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Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl, 
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

Grafi čna realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o., 
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje

Fotografi ja na naslovnici:
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v 
potoški šoli, 
foto: Mark Bačnik, Aljaž Cimprič, Jan Žveglič

Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini 
Loški Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega 
bivališča v občini Loški Potok, se na Odmeve 
lahko naročijo. Cena posameznega izvoda je 
0,83 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja 
nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, 
da naj posamezni prispevki ne presegajo 
velikosti 1.000 znakov s presledki ter fotografi jo 
v formatu JPG ali podobno. Fotografi j, pripetih v 
programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo 
objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih 
list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi 
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si 
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. V Odmevih se brezplačno 
objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za 

pokojnimi občankami ali občani občine Loški 
Potok v obsegu do 800 znakov s presledki. 
Spominske objave ob obletnicah smrti se ne 
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografi j in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: 
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki 
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški 
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški 
Potok 17, 1318 Loški Potok.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV je 4. april 2016.

ODMEVI

RAZPIS ZA VPIS 

OTROK V VRTEC PRI 

OSNOVNI ŠOLI DR. 

ANTONA DEBELJAKA 

LOŠKI POTOK

POMAGAJMO PO 

POŽARU V RETJAH

OBVESTILA

V ponedeljek, 8. 2. 2016, okrog 20.00 ure je zagorelo v 
mansardi sedemčlanske družine Cimprič.

Domači gasilci in ostali krajani so jim takoj priskočili 
na pomoč pri gašenju in odstranjevanju posledic poža-
ra. Kljub hitri in pravočasni pomoči so uničeni bivalni 
prostori v mansardi.

Uničeni so električna napeljava, del ostrešja, strop, 
talne obloge in ves inventar v kuhinji, otroških sobah, 
spalnici in dnevni sobi.

Območno združenje Rdečega križa Ribnica, Goriča 
vas 11 a, za pomoč družini za odpravo posledic požara 
zbira sredstva na

TRR  SI56 0232 1001 113 634 odprt pri  NLB, sklic 
0802-2016, namen: POŽAR CIMPRIČ.

Rdeči križ Slovenije – Zvezo združenj smo zaprosili za 
pomoč iz sklada solidarnosti.

Za pomoč se vam vnaprej zahvaljujemo.

OZRK Ribnica

Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok 
objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec 
za šolsko leto 2016/2017 (vpis z dnem 01. 09. 
2016).

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v 
vrtec, ki jih dobite v vrtcu, v tajništvu ali na 
spletni strani vrtca in šole, oddajte v tajni-
štvo šole v èasu razpisa od 01. 04. 2016 do 
30. 04. 2016.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v pro-
grame vrtca z dnem 01. 09. 2016 veè, kot je pro-
stih mest v vrtcu, bo o sprejemu otrok odloèala 
Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno obveš-
èeni najpozneje do 31. 05. 2016.

Dodatne informacije lahko dobite osebno v tajni-
štvu šole ali v enoti vrtca ali na telefonski številki 
01 836 70 10 (tajništvo šole) ali 01 837 21 95 
(vrtec).

POMEMBNO:
Staršem, ki so vloge za vpis otroka v vrtec že 
oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Ravnatelj Janez Miheliè
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

Lahko se pohvalimo vesoljni Sloveniji, da je kljub glo-
balnim težavam z vremenom v Loškem Potoku pozimi 
še zmeraj zima. In če kaj mrzlega, belega pada z neba, 
vemo, da je to sneg in to pri nas še ne pomeni kata-
strofe, pač pa nekoliko rekreacije. Medvedje si lahko 
privoščijo zimsko spanje, ljudje pač ne. Z nami je tako, 
kot je »zrajtal« Einstein: »Življenje je podobno vožnji 
s kolesom. Če hočeš ostati v ravnotežju, moraš ostati 
v gibanju.« To naj bo tudi odgovor občanki na njeno 
pismo, ki sem ga prejel pred dnevi. In ne le njej.

Kaj se dogaja na občini?

V tem proračunskem letu smo predvideli, da bo po-
lovica proračuna namenjena investicijam, seveda če 
bomo uspeli pridobiti državna sredstva za največjo 
planirano investicijo, to je čistilna naprava za obmo-
čje Loškega Potoka. Pričakujemo, da bomo gradbeno 
dovoljenje pridobili v mesecu februarju, čeprav smo 
pričakovali, da se bo to zgodilo že v decembru 2015. 

ŽUPANOVA STRAN

Za nadaljevanje posodo-
bitve vodovoda na Hri-
bu v delu, kjer je že po 
zakrpanem asfaltu vi-
dno, da prihaja do pogo-
stih okvar, pripravljamo 
vse potrebno, da bomo 
začeli z deli, takoj ko 
bodo vremenske razme-
re to dopuščale.

V sklopu posodobitve 
vodovodnega omrežja 
bomo letos na vodo-
vodno omrežje priključili Dednjek, hkrati pa položili 
električne kable za črpališče, ki bo potrebno za oskrbo 
z vodo zaselka Bela Voda. Višina investicije izgradnje 
vodovoda do Bele Vode je zelo visoka, hkrati pa mora-
mo najprej urediti lastništvo ceste od Dednjeka do Bele 
Vode, saj je potek ceste v zemljiškem katastru povsem 
drugje, kot je potek ceste v naravi. To pa zahteva čas.

V fi nančni perspektivi 2014–2020 namreč evropskih 
sredstev za tovrstne projekte ni na voljo. Pa to ni kriv-
da EU, pač pa naše državne politike, ki je za to fi nanč-
no perspektivo namenila sredstva za druga področja. 
Na primer za »izboljšanje institucionalne zmogljivosti 
javnih organov in zaniteresiranih strani ter učinkovito 
javno upravo« ...

V sklopu izgradnje čistilne naprave je tudi postavitev 
nove transformatorske postaje med bivšim Inlesom 
in naseljem Travnik. S tem bomo zagotovili potrebno 
energijo za črpališče za čistilno napravo in izboljšali os-
krbo z električno energijo vodohrana pod Dednjekom 
in tudi Travnika. Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem lastnikom zemljišč za dano soglasje Elektru, kar 
je prvi pogoj za izvedbo tega projekta.

Predvidevamo, da bo v mesecu februarju sklicana 
skupščina zadruge, kjer bomo dorekli nadaljnje ko-
rake. Zadruga je takoj po ustanovitvi kandidirala na 
razpisu za podelitev koncesije za izgradnjo daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso, ki je bil objavljen s strani 
naše občine. Koncesija je bila podeljena Lesni zadrugi 
Loški Potok in pričakujemo, da bo ta projekt izpeljan 
še v letošnjem letu.

S tem projektom ne pričakujemo kakšnih izjemnih pri-
hrankov pri ceni ogrevanja v stavbah v javni lasti (gle-
de na to, da je cena kurilnega olja trenutno zelo nizka). 
Bo pa denar za kurivo ostal doma, saj sem prepričan, 
da bodo za sekance poskrbeli naši zadružniki.

Ivan Benčina, župan

Še o zadrugi.

V januarju smo na občini 
imeli sestanek z zaintere-
siranimi za ustanovitev 
zadruge, ki bi lahko po-
membno prispevala h go-
spodarskemu razvoju obči-
ne. Za predsednika zadruge 
je bil enoglasno izvoljen 
Marko Grandljič, 25. 1. 
2016 pa je bila uradno us-
tanovljena »Lesna zadruga 
Loški Potok«.
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7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 22. DECEMBRA 2015

Občinski svet je bil že na prejšnji seji seznanjen s spre-
jemom odloka o podelitvi koncesije za obdelavo in 
odlaganje odpadkov. Leta 2010 je Občina Loški Potok 
podpisala pogodbo o obdelavi in odlaganju odpadkov 
s podjetjem Snaga Ljubljana. V letu 2015 so na to temo 
potekala pogajanja in v novembru je bila oblikovana 
končna verzija sporazuma in odloka o podelitvi kon-
cesije Snagi Ljubljana.
Občinski svet je bil mnenja, da naj se dolžina koncesije 
spremeni s 30 na 10 let. V besedilu odloka je predvide-
na podelitev koncesije za dobo 30 let, v 13. členu pa je 
določba, da po 10 letih lahko kdorkoli (koncesionar ali 
koncendent) odpove pogodbo, z odpovednim rokom 
enega leta. Cena odlaganja bo 124 EUR za tono odpad-
kov, odpeljanih v RCERO Ljubljana. 
Obrazložitev je dopolnil še g. Bojan Trdan, direktor 
Komunale Ribnica. Bistvo obrazložitve je, da je po 01. 
01. 2016 potrebno mešane komunalne odpadke ob-
vezno obdelati, preden jih odložimo na deponijo. Vsi 
komunalni odpadki morajo preko nekega RCERO na 
mehansko in biološko obdelavo, po obdelavi pa morajo 
biti izpolnjeni določeni pogoji, da so ti odpadki lahko 
odloženi. V Sloveniji obstaja sedem centrov RCERO.  
Bolj ugodne cene od te v RCERU Ljubljana na trgu ni 
bilo na razpolago. 
Občinski svet je sprejel Odlok o sodelovanju pri 
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni 
službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Loški 
Potok. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 
1/2016. S tem v zvezi je občinski svet sprejel tudi Akt o 
ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana.
Občinski svet je sprejel sistemizacijo delovnih mest v 
enotah vrtca za leto 2016, ki jo je predlagala Osnovna 
šola Loški Potok na podlagi zakonskih normativov.
Šola je pripravila izračun novih predlaganih cen pro-

gramov predšolske vzgoje. Od 1. 1. 2016 po sklepu ob-
činskega sveta v enoti vrtca pri osnovni šoli dr. Antona 
Debeljaka Loški Potok cene programov znašajo:
za 1. starostno obdobje 421,80 EUR
za 2. starostno obdobje 388,11 EUR
Cena prehrane na dan znaša 2,04 EUR. 
Za kandidata za člana Sveta območne izpostave Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti Ribnica iz občine 
Loški Potok je občinski svet imenoval gospoda Mirana 
Lavriča iz Retij.
Sprejet je bil rebalans proračuna občine za leto 2015. 
Objavljen je v Uradnem listu RS, štev. 105/2015.
Sprejet je bil tudi Odlok o proračunu občine Loški Po-
tok za leto 2016 z vsemi zahtevanimi prilogami. Objav-
ljen je v Uradnem listu RS, štev. 1/2016. V njem je pred-
videno 2.693.739,00 EUR skupnih prihodkov, od tega 
1.653.090,00 EUR tekočih prihodkov in 1.004.659,00 
EUR transfernih prihodkov. Skupni odhodki znašajo 
3.050.588,00 EUR, od tega tekoči odhodki 608.762,00 
EUR, tekoči transferi 609.933,00 EUR, investicijski 
odhodki 1.718.288,00 EUR in investicijski transferi 
113.605,00 EUR. 
Sprejeta sta bila dva posamična programa ravnanja s 
stvarnim premoženjem, ki se nanašata na področja, ki 
se nahajajo znotraj OPPN Hrib. Gre za odkup parcel v 
področju ureditve OPPN Hrib. 
G. Matjaž Pajnič je pripravil gradivo v zvezi z odkaza-
nim posekom lesa v GGE Draga v času  od 01. 01. 2014 
do 17. 12. 2015 – zbirno in ločeno za zasebne in držav-
ne gozdove. Skupaj je bil v tem obdobju izvršen posek 
113.145 m3 lesa. To pomeni, da je bilo po gozdnih ce-
stah in regionalki v tem času prepeljanih s področja 
GGE Draga 4.500 kamionov lesa (praznih in polnih). 
Povedal je tudi, da je bil predvsem v drugi polovici leta 
2015 povečan napad smrekovega lubadarja, ki se hitro 
širi. To pa verjetno pomeni, da bo tudi v naslednjem 
letu posek drevja zelo velik. 

Mojca Lavrič

OBČINSKI SVET

OBISK PRI NAJSTAREJŠI OBČANKI

Med prijetnimi obveznostmi, ki jih ima župan vsako 
leto ob zaključku koledarskega leta, je tudi obisk najsta-
rejšega občana oziroma občanke. Tako je bilo tudi ob 
zaključku preteklega leta, ko je na njenem domu v Ma-
lem Logu obiskal gospo Ivano Mišič.

Obisk skoraj že 97-letne gospe Ivane Mišič sva z žu-
panom opravila v sredo, 23. decembra. Ob najinem 
prihodu sta naju v kuhinji poleg gospe Ivane pričakala 
tudi hči Andreja in sin Stane. Da je čas božično-novo-
letnih praznikov, nas je v topli kuhinji na polici spomi-
njala lepo okrašena smrečica, pod njo pa tudi jaslice. 
Župan Benčina je gospe Ivani najprej izročil novoletno 
darilo in ji zaželel veliko zdravja in sreče v novem letu, 
nato pa je sledil še krajši klepet ob kozarčku in kavi, 
ki nam jo je postregla gospa Andreja. Gospa Ivana se 
fi zično kljub svojim letom dobro drži. Zaradi narave 

bolezni, ki jo 
tako kot mno-
ge starostnike 
pesti zadnja 
leta, pa je naš 
pogovor le tiho 
spremljala in se 
vanj bolj red-
ko vključila. Je 
pa kljub temu 
pogovor v nje-
ni družbi minil 
prav prijetno in 
poslovili smo se z željo, da se naslednje leto zopet vi-
dimo.

Vinko Košmerl
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AKTUALNO

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ORGANI-
ZIRAL PREDSTAVITEV Z NASLOVOM PROSTORSKO NAČR-
TOVANJE V OKVIRU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Po odločitvi za reformo lokalne samouprave leta 1994 
je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi in od takrat 
poznamo tudi institut skupne občinske uprave. Organ 
skupne občinske uprave ustanovijo občine za opravlja-
nje posameznih nalog občinske uprave. Tako so tudi 
občine Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 
in Velike Lašče leta 2013 ustanovile Skupno občin-
sko upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v 
nadaljevanju: MIR). Za delovanje skupnih občinskih 
uprav država občinam zagotavlja tudi sredstva iz dr-
žavnega proračuna.  

Poleg opravljanja nalog občinskega inšpekcijskega 
nadzorstva in občinskega redarstva v okviru skupne 
občinske uprave država v zadnjem času še posebej 
spodbuja tudi skupno opravljanje upravnih in stro-
kovnih nalog na področju urejanja prostora oziroma 
prostorskega načrtovanja. V ta namen je MIR organi-
ziral predstavitev z naslovom Prostorsko načrtovanje v 
okviru skupne občinske uprave, ki je potekala dne 27. 
1. 2016 v sejni sobi Občine Ribnica. Predstavitev, ki so 
se je udeležili župani občin ustanoviteljic in strokovni 
sodelavci občinskih uprav, so pripravili gostje: Alenka 
Korpar, direktorica Skupne občinske uprave Spodnje 
Podravje, s sodelavcem Petrom Cafuto, Luka Ivanič, 
vodja Službe za sistem okolja in prostora z Ministrstva 
za okolje in prostor, ter Damijan Uranker z Direktorata 
za prostor, graditev in stanovanja, ki ima dolgoletne iz-
kušnje s področja lokalnega prostorskega načrtovanja. 
Prostorsko načrtovanje je odgovorno in temeljno de-
lovno področje vsake občinske uprave, saj v veliki meri 
vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavno-
sti, zato je bil namen predstavitve predvsem spoznati 
primer dobre prakse s strani SOU Spodnje Podravje, ki 
to nalogo opravlja za več občin že vrsto let, in na drugi 
strani še vidik države oziroma pristojnega ministrstva.  

Gostje so s svojimi predstavitvami in dolgoletnimi 
izkušnjami delovanja na področju prostorskega na-
črtovanja podali odgovore na vsa vprašanja županov 
in njihovih sodelavcev. Enotni so si bili, da je širitev 
opravljanja nalog s področja prostorskega načrtovanja 
v okviru skupne občinske uprave dolgoročno gledano 
prava odločitev.  

Ravno tako so pozdravili tudi idejo, da je predstavitev 
organizirala ravno Skupna občinska uprava MIR, saj se 
v praksi pogosto srečujejo ravno z nasprotnimi stališči 
delujočih skupnih občinskih uprav, ki pogosto zaradi 
zahtevnosti področja niso naklonjene širitvam nalog 
na področje prostorskega načrtovanja. 

Vsekakor lahko zaključimo, da bi občine ustanovitelji-
ce s tovrstno širitvijo nalog lahko lažje določile cilje in 
izhodišča prostorskega razvoja občine, rabo prostora 
in pogoje za umeščanje posegov v prostor ter načrto-
vale prostorsko ureditev lokalnega pomena. Prav tako 
pa bi enotno nastopale tudi na nivoju države oziroma 
pristojnega ministrstva.

mag. Marija Ajdič Francelj

Vodja MIR

Zaradi povečanega števila vlomov, tatvin in drugih, predvsem premoženjskih ka-
znivih dejanj, ki jih storilci načrtovano izvajajo na območju Policijske postaje Rib-
nica in širše, policija prosi, da podatke o neznanih in sumljivih osebah ter njiho-
vih vozilih v vaši bližini oz. soseščini takoj sporočite na PP Ribnica 01/837-21-10, 
interventno telefonsko številko 113 ali anonimno številko policije 080 12 00. O 
drugih preventivnih nasvetih in kako ravnati v primeru, da postanete žrtev vloma, 
kraje ali ropa, si preberite na spletni strani policije www.policija.si.

