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2 Odmevi

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

OBVESTILA

ZAHVALA 

Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno 
zahvaljuje podjetju Inotherm d. o. o. za prejeto donacijo 
v višini 16.000,00 evrov. Sredstva so namenjena za leto-
vanje otrok (kar 51 jih bo letovalo brezplačno in vsi bodo 
prejeli žepnino) ter za nakup 80 prehranskih paketov. Ju-
huuuu!

Območno združenje se iskreno zahvaljuje tudi Lekarni 
Ribnica za donacijo za nakup prehranskih paketov.

OZRK Ribnica

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA 

KRIŽA RIBNICA

vabi 

starostnike, stare nad 65 let, na družabno srečanje, 
ki bo v četrtek, 12. maja, 

v Gostilni in piceriji Harlekin,

Gorenjska cesta 21, s pričetkom ob 13.00 uri.

Zaradi lažje organizacije izvedbe prosimo, da nam svo-
jo prisotnost potrdite od torka, 3. 5., do 9. 5. 2016 med 
9.00 in 12.00 uro na telefonsko številko 01 836 20 56.

Veselimo se Vaše udeležbe!

Razvojni center Kočevje Ribnica že vrsto let v sode-
lovanju z Občino Loški Potok izvaja različne progra-
me za podjetniško podporo. V prihodnje želimo to 
sodelovanje še nadgraditi in približati uporabnikom 
z vzpostavitvijo mobilne vstopne točke VEM. Točka 
VEM bo pričela delovati 5. maja 2016 v sobi štev. 4 
v pritličju občinske stavbe v Loškem Potoku in bo 
v nadaljevanju na omenjeni lokaciji gostovala vsak 
prvi četrtek v mesecu od 12.00 do 15.00 ure.

Mobilna vstopna točka VEM bo podjetnikom in ostali 
zainteresirani javnosti omogočala naslednje brezplačne 
storitve:
 ■ svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.
 ■ postopek ustanovitve s .p. in d. o. o.
 ■ postopek zaprtja s. p.
 ■ vnos sprememb v poslovni/sodni register
 ■ prijava in odjava zaposlenih v socialna zavarovanja 

(M1, M2, M3, M12)
 ■ pridobitev informacij o aktualnih razpisih (viri fi-

nanciranja poslovanja) …

Vabljeni!

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK 2016

Območno združenje Rdečega križa Ribnica organizira 
zdravstveno letovanje za 80 otrok, starih od 7 do 14 let. 

Zdravstveno letovanje bo potekalo od 25. 7. do 2. 8. 
2016

Vse zainteresirane obveščamo, da zbiramo predloge 
otroškega zdravnika od 3. 5. do 6. 6. 2016. Polna cena je 
280,00 evrov, prispevek staršev je od 0 do 80,00 evrov.

Za tiste otroke, ki so brez zdravstvene indikacije in 
so iz socialno šibkega okolja, sprejemamo prošnje za 
brezplačno letovanje do 6. 6. 2016 oz. do zasedbe pro-
stih mest.

Dodatne informacije vsak dan med 9.00 in 12.00 uro 
na tel. št. 01 836 20 56. 
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

Z zimo smo (upajmo) opravili. Ni bila huda, je bila pa 
draga, saj smo za zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 
letu 2016 od planiranih 80.000 porabili skoraj 60.000€, 
tako nam za ta namen do konca leta ne ostaja prav ve-
liko.

Vsaka investicija zahteva mnogo priprav, za izvedbo 
pa so potrebna ustrezna sredstva. Tako smo v mesecu 
aprilu izvedli izbor izvajalca za posodobitev vodovoda 
na Hribu. Glede na ponujene cene gradbenih podje-
tij bomo lahko s planiranimi sredstvi naredili precej 
več, kot je bilo predvideno. Torej, spoštovani prebivalci 
Hriba, razkopali vam bomo več ceste, kot smo planira-
li. Istočasno s to investicijo bomo priključili na vodo-
vodno omrežje zaselek Dednjek in hkrati izvedli nekaj 
posodobitev na vodohranu pod Dednjekom, tako da 
bo oskrba z vodo bolj zanesljiva tudi v Dragarski doli-
ni. Voda iz tega vodohrana je namreč speljana tudi na 
Lazec, v Podpresko …

V tem času je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
čistilno napravo za območje Travnika, Srednje in Šego-
ve vasi, Hriba in Retij. Sama čistilna naprava je po pro-
jektu locirana pri kamnolomu na koncu Travnika (v 
smeri Lazca). Po sedanjih informacijah na državni de-
nar v letošnjem letu še ne moremo računati, saj mora 
država za naše območje pripraviti novo dokumenta-
cijo o vodovarstvenih območjih. Kot je znano, voda, 
ki ponika na travniškem polju, izvira v Blatah, kjer je 
vodno zajetje za Ribnico in Kočevje. Ne le za Loški Po-
tok, čistilna naprava je pomembna za kvalitetno oskr-
bo z vodo za celotno območje Ribnice in Kočevja.

Pripravljalna dela potekajo tudi na izgradnji daljin-
skega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za cen-
ter Hriba. 16. 3. 2016 so projektanti opravili terenski 
ogled, določili traso toplovoda in način priključitve 
posameznih objektov. To je eden izmed projektov 
naše, potoške zadruge, za katero računamo, da bo s 
svojo vpetostjo v lokalno okolje delovala tudi na dru-
gih področjih. Najprej je bila ustanovljena zaradi mož-
nosti kandidiranja naših gozdarjev za delo v državnih 
gozdovih. Razpis za to je bil že objavljen in zadruga 
se bo prijavila nanj. Vse kaže, da bo zadruga prevzela 
v upravljanje tudi pošto na Hribu v Loškem Potoku, 
kot pogodbeno pošto. Usmeritev Pošte Slovenije je, da 
manjše pošte odda v upravljanje drugim poslovnim 
subjektom. Pogodbeno pošto že imajo na Blokah, ena-
ko se bo zgodilo s pošto v Sodražici in v Dolenji vasi 
pri Ribnici.

Že nekaj časa obstaja projekt rekonstrukcije državne 
ceste od križišča za Mali Log do centra Hriba. Kaže, 
da se bo na državni ravni našel denar tudi za to in-
vesticijo, kar me zelo veseli. V sklopu rekonstrukcije 
naj bi uredili tudi pločnik in javno razsvetljavo. Za 
izvedbo tega projekta bo potrebno ob cesti odkupiti 
del zemljišč za pločnik in razširitev ceste. Upam, da 
nam bodo lastniki pri tem pomagali, saj projekt po-
meni tudi večjo varnost za vse udeležence v prometu, 

ŽUPANOVA STRAN

predvsem pa pešce. Upam, da ne bo večjih zapletov in 
bomo to zadevo speljali naslednje leto.

Za rekonstrukcijo državne ceste od Hriba do konca 
Travnika pa bo potrebno še kar nekaj dela. Prvi ko-
raki pa so bili storjeni. Odpovedali smo se obvoznici 
mimo Travnika (koridor bomo ohranili) in predlagali 
Direkciji RS za ceste, da se izvede rekonstrukcija ceste 
na obstoječi trasi. Če bi država zgradila obvoznico, bi 
rekonstrukcija ceste, ki je v precej slabem stanju padla 
na občino, kar pa ni gospodarno, saj je rekonstrukcija 
bistveno dražja od planirane obvoznice. Tudi časovno 
je investicijo možno izvesti prej, saj obvoznici država 
ni posebno naklonjena.

Pred prvim majem je bil na občini na obisku Tilen 
Bartol. Športnik, skakalec – za tiste, ki tega še ne ves-
te. Izjemna je njegova uvrstitev na novoletno skakalno 
turnejo 2015-2016, da o rekordnem poletu v Planici, ki 
je po izjavah očividcev meril več od objavljenih 252 m, 
sicer s padcem, niti ne govorimo. Vrhunski športnik,  
talentiran, vztrajen in pogumen. Vztrajnost in pogum. 
Vrlini, ki ju imamo večkrat premalo. Za izjemne do-
sežke v vrhunskem športu mu je občinski svet Občine 
Loški Potok dodelil nagrado v višini 1.000,00€. Tilen, 
srečno in uspešno še naprej.

