo učili
s pomočjo Učiteljev, ki nas učijo, kako se
izogniti problemom in zaživeti srečno? Svoboda izbire in prav je tako.
Vsak izmed nas ima svojo osebno zgodovino, prepolno najrazličnejših težav, stisk
in problemov. Vendar se je vedno nekako
razrešilo. Na probleme, ki so nam nekoč
predstavljali nepremagljive ovire, gledamo
danes z nasmehom, kot na velike življenjske
izkušnje. In tudi težave, ki jih imamo danes
in se zdijo tako težke, bodo čez čas bogate
izkušnje, na katerih smo se brusili in rastli.
Vsak problem se nekako reši, potrebno je
imeti zaupanje v življenje in modro ukrepati.

Problemi v življenju imajo močno povezavo z našimi osebnostnimi lastnostmi. Koliko problemov in težav imamo zaradi lastne
pretirane navezanost, odvisnosti, pohlepa,
jeze, maščevalnosti, pretiranih ambicij, ega
in predvsem neznanja?
Ljudje z določenimi notranjimi kvalitetami
drugače gledajo na lastne probleme in jih
tudi drugače rešujejo. Še večja verjetnost pa
je, da se jim bodo zaradi modrosti, uvida v
osnovne življenjske zakonitosti in principe
izognili.
S pomočjo joge si lahko bistveno olajšamo
različne situacije v življenju. Joga ne predstavlja samo določenih tehnik in pristopov
do zdravja, dobrega počutja, dolgoživosti.
Joga je predvsem sistematična, postopna pot
do modrosti. S pomočjo modrosti pa veliko
laže rešujemo probleme in težave, pravzaprav pa se mnogim ravno zaradi modrosti
izognemo. S pomočjo joga principov se odpremo za pozitivne tokove, ki nam prinašajo
zdravje, mir in blaginjo ter držijo na distanci
neugodne življenjske udarce. To so izkušnje
mnogih, ki so sklenili, da vzamejo življenje
v svoje roke. Drugače smo kot plutovinasti
zamaški na razburkanem morju, malo nad
gladino in malo pod, malo udarjanja ob čeri
in malo ribanja ob pesek. In malo mirnega
morja seveda tudi.
... ritem življenja, ki ga narekuje neukrotljivi
čas, vedno bolj razjeda ravnovesje med telesom, umom in energijo življenja.

Živimo v pasti blagostanja
ter izgubljamo bitke z boleznimi tega
ponorelega hitenja.
V večnem iskanju boljšega
pozabljamo – najboljše smo mi
– naša življenja,
ki potrebujejo za obstoj in razvoj ljubezen,
energijo radosti …

JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

je sistematična vadba Joge po
znanstveno-medicinskem sistemu svetovno
priznanega indijskega učitelja
Paramhansa Swamija Maheshwaranande.
Redna vadba nam omogoča zdravje,
odlično počutje in notranjo umirjenost.
Primerna je za vse starostne skupine.

VABILO

k vadbi joge v gasilnem domu Grahovo,
vsak torek, od 9. septembra 2014 dalje,
začetna stopnja
od 18.00 do 19.30 ure,
nadaljevalna stopnja
od 19.30 do 21.00 ure.
Prvi dan vadbe je dan odprtih vrat, je
brezplačen. Vse kar potrebujete za vadbo so:
udobno oblačilo, podloga (armaflex) in
topla odeja.
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Franc Nelec