OBVESTILO POLICIJSKE POSTAJE RIBNICA
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RAZPIS

KVIAZ sprejema predloge za naslednje nagrade in pri-
znanja Občine Loški Potok:

 ■ častni občan Občine Loški Potok,

 ■ grb Občine Loški Potok,

 ■ listina Občine Loški Potok.

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KVIAZ 
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne 
nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli 
na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški 
Potok v letu 2016. 

Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Obči-
ne Loški Potok so: 

 ■ občani občine Loški Potok

 ■ društva, klubi in druga registrirana združenja civil-
ne družbe s sedežem v občini Loški Potok

 ■ javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem 
v občini Loški Potok

 ■ terenske organizacije političnih strank s sedežem v 
občini Loški Potok

Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje 
priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli ob-
čanom občine Loški Potok in drugim državljanom Re-
publike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok 
je lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, 
katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne 
in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, 
umetnosti, kulture, športa in na področju drugih 
človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo 
ali gre za izjemne in odmevne dosežke izven meja 
skupnosti ali celo države. Naziv častni občan Občine 
Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso 
občani občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci, 
so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen 
ugled občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo 
v domovini in tujini. 

Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in po-
zorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko 
delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov 
občine Loški Potok in širše skupnosti.

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje 
občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za 
pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in 

velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo 
lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.

Listino Občine Loški Potok lahko prejmejo: 
posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, 
družbene organizacije, društva in njihove zveze za 
izredne dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno 
delo in prispevek k uspehom in razvoju občine Loški 
Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi 
predloga KVIAZ odločal občinski svet.

Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo za 
občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne pre-
dloge, ki morajo vsebovati: 

 ■ ime in priimek oziroma naziv predlaganega preje-
mnika priznanja ali nagrade

 ■ osnovne podatke o nominirancu za prejem prizna-
nja ali nagrade

 ■ obrazložitev oziroma utemeljitev pobude

 ■ naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga 
kandidat

 ■ ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga

KVIAZ bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež 
občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do 
vključno 01. junija 2016 (velja poštni žig oziroma vpis 
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli 
predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega 
časa za stranke).

KVIAZ bo do prve naslednje seje po končanem razpi-
su pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog 
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 
2016.

Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi 
naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski 
svet lahko predloge KVIAZ-a spremeni, vendar mora 
spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve predlaga-
teljev sestavljajo sklep o podelitvi določene nagrade ali 
priznanja kandidatu. Imena dobitnikov občinskih na-
grad in priznanj javnosti sporoči župan, in sicer ne prej 
kot deset dni pred slovesno podelitvijo.

Štev.: 032-0002/2010
Datum: 09. 02. 2016

Občinski svet
Komisija za volitve in imenovanja

Predsednik
Marko Lavrič

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za  mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2016.
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RAZPIS

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Predmet razpisa je sofi nanciranje socialnih, zdravstve-
nih in humanitarnih dejavnosti.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofi -
nancirale:

 ■ HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALID-
SKE ORGANIZACIJE:

 – s socialnimi programi, namenjenimi marginal-
nim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami 
ter invalidom, ter 

 – z zdravstvenimi programi (organizirane tera-
pevtske skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofi nanciranja po tem razpisu niso programi 
s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se 
sofi nancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 3.000,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci progra-
mov, ki so organizirani kot društvo ali združenje, ozi-
roma drugi izvajalci nevladnih in neprofi tnih organi-
zacij, ki: 

 ■ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v 
skladu z veljavnimi predpisi

 ■ imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organi-
zacije s članstvom

 ■ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo na-
črtovanih programov

 ■ imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Po-
tok oziroma izvajajo dejavnost na območju občine 
Loški Potok oziroma imajo člane iz občine ali delu-
jejo za občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO 
KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA: 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2016, in sicer od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpi-
snih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih 
zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumen-
tacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 
2016 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni stra-
ni Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.
si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne 
sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šte-
je za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopol-
ni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je 
predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z 
njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge 
na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o 
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavlje-
ne v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto 
na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 
Loški Potok, najkasneje do vključno ponedeljka, 30. 
marca 2016, do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v 
zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti na-
slov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS – HUM. ORG. 2016«. Nepravil-
no označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo 
komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZ-
PISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zve-
zi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne doku-
mentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Po-
tok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni 
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do 15. aprila 2016. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERI-
TEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Občinski svet
Komisija za volitve in imenovanja

Predsednik
Marko Lavrič

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016 (Uradni list RS, št. 01/2016) in Statuta Občine 

Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofi nanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2016.
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RAZPIS

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

 ■ redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejav-
nost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti 
registrirano tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo 
s kulturnimi dejavnostmi

 ■ kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, sre-
dnješolske in študentske populacije, ki presega šol-
ske vzgojno-izobraževalne programe

 ■ izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti

 ■ kulturne prireditve v občini, ki so v interesu občine, 
in sodelovanje na prireditvah izven občine 

 ■ ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, 
avdio in video produkcija …)

Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, 
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklor-
ne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske 
in fi lmske dejavnosti in kulturne dediščine ter obuja-
nje starih običajev.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.000,00 EUR.

4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2016, in sicer od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU: 

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, 
ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno 
dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz 
ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni 
kulturni ustvarjalci. Kandidati, ki kandidirajo na razpisu, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 ■ da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisa-
ni v register v skladu z veljavno zakonodajo

 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo 
na njenem področju,

 ■ da imajo zagotovljene materialne, prostorske in orga-
nizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kul-
turnih dejavnosti,

 ■ da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 ■ da opravljajo dejavnost na neprofi tni osnovi,

 ■ da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poro-
čila o realizaciji programov in planu aktivnosti za pri-
hodnje leto,

 ■ posamezni kulturni ustvarjalci ali udeleženci kultur-
nih in kulturno-izobraževalnih programov morajo 
imeti sedež stalnega prebivališča v občini Loški Potok.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahte-
va razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z 
obrazci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2016 dalje 
na Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški 
Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za 
popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih dolo-
ča besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja 
vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino jav-
nega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s pre-
dložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.  

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene 
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na na-
slov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Po-
tok, najkasneje do vključno ponedeljka, 30. marca 2016, 
do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v 
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ –  JAVNI 
RAZPIS – KULTURA 2016«. Nepravilno označene ovoj-
nice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZ-
PISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zve-
zi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne doku-
mentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Po-
tok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 

Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom ob-
veščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi 
sredstev oziroma najpozneje do 15. aprila 2016. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERI-
TEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan:
  Ivan Benčina, l. r.

Občina Loški Potok objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 
56/2008, 94/2009, Odl. US: U-1-278/07-17, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o fi nanciranju in sofi nanciranju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 95/2012), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016 
(Uradni list RS, št. 01/2016) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015)

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofi nanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loški Potok za 
leto 2016.
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RAZPIS

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofi nanci-
rali:
 ■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

 – športna vzgoja predšolskih otrok,
 – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
 – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport,

 ■ ŠPORTNA REKREACIJA

 ■ ŠPORTNE PRIREDITVE

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.000,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU: 

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, 
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-
zacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani 
za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, 
ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in 
so splošno koristne in neprofi tne, ter zavodi na področju 
vzgoje in izobraževanja. Kandidati, ki želijo sodelovati na 
razpisu, morajo izpolnjevati tudi sledeče pogoje:

 ■ da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v 
skladu z veljavnimi predpisi,

 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok,
 ■ da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kako-

vostnim športom in nimajo sedeža na območju obči-
ne, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in 
kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebiva-
lišče na območju občine Loški Potok,

 ■ da imajo materialne, kadrovske, prostorske in organi-
zacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih 
aktivnosti,

 ■ da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za 
določene športne programe,

 ■ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna 
društva in klube),

 ■ da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za so-
fi nanciranje programov.

5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA 
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
letu 2016, in sicer od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z ob-
razci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2016 dalje na 
Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški 
Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za 
popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih dolo-
ča besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja 
vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino jav-
nega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s pre-
dložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.   

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene 
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na na-
slov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Po-
tok, najkasneje do vključno ponedeljka, 30. marca 2016, 
do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v 
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS – ŠPORT 2016«. Nepravilno označene ovojnice 
in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZ-
PISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zve-
zi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne doku-
mentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Po-
tok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni 
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do 15. aprila 2016. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERI-
TEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan:
  Ivan Benčina, l. r.

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), 4. in 5. točke Nacionalnega programa športa 
(Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofi nancirajo iz prora-
čunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se 
sofi nancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016 (Uradni list RS, št. 
01/2016) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015) objavlja Občina Loški Potok 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofi nanciranje programov športa v občini Loški Potok za leto 2016.
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BOMO SPET PADLI NA PREDVOLILNO FINTO

Nedavno je, najbrž po nekem naročilu iz ozadja, izbruh-
nila afera z dodatki za pripravljenost, ki so si jih izpla-
čevali vodilni na nekaterih fakultetah. Po informacijah 
naj bi ta koncept dodatnih plačil »izumil« tedanji de-
kan Ekonomske fakultete dr. Dušan Mramor, ki sedaj 
v Cerarjevi ekipi opravlja funkcijo ministra za fi nance.

Taka afera je primeren način za mehčanje osebnih ali 
kolektivnih pogledov in stališč na aktualne razmere. Še 
posebej to velja za kadre in stranke, ki so odvisni od 
ozadij, ki so jim omogočili, da so se dokopali do po-
membnih političnih funkcij in pozicij. Če slučajno ne 
izvršujejo njihovih prikritih ukazov ali želja, se jih na 
tak ali drugačen način odkrižajo.

Da je temu res tako, se je videlo po predčasnih kon-
čanjih mandatov vlad Boruta Pahorja in Alenke Bra-
tušek, po tej poti pa gre tudi Cerarjeva vlada. Vsakič 
se je začelo vrenje znotraj ene od koalicijskih strank, 
kar je na koncu pripeljalo do padca vlade. V Pahorjevi 
vladi je »zavrelo« v Golobičevi Zares, naivna Alenka 
Bratušek pa je kar sama razklala svojo PS in povzro-
čila razpad vlade. Tedaj ji je najbrž to potezo svetoval 
Milan Kučan, ki je na vlado prišel na pogovore o DDV. 
Ta »DDV« drago plačujemo, plačevali pa ga bomo še 
veliko let. 

Če pa ti »strici iz ozadja« niso mogli doseči cilja tako 
neposredno kot pri Pahorju ali Bratuškovi, so si poma-
gali z inscenirano afero, kot je bilo to v primeru druge 
Janševe vlade, ko so naivni koalicijski partnerji dvigni-
li nosove in odšli iz koalicije. No, na koncu, po sodnih 
postopkih, se je izkazalo, da so Virantova DL, Erjavčev 
DeSUS in Žerjavova SLS vede ali nevede nasedli kon-
struktu.

Cerarjeva vlada je sedaj v podobni situaciji kot vla-
da Alenke Bratušek. Ključnega ministra dr. Dušana 
Mramorja so obremenili z afero »dodatki za priprav-
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ljenost«, ga močno javnomnenjsko in sicer oslabili, 
stranka je začela notranje razpadati, s čimer so ustvar-
jeni pogoji, da bodo tisti, ki sta jih vlada in/ali koalici-
ja kljub številnim pomislekom nastavili na vrh DUTB 
in SDH, lažje izpeljali operacije v bančnem sistemu 
in slabi banki (DUTB) ter pri upravljanju z državnim 
premoženjem (SDH).

Prve poteze so že vidne. Tajkunski bančici Faktor 
banka in Probanka, ki bi že zdavnaj morali v stečaj, 
nista več v nadzorovani likvidaciji, ampak sta pripo-
jeni DUTB, kar pomeni, da bosta ostali pri življenju 
in še naprej opravljali fi nančne operacije za tajkunska 
omrežja. 

Tudi Paloma ni bila prodana najboljšemu ponudni-
ku, ampak za bistveno manj družbi, ki je bila vnaprej 
izbrana. Nacionalnega letalskega prevoznika Adrio 
Airways pa so najprej dokapitalizirali z nekaj (ca. 4) 
mio evrov, potem pa prodali za 100.000 evrov nekemu 
mesec dni prej v davčni oazi ustanovljenemu skladu 
brez premoženja. 

Banka Slovenije in vlada Mira Cerarja to spremlja-
ta brez besed, čeprav se sprejete strategije in cilji ne 
uresničujejo v dobro državnega premoženja in prora-
čuna RS.

Glavno Cerarjevo opravilo v zadnjih tednih je opravi-
čevanje napak in kršitev zakonov, ki so jih storili nje-
govi ministri Mramor, Makovec Brenčič in drugi.

Pa da ne bo pomote, to, da sta Mramor, Makovec Bren-
čič v preteklosti delovala nezakonito, so režiserji igre z 
novimi obrazi vedeli že davno prej. Praviloma vedno 
v predvolilnem času lansirajo parolo in glavnega ak-
terja, ki ima diametralno nasprotne reference od pro-
moviranih. Dr. Miro Cerar tudi sam nima brezhibnega 
etičnega spričevala, čeprav je ravno z etiko, moralo in 
pravno državo ob pomoči glavnih medijev uspeval v 
predvolilni kampanji. Pa tudi Jankovič ni in ni bil naj-
boljši menedžer, čeprav so ga za to »ponujali oz. pro-
dajali« na volitvah. Isto velja za Pahorja, tudi on ni nek 
socialist, če pa so v njegovem obdobju množično rezali 
socialne pravice.

Po teh aferah Cerarjeve vlade je spet nastopil čas za nov 
projekt manipulatorjev. Obetajo se nove predčasne vo-
litve, saj je ta ekipa iztrošena, diskreditirana. Svoje je 
odslužila, čas, ki ga bo še porabila do novih volitev, je 
izgubljen, cena, ki jo bomo plačali, pa bo spet visoka.  

V ozadju se pripravljajo novi izbranci in nove parole, s 
katerimi bodo nastopali. Na vidiku je nov nateg voliv-
cev. Pozornost ni odveč. 

Upam, da smo kot družba dozoreli, da ne bomo spet 
padli na kakšno njihovo orkestrirano predvolilno fi nto, 
s katero nas bodo spet peljali žejne čez vodo.

Jože Tanko, poslanec SDS
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VLADA BREZ PREMISLEKA ZAVRNILA PREDLOGE NSI ZA 
NIŽJE DAVKE

Januarsko redno sejo Državnega zbora smo v NSi 
pričakovali z optimizmom, da bo vsaj del vladne koalicije 
imel posluh za predloge o nižjih davkih, s katerimi smo v 
NSi želeli prispevati k izhodu Slovenije iz krize. Ukrepe 
za nižje davke smo začeli pripravljati že lani poleti in 
jih do jeseni preko javne razprave oblikovali v predlog 
zakona. Tako smo s spremembo zakona o socialnih 
prispevkih želeli dvigniti neto plače (tistim z minimalno 
plačo bi se neto plača dvignila za 50 evrov mesečno), 
navzgor omejiti plačevanje prispevkov za socialno 
varnost in znižati obdavčenje božičnice tako, da bi bila 
enaka obdavčitvi regresa za letni dopust. 

Vsi predlagani ukrepi so bili predvideni kot konkretna 
pomoč ljudem in gospodarstvu, da bi  z nižjo davčno 
obremenitvijo lažje izšli iz krize in kreditnega krča. 
Žal vladna koalicija zakona v parlamentu ni spustila 
niti v drugo obravnavo in s tem dokazala, kako malo 
reformnega naboja premore. Od predvolilnih obljub 
Mira Cerarja in njegove stranke, da bodo Slovenijo 
reformirali in postavili na nove etične temelje, tako ni 
ostalo veliko. 

A v Novi Sloveniji se ne predajamo. V pripravi imamo 
podoben, le še malo obsežnejši paket ukrepov, s 
katerimi želimo prenoviti slovensko zdravstvo. To je 
v zadnjem letu doživelo veliko kritik, zaznamovalo 
pa ga je tudi kar nekaj škandalov. Da so ocene našega 
zdravstvenega sistema precej črnoglede, pa je krivo tudi 
dejstvo, da med nami živi čedalje več starejših oseb, ki 
potrebujejo zdravljenje in dolgotrajno oskrbo. Denarja 
za zdravstveno varstvo ni na pretek, prav tako pa je v 
dani situaciji težko pričakovati nove fi nančne vire. Zato 
je rešitev možno najti le tako, da reformiramo sedanji 
sistem. Vlado in ministrico za zdravje smo že nekajkrat 
pozvali k pripravi ustreznih rešitev, a resnega odziva ni 
bilo. 

Ker čakanje in stopicanje na mestu ne bo prineslo rešitve, 
čas pa nam, glede na demografsko situacijo v Sloveniji, 
ni naklonjen, smo krščanski demokrati v okviru našega 
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strokovnega odbora za zdravstvo in s pomočjo zunanjih 
strokovnjakov sami pripravili izhodišča za zdravstveno 
reformo. Predlagamo predvsem več konkurenčnosti 
na področju zdravstvenih zavarovanj in bolj pregleden 
ter prilagodljiv zdravstveni sistem. Rešitev vidimo v 
tem, da se vsakemu državljanu zagotovi enostaven in 
hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev in 
dolgotrajne oskrbe – tako doma kot v tujini. Predlog 
NSi predvideva, da bodo ljudje imeli možnost izbirati, 
pri kateri zavarovalnici bodo sklenili zdravstveno 
zavarovanje, ter se bodo lahko sami odločali, kje se bodo 
zdravili. Zavarovanec bo tako lahko izbiral izvajalce 
zdravstvenih storitev glede na svoje potrebe, kakovost 
storitev, čakalno dobo, oddaljenost od svojega bivališča 
ali izvajalčeve reference. Želimo namreč zdravstvo, ki bo 
dostopno vsem. 