Konec maja prihaja v Loški Potok večja skupina (64) 
študentov ljubljanske Filozofske fakultete, oddelka za 
geografijo. Štiri dni bodo opravljali terenske raziskave 
na celotnem območju občine, dve do tri leta zaporedo-
ma. Nastanjeni bodo v KTC-ju. Precej tesno bo. Bodo 
pa večinoma dekleta …

 Ivan Benčina, 
župan
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

V spomladanskih in jesenskih mesecih se začnejo in-
tenzivneje izvajati dela na njivah in poljih pa tudi razna 
gradbena in druga dela, ki imajo za posledico, da in-
špekcijska in redarska služba v tem delu leta evidentira 
tudi večje število nepravilnosti oziroma kršitev cestnih 
predpisov. S ciljem preventivnega ukrepanja v nada-
ljevanju predstavljamo zakonske določbe in posledice 
nepravilnega ravnanja voznikov vozil ter kmetijske in 
druge mehanizacije. 

Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14, 46/15) v tretjem odstavku 5. člena določa: »Pre-
den se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, 
nekategorizirane ceste, individualnega priključka, ob-
močja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora 
voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko 
onesnažilo vozišče.« Za kršitev navedenega člena je 
neposredno odgovoren voznik, in sicer se posameznik 
za prekršek kaznuje z globo 1000 €, pravna oseba se 
lahko kaznuje z globo 4000 €, njena odgovorna oseba 
pa z globo 1000 €.

Pomen v 5. členu uporabljenih izrazov je določen v 2. 
členu ZCes-1, in sicer: 

Javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu 
z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za jav-
no cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto 
uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zako-
nom in drugimi predpisi. Javna cesta je tudi cesta, ki je 
kategorizirana v sosednji državi in deloma poteka po 
ozemlju Republike Slovenije, pri čemer v zvezi z zago-
tavljanjem odvijanja prometa po cesti obstaja medna-
rodnopravna obveznost Republike Slovenije (skupna 
javna cesta). 

Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opra-
vlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu 
s tem zakonom in predpisom, ki ureja pravila cestne-
ga prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni 
upravljavec.

Individualni priključek je cestni priključek na cesto, 
namenjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb 
z največ štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih 
površin.

Izraz »cestni promet« pa je določen v 2. točki 1. odstav-
ka 3. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. 
RS, št. 109/10, 57/12, 63/13), in sicer je to promet vozil, 
pešcev in drugih udeležencev cestnega prometa na jav-
nih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporablja-
jo za javni cestni promet.

DOLŽNO RAVNANJE VOZNIKOV, PREDEN SE VKLJUČIJO V 
PROMET NA JAVNO CESTO 

Zaradi neupoštevanja določbe tretjega odstavka 5. čle-
na ZCes-1 prihaja do vnosa zemlje ali blata na vozišče 
ceste. Onesnažena cesta ob jutranji rosi, megli ali ob 
dežju postane spolzka, zavorne razdalje pa se pri isti 
hitrosti na mokrem in spolzkem vozišču bistveno po-
daljšajo. Vse skupaj pa lahko kaj hitro vodi v prometno 
nesrečo ali v zdrs vozila s ceste.

Določba tretjega odstavka 5. člena ZCes-1 ni samo bi-
rokratska ovira in obremenitev tistemu, ki izvaja delo 
na kmetijskih površinah ali druga dela na in ob ces-
ti, ki imajo lahko za posledico vnos zemlje in blata na 
javno cesto, temveč je v prvi vrsti namenjena njegovi 
lastni varnosti. Zaradi onesnažene ceste pa nič hudega 
sluteči voznik, ki se pravilno pripelje po cesti, v dobri 
veri, da je ta varna, izgubi nadzor nad svojim vozilom 
ter trči v traktor ali kateri drugi kmetijski stroj, ki se v 
tem trenutku vključuje v promet na cesto.

Zato pozivamo voznike, da preden se vključijo v pro-
met na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane 
ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del 
ali druge zemljiške površine, preverijo svoje vozilo ter 
po potrebi z njega očistijo zemljo in blato. 

Istočasno pojasnjujemo, da so vsa v uvodu navedena 
dela, ki imajo lahko za posledico vnos zemlje in blata 
na cesto, predvidljiva in jih lahko vsak voznik, kmeto-
valec ali pa investitor gradnje predividi vnaprej. Zato 
lahko vsak, ki ve, da bo v naslednjih dneh opravljal 
takšna dela, pri upravljavcu ceste pravočasno pisno 
zaprosi za začasno označitev nevarnega mesta, ki bo 
nastalo na cesti, s predpisano prometno signalizacijo 
ter na ta način poskrbi za lastno varnost in za pravilno 
in pravočasno seznanitev drugih udeležencev v pro-
metu, da posamezni odsek ceste zaradi vnosa zemlje 
in blata na cesto ni varen. Po končanih delih se vozišče 
ceste počisti in ko je nevarnost v celoti odpravljena, se 
umakne tudi začasna prometna signalicaija.

Glede na vse navedeno bo inšpekcijska in redarska 
služba v spomladanskih in jesenskih mesecih izvajala 
tudi poostren nadzor nad ravnanjem voznikov.

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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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 
predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene 
nagrade ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov 
občinskih nagrad 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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Na pobudo Občine Loški Potok in Turističnega društva 
Loški Potok prihajajo v času od 23. do 26. maja 2016 na 
terenske vaje študentje geografije pod vodstvom uči-
teljev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani. Terensko delo bo potekalo v okviru 
študijskega programa Geografija (enopredmetna) in 
dvodisciplinarnega študijskega programa Geografija 
(dvopredmetna). Udeležilo se ga bo 64 študentov obeh 
študijskih programov in 7 učiteljev oddelka za geogra-
fijo.

S tem se bo pričelo dve- do triletno terensko preučeva-
nje različnih geografskih tematik občine Loški Potok, 
katerega rezultati bodo objavljeni v posebni monogra-
fiji. To bo prispevalo k razširitvi spoznanj o naravnih 
in ustvarjenih značilnostih občine, zastavljene pa bodo 
tudi analize, ki se navezujejo na razvojna vprašanja in 
bodo v pomoč občini pri usmerjanju prihodnjih aktiv-
nosti (npr. meritve kvalitete zraka ob povečani uporabi 
biomase ipd.).

Teme letošnjega terenskega dela bodo: 
 ■ geomorfološko kartiranje območja občine 
 ■ klimatske značilnosti različnih delov občine 

(topoklima), osončenost, temperaturna inverzija 
(zlasti v uvali Retje)
 ■ kakovost zraka (poleti in pozimi) v povezavi s poten-

cialno večjo porabo biomase, merjenje koncentracij 
črnega ogljika

V Sloveniji je bilo z letom 2015 uvedeno cepljenje otrok 
s cepivom proti pnevmokoknim okužbam. Cepljenje 
se izvaja neobvezno pri otrocih, rojenih od oktobra 
2014 dalje, od dopolnjenih treh mesecev starosti 
dalje. V prvem letu starosti dobijo otroci 2 odmerka 
konjugiranega cepiva s presledkom vsaj enega meseca, 
v drugem letu starosti pa še en odmerek.

V navodilih za izvajanje Programa cepljenja in 
zaščite z zdravili je opredeljeno tudi cepljenje 
proti pnevmokoknim okužbam zaradi zdravstvene 
indikacije. V skladu z navodili je cepljenje priporočljivo 
za otroke, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, 
ledvic, jeter, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, 
sladkorno bolezen, polžev vsadek, nevro-mišično 
bolezen, ki povečuje tveganje za aspiracijo, sum na 
likvorfistulo ter bolezni in stanja, ki slabijo imunski 
odziv (vključene nekatere maligne neoplazme, nekatere 
bolezni krvi in krvotrvornih organov, presaditev 
krvotvornih matičnih celic ali notranjih organov), 
ter za otroke po ponovljeni invazivni pnevmokokni 

okužbi. Indikacijo za cepljenje v teh primerih postavi 
zdravnik ustrezne specialnosti.

Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom 
je priporočljivo tudi za vse druge otroke do petih 
let starosti, še posebej za otroke s ponavljajočimi se 
vnetji srednjega ušesa.

Cepljenje se plača iz sredstev obveznega zdravstve-
nega zavarovanja (OZZ).

Kako cepimo?
Cepimo v stegensko mišico pri dojenčkih in v deltoi-
dno mišico pri malih otrocih. Cepimo lahko sočasno z 
drugimi cepivi za otroke, skladno z veljavnim progra-
mom cepljenja, vendar ne na isto mesto.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na zdrav-
nika.

Pripravila Jerneja Žagar, povzeto po priporočilih Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje: Navodila in pripo-
ročila za cepljenje (2015).