Nastanek kmetij in graščin – nadaljevanje

H

uba (prvotna kmetija, ki jo je oblikoval zemljiški gospod) je bil obrat, ki je
zagotavljal družini preživljanje in dajatve za
posvetno in cerkveno gosposko. Kmet sam
do hube ni imel nobenih pravic, izvzemši
specifični položaj županov. Od podložnika
je fevdalec zahteval, da na dodeljeni kmetiji
dobro gospodari, da mu je pokoren in da v
redu izvršuje vse obveznosti, v nasprotnem
primeru mu je kmetijo lahko odvzel.
Zgodovinarji navajajo, da je bila cela huba
v naših krajih velika okrog 4 ha obdelovalne zemlje (zemljak). Sledijo pol, četrtinski,
in osminski grunti ter kajža. Bajta ni imela
zemlje. Poleg grunta so imeli podložniki pravico (servitut) paše in drvarjenja na nerazdeljenem svetu.
Do15. stoletja so sejali žita, grah, bob, grahor, zelje, kolerabo, korenje. Ajdo so začeli
sejati v 16. stoletju, krompir, fižol in koruzo
pa po letu 1770. Grah in fižol so sadili med
krompir in koruzo. Pridelki so bili majhni.
Ocenjujejo, da so pridelki žit dosegali cca
3-kratno količino posejanega semena. Delovna sila na kmetiji je bila gospodarjeva
družina ter strici in tete. Zaradi množice cerkvenih praznikov je bil delovni teden dolg le
pet dni. Fevdalci so odobrili izbiro zakonca,
omejevali pa so poroko kmečkim otrokom,
če ni kazalo, da bo dobil kmetijo. Nesvoboda se je štela za prirojeno, možno jo je bilo
odkupiti.
Obveznosti tlačanov do njegove gnade, gospoda, so bile raznovrstne. Tlaka je bila odmerjena po dnevih v določenih letnih časih.
Delila se je v ročno in vprežno. Običajno je
moral tlačan opravljati delo od sončnega
vzhoda do zahoda. Dajatve so bile v naprej
določene v urbarjih. Ob menjavi podložnika na kmetiji je moral prevzemnik gospodu
plačati primščino, ki je znašala 15 % vrednosti kmetije. Desetini so bili načeloma podvrženi pridelki, za katere je bil pri obdelavi
potreben plug in srp ter prirastek v živini.
Bira je pripadala župnikom, kaplanom in
cerkovnikom. Da je bog najprej sebi brado
ustvaril, so kmetje vedeli že takrat. Snope,
ki so jih namenili desetini so bili manjši in
slabšega žita, ki so jih v neredu pustili ležati
po njivi, zaradi tega ni bila možna kontrola.
Da bi preprečili take in podobne goljufije je
desetinski red za Kranjsko leta 1551 določal,
da morajo podložniki pustiti požeto žito na
njivah 24 ur in to zloženo v kope po 60 snopov. Kolikor gospod ni prevzel desetine v 24