Naš predlog zdravstvene reforme je trenutno še v fazi 
javne obravnave in njene predstavitve strokovni javnosti. 
Predloge NSi si lahko ogledate na spletni strani www.nsi.
si/zdravstvo in vabim vas, da tudi sami aktivno sodelujete 
s svojim predlogom, pripombo ali kritiko.

Ljudmila Novak, predsednica NSi 

NAGRAJENCI NOVOLETNE NAGRADNE KRIŽANKE

1. Tone Levstek, Travnik 107, 1318 Loški Potok

2. Jelka Gregorič, Srednja vas 1, 1318 Loški Potok

3. Rudi Turk, Retje 130 a, 1318 Loški Potok

4. Nataša Hace, Dolenjska 238, 1000 Ljubljana

5. Zala Gregorič, Retje 120 a, 1318 Loški Potok

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, ostalim reševal-
cem, ki ste poslali rešitve in tokrat niste imeli sreče pri 
žrebu, pa želimo več sreče kdaj drugič! 

Vinko Košmerl    

Za novoletno nagradno križanko, posvečeno dvajse-
tletnici izhajanja glasila Odmevi, ki je bila objavljena v 
prejšnji številki glasila Odmevi, smo do predpisanega 
roka prejeli kar 104 vaše rešitve. Žrebanje nagrajencev 
je bilo opravljeno na občinski upravi in sreča pri žrebu 
se je tokrat nasmehnila naslednjim petim reševalcem, ki 
so poslali pravilne rešitve in bodo prejeli darilne pakete 
Občine Loški Potok:
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Loški Potok ni bila poselitvena bela lisa do naselitve 
pastirjev iz Loža, po katerih naj bi območje dobilo ime, 
pač pa so na tem območju živeli že v prazgodovini. To 
je sporočilo projekta arheološke topografi je, ki ga je 
izvajala skupina študentov arheologije pod vodstvom 
docenta dr. Andreja Gasparija z Oddelka za arheologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V drugi 
polovici januarja je poročilo v KTC predstavil Blaž 
Kumer, študent 4.  letnika, soavtor poročila. 

Območje Loškega Potoka je z vidika potencialnih arhe-
oloških najdišč slabo raziskano, saj leži na robu glavnih 
prometnih smeri oziroma med njimi. Zato smo se zelo 
razveselili, ko je dr. Gaspari sprejel pobudo Občine Lo-
ški Potok in Turističnega društva Loški Potok za izvedbo 
terenskega dela s študenti. Prvi korak sta bila temeljita 
kabinetna analiza razpoložljivih virov, evidenc in litera-
ture ter zbiranje podatkov o lokalnem izročilu, zgodbah 
in neevidentiranih spodmolih s pomočjo vprašalnikov 
med učenci osnovne šole in gozdarji, ki pomagajo pri 
odkrivanju arheološko zanimivih točk. Na tej podlagi je 

ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA OBČINE LOŠKI POTOK

LOKALNE NOVICE

bil izdelan seznam lokacij, ki so zahtevale preveritev na 
kraju samem, vendar v obliki neinvazivnih arheoloških 
metod, to je brez posegov v tla, samo z zbiranjem ma-
teriala na površini ter ogledom površinskih znakov. Pri 
tem so v veliko pomoč  krtine, v katerih je najti marsi-
katero najdbo, ki nepoučenemu očesu nič ne pomeni, 
skupina arheologov pa je hitro opazila delčke keramike 
iz različnih obdobij, pa tudi kosti. Terenski ogledi so tra-
jali 7 dni. Vsaka od lokacij, ki so jih uspeli obiskati na 
terenu, je v poročilu predstavljena s topografskimi po-
datki in opisom lokacije, sliko, kartografskim prikazom 
območja pregleda, rezultati in spoznanji ter sliko najdb, 
če so bile. 

Med najpomembnejše ugotovitve sodi potrditev do-
mneve starinoslovca Jerneja Pečnika iz davnega leta 
1904 o prazgodovinskem gradišču (naselju) na Taboru, 
kjer so našli fragmente prazgodovinske keramike. Najd-
be so okvirno datirali v 11. do 7. stoletje pred našim 
štetjem, to je na konec bronaste dobe ali v zgodnji del 
starejše železne dobe. Presenetila je tudi najdba rožen-
čeve razbitine1 na arheološkem območju okoli cerkve sv. 
Florjana, ki je najverjetneje ostanek izdelave kamenega 
orodja iz srednje ali mlajše kamene dobe, saj so prodni 
nanosi nad karbonatno osnovo retijske doline načelo-
ma že prepereli. Še eno pomembno odkritje je odlomek 
lončene posode, okrašene z valovnico, na Pungertu nad 
Čabranko, kjer je možno pričakovati sledove pozno-
antične poselitve iz časa med 5. in 7. stoletjem. Glede 
na domnevni potek rimske zapore preko dela območja 
občine je bila oblikovana hipoteza o možnem poteku 
zapore med Benetami, kjer je lokacija zidu potrjena in 
vidna, ter Kimleto, ki pa jo je še treba preveriti z doda-
tnimi analizami, rezultati laserskega skeniranja površja, 
analizami vidnosti ipd.  

Poročilo bo v manjši resoluciji dostopno tudi na spletni 
strani občine.  

Blanka Bartol
TD Loški Potok

1  Roženec je sedimentna kamnina, svetlo do temno sive barve, sestavljen iz kremenice (drobnozrnati, amorfni različek kremena). Primarna 
nahajališča se nahajajo v triasnih dolomitih in apnencih. Roženčeva razbitina pomeni ostanek pri obdelavi kamnitega orodja. 

Vedkov studenec v Novem Kotu je študentom predstavila Irena 
Klepec

Z domačini na Pungertu pri pregledu travnika nad vasjo
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O prisotnosti medvedov oz. ostalih večjih prostoživečih 
živali na ali ob cestišču nas od začetka letošnjega leta 
opozarjajo tudi dinamični prometni znaki. Na dveh 
problematičnih odsekih magistralne ceste Ljubljana–
Kočevje, tj. pri Jasnici in Ortneku, so namreč 
postavljeni štirje elektronski znaki »Divjad na cesti« 
(I-18). Znaki, ki se aktivirajo le takrat, ko v neposredno 
bližino ceste zaidejo večje živali, opozarjajo voznike 
o nevarnosti oz. možnosti trka z njimi. Takšni znaki, 
ki so v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR (LIFE13 
NAT/SI/000550) in ob soglasju Direkcije RS za 
infrastrukturo sedaj prvič postavljeni na slovenske 
ceste, bistveno povečujejo cestnoprometno varnost.

DINAMIČNI PROMETNI ZNAKI OPOZARJAJO VOZNIKE O 
PRISOTNOSTI MEDVEDOV IN OSTALIH VELIKIH 
PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI OB CESTIŠČU

LOKALNE NOVICE

prog Postojna–Pivka (med 
Postojno in Prestrankom) 
in Ljubljana–Postojna (med 
Rakekom in Uncem) postavljena 
zvočna odvračala, ki opozarjajo 
medveda na prihod vlaka. Spomladi 2016 bodo zvočna 
odvračala nameščena tudi na najbolj problematičnih 
odsekih državne ceste Ljubljana–Kočevje, plezanje 
medvedov prek ograje na primorski avtocesti pa 
bo med Logatcem in viaduktom Ravbarkomanda 
preprečevala električna ograja.

Eden pomembnejših ukrepov, ki so ga člani projektne 
skupine izvedli za zmanjšanje problematike trkov vozil 
z medvedi, je postavitev dinamičnih prometnih zna-
kov. Gre za popolno novost med aktivnostmi za zmanj-
šanje povoženosti večjih prostoživečih živali pri nas. 
Sistem je prirejen po že dokazano učinkovitih sistemih 
iz tujine (npr. Nemčija, Kanada). Dinamični prometni 
znaki delujejo na principu obveščanja voznikov o ne-
varnosti, ko je ta dejansko prisotna (torej, ko so živali 
resnično v bližini ceste); ko nevarnosti ni, znaki niso 
aktivni. Senzorji, ki so nameščeni vzdolž ceste, namreč 
zaznajo prisotnost vsake večje živali, tudi medveda, ki 
se približuje cestišču. Takoj ko se sprožijo, vklopijo po 
dva elektronska prometna znaka »Divjad na cesti«, ki 
sta postavljena na obeh straneh problematičnega od-
seka. Znaka pričneta tedaj utripati in delujeta še nekaj 
minut po sprožitvi senzorjev. Opozarjanje voznikov 
je torej le občasno, ko je nevarnost dejansko prisotna, 
kar naj bi zagotavljalo tudi bistveno večje zaznavanje 
in odzivnost voznikov. Prometnice lahko negativno vplivajo na številne 

prostoživeče živali. Medvedi, ki jih povozijo motor-
na vozila, predstavljajo znaten del skupne zabeležene 
smrtnosti medvedov v Sloveniji. Istočasno trki vozil 
z medvedi in ostalimi večjimi vrstami prostoživečih 
živali pomenijo veliko tveganje za voznike in njihove  
sopotnike.

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, ki je 
namenjen celovitemu varstvu rjavega medveda 
v severnih Dinaridih in Alpah, sta bila v sklopu 
pripravljalnih aktivnosti izdelana Poročilo o vplivu 
smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-
hrvaško populacijo in njeno razširjenje proti Alpam 
ter Akcijski načrt za ublažitev vplivov, ki jih ima 
promet na medvede. Poročilo in akcijski načrt sta 
izhodišči za izvedbo številnih omilitvenih ukrepov 
za zmanjšanje povoženosti medvedov v Sloveniji, 
ki jih izvajata Inštitut za ekološke raziskave ERICo 
Velenje in Zavod za gozdove Slovenije. V letu 2015 
so bila na najbolj problematičnih odsekih železniških dr. Ida Jelenko Turinek

Foto: Zoran Pavšek
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Naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim 
timom zdravstvenega osebja, v kateri paciente poleg 
zdravnika in medicinske sestre spremlja tudi diplomirana 
medicinska sestra, je referenčna ambulanta. Diplomirana 
medicinska sestra izvaja določene aktivnosti v skladu s 
svojimi pristojnostmi. Namen referenčne ambulante je, 
da se razvije model, ki bo v prihodnje defi niral ambulanto 
zdravnika družinske medicine na nivoju.

V referenčni ambulanti prevladuje dispanzerska metoda 
dela, ki omogoča zadovoljstvo pacientov in boljšo 
kakovost dela. Namen je krepitev zdravstvenega stanja 
prebivalcev Republike Slovenije. Delo referenčne sestre 
je neposredno povezano z delom zdravnika in razdeljeno 
na preventivno in kurativno dejavnost. 

V preventivno dejavnost sodijo vse osebe ne glede na 
spol, ki so dopolnile 30 let. S presejanjem populacije se 
ugotovijo dejavniki tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje 
in vplivajo na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. 
Pregled obsega meritve telesne teže, telesne višine, 
obsega trebuha, snemanje EKG (elektrokardiogram 
– zapis aktivnosti srčne mišice). Za izračun srčno- 
žilne ogroženosti pa na tešče odvzamemo tudi kri za 
holesterol in sladkor. Vse osebe so vabljene s pisnim 
vabilom, lahko pa jih napoti tudi osebni zdravnik. 
Manjša odzivnost je prav pri mlajših, vendar včasih 
tudi pri njih odkriješ kakšen pomemben dejavnik 
tveganja, kot je npr. povišan krvni pritisk. 

V okvir kurativne obravnave pa štejejo pacienti, ki 

REFERENČNA AMBULANTA TUDI V ZDRAVSTVENI 
POSTAJI V LOŠKEM POTOKU

se zdravijo zaradi ene ali več kroničnih nenalezljivih 
bolezni, kot so sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija 
(povišan krvni pritisk), KOPB (kronična obstruktivna 
pljučna bolezen), benigna hiperplazija prostate, 
osteoporoza, koronarno obolenje, astma in depresija. 
Bolezni se obravnavajo po določenem protokolu.

Številni ljudje s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi 
preživijo znaten del svojega življenja, vendar vseskozi 
potrebujejo zdravstveno oskrbo. Kronične bolezni 
prizadenejo bogate in revne, mlade in stare, moške in 
ženske. Zaradi podaljševanja življenjske dobe pa se 
kopičijo predvsem v starosti. Prizadenejo več ljudi kot 
nalezljive bolezni in v Evropi predstavljajo največje 
zdravstveno breme.

Tudi v Zdravstveni postaji Loški Potok je referenčna 
ambulanta dobila svoj delovni čas glede na število 
opredeljenih pacientov. Ordinacijski čas poteka ob 
torkih in četrtkih od 7.00 do 14.00. Vabila boste prejeli 
tudi kronični pacienti, kjer bodo opravljene še dodatne 
meritve, in če bodo vrednosti preveč odstopale od 
normalnih vrednosti, bomo skupaj z zdravnikom naredili 
načrt, kako bi bila vaša kronična bolezen bolj urejena.

Za posameznikovo zdravje in njegovo kakovost 
življenja so vsekakor pomembne okoliščine, v katerih 
živi. Za vzdrževanje oziroma izboljšanje zdravja niso 
pomembni le medicinski ukrepi, temveč tudi ustrezen 
življenjski slog posameznika in družbe.               

Jerneja Žagar

LETA 2015 SE JE V OBČINI LOŠKI POTOK RODILO 15 OTROK

Priprava tega letnega poročila je ena 
od prijetnejših nalog. Še prijetnejša bi 
bila, če bi bilo število novorojenčkov 
tolikšno, da bi število prebivalcev v 
občini ostajalo približno enako. Tako 
pa lahko ugotovimo, da se število 
prebivalcev vsako leto nekoliko zniža, 
in to gotovo ni razveseljivo. Še posebej 
zaskrbljujoče pa je dejstvo, da v letu 
2015 ni bilo niti enega novorojenčka s 
področja Dragarske doline.

V letu 2015 so bili starši ob rojstvu 
novorojenca v skladu s Spremembo 
Odloka o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v občini Loški Potok (Ur. 

list RS, štev. 94/2014) upravičeni do enkratne denarne 
pomoči v višini 300 EUR. Pogoj za prejem te pomoči 
je, da imata eden od staršev in otrok prijavljeno stalno 
prebivališče v naši občini. Podatki, ki so navedeni v na-
daljevanju, so povzeti iz teh vlog. 

Lani je bilo v naši občini rojenih petnajst otrok, kar po-
meni štirje več kot leto prej, ko je bilo število najnižje od 
leta 2007, ko smo začeli spremljati število rojstev.

Od petnajstih novorojenčkov je bilo devet deklic in 
šest dečkov. Novorojenčki imajo stalno prebivališče v 
naslednjih vaseh:

 – na Hribu tri deklice in en deček,
 – v Malem Logu dve deklici in en deček,
 – v Retjah štirje dečki,
 – v Srednji vasi v Loškem Potoku ena deklica,
 – v Šegovi vasi ena deklica,
 – v Travniku dve deklici.

Deklice so dobile imena (navedena so po abecedi): Ajda, 
Brina, Eva, Gaja, Julija, Lana, Maruša, Nika in Zarja.
Dečke pa so starši poimenovali: Domen, Emmanuel, 
Maks, Marcel, Sašo in Teo.

Poleg pomoči iz občinskega proračuna so vsi starši no-
vorojenčkov prejeli tudi tople copatke za svoje malčke, 
ki so jih spletle upokojenke, in njihovo iskreno čestitko.

Ob tej priložnosti vsem staršem še enkrat iskreno 
čestitamo ob rojstvu njihovih malčkov. V teh mesecih 
so gotovo že ugotovili, da je življenje z njimi dobilo 
popolnoma nove razsežnosti.

Mojca Lavrič
Foto: Vinko Košmerl
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Stran društva upokojencev
Res hitro je minilo leto in spet je prišel čas, da potegnemo črto in ugotovimo, kako smo minulo leto preživeli, 
kaj smo naredili dobrega, kakšno je naše fi nančno stanje. Kako smo gospodarili v našem društvu, pa bodo naši 
člani izvedeli na občnem zboru. 

Čeprav smo članarino za letošnje leto že pobirali, ni še prepozno oziroma je ravno pravi čas, da v društvo po-
vabimo nove člane, upokojence, ki se nam še niso pridružili. Mislim, da je prav, da smo združeni v društvu, saj 
imamo prav vsi isti cilj – da našo starost preživimo čim bolj kakovostno in aktivno, v družbi nam podobnim, s 
podobnimi težavami in hotenji.  Glede na to, da smo manjše društvo, smo zelo aktivni in vsak, ki bi rad aktivno 
preživel svoj prosti čas, ima kar nekaj možnosti in prav vsakega posameznika bomo zelo veseli. 

Zelo radi bi, da bi se tudi naši moški člani začeli bolj aktivno vključevati v naše aktivnosti. Res imamo kar nekaj 
možnosti – od balinanja, pikada, pohodništva pa sodelovanja s kulturno skupino … in na koncu koncev bi 
potrebovali tudi moškega, ki bi bil »hišnik« v naših društvenih prostorih. 