TERENSKO DELO ŠTUDENTOV GEOGRAFIJE V 
LOŠKEM POTOKU

PRIPOROČILA ZA CEPLJENJE OTROK DO 5. LETA 
STAROSTI S KONJUGIRANIMI PNEVMOKOKNIMI CEPIVI

 ■ variabilnost prsti in vegetacije v povezavi s kmetij-
stvom in z zaraščanjem
 ■ popis vodnih virov, oskrba z vodo, poplave, smeri 

odtekanja vode, vpliv padavin na vodne razmere

Študentje in učitelji bodo nameščeni v Kulturno-turi-
stičnem centru v Loškem Potoku, od koder bodo odha-
jali na terensko delo na celotnem območju občine. Pri 
delu jim bodo pomagale tudi informacije gozdarjev, 
kmetijskih svetovalcev in domačinov. Večerni čas bo 
namenjen spremljevalnemu programu, ki ga bomo po 
dogovoru z učitelji organizirali v sodelovanju s poto-
škimi društvi. Dogovarjamo se za prijateljsko tekmo v 
malem nogometu med ekipama Potočanov in geogra-
fov, obisk etnografske zbirke, doživetje gozda ponoči. 
Dva učitelja bosta predstavila poljudno-strokovni pre-
davanji, in sicer o Kaliforniji (B. Repe) in potovanju 
okrog sveta (K. Natek). 

Vabimo vas, da se udeležite dogodkov, ki jih bomo 
organizirali v sklopu terenskega dela geografov, in da 
s študenti in učitelji delite svoje izkušnje in vedenje o 
Loškem Potoku. Naj iz Loškega Potoka ponesejo pri-
jetne spomine!

Blanka Bartol
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Po letu in pol dela Cerarjeve ekipe bi morali na mizi že 
imeti kakšen zahtevnejši dokument. Žal čas teče, reform, 
potrebnih zakonov ali drugih aktov pa ni in ni.
Resda beležimo gospodarsko rast, s katero se hvalijo 
predsednik vlade in njegovi ministri, a ta ni posledica 
njihovih ukrepov, ampak je predvsem zasluga prodornosti 
izvoznega gospodarstva, investicij gospodarstva, deloma 
pa tudi zasebne potrošnje. Vladnih investicij kljub temu, 
da so vse dosedanje vlade z njimi dvigovale gospodarsko 
rast, skorajda ni več, pa tudi črpanje EU-sredstev počasi 
usiha, kar pomeni, da ni zaznati praktično nobene »dodane 
vrednosti« Cerarjevega vladanja. 
Zadnje mesece nas vlada razveseljuje predvsem s kadro-
vanjem. Njihovi kadri na DUTB in SDH nas obogatijo s 
kakšno prepoceni prodajo (npr. Adria Airways, Paloma 
…), projektno ustanovljenim nizko kapitalskim »ad hoc« 
skladom iz davčnih oaz, pa z nakupom zavoženih zasebnih 
podjetij (npr. Sava Turizem) itd., vlada pa še z ustanavlja-
njem novih državnih podjetij, za katera zagotavlja visoke 
zneske ustanovnega kapitala (za Slovenski gozd 40 mio €, 
za 2TDK pa kar 200 mio €). Skratka, vlada krepi državno 
lastnino, ki je glavni vir korupcije, pranja denarja ter kazni-
vih dejanj in iz katere črpajo privilegirane elite in ozadja. 
Velika večina njih ima politično poreklo še v bivši državi.
Največ, kar zmore Cerarjeva vlada, je kakšna draga študija, 
s katero si kupuje čas in opravičuje neaktivnost.
Ta mesec smo poslanci SDS med ostalim predlagali tudi 
dva (2) zakona, s katerima smo predlagali nujne investicije 
na področju prometa – cestnega in železniškega. Zakona 
opredeljujeta prednostne koridorje, s katerimi bi skrajšali 
prometne poti, izboljšali prometno varnost, zagotovili 
enakomernejši razvoj države ... Marsikateri odsek na teh 

CERARJEVA KOALICIJA BREZ IDEJ

koridorjih je potrebno samo posodobiti, odpraviti ozko 
grlo, dokončati, odpraviti kakšno malenkost, druge je 
potrebno na novo umestiti v prostor, zgraditi obvoznice itd.
V tem programu sta tudi cesta Ljubljana–Petrina, na 
kateri je potrebno posodobiti promet mimo Ribnice, 
Velikih Lašč, Kočevja in predvsem Škofljice (umestiti 
in zgraditi obvoznice), in povezava od priključka na AC 
pri Novem mestu preko Kočevja, Ribnice, Sodražice in 
Cerknice do priključka na AC pri Uncu ter dokončanje 
proge do Kočevja, za kar se kljub naporom že nekaj let ni 
uspelo zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Do sedaj smo 
se vedno soočali z odgovori vlade, da naši predlogi niso 
celoviti in sistematični, pa da ni denarja, da je proračun 
omejen, čeprav tej vladi do sedaj ni bil noben problem 
zagotoviti denarja za banke, za dokapitalizacije državnih 
podjetij, za migrante in nastanitvene centre, za birokratske 
projekte in še za kaj. Naša ocena je, da je denarja, ki se zbira 
v proračunih ali je na razpolago na drugih virih, dovolj. 
Za gradnje in posodobitve se lahko nameni del dobička 
vseh gospodarskih družb v večinsko državni lasti s področja 
prometa in logistike (DARS, SŽ, Luka Koper, DRI, Kontrola 
zračnega prometa), lahko se namenijo nadomestila za 
služnosti, uporabnine za rabo infrastrukture, lahko so vir 
obstoječe koncesije in del trošarin za goriva in del kazni za 
prometne prekrške. Na razpolago pa so tudi sredstva EU-
skladov in EU-proračuna.
Žal je koalicija brez posebnih utemeljitev oba naša zakona 
zavrnila in posodobitve bodo morale počakati na boljše 
čase.
Zdaj so prioriteta migranti in predvsem tvit Janeza 
Janše.

Jože Tanko, poslanec SDS

VEČ DEMOKRACIJE ZA BOLJ NORMALNO SLOVENIJO

Evropa in Slovenija sta se znašli v viharnih časih. Po 
finančni in gospodarski krizi smo se prisiljeni soočiti še z 
milijoni migrantov in terorističnimi napadi v srcu Evrope. 
Vojna v Siriji in krutost Islamske države so z domov pregnali 
milijone ljudi. Ob pogledu na jokajoče otroke nihče ne 
more ostati ravnodušen. Vsakemu sočutnemu človeku 
se postavi vprašanje, kako pomagati tem ljudem. Osebno 
se mi je ob solidarnosti vedno zastavljalo tudi vprašanje, 
koliko ljudi lahko sprejmemo, kje jih nastaniti in kaj njihov 
prihod pomeni za varnost Slovenije. V NSi smo že večkrat 
zahtevali odgovore vlade o tem, kje in koliko migrantov bo 
nastanjenih, a jasnega odgovora žal še nismo dobili. 
Kljub naši solidarnosti moramo paziti na to, da zaradi 
pomoči drugim ne postavimo pod vprašaj naše ekonomske, 
zdravstvene in socialne varnosti. Prav tako nas izkušnje iz 
Nemčije in drugih evropskih držav, kjer so »multi-kulti« 
projekti spodleteli, opozarjajo, da je treba biti pri integraciji 
tujcev zelo previden. Trenutno je balkanska migrantska 
pot prekinjena. Vsi upamo, da bo makedonsko-grška meja 
sedaj ob začetku pomladi vzdržala pritisk. A problema s tem 
še nismo rešili. Vojna v Siriji in okoliških državah še traja, 
razmere so negotove. Krščanski demokrati vidimo rešitev 
v tem, da ljudem pomagamo čim bližje njihovi domovini. 
Tam je potrebno vzpostaviti mir in jim pomagati pri obnovi 
porušenih domov. Nobenega dvoma ni, da evropska ideja 
še živi, a potrebnega bo veliko truda in iskrenega pogovora, 