urah, je moral kmet na njivi pustiti vsako

deseto kopo. Če bi kmet odpeljal žito pred
rokom, bi mu zapadel ves pridelek.
Po letu 1700 je začelo prebivalstvo naraščati,
začelo je primanjkovati zemlje, zato je gospostvo kmetom dovoljevalo krčenje gozdov in tvorbo lazov, senožeti in ograd in jim
priznalo dedni zakup. V pričakovanju večjih
koristi je gospostvo dovolilo deliti kmetijo
na manjše dele. Deljivost kmetij je bila v posameznih deželah različno urejena.
Že v drugi polovici osemnajstega stoletja so
v Angliji začeli opuščati tradicionalno, zgolj
praktično izkustveno kmetovanje in ga začeli nadomeščati s pridelovalnimi načini,
ki so temeljili na uporabi naravoslovnih in
tehničnih ved. Z uporabo genetike (križanja) in selekcije (načrtna odbira najboljših
osebkov) pri rastlinah in živalih so vzgojili
nove rodovitnejše sorte poljščin in pasem
domačih živali. Nove pasme so se odlikovale
po večji mlečnosti in hitrejšim prirastom. Z
uvajanjem krompirja in detelje v kolobar, so
spremenili način obdelovanja zemlje, triletni kolobar s praho je nadomestil štiriletni
kolobar brez prahe, znan kot »norfolški kolobar«. Nov obdelovalni način je spremenil
podobo pokrajine na Kranjskem.
Tudi slovenske dežele niso zaostajale za
Evropo. Ustanovljene so bile kmetijske družbe, ki so prispevale k napredku kmetijstva.
Za kranjsko je bila ustanovljena taka družba
že leta 1765. Njihovo praktično delo je bilo v
prvih desetletjih uvajanje novih sort, širjenje
krmnih rastlin, preskrba z dobrimi semeni.
Kmete so spodbujale k odpravi pašne živinoreje, delitvi srenjskih zemljišč, k odpravi
prahe in k boljšemu gnojenju polja. Cesarica
Marija Terezija je leta 1767 izdala patent, ki
je določal, da je treba zanemarjene srenjske
pašnike in gmajnske površine, iz katerih so
vsi le črpali, vanje pa ničesar vlagali, razdeliti
med dotedanje upravičence v sorazmerju z
njihovo posestjo in jih začeti obdelovati kot
njive ali travnike. Ker je bil kriterij za delitev
velikost posesti, so se mali posestniki delitvi
uprli. Tiste, ki niso mogli dokazati solastniških pravic na srenjskem svetu, so imenovali
fajduti.
Zaradi neuspehov je vlada (1808. in 1811.)
namesto z dekreti hotela doseči razdelitev na
prostovoljni osnovi s poukom in prepričevanjem. Nosilec tega pouka je postala predvsem Kranjska kmetijska družba, ki je prek
svojih časopisov poučevala kmeta, kako nujna in koristna je razdelitev za razvoj kmetij-