ŽUPNEK

Fani Debeljak

Lepi so otroštva spomini
na božične dni,

prav živo zažive,
sežejo v srce.

Mamo smo opazovali,
ko moko so sejali.

Iz nje skrbno zamesili
in okrogel ŽUPNEK naredili.

Na njega so ob strani
Jožefa, Marijo dali.
V sredino Jezuščka,
pa osliča in voliča,

ki sveto družino grejeta.

»ŽUPNEKI«

Ko ŽUPNEK v peč so dali,
skrbno smo vprašali:

»Ali Jezušča boli,
ko v peči ogenj gori?«

Tudi golobičke
spekli so za nas, otročičke.

ŽUPNEK je na mizi
tri svete večere bil,

nato ga vsak en košček je dobil.
Četudi trd in suh,

da le prišel je do naših ust.

Še ohranjam izročilo to,
za božič ŽUPNEK

in golobičke so.

3. 8. 2015 smo potoške gospodinje dobile potrdilo o vpisu župneka v register žive kulturne dediščine pri Ministr-
stvu za kulturo Republike Slovenije. Pri vpisu nam je pomagal Zavod Parnas oziroma njihova direktorica, gospa 
Metka Starič iz Velikih Lašč, ki deluje v javnem interesu na področju kulturne dediščine in povezuje aktivnosti 
vseh nosilcev te dediščine. 
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V vlogo  za registracijo župneka oziroma v opis smo 
napisale:

»V Loškem Potoku gospodinje pripravljamo poprtnik, 
imenovan župnek, dan pred božičem, 24. decembra.

Župnek pripravljamo iz boljšega testa, ga okrasimo in 
večinoma spečemo v okrogli posodi tako, da je visok. 
Iz testa oblikujemo tudi okrasje. Na sredino božičnega 
kruha položimo Jezuščka, nekateri okoli njega dodajo 
tudi Jožefa, Marijo in toliko golobic, kolikor je pri hiši 
otrok.

Golobice oblikujemo tako, da iz testenega svaljka 
napravimo vozel ter oblikujemo ptičjo glavo in rep. Ob 
robu župneka namestimo kito. Nekatere gospodinje 
položijo na kruh 12 testenih kroglic (bunkic), ki 
predstavljajo 12 mesecev. Druge dodajo tudi druge 
verske motive, npr. križ ali napis IHS.

ZAŠČITNI ZNAK REGISTRA KULTURNE DEDIŠČINE

Ponosni smo, da je tudi nam uspelo, da smo naš 
župnek vpisali kot živo kulturno dediščino. In ravno 
zato, da spodbudimo čim več mladih, da nadaljujejo 
tradicijo svojih mamic, starih mam in tet, smo v OŠ dr. 
Antona Debeljaka s pomočjo profesoric Marije Košir 
in Bogdane Mohar z učenci 8. in 9. razreda pripravili 
delavnico peke božičnega kruha oziroma, kot mu 
pravimo v Loškem Potoku, župneka. Naši članici Anica 
Car in Marija Slavec sta pokazali, kako pripravimo testo, 
okraske, kako ga spečemo, pa tudi skupaj z učenci sta 
pripravili nekaj župnekov in golobic. Nekateri učenci 
so ta običaj poznali, drugi so videli prvič, so si pa vsi 
nadeli predpasnike, zavihali rokave, mesili, oblikovali 
okrasje, pletli kite in na koncu ustvarili lepe župneke, 
ki so jih na naši razstavi v KTC-ju tudi razstavili. Hvala 
učencem, mentoricama in osnovni šoli, da so omogočili 
to delavnico. 

vvevev rsrskekee mmototivve,e,e nnprprp .. križ alilli napisss IIIIHSHH .
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o ddelele aavnico. 

Iz preostalega testa za otroke spečemo tudi posamezne 
večje golobice. Otrokom povemo, da bodo golobice na 
sveti večer pele. Župnek in golobice damo na božični 
večer na mizo, ga blagoslovimo in ob njem molimo. 
Enako naredimo na druga dva sveta večera. Ponekod 
spodnji del župneka za božič pojedo in za blagoslov 
prihranijo le zgornji del z okraski ali pa samo Jezuščka.  

Gospodinje hranimo kruh med svetimi večeri v skrinji 
ali zavitega v foliji, da se ne posuši. Za svete tri kralje 
kruh razrežemo, pojedo ga družinski člani in živali pri 
hiši, drobtine pa potresemo po gredici ali njivi, kjer naj 
bi potem zrasle kamilice.«
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V mesecu decembru, točneje v nedeljo, 20. 12. 2015, smo 
imeli v KTC-ju  otvoritev razstave župnekov.  Otvoritev 
in samo prireditev je vodila naša predsednica Marija. Po 
pozdravnem nagovoru je na kratko povedala o pomenu 
naše razstave, predvsem je poudarila, da želimo mlajšim 
generacijam dati navdih, da to dediščino peke božičnega 
kruha – župneka še naprej množično ohranjajo, saj smo 
tudi me to lepo navado povzele od naših mam in babic. 
Hvaležne smo jim, da so tudi one ohranile ta običaj, ki 
mu lahko rečemo: živa dediščina našega kraja. 

Anica nam je na otvoritvi povedala, kako se spomni 
priprave župneka iz svoje mladosti:  

»Bila nas je polna hiša otrok, več kot postelj. Sobi – 
takrat smo jim rekli hiše – pa samo dve. Ta nova hiša 
in ta stara hiša. V ta stari hiši je bil lesen strop in krušna 
peč. V to hišo so na božični večer dali na mizo župnek 
in za vsakega otroka eno golobico. Na župneku je bila 
pletena kita, v sredini pa je bil Jezušček. Na mizo so ga 
prinesli za vse tri svete večere – božični večer, starega 
leta dan in večer pred svetimi tremi kralji. Golobice 
pa so bile različno velike, tisto leto najmlajši je dobil 
najmanjšo. Rekli so nam, da po polnoči zapojejo. Kaj 
pojejo, moramo sami slišati. Na vse načine smo se 
trudili, da ne bi zaspali in bi slišali to skrivnostno petje 
golobic. Ampak zjutraj – rekli so, da smo ravno zaspali, 
ko so zapele: »Božič je žje, rejšte petje.« In zatrdno smo 
se odločili, da naslednje leto sploh ne bomo šli spat. A 
žal je bilo vsako leto enako. 

Zraven župneka sta bila na mizi tudi žegnana voda 
in smrekova vejica. Mama je z njo pred molitvijo 
roženvencev požegnala vse prostore pri hiši, župnek, 
golobice in tudi nas. Veste, pa smo komaj čakali, da se je 
nehalo moliti. Iz kuhinje je tako lepo dišalo po pečenih 
krvavicah, koruznih žgancih in beli kavi.«

Tudi naša članica in avtorica Fani Debeljak je svoje 
spomine na božični čas zapisala v verzih:  

PRAZNIČNI SPOMINI

So uboge bile naše mame,
skrbele so, kaj bi na mizo dale.

Kup lačnih otrok,
kaj bi dale jim iz rok. 

Vsak dan ovsen močnik in krompir,
kdo danes bi s tem zadovoljen bil.

Iz ene sklede smo jedli vsi,
srečen, kateri je bolj hiter bil.  

Praznikov smo se veselili,
takrat tudi kruh smo dobili.

Tiste dni pred božičem
so imele mame delo pred ognjiščem.

Po kruhu je omamno dišalo,
še danes mi v spominu je ostalo. 

Na božični večer
se je okrog hiše pokropilo
in pred jaslicami molilo.

Nas otrok je bila le ena želja,
da kmalu bila bi večerja.

Kruh, morda klobase,
otroci pa golobičko še vsak zase.

Razkošje pravo za tiste čase.

O KRUHU

Se misel mi večkrat porodi,
ko kruha lačni smo bili.

Željo eno smo imeli,
da enkrat bi se ga najedli. 

Premožni le so kruh poznali,
revni o njem le sanjali

in z mislijo nanj zaspali. 

Ni bilo drobtinice na tleh,
danes kruh dobiš v smeteh.

Kdaj prišlo bo do spoznanja,
da kruh je vreden spoštovanja. 
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Na otvoritvi so sodelovale tudi naše Povasjenke z 
lepim ljudskim petjem, gospod župnik Bojan Traven 
pa je blagoslovil župneke in pridne gospodinje, ki so 
se odzvale našemu povabilu in spekle res čudovite 
božične kruhe. Na razstavi je bilo prikazanih več kot 
dvajset župnekov in ogromno golobic. Prav vsem se 
iskreno zahvaljujemo in jih že sedaj vabimo, da se 
tudi letos, konec decembra, zopet odzovejo našemu 
povabilu, ko bomo prav tako organizirali  razstavo 
župnekov, božičnih kruhov.bobobbbbožižižičnčnčnihihih kkkkrurururuhov.

Da smo lahko vpisale župnek v register, pripravile 
delavnico za učence osnovne šole, nastopale v oddaji 
Dobro jutro, odnesle župnek v Državni zbor Republike 
Slovenije, pripravile razstavo s pogostitvijo in še mno-
go drugega, se moramo zahvaliti tudi donatorjem, ki 
so se odzvali naši prošnji po pomoči ob tako velikem 
projektu – torej iskrena hvala Tjaši iz Kulturno-turi-
stičnega centra, Romani iz trgovine Market Loški Po-
tok, KZ Velike Lašče, in Primožu – ljubitelju ljudske 
glasbe, ki je prispeval kuhano vino ob otvoritvi. Naj-
lepša hvala. 

Naše župneke smo predstavile tudi v jutranji oddaji 
Dobro jutro, ki je bila na sporedu v petek, 18. 12. 2015. 
Anica je pokazala postopek izdelave, naše Povasjenke 
pa so s svojim petjem popestrile celotno dogajanje. 
Snemanje je potekalo na tržnici BTC v Ljubljani. Bila 
je zanimiva izkušnja, videle smo, kako poteka oddaja 
»v živo«, in preživele smo krasen dan v dobri družbi, 
polni smeha. 

Prav tako smo s predsednico Marijo 6. januarja 2016, 
na sv. tri kralje, odnesle župnek, ki ga je spekla Majda 
Levstek, v slovenski parlament, v Državni zbor Repu-
blike Slovenije, kjer nas je sprejel predsednik Držav-
nega zbora dr. Milan Brglez. Poleg Loškega Potoka so 
poprtnik, božični kruh oziroma župnek prinesle tudi 
nosilke žive dediščine iz drugih krajev. Do sedaj je 
na Ministrstvu za kulturo registriranih osem skupin 
gospodinj nosilk te žive kulturne dediščine. Župne-
ke smo razrezale in jih razdelile vsem navzočim ozi-
roma gostom. Po končanem sprejemu, ki je potekal v 
preddverju velike dvorane,  so nam pokazali še njihove 
prostore in razstave, ki so bile v tistem času v parla-
mentu. Kot zanimivost naj povem, da smo simbolično 
lahko ponovno odločali o vprašanju o samostojnosti 
Slovenije, torej o plebiscitu, ki je potekal 23. decem-
bra 1990, in ponovno odgovorili na vprašanje: »Ali naj 
Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna 
država?«   

OBISK NAŠIH ČLANOV MED PRAZNIKI

Ob koncu leta sta naši članici, Slavka Vesel in Tin-
ca Košmerl, obiskali naše starejše člane na njihovem 
domu. Slavka je napisala: 

»Vsi naši člani, starejši od 80 let, se niso mogli udele-
žiti srečanja v KTC. Zato smo v odboru sklenili, da té 
obiščemo na domu. Tako sva se predstavnici društva 
27. in 28. decembra 2015 odpravili do njih. Pot naju 
je peljala od vasi do vasi. Obiskali sva čez 30 članov in 
članic. Malo sva bili v dilemi, kako naju bodo sprejeli. 
Največkrat so nama vrata odprli sorodniki. Povedali 
sva namen najinega obiska in komu sva ga namenili. Z 
našimi člani in članicami sva poklepetali o zdravju in 
o življenju v teh poznih letih. Seveda sva jim v novem 
letu zaželeli predvsem zdravja in jim izročili manjše 
darilce.

Ena izmed članic je bila še posebej vesela našega obi-
ska. Vsi obiskani člani se večinoma počutijo dobro, 
varno. Nekaj pa jih ima tudi zdravstvene težave. Ob 
odhodu sva jim zaželeli, da se v prihodnjem letu po-
novno vidimo.

Obiskali sva tudi šest naših članov, ki so varovanci 
doma starejših.«
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OBISK V TRAVNIKU

Ob njegovem okroglem jubileju, ob 90. rojstnem dne-
vu, ki ga je praznoval 17. januarja, sva s predsednico 
obiskali Franceta Levstka, Belčevega iz Travnika 20. 
Član našega društva je od leta 1977.

Mislim, da v Loškem Potoku in tudi daleč okoli ni 
tako dejavnega in aktivnega 90-letnika. Tudi sam se je 
pošalil, da jih ima 70. Še vedno vsak dan prehodi kar 
nekaj kilometrov, če je potrebno, skuha kosilo za sina 
in snaho, od spomladi do pozne jeseni se ukvarja s če-
belarjenjem, rezlja iz lesa in počne še mnogo, mnogo 
drugega. 

Res je pravi rokodelec. Po hiši ima veliko svojih iz-
delkov, tudi ko sva ga obiskali, je izdeloval ostrnico in 
¨lojtro¨ za darilo. Vidi se, da rezlja z dušo, saj so nje-
govi izdelki narejeni prekrasno, do detajlov. In ravno 
zaradi tega sva ga prosili, če bi svoje izdelke pokazal 
tudi drugim. Obljubili sva mu, da jih bomo razstavili v 
KTC-ju 6. marca, ko bomo imeli društveni občni zbor. 

Ob kozarčku domačega orehovca smo prijetno klepe-
tali, si ogledali stare fotografi je in poslušali nekaj utrin-
kov iz njegovega zanimivega življenja. V kuhinji je bilo 
prav prijetno toplo in čas je kar prehitro minil. 

Na koncu Vam, gospod France, še enkrat iskreno 
čestitamo in želimo predvsem zdravja ter še veliko 
zadovoljstva ob rezljanju lesa in pobiranju medu. 

Prilagam nekaj fotografi j z našega obiska, še več izdel-
kov pa si lahko ogledate v nedeljo, 6. marca, v KTC-ju, 
kamor vas že sedaj vabim. Poleg Belčevega vabimo k 
sodelovanju tudi ostale člane, ki se ukvarjajo z rezlja-
njem in oblikovanjem lesa, da nam pokažejo svoje iz-
delke in da sodelujejo na razstavi. 

OBVESTILA IN NOVIČKE

 ■ Delavnice ročnih del potekajo ob torkih v DSO. 
Trenutno osvajamo servietno tehniko. Izdelke, ki 
bodo nastali izpod naših rok, bomo pokazali na 
razstavi. Na delavnicah lahko  vsak obiskovalec ozi-
roma obiskovalka ustvarja po svoje – lahko plete, 
šiva, riše …  

 ■ Ne pozabite: 

SMEH NE ŠKODI: 

Zdravnik je vprašal ženo: »Kako to, da niste opazili, da 
je vašega moža infarkt?«

»Saj se mi je zdel nekam čuden … po dvajsetih letih je 
spet enkrat rekel: žena, moje srce!«

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva 

Za konec pa še lepa misel naše članice Anice Car:

Kruh je že od najstarejših časov osnovna sestavina člo-
vekove prehrane. Lahko pa ima kruh tudi neko simbo-
liko ob določenem času v letu, nek pomen v družini, v 
hiši, v kraju. Navada peke takega kruha se prenaša iz 
roda v rod, jo dedujemo. Dediščina pa je kulturna in 
duhovna identiteta kraja, ustvarjamo jo ljudje, ki v kra-
ju živimo, in zato smo soodgovorni zanjo. Ne moremo 
pa živeti nekega muzejskega življenja, življenje se raz-
vija, vse se spreminja. Tudi župneki dobivajo sodobno 
obliko, in prav je tako. Ohranimo stik s tradicijo in ji 
dodajmo sedanjost. Pecimo župneke še naprej, učimo 
mlajše, saj če se spustita ena ali dve generaciji, se stvari 
kar pozabijo. Zato hvala mamam, ki ste nas to naučile, 
in hvala otrokom, ki boste s tem nadaljevali. 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
LOŠKI POTOK

bo v nedeljo, 6. 3. 2016, ob 14.00 uri v prostorih 
KTC na Hribu.

Vabljeni vsi člani!
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December je že skoraj pozabljen, saj smo vstopili v 
novo leto 2016. Nismo pa pozabili številnih zanimivih 
okrasitev smrekic, ki so jih skupaj ustvarjali mentorji 
z učenci, vzgojiteljice z otroki, upokojenke, društva in 
posamezniki. Ob pogledu na decembrske smrekice se 
nam vsako leto zdi, da je ustvarjanje doseglo meje iz-
virnosti, pa smo vsakič znova presenečeni nad števil-
nimi novimi idejami!

Šolski otroci in vrtec so nagrade in pohvale prejeli zadnji 
šolski dan pred božično-novoletnimi počitnicami, 
društva in posamezniki pa na skupni prireditvi ob 
razstavi župnekov v Kulturno-turističnem centru. 
Nagrade so prispevali Riko Ekos, Benles, Gostilna in 
picerija Ana, Gostilna Pri Kapcu ter Turistično društvo 
Loški Potok. 