da bomo Evropsko unijo odprtih meja in svobode 
ohranili našim otrokom in vnukom. Tudi Slovenija je pred 
pomembnimi odločitvami. Razmajano gospodarstvo, 
nepravičnost in vedno večje razlike med revnimi in bogatimi 
so načele naše medsebojne odnose. Veliko ljudi mi pravi, da 
si želijo predvsem to, da bi živeli v normalni evropski državi, 
kjer sta pridnost in pošteno delo nagrajena.
Vlada Mira Cerarja je mnogim veliko obetala, a resničnih 
problemov ne uspe ali pa ne želi rešiti. Čistega vina pa si mo-
ramo naliti tudi na strani slovenske politične pomladi. Dej-
stvo je, da potrebujemo bolj korektne medsebojne odnose, 
več demokratičnosti, pa tudi verodostojne ljudi z vizijo, ki 
bodo znali in zmogli v javnosti zastopati naše vrednote. Le 
na ta način bomo pri ljudeh znova pridobili potrebno za-
upanje za pomembne družbene reforme, ki bodo norma-
lizirale našo ljubo Slovenijo. Demografske spremembe so 
neusmiljene in naš pokojninski in zdravstveni sistem bijeta 
plat zvona. Če se primerjamo z nekaterimi najuspešnejšimi 
evropskimi državami, pridemo tudi do sklepa, da imamo 
v Sloveniji izrazito previsoke davke in socialne prispevke, 
prav tako pa tudi preveč predpisov, ki so sami sebi namen.
Kot predsednica Nove Slovenije in krščanska demokratka 
želim povezovati ljudi, ki Sloveniji želijo dobro ter hočejo 
s poštenim delom našim otrokom zagotoviti lepšo priho-
dnost. Za uresničitev te zaveze se bom z vsem srcem trudila 
tudi v prihodnje.

Ljudmila Novak, predsednica NSi 
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LUBADAR V LETU 2015
Leta 2015 smo v Sloveniji za posek določili 2,15 mio 
m3 po lubadarju napadenih iglavcev, kar je največja do 
sedaj zabeležena količina. Na območni enoti Kočevje 
smo evidentirali za posek po vzroku podlubniki kar 
210.000 m3, kar nas med območnimi enotami uvršča 
na tretje mesto, takoj za Ljubljano in Postojno. Vendar 
pa sanacija ni bila izvršena v celoti, v Sloveniji je bilo 
posekanih 1,8 mio m3, na kočevski območni enoti 93 
% za posek določenega drevja. Zaradi mile zime in na-
padenega lesa, ki je ostal v gozdu, se bojimo, da bodo 
številke v letošnjem letu še višje, kar bi lahko privedlo 
celo do naravne katastrofe.

ROKI ZA SANACIJO SO DO 21 DNI OD PREJEMA 

ODLOČBE
Lastniki gozdov so dolžni redno pregledovati svoje 
gozdove. Večina lastnikov žal tega ne opravlja, tako 
revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije običajno 
sami začnejo uradne postopke pri odkritju lubadark. 
Lastniku z »Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in 
preventivnih varstvenih del v gozdovih« (odločba C) 
predpiše posek napadenih dreves s podlubniki in iz-
vedbo nujnih zatiralnih ukrepov, vključno z odvozom 
napadenega lesa iz gozda. Pravilnik o varstvu gozdov 
(Ur. l. RS, št.114/2009) določa izvedbeni rok do 21 dni 
po prejemu odločbe C. Dolžina oziroma predpisani 
čas sanacije je odvisen predvsem od razvojne stopnje 
podlubnikov in deloma tudi od količine lubadark in s 
tem realnega časa izvedbe sanacije.

ZA NEIZVEDBO SANACIJE LASTNIKI LAHKO 

PRIČAKUJEJO SANKCIJE
V primerih, ko lastniki ne bodo izvedli sanacije v pred-
pisanem roku, so že v prekršku, ki ga lahko gozdarski 
inšpektor v skladu s 16. točko 1. odstavka 79. člena v 
povezavi s 3. odstavkom 79. člena Zakona o gozdovih 
kaznuje z denarno kaznijo v višini 400–800 EUR. Kdor 
se ukvarja z gozdarsko dejavnostjo (pravna oseba ali 
samostojni podjetnik), je zagrožena globa za pravno 
osebo ali samostojnega podjetnika od 1.200 do 42.000 
EUR, za odgovorno osebo pravne osebe ali samostoj-
nega podjetnika je zagrožena globa od 600 do 2.000 
EUR.

Zavod za gozdove pa je dolžan izdati sklep o izvršbi 
na stroške lastnika ali pa sklep o izvršbi s prisilitvijo. 
V primeru izdaje sklepa o izvršbi po drugi osebi izvr-
šitelji na stroške lastnikov posekajo drevje in izvedejo 
vse zatiralne ukrepe – olupijo lubje na ponjavo in lubje 
sežgejo skupaj s podlubniki in vejami. Hlodi ostanejo 
v gozdu in zanje potem poskrbi lastnik. V primeru iz-
daje sklepa o izvršbi s prisilitvijo se lastniku naloži nov 
rok za izvedbo sanacije in zagrozi z denarno kaznijo 

PREPREČIMO NARAVNO KATASTROFO V GOZDOVIH

do višine 1.000 EUR v primeru neizvršitve sklepa. Z 
vsakim nadalje izdanim sklepom se kazen zvišuje, roki 
pa skrajšujejo.

POSKRBIMO ZA NAŠE GOZDOVE
Lubadar ne pozna parcelnih meja, zato se ob ugodnih 
razmerah hitro širi v bližnjo okolico. Skrb za gozdove 
tako ni samo stvar posameznega lastnika, ampak tudi 
lastnikov sosednjih parcel in vseh ostalih, ki gozdove 
obiskujemo. Zato pozivamo vse, da o opaženih luba-
darkah obvestijo revirnega gozdarja Zavoda za gozdo-
ve Slovenije.

Lastnikom svetujemo, naj resno in odgovorno pristo-
pijo k izvajanju vseh potrebnih ukrepov, ki bodo pre-
prečili širjenje nevarnosti za razširitev lubadarjev do 
katastrofalnih razsežnosti. Z rednim pregledovanjem 
in pravočasno sanacijo se bodo izognili vsem zapletom 
pri uradnih postopkih, ki niso prijetni in imajo tudi 
finančne posledice.

Žarišče smrekovih podlubnikov 
(foto: Mirko Perušek)

Zavod za 
gozdove 
Slovenije, 
območna 
enota 
Kočevje

Gozdarska 
inšpekcija, 
Inšpektorat 
RS za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo, 
lovstvo in 
ribištvo
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10. LICITACIJA VREDNEJŠIH SORTIMENTOV LESA

DVODNEVNI TEČAJ IZ VARNEGA DELA Z MOTORNO ŽAGO 
5.–6. MAJ 2016

ture še ni zagoto-
vilo nadpovprečne 
cene gorskega ja-
vorja, ta je odvisna 
predvsem od pro-
stornine, dolžine 
rebraste teksture 
ter višine in gosto-
te valov.

Zagotovo je od-
ločitev o udeležbi 
na licitaciji težka, 
saj ne moreš pred-
videvati, po kateri 
drevesni vrsti in 
po kakšni ceni bodo kupci povpraševali. Zanimiv je 
podatek, da za dobro četrtino hlodov ni bila dana niti 
ena ponudba za nakup. Ta les je potem lastnik odpe-
ljal (stroški) ali pa prodal po bistveno nižjih dnevnih 
cenah. 

Nekaj pa je gotovo: če je deblo močnejšega premera, 
ima kakšno posebno lastnost (npr. javor rebraš) ali je 
predstavnik redke drevesne vrste, bo pri kupcih zelo 
verjetno vzbudil zanimanje. Obrnite se na svojega re-
virnega gozdarja, ki vam bo svetoval, ali je drevo pri-
merno za licitacijo. Končna odločitev pa je lastnikova, 
saj je udeležba na licitaciji povezana s stroški prevoza 
in licitacije.

Med našimi lastniki velja zmotno prepričanje, da pri 
nas tako dragocena drevesa ne rastejo. Najlepši dokaz 
za to je lastnik iz gozdnogospodarske enote Sodražica, 
ki je travniški (košat) gorski javor želel zrezati v drva. 
Na priporočilo gozdarja je na licitacijo odpeljal hlod, 
dolg 3,1 m, premera 71 cm, in zanj na licitaciji iztržil 
kar 5.767 €.

Pavle Košir
Zavod za gozdove

KE Travna gora

Društvo lastnikov gozdov Mislinjska dolina in Zve-
za lastnikov gozdov Slovenije sta v sodelovanju z Za-
vodom za gozdove Slovenije letos pozimi v Slovenj 
Gradcu organizirala že 10. licitacijo vrednejšega lesa. 
Kar 400 lastnikov je pripeljalo rekordnih 2300 hlodov 
različnih drevesnih vrst. Tudi iz naše območne enote 
Kočevje se je licitacije s svojimi hlodi udeležilo doslej 
največ lastnikov. Kupci lesa so prišli iz Slovenije, Av-
strije, Nemčije, Italije in Hrvaške. 