stva, za uvajanje novih kultur in hlevske reje.
Soseska gmajna v Iga vasi vzhodno od Rakitnikov proti Žagi je bila razdeljena in so
se napravile njive okrog leta 1830. Novo
pridobljene njive so bile 10 let oproščene
davka. Veliko gmajn in vaških pašnikov je
ostalo še naprej nerazdeljenih, nekateri do
današnjih dni.
Z uvedbo štiriletnega kolobarja je odpadla
nepreorana praha, kar je pomenilo več pridelanega žita ali drugih poljščin. Z lucerno
in deteljo so pridelali energetsko in beljakovinsko bogato krmo, potrebno za krmljenje
vprežne živine pri težkih delih. Ko pa so deteljišče preorali je bila njiva očiščena plevela
in obogatena z dušikom, ki je pomembno
rastlinsko hranilo.
Navedeni oblastni ukrepi so omogočili, da
so se nove poljščine, kot so krompir, koruza,
detelje po letu 1800 začele pospešeno uvajati. Kolobar brez prahe, raba pluga z železnim
lemežem in desko, izdatnejše gnojenje s hlevskim gnojem so močno prispevali k povečanju pridelkov. Intenzivnejšo živinorejo pa
je omogočila uvedba prave hlevske reje.
Hlevska reja živine, kakršno poznamo sedaj, je stara okrog dvesto let. Dokler še ni
bilo prave hlevske živinoreje (pred 19. stol.),
je bila živina večino leta na prostem in je
gnojila zemljo v tistem času, ko se je pasla
na njivah. V Pivki so celo še v drugi polovici 19. stoletja pasli po strnišču. Zapis pravi:
»Berž, ko Pivčani ječmen, rež in pšenico iz
njiv domu speljajo, zapusti čeda gmajno in
gre v njive.«
Ko so za potrebe izdelave jožefinskega katastra v zadnji četrtini 18. stoletja izvajali
popis gruntov na Gorenjskem, prave hlevske
reje še ni bilo. Popisovalci ugotavljajo: »Živina, je bila delno prepuščena naravi, sicer
imajo zanjo štale, ki so večinoma zelo revne in v katerih celo zimo ne skidajo gnoja."
Ob uveljavitvi hlevske živinoreje je bilo moč
z vohom in z vidom zaznati nov element v
sklopu kmečke domačije – gnojišče.
Ukinjanje prahe, odprava pašne živinoreje
in uvajanje hlevske reje, delitv srenjskih zemljišč, je bilo prelomno tako za poljedelstvo
kot za živinorejo. Povzročilo je spremembo
življenja v soseski in pospešilo zasebnost
kmetije kot proizvajalne enote.
Samovolja zemljiških gospodov pri dajatvah in davkih, ki jih je nalagal tlačanu, so
bile velike, kar je bil povod za razne upore
in pritožbe.
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Zaradi vse pogostejših pritožb in nemirov je Marija Terezija izvedla davčno
reformo in druge reforme, s katerimi je
omejila samovoljnost zemljiških gospodov, davčna bremena je naložila tudi
fevdalcem. Odslej je bila obdavčena tudi
gospodova dominikalna zemlja, vendar
po nižji stopnji kot stara kmetska zemljišča. Da so davek lahko odmerili, je bilo
treba ta zemljišča povsem na novo oceniti. Za davčne potrebne je bil izdelan
prvi kataster (terezijanski 1748–1756),
velikost njiv ni bila podana v merskih
enotah, ampak s količino potrebnega
semena, (z enim mernikom pšenice se
je posejalo okrog 10 arov njive) travniki
pa s številom voz sena. Uradni pridelki
so predstavljali devetletno povprečje,
gozd pa je bil ovrednoten na osnovi
ocenjenega prirasta. Sedanji kataster –
franciscejski – je izdala vojska v letih
1818–1828, ki je že uporabila sodobne geodetske inštrumente. Z ostalimi
reformnimi ukrepi je omejila občasne
dajatve npr. poročne takse, umrlščino,
(zapuščinska) taksa ni smela presegati 3
% vrednosti zapuščine. Določena je bila
odhodnina in odseljenina, ki je znašala
ob priselitvi v mejah iste dežele do 5 %
iz dežele pa do 10 % ustreznega imetja.
Z robotnimi patenti je bila odpravljena samovolja glede opravljanja tlake.
Patent za Kranjsko 1782. določa za cel
grunt 2 dni ročne in 2 dni vprežne tlake tedensko. Če je bila stara obveznost
manjša je ostalo pri starem, polovični
grunti so bili obremenjeni 1/2, četrtinski 1/4. V Loški dolini so bili večinoma
polovični grunti.
Cesarica Marija Terezija je bila prosvetljena vladarica, kar pomeni, da je
z dajatvami obremenila ne samo podložnike, ampak tudi fevdalce, kamor je
spadala tudi sama. Vendar reforme podložništva in odvisnosti od fevdalca niso
odpravile. Plemstvo je bilo še vedno v
priviligiranem položaju, vendar sta njen
vpliv in moč začela slabeti. Krepila se je
moč in vpliv meščanstva, predvsem na
gospodarskem in finančnem področju.
Duh gesla francoske revolucije (1789–
1799): svoboda, enakost, bratstvo je počasi prodrlo tudi do podložnikov. Marca
1848. je na Dunaju prišlo do meščanske
revolucije. Njen izbruh je spodbudil nezadovoljstvo meščanstva, ki je zahtevalo
več političnih pravic, delavci so se borili
za svoje pravice, podložniški kmetje pa
so zahtevali dokončno odpravo fevdalnega sistema.
Več o tem pa prihodnjič. 
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vabijo na