V lanskoletnem, petem  krašenju je sodelovalo 9 ra-
zredov OŠ dr. Antona Debeljaka ter 2 oddelka vrtca, 
Metulji in Pikapolonice. 

Smrekice, predstavljene v Kulturno-turističnem cen-
tru, je ocenjevala komisija v sestavi: Mira Morovič, 
Matevljek, Lidija Knavs, Hrib, Marija Samsa, Mali Log, 
pri ocenjevanju smrekic v šoli pa je namesto Marije 
Samsa sodelovala Blanka Bartol, Hrib. Vsaka od smre-
kic je prejela tri ocene, in sicer za skladnost, izvirnost 
oz. ustvarjalnost ter likovni vtis. 

Na dogodku ob razstavi župnekov smo obdarovali s 
slikami tudi sponzorje in donatorje likovne kolonije, 
Avtotrade Vrhnika, Anis Trend, Občino Loški Potok, 
OŠ dr. Antona Debeljaka, Dnevni bar Pri Birtku – Bo-
ženo Kordiš s. p., pet slik pa smo podarili Domu starej-
ših občanov Loški Potok za opremo doma.  

Rezultati krašenja smrekic 2015

Kategorija: društva in posamezniki

Pohvali so prejeli Tjaša Intihar iz Kulturno-turističnega 
centra za smrekico dobrodošlice ter  Marija Anzeljc in 
njeni vnuki Jan, Nejc in Tilen, ki so skupaj pripravili 
okrasitev dveh smrekic.

Podeljeni sta bili dve tretji nagradi:

 – Lili Mohar iz Retij za filigranske kvačkane zvončke 
 – Povasjenkam, ki so smrekovi sušici podaljšale 

življenje in jo polepšale s pečenimi dobrotami ter 
doma narejenimi jaslicami z zavidljivo starostjo

IZ NAŠIH DRUŠTEV

KRAŠENJE SMREKIC 2015
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Drugo nagrado, sliko vasi Retje Martine Starc iz Tur-
jaka, je prejelo Društvo upokojencev Loški Potok, ki 
se je letos poigralo z raznobarvnimi kapicami za male 
škratke, ki hodijo ponoči naokoli in nosijo lepe sanje.

Prvo nagrado pa si je letos s tradicionalno okrasitvijo 
prislužilo Turistično društvo Loški Potok, ki je prejelo 
bon za pico pri Kapcu.

Kategorija: šola in vrtec

Prva triada

1. nagrado in bon za 20 EUR v Gostilni in piceriji 
Ana je prejel 3. razred 

2. nagrado in bon za 15 EUR v Gostilni in piceriji 
Ana je prejel 1. razred

3. nagrado in posladek je prejel 2. razred

Druga triada

1. nagrado in bon za 20 EUR v Gostilni in piceriji 
Ana je prejel 4. razred 

2. nagrado in bon za 15 EUR v Gostilni in piceriji 
Ana je prejel 5. razred

3. nagrado in posladek je prejel 6. razred

Tretja triada

1. nagrado in bon za 20 EUR v Gostilni in piceriji 
Ana je prejel 7. razred 

2. nagrado in bon za 15 EUR v Gostilni in piceriji 
Ana je prejel 8. razred

3. nagrado in posladek je prejel 9. razred

Pohvali in posladek sta prejeli skupini Metulji in Pika-
polonice iz potoškega vrtca. 

Blanka Bartol, TD Loški Potok

IZ NAŠIH DRUŠTEV

Januar - februar 2016

SANKANJE

Pa smo dočakali sneg. V četrtek, 21. 1. 2016, smo 
za vse otroke in starše iz vseh skupin vrtca v Retjah 
organizirali sankanje. Na snegu smo zelo uživali.

Andreja Car

21

PREDSTAVA  IN  OBISK  
DEDKA  MRAZA

21. decembra je bila v telovadnici za vse predšolske  
in otroke razredne stopnje organizirana predstava 
Topli nasmeh dedka Mraza. Predstavo je fi nancirala 
občina in se ji najlepše zahvaljujemo. Otroke je obi-
skal tudi dedek Mraz in jih razveselil z darili.

Andreja CarAn
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

MEDGNERACIJSKO SREČANJE V DOMU KRAJANOV 
V PODPRESKI

Decembrski čas nas je pozdravil in nas sprejel v svoj 
praznični objem. V DU Draga in KŠD Draga se decem-
bra, odetega v svetleče barve, vsako leto zelo veselimo. 
Še preden se poslovimo od starega leta, se zberemo v 
Domu krajanov in se ob medgeneracijskem druženju 
spomnimo vseh lepih dogodkov leta, od katerega se 
poslavljamo. 

Mentorici in otroci 
so veliko pripravili, 
zato jim namenja-
mo vse pohvale. Ni 
samo tisto, kar je 
prikazano na odru, 
ampak vemo, da 
za tem stoji velika 
volja, vztrajnost in 
veliko vaje mentoric in malčkov. Kar tako naprej, ker 
ste taki prisrčni, bistri in zelo uspešni. V program sta 
nas nežno povabila Pia Ana Gorza in Ažbe Turk, ki je 
celotni program zelo pogumno povezoval. 

V dvorani je bilo čutiti prijetno praznično vzdušje. 
Program je spremljal tudi ravnatelj šole gospod Janez 
Mihelič. To nam veliko pomeni, malčkom pa seveda 
tudi. Po programu smo v KŠD Draga in DU Draga 
poskrbeli za slastno večerjo. Stane Modic pa je poskr-
bel za domače poskočne melodije. Ob zvokih zabavne 
glasbe smo se zavrteli. Komur se pa zavrteti ni dalo, je 
lahko poklepetal in zapel. 

Ta dan smo praznično okrasili tudi smrečice, za katere 
je poskrbel Matjaž Pajnič, tako kot vsako leto. Vsaka 
okrašena smrečica je bila naravnost čudovita. Okraski 
pa so bili iz različnih materialov. Trud v krašenje smre-
čic so vložili: KŠD Draga, DU Draga, PGD Podpreska, 
PGD Trava, učenci podružnične šole Podpreska, otro-
ci iz vrtca iz skupine Medvedki in krajani Novega Kota. 
Vse, ki so smrečice okrasili, smo nagradili z majhno 
pozornostjo. 

V soboto, 21. 12. 2015, smo se člani DU Draga in KŠD 
Draga, krajani Dragarske doline, občani in malčki 
zbrali v našem Domu krajanov v Podpreski. Mentorici, 
vzgojiteljica Vesna Mikolič in učiteljica Alenka Kalič, 
sta z otroki iz šole in vrtca pripravili novoletni pro-
gram. Sodelovala je tudi zborovodkinja Marija Mon-
tanič s pevskim zborom podružnične šole Podpreska. 
Z malčki smo se preselili v čudovito zasneženo zimsko 
pokrajino, kjer smo spoznali dobrega snežaka. Snežak 
nam je lepo sporočil, da sta dobrota in pomoč vedno 
poplačana. Prisluhnili smo tudi lepim pesmicam, ki so 
jih peli in recitirali otroci iz vrtca. Zazibali so nas v ne-
žno otroštvo in nam s svojo otroškostjo in navihanostjo 
pričarali nasmeh na obrazu. Program je bil zelo pester. 

Imeli smo se lepo. Imeli smo se praznično. Imeli smo 
se veselo. Imeli smo se tako, da se naslednje leto zopet 
srečamo. 

Za KŠD Draga in DU Draga

Nevenka Dražetič 
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NORA ROBERTS
Urok sence
Connor O’Dwyer ima posebno vez s 
pticami ujedami, po žilah pa mu tečejo 
irsko izročilo in legende. Ponosen je, 
da živi v okrožju Mayo. Tukaj živi in 
dela njegova sestra Branna. Prav tako 
je tukaj njegova sestrična Iona našla 
svojo ljubezen, in tukaj je s prijatelji iz 
otroštva ustvaril vezi, ki jih ni mogoče 

pretrgati. Te vezi se bodo kmalu preoblikovale – zaradi dolgo 
pričakovanega poljuba.

Meara Quinn je Brannina najboljša prijateljica, sestra v vsem, 
razen po krvi. Meara in Connor se srečujeta skoraj vsak dan. 
Medtem ko vodi Connor turiste na sokolarjenje, jih Meara 
popelje na konjskih hrbtih skozi bujno pokrajino. Meara ima 
oči ciganke in božansko telo, kar se je Connorju vedno zdelo 
samoumevno, dokler se zaradi njegovega bližnjega srečanja s 
smrtjo hitro ne prepustita vroči romanci.

Connor je v posteljo spravil že veliko žensk, toda do zdaj še 
nobeni ni uspelo najti poti do njegovega srca. Zdaj pa mu ni 
prav, da je Meara zadovoljna le s telesno strastjo, ker se boji, 
da bi zaradi česa več izgubila sebe in njuno prijateljstvo. 
Toda Connor bo kmalu do popolnosti uvidel, kakšno moč in 
silovitost nosi v sebi. Ko se bo do njega priplazila megla njegove 
preteklosti, ki grozi, da bo pokončala vse, kar mu je drago, bo 
ob sebi potreboval svojo družino in prijatelje.

KEN FOLLETT
Rob večnosti
Ken Follett (1949) je mednarodno 
priznan pisatelj vohunskega in vojaško-
zgodovinskega romana z več kot sto 
milijoni prodanih knjig. Trilogija Stoletje 
je do zdaj njegovo najbolj ambiciozno 
delo.

Follettova trilogija spremlja junake petih 
različnih družin – valižanske, angleške, 

nemške, ruske in ameriške – na njihovi poti skozi 20. stoletje. 
Po obeh svetovnih vojnah prvega in drugega dela v tretji knjigi 
nastopi najbolj viharno obdobje, čas velikanskih družbenih, 
političnih in gospodarskih sprememb od šestdesetih do 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pisatelj prepleta osebne 
zgodbe junakov z najodločilnejšimi dogodki te dobe: od 
gibanja za državljanske pravice, političnih atentatov, vojne v 
Vietnamu in posledičnih protivojnih demonstracij do padca 
berlinskega zidu, kubanske krize, afere Watergate in rojstva 
rokenrola. Pred očmi bralcev tako košček za koščkom raste 
domnevno znani svet, ki pa v Follettovi mojstrski govorici 
zažari v povsem novi luči.

CAROLLY ERICKSON
Zadnja žena Henrika VIII.
Zadnja žena Henrika VIII. je bila najbolj 
iznajdljiva od vseh njegovih šestih žena. 
Očarljiva, pametna in sposobna je že zgodaj 
pritegnila kraljevo pozornost. Čeprav je bila 
močno zaljubljena v postavnega Tomasa 
Seymourja, Henrika ni mogla zavrniti, 
in tako je padla v spletkarsko gnezdo 
kraljevskega dvora. Medtem ko je žrtve 

kraljevega besa doletelo mučenje in smrt, se je Katarina vsemu 
temu uspela izogniti, tudi ko jo je Henrik poskušal zamenjati z 
ženo številka sedem. 

Preživela je svojega kraljevskega moža in našla srečo s Seymourjem, 
ki pa jo je zasenčilo rivalstvo z mlado princeso Elizabeto, ki je 
mikala njenega moža. Katarina je bitko dobila, a za visoko ceno.

Najlepše slovenske narodne 
pravljice
V knjigi je zbranih več kot trideset najlepših 
slovenskih ljudskih pravljic različnih 
zapisovalcev. Čeprav izvor pravljic sega 
daleč nazaj v ljudsko izročilo, vas bodo 
navdušile in popeljale v čudovit svet 
skrivnostnih in nenavadnih pravljičnih 
bitij, kjer dobro premaga zlo, dobrota 
in skromnost pa sta lepi čednosti, ki sta 
pošteno nagrajeni.

Ljudske pravljice in pripovedke so ena tistih literarnih vrst, ki se 
prikradejo tako v otroška srca kot tudi v srca odraslih, sploh tistih, 
ki iz svojega domišljijskega sveta še niso spodili pravljičnih in 
mitoloških bitij ter drobnih skrivnosti narave in vseh živih bitij v 
njej. V tej prelepi zakladnici ljudskih pravljic boste našli zabavne, 
tople, pa tudi pretresljive zgodbe iz vseh slovenskih pokrajin. 

SHANNON BUCK
200 receptov, nasvetov in 
tehnik za naravno lepoto
Ste naveličani komercialnih kozmetičnih 
izdelkov, pri katerih na seznamu sestavin 
polovice naštetega niti ne poznate? Imate 
težave s kožo, ki ne prenaša kupljenih krem? 
V tej knjigi boste našli vse informacije 
in navdih za ustvarjanje naravnih 
kozmetičnih izdelkov v lastni kuhinji. Več 

kot dvesto koristnih nasvetov, nazorno prikazanih postopkov in 
tehnik vam omogoča, da iz naravnih sestavin pripravite izvrstne 
kreme, losjone, šampone, deodorante, balzame in druge dobrote, 
ki bodo razvajale ter negovale vašo kožo, lase in tudi dušo. 

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Radi in lepo 
se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na decembrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Čarovnica Baruša in jo 
kasneje tudi likovno upodobili. Januarska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Pujsek 
in ura. Mali nadobudneži so izdelovali pujske iz papirja.

Znova smo pobrskali med knjižnimi policami in za naše zveste bralce izbrali naslednje knjižne 
novosti!

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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KULTURA

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Kultura, še posebej pa umetnost je nekaj, kar človeško 
vrsto spremlja že iz daljne preteklosti. Če človek ne 
bi imel potrebe po ustvarjanju nečesa lepega, novega, 
posebnega, drugačnega od že obstoječega, pa naj bo 
to na področju glasbene, likovne, besedne, plesne, 
gledališke umetnosti, arhitekture …, potem danes 
mi ne bi občudovali likovnih mojstrovin v galerijah 
ne obiskovali znamenitih kulturno-zgodovinskih 
stavb in spomenikov, muzejev, ne bi prepevali starih 
ljudskih pesmi niti brali vrhunskih dosežkov naših 
ustvarjalnih peres … Tako pa vsa ta bogata kulturna 
dediščina priča in dokazuje, da je v človeku poleg 
osnovnih življenjskih potreb že od nekdaj zelo močna 
tudi potreba po umetnosti, estetskosti, ustvarjalnosti – 
potreba po duhovni hrani, kulturi.

ga je zaznamoval kot pisatelja in človeka. Mentorice so 
zato izbrale šaljive odlomke iz njegove knjige Široka 
usta in učenci so jih na odru, opremljenem po »ribni-
ški šegi«, kot pripovedovalci - rešetarji predstavili du-
hovito, v narečju ter s tem med gledalce zasejali vedri-
no in smeh. Vmes je igralo kar nekaj harmonik, zapela 
sta oba šolska pevska zbora, zelo prisrčni pa so bili tudi 
prav vsi ostali nastopi učencev, od najmanjših navzgor. 
Seveda tudi letos nista manjkala nastopa otrok iz sta-
rejših dveh skupin potoškega vrtca. V drugem delu 
prireditve pa so učenci 9. razreda uprizorili igro Kje 
si, Uršika zala? slovenske avtorice Vike Šuštar. V njej 
so zelo doživeto in prepričljivo ter z izvirnimi kostumi 
predstavili usodo prevzetne Urške, ki se znajde na dnu 
Ljubljanice in mora kljub svoji trdoživi domišljavosti 
in samovšečnosti priznati premoč rečnih vešč, ki jo kot 
bivše »prevzetne Urške« počasi in vztrajno s svojimi 
zvijačami in preobrazbami spreminjajo v sebi enako, 
s tem pa vedno bolj izgublja tudi ljubečo pozornost 
povodnega moža. Vrnitev v gornji svet je nemogoča, 
kazen zanjo pa dokončna, »za vedno, za vedno …«. 

Vsi mentorji in ustvar-
jalci prireditve si po 
uspešno izpeljanem 
kulturnem programu, 
ko »pade zastor«, za-
dovoljni oddahnemo. 
A najpomembnejše se 
nam zdi, da so s svojim 
ustvarjalnim nastopom 
na odru zadovoljni so-
delujoči učenci, da ob-
čutijo tiste lepe občutke 
ob močnem aplavzu, 
po dobro opravljenem 
delu. S tem prispevajo 
svoj delež h kulturnemu utripu šole in kraja, hkrati pa 
duhovno bogatijo tudi sebe. Zaslužijo si aplavz in za-
služijo si polno dvorano. Hvala, ker jih pridete gledat 
in jim zaploskat.

Bogdana Mohar

Dnevi okrog slovenskega kulturnega praznika so zato 
vedno znova priložnost, da v svoje življenje poleg vsak-
danje rutine, številnih dolžnosti in morda tudi težkih 
skrbi vnesemo nekaj lepega, kar nam nahrani dušo in 
srce ter nas spomni, da smo visoko kulturen narod in 
da smo skozi tisočletno zgodovino ravno zaradi svoje-
ga jezika in kulture obstali na zemljevidu Evrope. 

V potoški osnovni šoli se vseskozi trudimo za sobi-
vanje s kulturo v najširšem pomenu besede in tako je 
tudi okrog 8. februarja. Vsako leto pripravimo prire-
ditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki 
jo prvič izvedemo že dopoldne za učence in hkrati kot 
generalko za večerno prireditev, ki je namenjena širši 
javnosti. Učenci, ki so v dopoldanski verziji prireditve 
v veliki večini med nastopajočimi, le peščica pa jih za-
seda stole v dvorani kot gledalci, radi nastopijo in si 
tudi ogledajo bogat kulturni program, ki ga izvedejo 
pod mentorskim vodstvom svojih učiteljic in učiteljev. 