Največ povpra-
ševanja je bilo po 
smreki, vendar je 
najvišjo ceno do-
segel hlod gorske-
ga javorja, dolg 
4,5 m, premera 
68 cm, kubature 
1,63 m3. Lastnica 
iz Savinjske doline 
je zanj prejela kar 
12.350 € (oziroma 
7.555 €/m3). Gle-
de na prejšnja leta 
se je povečalo tudi 
povpraševanje po 

hlodih hrasta, smreke, hruške in jablane. Slabše povpra-
ševanje je bilo po hlodih bukve, velikega jesena, češnje, 
lipe, oreha, macesna in kostanja. Gledano na splošno so 
visoko ceno dosegali predvsem hlodi večjih premerov 
pri vseh drevesnih vrstah, razen pri slivi. Kot novi vrsti 
sta se letos na licitaciji pojavila cedra in bršljan.

Vsi hlodi gorskega javorja, ki so dosegli izjemne cene, 
so bili t. i. javorji rebraši (javorjev les ima zaradi zuna-
njih vplivov posebno rebrasto teksturo), ki so trenutno 
zelo iskani v pohištveni industriji in pri izdelavi glasbil. 
Cena javorja rebraša je bila nad 1.000 €/m3, cena obi-
čajnega gorskega javorja pa je segala med 100 in 250 €/
m3. Potrebno je poudariti, da prisotnost rebraste teks-

Gorski javor rebraš – kapitalec iz naših 
koncev

V prodajo je bilo ponujenih 2300 hlodov, 
tri četrtine jih je našlo novega lastnika. 

Zavod za gozdove Slovenije v okviru Programa razvoja 
podeželja organizira dvodnevni tečaj iz varnega dela 
z motorno žago, ki bo v četrtek in petek, 5. in 6. maja 
2016, med 8. in 16. uro. Tečaj je brezplačen. Udele-
ženci morajo imeti poleg motorne žage še svojo lastno 
osebno varovalno opremo (hlače z vlakni proti vrezu, 

obutev, zaščitne rokavice in čelado z zaščitno mrežo 
in glušniki). Prijave zbiramo na Zavodu za gozdove 
Slovenije v Loškem Potoku in Dragi (Stanko Anzeljc, 
tel. 041 657 363, Zlatko Malnar, tel. 041 657 371), kjer 
dobite tudi dodatne informacije. Zaželene so lastne de-
lovne izkušnje, ki pa niso pogoj za udeležbo. Prijavite 
se čim prej, saj je število mest omejeno. 

Zavod za gozdove Slovenije
KE Travna gora
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ČEBELE IN OPRAŠEVANJE

ZAGOTAVLJANJE ČEBELJIH PAŠ IN SAJENJE MEDOVITIH 
RASTLIN

V sosednji Avstriji pridelovalci sadja čebelarjem 
plačujejo za opraševanje, prav tako pa tudi v Nemčiji 
in ponekod drugod po Evropi ter seveda v ZDA. 

Pri vsem delu s čebelami pa ne gre samo za hrano, če-
belje pridelke in kot najpomembnejše – za opraševa-
nje, ampak tudi za ohranjanje biodiverzitete, torej za 
ohranjanje narave, raznovrstnega okolja oz. biotske 
pestrosti in drugih dejavnikov življenja. Zaradi vseh 
teh nalog naše avtohtone čebele kranjske sivke v Slove-
niji živi več kot 22.000 različnih vrst organizmov, to pa 
našo državo po mnenju številnih strokovnjakov uvršča 
med naravno najbogatejša območja v Evropi. Glede na 
zdajšnje število čebeljih družin v Sloveniji se nam za 
kakovosten opraševalni servis, ki nam ga brezplačno 
zagotavljajo čebelarji s svojimi čebelami, za zdaj še ni 
treba bati. 

Jure Justinek, ČZS, info: jure.justinek@czs.si

V naravi že od nekdaj obstaja soodvisnost med rastli-
nami in njihovimi opraševalci, zlasti čebelami, tako 
da ene brez drugih ne morejo preživeti. Poznamo več 
načinov opraševanja ali polinacije, vendar je najpo-
membnejši tisti, ki ga opravljajo čebele. Te žuželke na 
rastlinah poleg medičine, ki jo potrebujejo za energijo, 
nabirajo tudi cvetni prah, ki ga zaradi velike vsebnosti 
beljakovin in rudnin nujno potrebujejo za svoj razvoj. 
Rastline, ki rastejo pri nas, delimo na žužkocvetke in 
vetrocvetke. Največ rastlin, pomembnih za pridelavo 
naše hrane, je žužkocvetnih, te pa so odvisne od opra-
ševalcev. Vetrocvetke opraševalcev načelno ne potre-
bujejo. Cvetovi večine žužkocvetnih rastlin so najra-
zličnejših barv in oblik. Za uspešno razmnoževanje 
določene rastlinske vrste mora biti izmenjana dedna 
snov, in sicer tako, da zrnce cvetnega prahu iz prašni-
kov preide na brazdo pestiča. Opraševanje je torej pre-
nos cvetnega prahu z ene rastline iste vrste na drugo. 
Uspešen prenos cvetnega prahu z ene rastline iste vrste 
na drugo je torej mogoč samo z opraševalci, med temi 
pa so najpomembnejši prav čebele. 

Pomen in vrednost 
opraševanja

Čebele torej oprašijo 
večino rastlin ter s 
tem zagotovijo hrano 
ljudem in živalim, 
zato ne pretiravamo, 
če rečemo, da je vsaka 
tretja žlica svetovne 
hrane odvisna od 
čebel. Po ugotovitvah 
znanstvenikov točne 

vrednosti opraševanja, ki ga v Sloveniji brezplačno 
opravijo čebele, ni mogoče izračunati, ocenjeno pa je, 
da je ta vrednost od 15 do 30-krat večja od vseh čebeljih 

Zagotavljanje čebeljih paš

Povečevanje števila prebivalstva in zaradi tega tudi vse 
večja poraba hrane postaja vse hujši svetovni problem. 
Pridelovalci hrane se na to odzivajo z intenzivnejšim 
kmetijstvom in večjo pridelavo hrane na enaki površi-
ni. Posledica tega je, da izgubljamo travnike, gozdove 
in druga območja, ki so bila nekdaj vir hrane za opra-
ševalce in druge živalske vrste. Pri nas je to opaziti na 
poljih, ki so posejana z monokulturami, in na travni-
kih, ki so redno pokošeni, tako da na njih ni več cvetja. 
Prav tako je to tudi posledica intenzivne zaščite kultur 
z najrazličnejšimi škropivi, gojenja novih, neznanih in 
nepreizkušenih sort rastlin, tudi gensko spremenjenih 
ali vsaj ozko selekcioniranih, ter zmanjševanja površin, 
na katerih čebele najdejo hrano. Posledica tega je, da so 

čebele vse bolj ogrožene, saj jim narava, ki smo jo spre-
menili, ne zagotavlja več hrane vse leto. 

Kako lahko vsi skupaj pomagamo?

Čebelam je treba pomagati s sajenjem medovitih rastlin, 
predvsem avtohtonih. K temu lahko pripomore vsak od 
nas in tako čebelam pomaga preživeti. Na svoj cvetlični 
in zelenjavni vrt, na balkone in v cvetlične lončke po-
sadimo medovite rastline, lokalne oblasti pa jih lahko 
sadijo na javnih površinah. Te rastline dajejo čebelam 
medičino in cvetni prah, nas pa bodo razveseljevale s 
cvetjem in svojo lepoto. Treba je le izbrati prave sorte, 
tako da bomo prijetno združili s koristnim, da bo torej 
lepo za naše oko in koristno za čebele. 

pridelkov skupaj! Ker čebele dandanes same v naravi 
niso več sposobne preživeti niti ene zime, je torej delo 
slovenskih čebelarjev plemenito in družbeno koristno. 
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Katere medovite rastline, ki privabljajo čebele, lahko 
posadimo na domačem vrtu in na javnih površinah? 