Literarni triatlon
Slovenska pisateljska pot
Prešeren – Trubar – Cankar

Živimo v času, ko so vrednote, kot so družina, iskrenost in kultura na težki preizkušnji. Učence, dijake in njihove starše zato prijazno vabimo, da se udeležijo edinstvenega tekmovanja.
S projektom želimo spodbuditi mlade h kreativnemu ustvarjanju, izražanju sebe ter krepitvi
pozitivne samopodobe. Starši jih bodo lahko spodbujali in nudili logistično podporo. Za
družine bodo tekmovanja prijetno in koristno preživet prosti čas.
Tekmovanje z druženjem je namenjeno učencem zadnje triade osnovnih šol in dijakom srednjih šol v Sloveniji in zamejstvu. Udeležba na literarnem triatlonu je prostovoljna in naj ne
bi dodatno obremenjevala učencev v pedagoškem procesu. Želimo, da se v projekt vključijo
tudi starši udeležencev. Njihova pomoč je še kako zaželena, prav zaradi logistične podpore
za prihod na posamezne lokacije dogajanj, hkrati pa bo obisk posamezne lokacije priložnost
za čudovit družinski izlet. Literarni triatlon je več kot dobrodošla oblika medgeneracijskega
druženja in sodelovanja.
Literarni triatlon sestavljajo tri discipline z interpretacijo napisanega:
pisanje poezije,
pisanje proze,
pisanje »raziskovalnega« eseja.
Sodelujoči je lahko vsak posamezno ali pa učenci/dijaki, ki oblikujejo tekmovalno
trojko, tako da eden pripravi prozni prispevek, drugi pesem, tretji pa »raziskovalni«
esej. Nastala literarna dela pošljejo po pošti na naslov določenega javnega zavoda. S
strani organizatorjev bodo sodelujoče trojke oz. posamezniki vabljeni na dogodek v
muzejske hiše/domačije literatov, kjer bodo dela predstavili javnosti.
Tematika pisanja literarnih del mora biti povezana z življenjem in/ali delom in/ali okoljem
in/ali obdobjem dotičnega literarnega ustvarjalca. Prispela dela naj izhajajo iz osebne refleksije in intimnega doživljanja pomena treh velikanov slovenske kulture.
Pomembno:
Rok za oddajo poezije je 1. november 2014. Pisne izdelke naj udeleženci pošljejo po pošti
na naslov: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica.
Rok za oddajo proze je 1. marec 2015. Pisne izdelke naj udeleženci pošljejo po pošti na
naslov: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 25,
1360 Vrhnika. Interpretacija besedil na temo dr. Franceta Prešerna bo potekala v Žirovnici
v soboto, 29. 11. 2014. Interpretacija besedil na temo Primoža Trubarja bo potekala na Trubarjevi domačiji v soboto, 18. 4. 2015.
Interpretacija besedil na temo Cankarja bo potekala na Vrhniki v soboto, 16. 5. 2015.
Razglasitev in predstavitev najboljših tekmovalcev ter podelitev nagrad bo izvedena v okviru dogodkov ob 180-letnici smrti velikega poliglota in prvega slovenskega bibliotekarja,
Matije Čopa na Slovenski pisateljski poti, prihodnje šolsko leto pred poletnimi počitnicami.
Komisijo, ki bo ocenjevala pisne izdelke in tekmovanje v interpretaciji, določi Društvo slovenskih pisateljev.
Najboljše trojke mladih literatov bodo nagrajene z izvirnimi izleti izjemne kulturne dediščine Slovenske pisateljske poti.
Dodatne informacije o projektu:
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
tel: 040 221 929 ali 04 580 91 06, kontaktna oseba: Urška Aljančič
e-mail: info@zirovnica.eu
Veselimo se sodelovanja z vami!

4. Pohod Po

poti DeDišČine
loške Doline

nedelja, 19. oktober 2o14

Na poti si boste lahko ogledali tudi žive prikaze
starih kmečkih veščin, tradicije ali zanimivih
dogodkov iz preteklosti Loške doline. Kljub temu,
da je trasa dobro označena, se lahko priključite
vodenim skupinam.
Start in cilj: Lož, parkirišče podjetja

Kovinoplastika, start med 8. in 9. uro.

Potek Pohoda: označena krožna pot

po Loškem polju.

Dolžina celotne poti: 22 km.
Dolžina krajše poti: 11 km.
ZahtevnoSt: nezahtevna,

večinoma ravninska.

oPrema: lahka pohodna obutev in vremenu

primerna športna oblačila.

Prijave: na dan pohoda

od 7.30 do 9.00 ure.

Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.
Pohod bo v vsakem vremenu.

Več informacij v TIC Lož
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
081 602 853
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

Javni zavod za kulturo in
turizem grad Snežnik