Letošnja proslava v petek, 5. februarja, je bila poleg 
spoštljivega spomina na našega največjega poeta, dr. 
Franceta Prešerna, posvečena pisatelju z ribniškega 
konca – Mihi Matetu, saj letos obeležujemo 10. oble-
tnico njegove smrti. Miha Mate je navdih za večino 
svojih del črpal iz ribniškega okolja in ribniški humor 
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KULTURNA PRIREDITEV DRAGARSKE DOLINE

Mesec februar je v Sloveniji na splošno posvečen ne 
samo KULTURNEMU DNEVU, ampak kulturi in kul-
turnim prireditvam na različnih področjih, ki so odziv 
kulture in del nje. 

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika je Slo-
vence vedno povezovalo in se je zato tudi ohranilo vse 
do danes. Prešernovo delo je delo genija, ki je za Slo-
vence enkratno in še vedno nenadomestljivo.

Slovenci imamo do 8. februarja – kulturnega praznika 
poseben odnos in prav je tako. 

V državi se je odvijalo nešteto kulturnih prireditev in 
vse misli so vodile v Vrbo, kjer je bil rojen naš poet. V 
DRAGARSKI DOLINI smo imeli prireditev v Domu 
krajanov Podpreska. Letos smo jo poimenovali GLAS-
BENI USTVARJALCI DRAGARSKE DOLINE. Strnili 
smo kar 23 nastopajočih, ki so z dušo in glasbeno vne-
mo preigravali na različnih inštrumentih ali pa zapeli 
solo in v zboru. Vsi pripadajo naši dolini. Polna dvora-
na obiskovalcev je nastopajoče podpirala in nagrajeva-
la z bučnimi aplavzi. V prozi nam je bila predstavljena 
vas Podpreska skozi svojo zgodovino. Tudi tekstopisec 
mnogih pesmi ni manjkal. 

Od inštrumentov je prevladovala harmonika. To je tre-
nutno najbolj priljubljeno glasbilo, ki s svojim zvokom 
poskrbi za dobro vzdušje, ples in petje – razpoloženje 
ljudi. 

Odmevale so strune kitar, zvok klarineta in doneli 
so zvoki narečne glasbe naše doline. In prav narečje 
je naša lepa dediščina, je naša FOLKLORA, moramo 
ga ohraniti. Tudi odrska scena je bila v stilu naše 
dediščine.

Ljudsko izročilo ni samo spremljevalka življenja, mar-
več zrcalo, ki odseva podobo naroda in je spremlje-
valka ljudi na podeželju. Pesem in glasba dajeta velik 
smisel našemu življenju.

Med nastopajočimi sta bila tudi visoko glasbeno 
izobražena oče in hči, profesor glasbe in profesorica 
glasbene pedagogike. Družina prihaja v Srednjo vas. 
Najprej sta nam predstavila glasbilo FAGOT – na vasi 
redko viden. Umetnica je ob očetovi spremljavi tako 
lepo zapela, da je dvorana onemela. Nastopi takih ljudi 
so neponovljivi. 

Ob zvokih harmonik so v dvorani plesali plesni pari, 
oblečeni v PRAZNIČNI – »TAKMAŠNI GVANT« teh 
vasi. Imamo pet garnitur, kar bo različne prireditve 
lahko večkrat popestrilo. 

Ljudska pesem, glasba, ples, oblačila in narečje so kot 
iskrica, ki zažari, ko se srečata srce in zanesenjak kra-
jev, ki jih imaš rad.

Zavetnica petja in pevcev je sv. Cecilija, ki goduje 22. 
novembra.

Cerkvene orgle so kraljica vseh glasbil. Imajo veliko re-
gistrov in piščali. Tvorijo skupnost zvokov. Tudi ljudje 
smo kot piščali in registri RAZLIČNI, lahko pa drug 
drugega skupno bogatimo, kar smo naredili s prire-
ditvijo. Zadovoljni nastopajoči in obiskovalci so se ob 
glasbi in petju družili še dolgo v noč.

Lepo je biti muzikant in pevec!

Za KŠD Draga in DU Draga

Irena Klepac 

Foto: Simon Lavrič
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ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)

O življenju in delu pisateljice Zofk e Kveder (1878–
1926), borke za enakopravnost žensk, popotnice in in-
telektualke v času, ko se to za žensko ni »spodobilo«, 
žene in matere, ki je orala ledino ženskemu udejstvo-
vanju na vseh področjih družbenega življenja, pred-
vsem pa tenkočutne opisovalke razmer v tedanjem 
»moškem« svetu, v katerem je bil prostor za žensko 
predvsem v »kuhinji« in »spalnici«, je bilo do sedaj 
ustvarjenega kar nekaj gradiva.

O njenem bivanju na področju današnje občine Loški 
Potok, kjer je pravzaprav kot petnajstletno dekle ob 
delu v trgovini in gostilni, ki jo je imel oče, sicer ob-
činski tajnik, v najemu, začela od blizu spoznavati od-
nose v takratni tradicionalni družbi, pa je še kar nekaj 
nejasnosti. Seveda lahko kar precej dejstev o življenju 
nje same in njene družine razberemo iz njenega lite-
rarnega ustvarjanja.

Ivan Kveder se je s svojo ženo priselil v Drago nekje 
v letu 1891 ali 1892, in sicer iz Ljubljane, kamor se je 
skupaj z družino par let prej vrnil iz Nove vasi oziro-
ma z Blok, kjer je Zofk a obiskovala osnovno šolo. Svoje 
tri otroke, najstarejšo Zofk o ter Alojza in Viktorja, sta 
pustila v Ljubljani, kjer so se šolali. Zofk a je obiskovala 
šolo pri uršulinkah v Ljubljani. V Dragi je oče Ivan vzel 
v najem trgovino oziroma prostore zanjo, najverjetneje 
pa tudi gostilno. Po Zofk inih zapisih sodeč je svetoval 
tudi dragarskemu županu Petru Turku: 

»Oče je imel kakor prej tudi še zdaj agenturo neke po-
žarne zavarovalnice, poleg tega pa se je razumel tudi na 
razne prošnje, tožbe, pobotnice. Župan in učitelj, ki je 
opravljal tudi pisarniška dela na občini, sta ga mnogo-
krat vpraševala za svet, isto tako so se tudi kmetje radi 
zatekali k njemu, če so dobili kakšno vabilo ali drugo 
pismo od oblasti v vojaških stvareh.« (Zofk a Kveder, 
Moja prijateljica, Zbrano delo – druga knjiga, str. 557).

Po končanem šolanju se je staršema zgodaj poleti 1893. 
leta v Dragi pridružila tudi Zofk a. Drago je v svoji črti-
ci Moja vas opisala takole: 
»Tretja vas je bila na kočevski meji. Tam je bil nepre-
stan boj med Slovenci in Nemci. Med Nemci je bilo 
mnogo krošnjarjev, ki so živeli zelo gosposko, kadar so 
bili doma. Ob nedeljah popoldne so se sprehajali v sivih 
salonskih suknjah po vasi gor in dol. Tudi v Ameriki jih 
je bilo mnogo. Žene in dekleta so bile lepe in lahkožive. 
Živele so udobno za denarje, ki so jim jih pošiljali možje, 
in pile so rade vino, rozoljo in druge sladke pijače. Plesa-
le so rade, a delale so malo. Tam je bil tudi konjederec, 
ki je imel tri prelepe hčere. Vse je letalo za njimi, fantje 
so se tepli zaradi njih, a ob sejmih, ko so prišli ljudje iz 
tujih vasi, imele so plesalcev odveč. Ali ko je imelo priti 
do ženitve, umaknil se je vsaki; sram ga je bilo, da bi vzel 
konjederčevo hčer. Odšle so potem v Kočevje vse tri in o 
eni, najstarejši, ki je bila najlepša, so pravili, da je imela 
srečo in da je dobila gosposkega moža.« (Zofk a Kveder, 
Zbrano delo – tretja knjiga, str. 440)

Draga leta 1937 (Franc Pantar, Podpreska)

V Dragi je petnajstletna Zofk a kmalu po prihodu za-
čela delati v očetovi trgovini. Svoje delovne začetke je 
med drugim opisala tudi v povesti Moja prijateljica: 
»Bilo mi je petnajst let, čas je bil, da doma kaj pomagam 
in da pokažem, kakor je oče dejal, ali je denar, ki ga je 
izdal zame, res zastonj izdan ali ne.
Takoj drugi dan sem nastopila svoj posel. Oče mi je 
kazal, kako se sladkor dobro in ročno razbije in steh-
ta, kako se platno in kotun hitro odmeri in zloži, kje so 
trakovi, kje poper, kje druge stvari, po čem se prodajajo 
moka, sol, kava. Razložil mi je numeracijo na škatlah, 
zabojih, blagu, pokazal mi račune in knjige in mi pove-
dal, kako se izračuna lastna cena, koliko se ceni, koliko 
se sme morebiti popustiti in tako dalje. Dobili smo tisti 
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dan nekaj robe, morala sem torej pomagati računati vo-
zarino, numerirati metle, razvezovati škatle in vso tisto 
drobnarijo: pipe, nože, mošnjičke, glavnike in tako dalje 
vezati v lične zavitke ter jih razvrščati po policah.
Pozneje sem šla v klet, tam mi je mati pokazala, kje je 
belo, kje črno vino, kje leže steklenice s pivom, kje stoji 
soda voda, kje je slivovka, kje droženec in kje je naravna 
rakija: preprosti janeževec. V shrambi so mi še pokazali 
kruh, klobase in kuhano slanino. Povedali so mi za vse 
cene in zabičali, da pazljivo natančno tehtam, merim, 
režem in da se posebno v računih ne motim. Dobila sem 
velik predpasnik iz modrega platna z belimi rožami in 
majhno usnjeno torbico. Za uho sem si zataknila svinč-
nik, rokave pa sem si malce podjetno zavihala«. (Zofk a 
Kveder, Zbrano delo – druga knjiga, str. 556–557)

Kot inteligentnemu, zvedavemu, radoživemu, zgovor-
nemu dekletu, ki si je preko knjig in časopisov nepre-
stano širilo obzorje, pa kljub mladosti ni predstavljalo 
prevelikega problema pomagati očetu tudi v resnejših 
upravnih zadevah: 
»Oče je imel polno omaro raznih takih knjig: obrtni red, 
lovski in poljski zakon, več zvezkov »Samo-advokata« 
in drugega ter celo kopo obrazcev. Pokazal mi je vse te 
stvari. Obrazce sem morala vse prepisati in pozneje mi 
je sam narekoval, če je prišla kaka taka stvar na vrsto. 
Pisala sem tudi pisma vaščanom in se naučila delati 
obrise in načrte za hiše in stavbe. Delala sem prošnje po-
sestnikom za oprostitev davkov in vloge malih obrtnikov 
na okrajno glavarstvo za podelitev obrtnega lista. Ljudje 
iz vasi so hodili k nam vpraševat zaradi davčnih opomi-
nov in oče jim je rad pismeno pošiljal za majhno odško-
dnino davke na davkarijo, da jim ni bilo treba hoditi v 
tri ure oddaljeni trg. Radi so dali tisti groš ali desetico. 
Novo življenje, občevanje z ljudstvom, večna različna 
opravila, trgovanje v prodajalnici – vse to mi je ugajalo. 
Bila sem prav otročje vesela. Zdela sem se zdaj že precej 
modra, tehtna oseba in kmalu sem bila urna, zgovorna, 
šegava in priročna kakor le kak star, izkušen, spoštovan 
trgovec v okolici.« (Zofk a Kveder, Zbrano delo – druga 
knjiga, str. 557)

Življenje pa ni bilo 
samo lepo in veselo: 
»In sledila je spet 
zima, dolga, dolga v 
svojem zapuščenem 
enoličnem dolgočas-
ju. V družini vedno 
neko menjavanje 
prepira, pitja, godr-
njanja. V prodajal-
nici malo opravil, 
gostilna prazna. 
Tiho sem lazila ok-
rog, pletla nogavice 
in brala, kadar me 
oče in mati nista vi-
dela, stare, roman-
tične povesti v vseh 

mogočih knjigah, ki sem si jih izposojala v okolici. 

A  končno je prišla pomlad.
Postalo je nekoliko bolje. Skozi odprta okna je prihajal 
svež pomladni zrak, polneč vse prostore s svojim dehte-
čim, pomirljivim dihom. Oče ni več tako močno pil in 
z večjimi presledki. Med njim in materjo je bilo sicer še 
vedno vsak dan kaj, vendar so bili oni burni, grdi dogod-
ki, ki so bili pozimi skoraj na dnevnem redu, zdaj redkej-
ši. Tudi trgovina je oživela, vse se je osvežilo, poboljšalo.
Postala sem vesela, šaljiva, lahkomiselna, smejala sem 
se, pela in imela polno najlepših nad.
Svet je bil tako lep! Vse stvarstvo in ta moj mali svet 
doma tudi, z vasico, krog katere so se vzpenjali hribi, 
polni gozdov, drevja, zelenja!
Mnogokrat je sicer prišla mati k meni v prodajalnico, 
kadar sem tehtala kavo v majhne dvajsetkrajcarske škr-
niclje in pela, da je vsa hiša odmevala od mojega vesele-
ga, mladega, vriskajočega glasu:
»Jaz le ne vem, kako moreš peti! Vse gre nizdol! In oče 
je tudi minuli teden pil kakor uklet. Ti pa poješ. O, jaz 
revica! Kako, da le moreš …«
Odšla je godrnjaje, koliko ima dela in skrbi. Jaz sem 
molčala začudena, poparjena, no, kakor bi mignil, je 
bilo karanje pozabljeno in spet sem pela, seveda nekoli-
ko tiše, previdneje, dokler se nisem spozabila in odpela 
glasno, zvonko, prav iz duše.
Pomlad na deželi je res nekaj! Ljudje so hodili mimo 
prodajalne z veselimi, svežimi obrazi, vsi so bili dobri, 
prijazni kakor še nikoli. Deca je vpila in se smejala pred 
hišo, včasih je prikobacal kak debelušen belosrajčnik k 
meni v prodajalno z važnim obrazom, položil svoj kraj-
car na pult in dostojanstveno zahteval:
»Bonbone!« 
Mene ni tisto malo blata in peska prav nič motilo, bila 
sem celo naravnost ponosna, kadar je, ko sem šla skozi 
vas, cela truma otrok tekla za menoj in klicala moje ime.
Vse bi bila rada, prav zelo, zelo rada imela! 
A očetu in materi ni bilo do moje ljubezni. 
Toliko važnega je bilo v meni, da bi bila vse bogastvo 
svojega srca delila s polnimi rokami, samo če bi imela 
komu.
Mnogo sem sanjarila o možu, ki bi me imel rad, ki bi me 
poljubljal in mi ljubeznivo in prisrčno gledal v oči. Ali v 
tem našem sosedstvu ni bilo nobenega takega mladega 
moža in moje sanjarije so ostale splošne, ne da bi se bile 
osredotočile na kakšno določeno osebo.
Tako je prišlo počasi poletje. Brata sta prišla domov ble-
da, izstradana – oče je plačeval zanju smešno majhne 
mesečnine. Sicer sta oba trdila, da imata dovolj hrane 
in vsega. 
No, o tem bi se govorilo!
Pri nas je postalo živahno in veselo. Brata sta vse oživila, 
vsa hiša je bila polna njunega hrupa. Oče in mati nista 
našla časa za prepire. In če je že kdaj pretila nevarnost, 
posrečilo se nam je otrokom  vendarle skoraj vselej pre-
prečiti vsako hujšo nevihto. (Zofk a Kveder, Zbrano delo 
– druga knjiga, str. 565–566)
… Ob tistem času sem se prvič zaljubila. –

(Se nadaljuje)

Vlado Mohar

KULTURA
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OTVORITEV RAZSTAVE PLAKAT MIRU – MIR 
POVEZUJE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA

Lions klub Ribnica je kot udeleženec v 28. mednaro-
dnem projektu Lions klubov PLAKAT MIRU tokrat 
združil učence kar štirih osnovnih šol, ki so ustvarjali 
na temo »Mir povezuje«. Na natečaj je prispelo 79 del 
učencev iz osnovnih šol Ribnica, Velike Lašče, Sodra-
žica in Loški Potok. 

barvic, svinčnikov, fl omastrov in pastelov, ki prekrivajo 
liste, obešene na stenah okoli nas. Marsikateri izdelek 
je sad številnih skic, ki so rasle in se spreminjale, dokler 
niso našle svoje prave oblike. 

Ampak trud je poplačan, nastala so likovna dela, ki ka-
žejo veliko srce, talent in znanje. 

Mladi umetniki so za podajanje svojih misli prepričljivo 
uporabili likovno govorico. Njihova razmišljanja so da-
nes še kako aktualna in pomembna, zato je pomembno, 
da jim prisluhnemo, da jih res vidimo. 

S kontrastom med črno-belo sivino nevtralnih barv in 
pestrostjo živih barv se zdi, da nas nagovarjajo naj dobro 
premislimo o svojih dejanjih in v katero prihodnost le-ta 
vodijo naš svet. 

S spretno uporabo prostorskih ključev so nam na plo-
skvi ustvarili občutek globine, kamor se risba nadaljuje 
in nas s smejočimi obrazi spodbuja, naj tudi nas poveže 
mir, da bomo stopili skupaj.   