Pomembnejše rastline za čebele so: leska, zvončki, tro-
bentice, žafrani, vrbe, telohi, rese, divja češnja, vse za-

čimbnice in dišavnice, vse 
sadno drevje, oljna ogr-
ščica, akacija, lipa, javor, 
kostanj, sončnica, ajda, 
facelija in druge. Precej je 
tudi rastlin, ki jih gojimo 
kot okrasne in so prav tako 
koristne za čebele. S saje-
njem avtohtonih in okras-
nih cvetočih rastlin lahko 
precej pripomoremo k oh-

ranitvi čebel. Na svoje vrtove sadimo medovite trajnice, 
kot so: skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, nageljčki, 
plamenka, grenik, teloh, jesenska astra, rudbekija, orli-
ca, srčki, potonika, plahtica, ivanjščica, lilija, maslenica, 
ostrožnik, ameriški slamnik, rman, jetičnik, jesenska 
anemona, kamnokreč, šmarnica, krvomočnica, hosta, 
hermelika, homuljica, jeglič, netresk in številne dru-
ge. S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v prelepih 
barvnih odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno na-
birale medičino in cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin 
so zelo medovite vse začimbnice in dišavnice, ki jih je 
prav tako koristno imeti na vrtu. To so predvsem žaj-
belj, origano, bazilika, vse vrste met, hermelika, timijan, 
pelin, melisa in številne druge. Če imamo na vrtu veliko 
prostora, lahko zasadimo večje medovito grmičevje in 
drevesa, ki nam ne bodo samo popestrila okolice doma, 
ampak bodo privlačna tudi za čebele. Od grmov lahko 
sadimo dišeče vrtnice, leske, ribez in kosmulje, vse vrste 
vrb oziroma mačic, liguster, hibiskus, vse vrste drenov 
in kovačnikov ter druge. Od dreves pa lipo, divjo češnjo, 
pravi in divji kostanj, evodijo, japonsko soforo, cigaro-
vec, tulipanovec, amorfo, gledičijo ter seveda številne 
druge. Z avtohtonimi rastlinami je mogoče urediti vrt, 
ki bo prijazen do čebel, saj bodo v njem vedno našle ne-
kaj paše, hkrati pa nam bo v lep okras in ponos. 

katere cvetovi so modre barve, saj je njena vegetacij-
ska doba kratka. Čebelam ponuja veliko medičine in 
cvetnega prahu. Po cvetenju rastlino preprosto podorje-
mo in s tem obogatimo tla s humusom. Prav tako lahko 
sejemo vse vrste detelj, ki so zelo medovite rastline. Tudi 
te lahko po cvetenju podorjemo in na ta način obogati-
mo prst predvsem z dušikom, lahko pa jih pokosimo in 
uporabimo za krmo živalim. Zelo koristne so buče, ki 
dajejo veliko cvetnega prahu zlasti jeseni, ko ga čebele 
najbolj potrebujejo. Semena buč lahko pozneje upo-
rabimo za izdelavo olja. Koristne so tudi sončnice, saj 
čebelam ponujajo cvetni prah in nektar, po cvetenju pa 
precej izboljšajo strukturo tal in jih obogatijo s humu-
som. Sejemo lahko še oljno ogrščico ali mak, kajti obe 
rastlini dajeta čebelam hrano. Največje možnosti vseka-
kor ponuja ajda, ki smo jo v zadnjem obdobju kar neko-
liko zapostavili, vendar se v zadnjih letih to spreminja. 
Ajdo sejemo poleti, in ko zacveti, čebele na njej nabirajo 
nektar in cvetni prah. Ko dozori, jo lahko požanjemo in 
zmeljemo v moko. Njive morajo biti vedno zelene, saj 
za vse letne čase obstajajo rastline, ki so koristne za tla, 
čebelo in ne nazadnje tudi za kmeta. 

Kaj pa lahko naredijo tisti, ki imajo zgolj kako 
cvetlično korito?

V cvetlična korita in lončke lahko sadimo vse vrste 
začimbnic in dišavnic ter najrazličnejše cvetje. Naj jih 
navedemo le nekaj: nizka sončnica, limonski ožep, 
poletna astra, okrasna facelija, ameriški slamnik, dišeči 
grah, kapucinka, limonska monarda, mehiška cinija, 
boreč, zlati šeboj, dalija, kana, verbena, ognjič, kozmeja 
in seveda še številne druge. 

Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije je nujno razglasiti 
čebelo za ogroženo živalsko vrsto ter sprejeti vse 
potrebne ukrepe za njeno zaščito. Glede na to je treba 
sprejeti zakonodajo, ki bo spodbujala sajenje avtohtonih 
medovitih rastlin, saj bodo te čebelam omogočale pašo, 
hkrati pa bomo na ta način ohranjali avtohtono rastlinje 
in s tem tudi biotsko pestrost. Ne nazadnje se moramo 
vsi zavedati vsestranskega pomena čebel, še posebej 
njihove vloge pri opraševanju, saj brez čebel ne bo 
hrane, pa tudi vloge čebeljih 
pridelkov kot zdrave in 
varne hrane. Podrobnejši 
seznam medovitih rastlin je 
na voljo na ČZS. 

Zakoni, ki veljajo v čebelji 
družini, so lahko zgled za 
vse nas. Spoštovanje, pri-
padnost, odgovornost do 
svojih in skupnih nalog so 
temelji za njihovo preživet-
je, pa tudi temelji za preži-
vetje narave. Prej ko bomo 
to spoznali tudi ljudje, več-
ja je možnost, da rešimo ta 
naš svet.

Jure Justinek, ČZS info: jure.justinek@czs.si

Katere medovite rastline lahko posadimo na večjih 
kmetijskih površinah, denimo na njivah? 

Na večjih površinah je še precej neizrabljenih možnos-
ti. Rastlin, ki jih lahko zasadimo na njih, je precej, vse 
pa so poleg tega, da čebelam omogočajo pašo, koristne 
tudi za tla, saj izboljšujejo rodovitnost. Navadno je v 
poletnem obdobju precej njiv praznih, vendar jih lahko 
zasejemo. Tako lahko kadar koli v letu sejemo facelijo, 
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Po več kot štirih mesecih priprav in samega izvajanja 
akcije Pomagajmo za življenje smo člani Lions kluba 
Ribnica poslanstvo našega delovanja predstavili šir-
ši javnosti na dobrodelnem koncertu dne 12. 3. 2016 
v športnem centru v Ribnici. Ves čas izvajanja akcije 
smo intenzivno sodelovali s predstavniki krajevnih 
skupnosti, gasilskih društev in zlasti naših podporni-
kov, županov občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in 
Velike Lašče. Ljubiteljska kultura, združena s profesio-
nalno, je ponudila vrhunske umetniške užitke. Sode-
lovali so Folklorna skupina Velike Lašče, Tamburaški 
orkester Sodražica, Folklorna skupina Grmada, Ljoba 
Jenče, Nonet Vitra in Prifarski muzikanti. Povezovalec 
prireditve Medard Pucelj je poskrbel za hudomušno 
igrivost in negovanje bogastva ribniškega narečja. 

DOBRODELNA AKCIJA LIONS KLUBA RIBNICA – 
POMAGAJMO ZA ŽIVLJENJE Z DEFIBRILATORJI

LOKALNE NOVICE

dosedanjo akcijo so se pokrile zastavljene prioritetne 
potrebe za nabavo AED v občini Ribnica za Grčarice, 
Rakitnico, Sv. Gregor in Velike Poljane ter potrebe 
v občini Velike Lašče za Turjak in Rob, v občini 
Sodražica za Sodražico in Goro ter v občini Loški 
Potok za Hrib in Podpresko. Akcija zbiranja sredstev 
še ni zaključena, ker je v širši skupnosti občin še več 
potreb po AED. V načrtu je vključitev aparatov v javno 
mrežo AED ter povezava z nujno medicinsko pomočjo 
(112) in s prvimi posredovalci pomoči na terenu. 
Akcija se bo zaključila s pomočjo Iniciative za AED z 
usposabljanjem čim širšega kroga ljudi na terenu, otrok 
v višjih razredih osnovnih šol ter prvih posredovalcev, 
ki bodo tudi neposredno povezani z dispečerskimi 
centri prve pomoči. Za ustrezno usposabljanje pa bo 
LK Ribnica kupil tudi lutko s šolskim defibrilatorjem.

S svojo prisotnostjo so prireditev počastili visoki go-
stje, naj izpostavimo predvsem guvernerja Zveze Li-
ons klubov Distrikt 129 Slovenija Branka Dolenca, ki 
je vsem prisotnim v svojem govoru nazorno pojasnil 
poslanstvo delovanja Lions klubov. Povabilu so se 
odzvali člani botrskega društva Novo mesto ter prija-
teljskega društva Trebnje in Novo mesto.