Zračna perspektiva in tehnična dovršenost slikanja s 
temperami nam približa podobe človeške raznolikosti, 
kjer na vse nas, kljub razlikam, enako dobrohotno sveti 
sonce miru. 

Svojevrsten pogled, ideje, znanje in dovršena izvedba, 
vse to so kvalitete razstavljenih likovnih del mladih 
ustvarjalcev, ki so nam dovolili vpogled v svoja razmi-
šljanja o miru. 

Vsekakor menim, da se med avtorji razstavljenih del 
skrivajo bodoči slikarji, ilustratorji, grafi čni oblikovalci, 
arhitekti, kostumografi  … in še mnogi drugi kreativni 
poklici, skratka likovni ustvarjalci, katerih dela bomo 
občudovali tudi v prihodnje. In predvsem dobri ljudje, ki 
imajo moč skupaj in v miru ustvariti lepšo prihodnost.«

Zmagovalke natečaja od leve proti desni: Ajda Mihelič, OŠ 
Ribnica, Zala Starc, OŠ Velike Lašče, Tanja Govže, OŠ Sodražica

Otvoritev razstave prispelih del na natečaj smo 
organizirali 18. januarja 2016 v Domu starejših občanov 
v Ribnici. V prejšnjih letih smo imeli prakso, da smo 
razstavo postavili na eni izmed sodelujočih osnovnih 
šol, tokrat pa smo želeli iti še korak dlje in izkoristiti 
priložnost, da povežemo mlade in starejše. Menim, da 
nam je lepo uspelo, in prireditev je potekala v prijetnem 
medgeneracijskem vzdušju. Predsednica Lions kluba 
Ribnica ga. Alojzija Zakrajšek je v imenu kluba, v imenu 
klubske pooblaščenke za natečaj ge. Tatjane Devjak ter 
v svojem imenu čestitala ustvarjalkam zmagovalnih 
del, se zahvalila ravnateljicam in ravnatelju sodelujočih 
osnovnih šol, njihovim likovnim pedagogom ter vsem 
sodelujočim mladim ustvarjalcem. Nadalje se je za 
pomoč pri izpeljavi tako natečaja kot tudi prireditve 
zahvalila ravnateljici OŠ dr. Franceta Prešerna iz 
Ribnice ge. Andreji Modic, likovni pedagoginji iz 
Ribnice ge. Katarini Drobnič ter za vso pomoč pri 
organizaciji prireditve g. Branku Gorečanu, direktorju 
Doma starejših občanov Ribnica, in delovni terapevtki 
ge. Sergeji Mastnak.

Učenci OŠ Ribnica ter Glasbene šole Ribnica so 
pripravili kulturni program. Spremno besedo k 
otvoritvi razstave je prispevala učiteljica likovne 
umetnosti z OŠ dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice ga. Saša 
Žust, ki je prisotne nagovorila takole:

»Pred vami so likovna dela osnovnošolcev iz Loškega 
Potoka, Ribnice, Sodražice in Velikih Lašč, ki so imeli 
zahtevno nalogo. Namreč, razmišljati o miru in svoje 
misli prenesti v likovno govorico. Veliko truda in časa je 
stkanih v pike in črte, ki tvorijo podobe pred vami. Veliko 
znanja in spretnosti se preliva v potezah čopičev, v sledeh 

KULTURA

V Lions klubu Ribnica smo veseli, da se je na naše 
vabilo k sodelovanju na natečaj odzvalo tako veliko 
število mladih ustvarjalcev. Tri najboljša dela po izbo-
ru naše komisije so bila že novembra lani poslana na 
državni nivo Lions klubov, od teh je bilo med 24 naj-
boljših iz vse Slovenije izbran plakat učenke Zale Starc 
iz Velikih Lašč. Zaključna prireditev PLAKAT MIRU 
– Mir povezuje na državnem nivoju bo 9. aprila 2016 
v Ljutomeru.

Ribnica, 1. februarja 2016
Duška Hočevar Mihelič, tajnica LK Ribnica
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10. RIBNIŠKI PASIJON – PRIŠEL SEM ZATE

Pisalo se je leto 2007 
in prvič v zgodovini 
Ribniške doline se je zgodil 
RIBNIŠKI PASIJON. 
Pobuda je padla s strani 
ribniške mladine, ki je 
k sodelovanju povabila 
farane Ribnice in Dolenje 
vasi vseh generacij in ti 
so bili pripravljeni na 
sodelovanje z mladimi. 
Odziv je bil nad vsemi 
pričakovanji in tako so se 
začele skupne priprave. 
Potrebnih je bilo veliko vaj, 

usklajevanja velike množice sodelujočih, ponavljanja 
posameznih prizorov v nedogled, zmrzovanja na 
prizorišču predstav … A ni bilo zaman! Že prva 
uprizoritev Ribniškega pasijona je bila deležna številnih 
pohval in od takrat naprej tudi vsaka naslednja. Ob 
uspehih in božjem blagoslovu so se rojevale nove ideje, 
nove zamisli, prihajali so novi izzivi in novi prostovoljci. 
Do sedaj je v vseh letih pri Ribniškem pasijonu 
sodelovalo že več kot 370 prostovoljcev iz Ribnice, 
Dolenje vasi, Svetega Gregorja, Velikih Lašč, Sodražice, 
Loškega Potoka, Blok, Turjaka, Dobrepolja, Fare, Stare 
Cerkve, Kočevja, Št. Jurija pri Grosupljem in Ljubljane. 
Kar sedem let zapored se je Ribniški pasijon odvijal na 
prostem za obzidjem ribniškega gradu, kjer je ambient 
enkraten za uprizoritev Kristusovega pasijona ter ima 
poseben čar tako za igralce kot obiskovalce. Je pa tudi 
precej nepredvidljiv zaradi vremena in prav iz tega raz-
loga smo morali leta 2014 Ribniški pasijon prvič pre-
staviti pod streho v Športni center Ribnica. Potrebovali 

smo nekaj časa, da smo se udomačili, a kljub drugač-
nemu ambientu nam je uspelo bistvo pasijona ponesti 
med obiskovalce. Ker je v ozadju projekta ogromno or-
ganizacije, vloženega truda in časa, smo sprejeli odloči-
tev, da uprizoritev Ribniškega pasijona ostaja pod streho 
dvorane. 
V tem času se Ribniški pasijon ni uveljavil samo na rib-
niško-kočevskem koncu, temveč je presegel tudi meje 
Slovenije. Je skoraj edini pasijon v Evropi, v katerem se 
v živo izvaja 'rock' glasba, in je v Sloveniji po velikosti 
takoj za Škofj eloškim pasijonom. Na povabilo Pasionske 
baštine smo se junija 2014 udeležili tudi mednarodnega 
znanstvenega simpozija z naslovom Pasionska baština u 
Istri i Kvarneru, ki je potekal v Pazinu (Istra), kjer smo 
predstavili Ribniški pasijon. 
In piše se leto 2016, ko bo Ribniški pasijon uprizorjen 
že 10. leto zapored. Kristusova zgodba ostaja ista, upri-
zoritev pa je vsakič druga. Prav noben Ribniški pasijon 
ni enak prejšnjemu. Vsako leto je napisan nov scenarij 
in zadnja leta je veliko primerjav sedanjega življenja s 
trpljenjem Jezusa Kristusa. Dodani so novi elementi, 
pridruženi novi igralci, zašite nove obleke, napisane 
nove pesmi, ki so v večini avtorsko delo pasijonskih glas-
benikov. V želji, da bi Ribniški pasijon čim bolj približali 
gledalcu, damo vsakemu pasijonu določen poudarek in 
ga naslovimo. Letos nosi naslov PRIŠEL SEM ZATE in 
bo uprizorjen kar 4-krat: 19. in 20. marca v Ribnici, 28. 
marca v Velikih Laščah ter 2. aprila v Kočevju. Vse upri-
zoritve bodo ob 19. uri v tamkajšnji športni dvorani.
Lepo vabljeni na jubilejni 10. RIBNIŠKI PASIJON – Pri-
šel sem zate. Priprave nanj so že v polnem teku.

Marjanca Rigler,
koordinatorka Ribniškega pasijona 2016

KULTURA
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VAŠ VRT

ZAŠČITA RASTLIN PRED MRAZOM

IZPOLNJEVANJE SUBVENCIJSKIH VLOG V LETU 2016

Skoraj polovica zime je že mimo, pa še vedno nismo 
imeli ekstremno nizkih temperatur, ki povzročijo zim-
sko pozebo. 
Večina vrtnih rastlin je odporna proti nizkim tempera-
turam, vendar pa je na vsakem vrtu tudi kakšna mlada 
rastlina ali drevo iz toplejših krajev, ki je občutljivejše 
za mraz in potrebuje zaščito. Sadno drevje pa je ravno 
v tem času še bolj izpostavljeno škodi, ki jo povzroča 
lačna divjad.
Med rastline, ki bi jih lahko poškodoval mraz, štejejo 
zlasti sredozemske, kot so denimo rožmarin, sivka, ci-
tronka, nekatere okrasne grmovnice, vrtnice in ne na-
zadnje tudi nekatero drevje v sadovnjaku.
Vrtnic jeseni praviloma ne obrezujemo, skrajšamo 
lahko zgolj kakšen predolg poganjek, ker bi sicer z ob-
rezovanjem lahko poškodovali rastlino in povzročili, 
da postane bolj ranljiva. Je pa treba vrtnice pred zimo 
osipati z vrtno zemljo ali s kompostom, da tako zašči-
timo cepljeno mesto in očesca. Če se obeta mrzla zima, 
vrtnice prekrijemo še s smrekovimi vejami, spomladi 
pa smrečje odstranimo in zasipana mesta odgrnemo. 
Tudi vrtnice vzpenjavke nam bodo zelo hvaležne za 
zimsko zaščito. Nanje lahko okrog in okrog navežemo 
smrekove veje ali pa rastlino obdamo z naravno juto.
Zeliščne grede prekrijemo z zastirko iz komposta ali 

Vlagatelji subvencijskih zahtevkov s strani Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja za zbirno vlogo 
2016 predhodno ne bodo prejeli nobenega obvestila ali 
predtiska. Obvestila bodo posredovana samo v medijih.
Obveznost vlagatelja je, da v primeru, če na kmetiji 
spreminja GERK-e (prijava novih zemljišč, odstop ze-
mljišč, povečanje ali zmanjšanje površine, sprememba 

rabe GERK-ov travnika ali njive ali sprememba drugih 
podatkov …), to predhodno uredi na Upravni enoti 
Ribnica – vsak delovni dan, razen ob četrtkih.
V postopku izpolnjevanja subvencijske vloge na kmetij-
ski svetovalni službi bomo pridobili vse potrebne podat-
ke in upoštevali tudi vaše odločitve, tako da ni nujno, da 
s seboj prinašate katerekoli dokumente. 

agrokopreno. Na ta način bodo na gredah zlahka pre-
zimile tudi rastline, ki mraz sicer slabše prenašajo, kot 
sta denimo rožmarin ali sivka. Vsekakor bo dobra zaš-
čita na gredi učinkovitejša kot izkopavanje rastlin in 
presajanje v lonce.

Zaščita pred objedanjem
Na sadnem drevju nam največ škode naredijo živali z 
objedanjem mladega lubja. Zlasti srne in zajci ob viso-
kem snegu pridejo v sadovnjak in tam objedajo mlade 
poganjke. Mlada drevesa bomo najlaže zaščitili tako, 
da okrog debla naredimo obroč iz žičnate mreže, dru-
ga možnost je, da debla ovijemo s koruznico ali smre-
čjem, še najboljša rešitev pa je, da ves sadovnjak og-
radimo z mrežo. Nekateri sicer sadovnjake škropijo s 
kemičnimi sredstvi, ki odvračajo zajce in drugo divjad, 
vendar prvi dež spere zaščito, zato je mehanska zaščita 
veliko učinkovitejša od kemične.

Za zaščito uporabljajmo naravne materiale, kot so 
suho listje, koruznica in juta.
Folije in karton nista preveč primerna za zimsko zaščito 
rastlin, ker pod folijo temperatura čez dan močno 
naraste, zvečer pa pade in lahko takšno nihanje povzroči 
poškodbe na rastlini. Pozimi rastline velikokrat trpijo 
sušo, predvsem kadar imamo zmrznjena tla in korenine 
ne morejo črpati vlage, čez dan pa rastline oddajajo 
vlago. Tako je treba trajnice, okrasne rastline in sadno 
drevje v suhih zimah tudi zalivati.

Snežna odeja je zelo koristna za rastline, saj so 
temperature pod snegom komaj kaj pod ničlo, poleg 
tega pa sneg oskrbi prst z vlago. Paziti je treba zgolj 
takrat, ko je sneg zelo vlažen in težak, da ga pravočasno 
stresemo z dreves, sicer bi se pod njegovo težo lahko 
zlomile nežne veje. Najbolj škodljiva za rastline je suha 
zima, kajti oster veter močno izsuši zemljo in lahko 
povzroči veliko škode na rastlinah, navsezadnje največ 
rastlin odmre prav zaradi zime brez snega.

Ana Ogorelec, kmetijska svetovalka

Izpolnjevanje subvencijskih vlog bo potekalo  
v pisarni v Loškem Potoku v času od 29. 02. 2016 do 06. 05. 2016

Za izpolnjevanje vloge se lahko prijavite osebno v pisarni oziroma na tele-
fon 01/83-50-120

z debelo plastjo listja, ki jo obdamo še s smrekovimi 
vejami. Pomagamo si lahko tudi z vlaknato folijo ali 

 Kmetijska svetovalna služba, 
Janko Debeljak
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SETEV VRTNIN

Višje temperature in daljši dnevi omogočajo prve 
setve semena vrtnin. Pri odločitvi, ali lahko sejemo še 
stara, lanska semena ali pa moramo v nakup, poglejmo 
nekaj navodil. Neporabljena semena vrtnin, ki smo 
jih sejali prejšnja leta, hranimo na suhem prostoru in 
enakomerni temperaturi. Vrečke morajo biti dobro 
zaprte, ne smejo biti izpostavljene nihanju zračne 
vlage. Papirnate vrečke so primerne, vendar naj ne 
bodo v vlažnem prostoru. Pri izpostavljanju semena 
visokim temperaturam se kaljivost uniči.

Sejemo le kvalitetno nakupljeno seme, kako ga bomo 
spoznali? 

Če seme kupujemo, poglejmo na deklaracijo, do kdaj 
je kaljivo. Nizek fi žol obdrži kaljivost 3 do 4 leta, prav 
tako korenje. Rdeča pesa in solata kalita še po 4 letih, 
medtem ko zelje in paradižnik še po 6 letih. Kumare 
obdržijo kaljivost tudi 8 let. Zelo hitro izgubi kaljivost 
čebulček in še hitreje peteršilj, kar pogosto občutimo, 
kajti peteršilj nam velikokrat ne kali in moramo 
posejati novo seme. 

eno plastjo zemlje in zalijemo. Za vzdrževanje večje 
zračne vlage lahko do kaljenja vse skupaj prekrijemo 
s folijo, vendar moramo pustiti dostop zraka. Posejane 
platoje postavimo v kalilnico oziroma prostor z visoko 
temperaturo. Takoj po kaljenju rastline postavimo v 
hladnejši in dovolj svetel prostor, kjer se bodo razvili 
zeleni listi. Sadike redno, vendar ne prepogosto 
zalivamo. Kasneje jih tudi listno dognojujemo. Fosfor 
vpliva na močno tvorbo korenin, zato je priporočeno 
dognojevanje z vodotopnimi gnojili z večjo količino 
fosforja. Če uporabljamo preveč dušika, rastline hitro 
naredijo nadzemni del, vendar niso dovolj čvrste. Bolj 
kompaktne in čvrste rastline bomo pridelali takrat, 
ko jih vzgajamo v hladnejšem in dobro osvetljenem 
prostoru.

V januarju posejemo semena vodenk in ostalih cvetlic, 
ki jih želimo cvetoče že v maju postaviti na okna in 
balkone. Te rastline pogosto potrebujejo dodatno 
osvetlitev, zato uporabljajo vrtnarji posebne luči. 
Pretežno večino zelenjadnic sejemo v februarju in 
marcu.

Kljub temu da večina ljubiteljev vrtnarstva 
nima primernih prostorov in osvetlitve, 
si zelo radi vzgojijo svoje sadike kar na 
okenskih policah. Potrebna je le dobra 
osvetlitev.

Na okenske police navadno postavimo 
posejano baziliko, rukolo in peteršilj, ki 
jih tukaj že režemo. Če ni na voljo dovolj 
prostora, seme posejemo v korito in ga 
kasneje prepikiramo. To pomeni puljenje 
kalčkov, ko imajo vsaj dva lista, in nato 
sajenje posamezne rastlinice v lončke. 
Zaradi odlomljenega koreninskega 
vršička se korenine še močneje razvijejo, 
rastlinice se okrepijo in so bujnejše kot 
tiste z direktno setvijo.  

V februarju sejemo papriko in feferone, 
obe vrsti za kaljenje potrebujeta zelo 

visoko temperaturo – okoli 25 0C. Posejane zabojčke 
premaknemo v najbolj ogrevan del prostora – v tem 
trenutku še ni potrebna popolna osvetlitev. Zemljo po 
vrhu prekrijemo s folijo, ki hkrati preprečuje izsušitev 
zgornje plasti. Po kaljenju sadike odkrijemo in 
premaknemo v prostor z nekoliko nižjo temperaturo, 
vendar mora biti čim bolj svetlo, da sadike ostanejo 
čvrste. V rastlinjaku sadike postavimo na mize 
oziroma dvignjene mreže ali kakršne koli plošče, ki so 
dvignjene od tal. Če se temperature ne bodo bistveno 
znižale, rastlinjakov ne bo potrebno ogrevati za vzgojo 
kvalitetnih sadik.