Po himni lionsov v izvedbi Noneta Vitra je guverner 
Distrikta Slovenija podelil priznanja zaslužnim čla-
nom kluba. Priznanje sta prejeli Olga Tanko za aktivno 
sodelovanje in predano vodenje kluba v preteklem letu 
in Mirjam Trdan za vodenje dobrodelnih prireditev 
v zadnjih treh letih in uspešno zbiranje donatorskih 
prispevkov. Alojziji Zakrajšek, ustanovni članici in 
aktualni predsednici, je guverner podelil priznanje za 
uspešno vodenje kluba. S strani predsednice LK Ribni-
ca je priznanje prejela Duška Hočevar Mihelič, tajnica 
in aktivna članica na področju obveščanja javnosti o 
naših dobrodelnih aktivnostih. Nevenka Turk Kraljič 
sicer ni članica kluba, a je prejela posebno priznanje 
za občane z večkratnim izkazanim čutom za dobrodel-
nost in pomoč pri organizaciji dobrodelnega koncerta.

Guverner Distrikta Slovenija Branko Dolenc s prejemnicami nje-
govih priznanj (Alojzija Zakrajšek, Mirjam Trdan in Olga Tanko)
ter povezovalec Medard Pucelj

Ljoba Jenče, pevka, pravljičaarka iz zbirateljica

Prireditev je bila del akcije, s katero je Lions klub 
Ribnica s pomočjo donatorjev zbral zadostna sredstva 
za nakup več kot desetih defibrilatorjev (AED) in 
tako presegel planiran finančno zelo zahteven projekt, 
vreden več kot 22.000 EUR. AED je aparat, ki rešuje 
življenja, ko ponovno požene srce. Poudariti moramo, 
da obstajajo zvesti donatorji, ki ob vsaki humanitarni 
akciji nesebično priskočijo na pomoč. Seznam 
donatorjev je dolg, več kot 70 jih obsega, zato bom na 
prvem mestu omenila tri, ki so praktično kupili kar 
štiri aparate: dva INOTHERM d. o. o. pod vodstvom 
direktorice Verice Šenk, z namenom namestitve enega 
v občini Ribnica in drugega v občini Loški Potok, za 
več kot enega je prispevalo denar podjetje YASKAWA 
RISTRO pod vodstvom direktorja in ustanovnega 
predsednika Lions kluba Ribnica Huberta Kosler, 
LESOJ d. o. o. z direktorjem Jožetom Oražmom pa 
je podaril defibrilator domačemu kraju, Rakitnici. Z 
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ZGODOVINA RIBNIŠKE IN KOČEVSKE POLICIJE

Muzej Ribnica je v letu 2015 na povabilo Muzeja slo-
venske policije, Pokrajinskega muzeja Kočevje in Poli-
cijske postaje Ribnica pristopil k skupnemu projektu – 
gostovanju razstave Muzeja slovenske policije Utrinki 
iz zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes. 
V Pokrajinskem muzeju Kočevje in Muzeju Ribnica 
smo pripravili lokalne dopolnitve. Razstava je že go-
stovala v Pokrajinskem muzeju Kočevje, sedaj je na 
ogled v Ribnici.

Osrednji prostor na razstavi je namenjen predstavitvi 
razvoja policije na območju Policijske postaje Ribnica. 
Vsebinsko je ta del sestavljen iz 4 sklopov. Najprej se 
predstavljajo orožniške postaje. Ali ste vedeli, da je Lo-
ški Potok svojo orožniško postajo dobil že na podlagi 
prvega zakona o orožništvu iz leta 1850? Temu sledi 
pregled razvoja Postaje milice Ribnica, ki so ji leta 1956 
pridružili do takrat samostojno Postajo milice Loški 
Potok. Prav poseben del je namenjen kratki predsta-
vitvi karierne poti Ivana Gradiča, saj je prehodil pot 
od miličnika do komandirja Postaje milice Ribnica. 
Ribniški del se zaključuje s Policijsko postajo Ribnica, 
ki danes pokriva območje občin Ribnica, Sodražica, 
Loški Potok in Velike Lašče.

Razstava je na ogled v Rokodelskem centru Ribnica 
do 4. junija 2016. V jesenskih mesecih bo gostovala v 
Loškem Potoku, kjer bo poseben poudarek namenjen 
lokalnim dopolnitvam. Zato vse vas, ki hranite gradi-
vo, povezano z orožniki, milico ali policijo (fotografije, 
dokumente in predmete), prosim za pomoč pri razi-
skavi. Dosegljiva sem na e-naslov vasja.pavlin@guest.
arnes.si in po telefonu 041/847-840.

Vasja Pavlin, kustosinja Muzeja Ribnica

Foto: Marko Modrej 

UTRINKI IZ ZGODOVINE SLOVENSKE POLICIJE OD LETA 
1850 DO DANES

LOKALNE NOVICE

Še dolgo v noč so ob sproščenem pogovoru ob vrhun-
skih slaščičarskih stvaritvah pridnih rok lionk ribni-
škega kluba in drugih podarjenih dobrotah ter dobri 
kapljici donatorjev uživali življenje dobri ljudje, zdru-
ženi s skupno željo – 'pomagati za življenje z defibri-
latorji'.

Pripis: Akcija še poteka, tako da lahko podjetja, 
zasebniki ter občani še vedno darujete z nakazilom na 
račun Lions kluba Ribnica, št: SI56031141012788733, 
sklic 12-03-2016.

Vsem dosedanjim donatorjem pa se javno zahvaljuje-
mo, to so:
INOTHERM d. o. o. Prigorica, Yaskawa Ristro d. o. o. Ribnica, 
Lesoj d. o. o. Rakitnica, Občina Ribnica, Občina Sodražica, 
Občina Loški Potok, Občina Velike Lašče, Riko d. o. o. Ljubljana, 
Defib Podružnica v RS Grosuplje, Triglav d. d. Ljubljana, Dafin 
d. o. o. Ribnica, Adriatic Slovenica d. d. Koper, Deta & Co d. 
o. o. Ribnica, PGD Sveti Gregor, PGD Velike Poljane, PGD 
Grčarice, PGD Sodražica, PGD Gora, Vibor d. o. o. Ljubljana, 
Ambrožič Andrej s. p. Velike Poljane, Alebon d. o. o. Ljubljana, 
Gemax d. o. o. Ljubljana, Posestvo Ugar d. o. o. Ribnica, Riko 
Ekos d. o. o. Loški Potok, Deželna banka Slovenije d. d., Nova 
Ljubljanska banka d. d. Ljubljana, Andotehna d. o. o. Ribnica, 
J.U.A. Frischeis d. o. o. Ljubljana, Griffing d. o. o. Rakitnica, 
Fragmat d. o. o. Sodražica, Leles d. o. o. Ribnica, Anis Trend 

d. o. o. Loški Potok, Leokom d. o. o. Sušje, Žužek - Les d. o. o. 
Velike Poljane, Toki Jože Tomaževič s. p. Semič, Kuss d. o. o. 
Ribnica, Bitis d. o. o. Ribnica, Ster-les posek in spravilo lesa 
Loški Potok, Parketarstvo Pogorelec s. p. Nova Gorica, Riko 
team d. o. o. Ribnica, Riko KOR d. o. o. Ribnica, Papilos d. o. o. 
Sodražica, Koving d. o. o. Hrovača, družina Zgonc Sodražica, 
Marija Levstek s. p. Loški Potok, Lekarna Ribnica, Gostilna 
pri Kapcu Travnik, Rotis d. o. o. Trzin, Levstek transport s. 
p. Rakitnica, Košček d. o. o. Veliki Osolnik, Zafram Anton 
Zbačnik s. p. Podklanec, družina Lesar Ribnica, BS Gradbenik 
d. o. o. Ribnica, Čampa Gregor s. p. Velike Poljane, Arts d. o. 
o. Ribnica, Kovinarstvo Ivanetič d. o. o. Semič, Toaza d. o. o. 
Andol, Lesoj Energetika d. o. o. Rakitnica, Agrarna skupnost 
Lazec Draga, Varma Hočevar Mateja s. p. Rakitnica, Adonis 
Obrstar Andreja s. p. Ribnica, Siples Janez Prijatelj s. p. Velike 
Poljane, Atros Trdan Alojz s. p. Sušje, Radio Univox, Radio 
Urban, Alpe - Alojz Petrič s. p. Sodražica, Cvetličarna Požar 
Kočevje, Vinska klet Goriška brda, Vinakoper d. o. o. Koper, 
Dana d. o. o. Mirna, Costella d. d. Fara, Celjske mesnine d. d. 
Celje, Mercator IP d. o. o. Ljubljana, Don Don d. o. o. Grosuplje, 
Mlekarna Celeia d. o. o. Petrovče, Gostilna in picerija Harlekin 
Ribnica, Gorše prevozi Gorše Edvard s. p. Zapotok, Alojzij 
Pugelj s. p. Ribnica, Lovska družina Dolenja vas, Debeljak d. o. 
o. Vinice, Govže Vilma s. p. Sušje, Tekavec Frančiška, Hrovača.