Ana Ogorelec, kmetijska svetovalka

Določena semena kalijo takoj (peteršilj), nekatera 
morajo preživeti obdobje nizkih temperatur ali tako 
imenovane jarovizacije (primer je motovilec – dobro 
kali tudi staro seme).

Pred setvijo starega semena naredimo kalilni poskus. 
Na kalilniku ali na mokrem pivniku posejemo semena 
in ugotavljamo kaljivost.

Najkvalitetnejše sadike vzgojimo v rastlinjaku, kjer je 
na voljo dovolj svetlobe in toplote. V gojitvene plošče 
posejemo vsako seme v svojo z zemljo napolnjeno 
odprtino. Zemlja, ki jo izberemo, naj bo namenjena 
setvam, sestavljena iz kompostirane zemlje, mivke ali 
perlita in le dela šote. Po setvi semena pokrijemo s še 
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ČEBELARSTVO

MED SLOVENSKIH ČEBELARJEV JE VARNO ŽIVILO

Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti 
živila, ki jima osveščeni potrošniki iz dneva v dan 
namenjajo večjo pozornost. Izrednega pomena za 
ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja je prav 
uživanje lokalno pridelane hrane iz domačega okolja. 
Takšna živila pridejo tako rekoč neposredno na naš 
krožnik in niso izpostavljena dolgim transportnim 
potem, saj s tem živila izgubljajo svojo biološko vrednost. 

Zaradi kratkih transportnih poti se v živilih, pred-
vsem v sadju in zelenjavi, ohranijo vitamini in ostale 
bioaktivne snovi, ki krepijo naš organizem in so tudi 
življenjskega pomena za naše telo. Kakovost čebeljih 
pridelkov se z dolgimi transportnimi potmi in nepra-
vilnim skladiščenjem poslabšuje, zato je najbolje, če jih 
uživamo čim bolj sveže in iz domačega okolja. 

Kratke transportne poti predstavljajo tudi manjše 
obremenitve za naše okolje glede sproščanja  toplo-
grednih plinov, ki nastajajo zaradi dolgih transportov 
hrane. Uživanje živil iz tujega okolja poveča tudi tvega-
nje za pojav alergij, ki so v zadnjem času v porastu tako 
pri odraslih ljudeh kot tudi otrocih. 

Ker imamo v Sloveniji izredno nizko oskrbo s hrano, z 
uživanjem lokalno pridelanih živil izražamo tudi pod-
poro lokalnim proizvajalcem oz. domačemu gospo-
darstvu, saj prispevamo delček k ohranjanju delovnih 
mest in poseljenosti na podeželju. Uživanje domače 
hrane je neposredno povezano tudi z varovanjem in 
ohranjanjem okolja. Ustrezno naravno okolje je pred-
pogoj tako za življenje ljudi, živali kot tudi za pridobi-
vanje hrane. 

Velikokrat zaradi onesnaževanja okolja slišimo o 
pomorih čebel. Čebele so prvi indikatorji onesnaženosti 
okolja. Premalo se zavedamo, da je vsaka tretja žlica 
hrane po vsem svetu odvisna od opraševanja čebel 
in da so čebele v naravi nepogrešljiv člen v verigi 
pridelave hrane. Zagotoviti potrošniku kakovostno in 
varno živilo je poglavitnega pomena pri ohranjanju 
zaupanja in pridobivanju novih uporabnikov čebeljih 
pridelkov, česar se čebelarji dobro zavedamo. Čebelarji 
se z ustreznimi postopki čebelarjenja z upoštevanjem 
dobre čebelarske prakse in ustrezne tehnologije 
čebelarjenja trudimo ohranjati kakovost medu takšno, 
kot jo pridelajo čebele v panju. 

Čebelarimo v skladu s Smernicami dobrih higienskih 
navad v čebelarstvu, ki so osnovane na načelih siste-
ma HACCP, in zagotavljamo sledljivost. Na nalepki za 
med je poleg točnega izvora medu označen tudi poln 
naslov čebelarja, ki je med pridelal. To je velika razlika 
od označb medu, ki je opredeljen kot »mešanica medu 
držav, ki so ali niso članice ES«. 

Rok uporabe medu je lahko zelo dolgotrajen, če je med 
skladiščen v ustreznih razmerah. Med, ki je shranjen 
na toplem, veliko hitreje izgublja svojo vrednost. 

Kakovost medu ogrožajo zlasti dolgotrajni prevozi na 
velike razdalje in skladiščenje v neustreznih razmerah. 
Med in drugi čebelji pridelki slovenskih čebelarjev pa 
pridejo v naše roke tako rekoč neposredno iz čebeljega 
panja, zato je ohranjena tudi njihova kakovost. Kako-
vost nadziramo tudi z vsakoletnimi analizami v inter-
nem laboratoriju na ČZS. 

Tudi varnosti čebeljih pridelkov vsa leta namenjamo 
veliko pozornosti in ni odveč podatek, da je bilo v 
zadnjih desetih letih na ostanke kemijskih sredstev 
analiziranih preko 1.200 vzorcev medu. Rezultati pa 
v vseh analiziranih primerih kažejo, da varnost medu, 
pridelanega v Sloveniji, ni ogrožena. 

Da svojim potrošnikom zagotavljamo še višjo kako-
vost in dodatno kontrolo medu, ki ga pridelujemo v 
Sloveniji, se čebelarji združujemo v kakovostne sheme, 
kot so Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo 
ter kakovostni shemi zaščitenega geografskega porekla 
Kočevski gozdni med, Kraški med in med iz ekološke 
pridelave. 

V Sloveniji pridelan med je glede na izsledke interne 
kontrole kakovostno in varno živilo, priporočamo uži-
vanje čebeljih pridelkov iz lokalnega območja z zna-
nim poreklom in od domačega pridelovalca.

mag. Andreja Kandolf Borovšak in Nataša Lilek, 
ČZS, JSSČ

Tradicionalni slovenski zajtrk v OŠ dr. Antona Debeljaka
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VSE EKIPE ŠD EXTREM UVRŠČENE V 
KONČNICE DP

ČLANICE: Ekipa članic trenutno zaseda 4. mesto na 
državnem prvenstvu v futsalu za ženske. Liga je letos 
še posebej izenačena. V končnici bodo nasproti naši 
ekipi najbrž ponovno stale aktualne državne prvakinje 
ŽNK Celje. Končnica se igra konec marca in aprila.

U-15: Starejši dečki U-15 so gladko opravili z vsemi 
tekmeci v rednem delu in tudi z vsemi možnimi 
osvojenimi točkami osvojili 1. mesto skupine zahod. 
V četrtfi nalnem obračunu bodo igrali dve tekmi s 
četrtouvrščeno ekipo vzhodne skupine. 

U-13: V tej kategoriji je ŠD Extrem imel tudi letos 
prijavljeni dve ekipi. Ekipa A je gladko osvojila prvo 
mesto v zahodni skupini in bo v četrtfi nalu igrala proti 
četrtouvrščeni ekipi NK Tržič. Ekipi B, kjer so nasto-
pali nekoliko mlajši igralci, pa se v končnico ni uspelo 
uvrstiti.

U-11 in U-9: V obeh tekmovanjih, ki 
potekata pod okriljem Medobčinske 
nogometne zveze Ljubljana, je bilo odigranih 5 turnir-
jev in je tekmovanje komaj doseglo polovico. Za ŠD 
Extrem nastopa v kategoriji U-9 5 ekip (Ribnica A in 
B, Sodražica A in B ter ekipa, združena iz otrok treh 
občin – Bloke, Loška dolina, Loški Potok), v kategoriji 
U-11 pa 3 ekipe iz ŠD Extrem (Ribnica, Sodražica in 
ekipa, sestavljena iz otrok treh občin – Bloke, Loška 
dolina ter Loški Potok). Do konca sledi še veliko tur-
nirjev rednega dela in zaključni turnirji, ki bodo v me-
secu maju. Dečki obeh kategorij pričnejo v aprilu tudi 
z nogometnimi treningi na stadionu v Ribnici. 

U-7 in U-6: V skupinah U-7 (Ribnica, Sodražica 
in Bloke ter Loška dolina) je letos okrog 30 otrok. 
Naslednje tekmovanje bo konec februarja v Ribnici. 
Skupine U-6 so letos oblikovane v Ribnici, Sodražici in 
Loškem Potoku. Te skupine tekmovanj še nimajo, razen 
tekmovanja na zaključni prireditvi, ki bo konec junija.

DEKLETA U-17, U-15, U-13 in U-11: V letošnji sezo-
ni so poleg članic oblikovane še 4 skupine mlajših de-
klet (U-17, U-15, U-13 in U-11). V uradna tekmovanja 
ni še vključena nobena skupina. Dekleta so se udeležila 
festivalnih dni NZS na Ptuju, v Vipavi in Škofi jah, ki so 
bili organizirani v obliki turnirjev. Skupini deklet U-13 
in U-15 smo peljali tudi na močan mednarodni turnir 
v Zagreb. Sredi februarja pa bo organiziran v Sodražici 
tudi močan mednarodni, verjetno največji futsal tur-
nir za dekleta v Sloveniji (poleg slovenskih ekip bodo 
nastopile še tri hrvaške ekipe).

Mednarodna tekmovanja: S skupinami fantov U-10, 
U-12 in U-14 smo se konec decembra v času počitnic 
med božičem in novim letom tudi letos udeležili tur-

nirjev v Celovcu v Avstriji. 
Letos je tja potovalo 6 ekip 
iz ŠD Extrem, ki so osvo-
jile 3. mesto v kategoriji 
U-10, 6. mesto v katego-
riji U-12 in 2. ter 4. mesto 
v kategoriji U-14. Ekipa 
U-10 je konec januarja 
nastopila tudi na močnem 
mednarodnem turnirju 
v Trebnjem in osvojila 3. 
mesto.

Jože Zidar



34 Odmevi334 OOdOdOdddddOddOdddmmmememeemmmmmememmememeemmememmeemm viviviiiiviivviivvvvvv

Cerkev si našo s trudom gradil, 

Bog daj, da bi pokoj v nebesih užil.

ZAHVALA

V večnost je odšel naš dragi mož, oče, tast, dedek in 
pradedek, gradbeni delovodja nove cerkve v Grosuplju

FRANC MOHAR
 (9. 7. 1930–14. 1. 2016) 

iz Grosuplja, rojen na Hribu 45 v Loškem Potoku.

Posebna zahvala dr. Tomažu Milanezu in sestram Onkološkega 
inštituta za strokovno in sočutno obravnavo.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih dneh izrekli 
sožalje, prinesli rože in sveče, darovali za cerkev in svete maše: so-
rodnikom, prijateljem, sodelavcem, BK Grosuplje, DU Grosuplje, 
Komunalnemu podjetju Grosuplje. Hvala očetovemu rojaku in 
vrstniku, duhovniku g. Antonu Lavriču, za darovano sv. mašo 
ter g. župniku Janezu Šketu in g. kaplanu Aljažu Kraševcu za 

pogrebni obred. 

Dragi pevci cerkvenega pevskega zbora Zgodnja Danica in Mag-
nifi kat pod vodstvom Danice Kutnar, hvala za ubrano petje pri 

maši, moškemu pevskemu zboru Corona, Šentjurskim fantom in 
očetovim sopevcem iz KD Vokal pod vodstvom Primoža Cedilnika 

za prelepe pesmi ob grobu ter Marjanu Adamiču za poslovilne 
besede. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Zapustila nas je draga mama, stara mama in prababica

HEDVIKA LAVRIČ 
(1. 6. 1928–2. 2. 2016) iz Drage 44

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 

in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 

izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste 

jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Zahvaljujemo se gospodu župniku za poslovilni obred in 

Komunali Ribnica za opravljene storitve.

Hvala vsem, ki ste jo spoštovali, imeli radi in jo boste za 

vedno ohranili v svojih srcih.

Žalujoči: vsi njeni

Po podatkih javnega podjetja Komunala d. o. o. Ribnica 
je bilo v letu 2015 na pokopališčih v občini Loški Potok 
opravljenih 28 pogrebov, 6 manj kot v letu 2014. 

Na Taboru so sorodniki, prijatelji in znanci na zadnjo 
pot pospremili 21 občanov, od tega dvanajst moških in 
devet žensk. Leto prej je bilo pogrebov kar 30, šestnajst 
moških in štirinajst žensk.

Na pokopališču Draga sta bila na zadnjo pot pospre-
mljena dva pokojnika, en moški in ena ženska. Tudi 
leto prej je bilo enako.

Na pokopališču Trava so bili opravljeni trije pogrebi. 
Pokopali so enega moškega in dve ženski. Leto prej je 
bil pokopan en moški.

V Starem Kotu sta bila v letu 2015 pokopana dva mo-
ška, leto prej pa en moški.

Vsem sorodnikom in prijateljem, ki so v lanskem letu 
izgubili koga od svojih bližnjih, izrekamo iskreno so-
žalje. 

Mojca Lavrič

Srce je omagalo, 

tvoj dih je zastal,

a nate spomin

bo večno ostal.

V SLOVO

POGREBI V LETU 2015
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Bogomir ORAŽEM s. p.

Trubarjeva 5
1310 Ribnica

tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK

Miro Cvar
tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

ZAHVALA

Ob smrti naše mame, bake in prabake

NELKE VOLF
(6. 12. 1937–18. 1. 2016) 

iz Srednje vasi pri Dragi št. 16

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, 

izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše, se 

udeležili zadnjega slovesa.

Hvala vsem, ki ste jo z obiski razveselili.

Hvala dr. Petru Rusu, osebju ZP in DSO Loški Potok za 

vse, kar so storili zanjo.

Hvala g. župniku za poslovilni obred, pevcem za zapete 

žalostinke, Komunali Ribnica za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njeni

V SLOVO

Očetu v slovo
Ne da bi se poslovil,

si prag večnosti prestopil.

Naj duša tam ne trpi,

uživa večni pokoj, mir.

ZAHVALA

Nepričakovano nas je zapustil dragi mož, oče, 

stari oče, tast, brat in stric

ALOJZ DEBELJAK 
(16. 12. 1944–15. 12. 2015)

Iskreno se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja, cvetje, 

sveče in darove za svete maše.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in ki ste ga v tako 

velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA – ALOJZ DEBELJAK, TRAVNIK 110

Vse odhaja kakor tiha reka,

le spomini spremljajo človeka. 

Mesec december je mesec, ko se narava pripravlja k 

zimskemu počitku in ko je pred nami čas pričakovanj. 

Na svoj 71. rojstni dan se je od nas poslovil dolgoletni 

planinski prijatelj, Alojz Debeljak, 

po domače Brinarjev Lojze. 

Rad se je udeleževal pohodov, izletov in raznih srečanj. 

Volje do petja in igranja mu ni nikoli manjkalo, saj je 

na vsako srečanje vzel svoj priljubljeni inštrument – 

HARMONIKO. Leta in bolezen sta naredila svoje. Za 

njim nam je ostal le spomin, saj veselje, delo in poštenje 

njegovo je bilo življenje. Delo njegovih pridnih rok, sledi 

ostale so povsod.

Dragi Lojze, hvala ti za vse. Mirno počivaj in naj ti bo 

lahka domača zemlja.

Vsem tvojim izrekamo iskreno sožalje.

PLANINSKO DRUŠTVO LOŠKI POTOK 



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(5. marec, 2. april, 7. maj, 4. junij, 2. julij, 

6. avgust, 3. september, 1. oktober, 5. 

november in 3. december 2016) - vsakokrat 

od 7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko 

izbiro moške, ženske in otroške konfekcije, 

nogavic, posteljnine, tekstila, spodnjega 

perila, prtičkov, suhe robe, bižuterije, torbic, 

pasov, krem, olivnega olja, medu, sadja, 

mesnih izdelkov, hrane in pijače in gotovo 

bo med široko ponudbo tudi kaj takega, kar 

boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj 

ustregli vašim željam!

JANEZ POZNIČ s.p.

Delovni čas:
od pon. do pet.
od 9h do 19h

Sobota in nedelja zaprto!

Hvala za obisk - se priporočamo!

O P T I K

Vrvarska 3, 1310 Ribnica
info 01 / 836 03 67

Cvetje je edino darilo, ki resnično izraža spoštovanje, 
ljubezen in pozornost.

Po ugodnih cenah vam nudimo:
• rezano cvetje,
• sobne in druge lončnice,
• različne aranžmaje (brezplačna dostava žalnih aranžmajev),
• darilni program (pri nas kupljeno darilo vam aranžiramo 

brezplačno).

V spomladanskem času bo tudi velika izbira sadik balkonskega 
cvetja, sadik zelenjave, zemlje ...

Delovni čas:
Pon. – pet.: od 8.00 do 18.00
Sobota: od 7.30 do 12.30

Veseli bomo vašega obiska!
Tel.: (01) 8366 016
Mobitel: 031 631 386

CVETLIČARNA 
SPOMINČICA

BOŽENA KOVAČIČ S.P.
PODGORSKA CESTA 12
1317 SODRAŽICA