Predsednica LK Ribnica
Alojzija Zakrajšek
Foto: Blaž Lonjak
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Stran društva upokojencev

Tudi tokrat začenjam s pesmico naše članice Fani De-
beljak. Primerna je za ta čas in opominja nas na to, 
da se le enkrat živi. Res je tako. Zato moramo ta čas, 
ki nam je dan, dobro izkoristiti. Poleg dela moramo 
poskrbeti tudi za svojo dušo in za dobro počutje. Zato 
so delavnice ročnih del, ki potekajo enkrat tedensko 
v DSO Loški Potok na Hribu, ravno pravšnja sprosti-
tev. Delavnice potekajo v res dobrem vzdušju in tako je 
bilo tudi na delavnici ´kuhelnov´, ki smo jo pripravili 
v pustnem času. 

DELAVNICA PEKE »KUHELNOV« 

 ■ ščep soli

 ■ moka po potrebi

Vse, kar smo na delavnici pripravili, so naslednji dan 
Povasjenke odnesle varovancem v dom starejših obča-
nov – DSO na Hribu. 

OBISK POVASJENK V DSO

Naše Povasjenke so ob kulturnem prazniku in v času 
pusta obiskale varovance DSO. Pripravile so jim kul-
turni program: zapele in zaigrale kar nekaj pesmi, reci-
tirale in zaigrale skeč. Po prireditvi smo vsem razdelile 
´kuhelne´, jim postregle s pijačo in z njimi poklepetale. 

POMLAD SE VRNE

Pomlad se je vrnila,
vse že zeleni,

se kukavica oglaša,
le tebe več ni.

Oživela je narava,
drevje že brsti,

ptičje žvrgolenje
že zjutraj se glasi.

Prebudijo se čebele,
jih cvetke vabijo,

od jutra do večera
se v čašicah napajajo.

Radostna vsa pomlad 
se vrne,

vse mladostno oživi,
a življenje naše 

se ne vrne,
le enkrat se samo živi.

4. februarja smo imeli v OŠ dr. 
Antona Debeljaka delavnico 
peke ´kuhelnov´ in krhkih flan-
catov. Predsednica je pokazala, 

kako pripravi krhke flancate na strojček za re-
zance, Majda Levstek, Albina Levstik in Marija Slavec 
so pripravile in scvrle res veliko ´kuhelnov´. Izmenjale 
smo si recepte in ugotovile, da ima vsaka svojega. Pri 
vsaki hiši imajo svoj recept, prav vsi, ki smo poskusili, 
so bili odlični. 

Pri Šuštarjevih v Travniku gospodinja Majda in seveda 
naša aktivna članica ´kuhelne´ pripravi po spodnjem 
receptu: 

 ■ 3 jajca (iz beljakov naredi sneg)

 ■ 3 žlice ruma

 ■ 3 žlice belega vina

 ■ 3 žlice kisle smetane

OBISK 90-LETNIC V TRAVNIKU IN V RETJAH 

Letos sva bili s predsednico že drugič, pa se je leto ko-
maj pričelo, na obisku pri 90-letniku. Ja, letos bo kar 
sedem naših članov praznovalo okrogli jubilej, 90-le-
tnico rojstva. Tokrat naju je pot vodila h gospe Ivani 
Rus, Pavletovi po domače.

S predsednico sva ji podarili malenkost in pa seveda 
šopek rož iz krep papirja. Vidi se, da ima rožice rada, 
saj jih je polna kuhinja. Že takoj ob prihodu nama 
pove, da ima trinajst pravnukov, da ima tri otroke – 
Marijo, Franceta in Ivana. Sedaj, ko so ji moči malo 
popustile, pohvali snaho Stanko, da ji veliko pomaga. 
Še vedno si sama nekajkrat na teden tudi skuha, na pri-
mer močnik in mleko ali pa kislo zelje – to ima najraje. 
Še vedno jo domači vsako nedeljo odpeljejo k maši. 
Pravi, da malo slabše sliši in vidi. Še vedno prebere 
Ognjišče in Prijatelja, pa seveda ne gre brez Družinske 
pratike. Televizije zadnje tedne ne gleda več, pravi, da 
prehitro in preveč govorijo. 

Tudi ona se spominja svoje mladosti, grozot vojne in 
pomanjkanja. Preden se je poročila, je prav tako žive-
la v Travniku, Krajčeva je bila. Po vojni je bila pet let 
furmanka, potem pa gospodinja. 
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 Gospa Ivana

Gospa Danijela

Klepet ob soku in domačih piškotih je kar prehitro mi-
nil. Še enkrat, gospa Ivana – vse najboljše in najlepše, 
veliko sreče in pa obilo, obilo zdravja Vam želimo. Kot 
smo se dogovorili, se vidimo ob vašem naslednjem 
okroglem jubileju. Na zdravje!

V začetku marca, 5. marca, je dopolnila 90 let tudi Da-
nijela Car, po domače Zajča iz Retij. Iz svoje sobice je 
prišla nasmejana in dobre volje, pa čeprav si pri hoji 
pomaga s hojco, saj si je v septembru zlomila kolk. 
Točno se spomni datuma, saj je nesrečno padla ravno 
dan pred srečanjem 80-letnikov, ki smo ga organizirali 
v KTC-ju. Pa tako rada bi prišla, toda nesreča nikoli 
ne počiva. 

Lepo se mi zdi, ko slišim, da »ta mlade« tako lepo 
skrbijo za starše. Pohvali snaho Jožo, da ji vsak dan 
skuha in opere, prav lepo se razumejo in spoštujejo, 
kar se vidi med pogovorom. 

Nazdravili smo z domačim orehovcem in piškoti. Na 
zdravje, gospa Danijela, želimo Vam še mnogo, mnogo 
zdravih let. 

OBČNI ZBOR 2016

Občni zbor smo imeli letos v društvu v nedeljo, 6. 
marca, v KTC-ju na Hribu. V KTC-ju zato, ker so naši, 
društveni prostori že nekaj let premajhni za toliko ude-
ležencev, česar smo zelo veseli. Letos se nas je zbralo že 
več kot 80. 

Predsednica je na začetku pozdravila vse člane in 
goste, še posebej pa člane, ki so se nam pridružili v 
letošnjem letu. Iz PZDU Dolenjske in Bele krajine iz 
Novega mesta je prišel podpredsednik zveze Dušan 
Kraševec, ki je tudi predsednik Društva upokojencev 
Dolenjske Toplice, prisotni so bili tudi predstavniki 
in predsednika iz Društev upokojencev Draga in 
Sodražica. Kot lani smo tudi letos pogrešali našega 
župana oziroma predstavnika Občine Loški Potok. 
Veseli bi bili obiska z občine in že sedaj pozivamo 
župana, da se nam naslednje leto le pridruži in spozna 
delo in delovanje našega društva. 

Na dan 31. 12. 2015 je imelo naše društvo 204 člane, v 
letu 2015 je v društvo pristopilo 7 novih članov. 

V letu 2015 so se poslovili od nas člani: Jože Vesel, 
Stanislava Starc, Anton Mohar, Franc Debeljak, Alojz 
Debeljak, Franc Knavs, Francka Montanič, Vinko 
Bambič, Alojz Debeljak in Pavel Šega. Naj jim bo lahka 
domača zemlja. 

Najstarejši član društva po letih je Pavla Knavs iz Ma-
lega Loga 27, rojena leta 1920, po stažu pa Mihaela Ža-
gar, Travnik 67, ki je naša članica od leta 1972, to je že 
44 let. 

V letu 2015 smo realizirali vse naloge, kar se tiče re-
dnega poslovanja društva. V občinsko glasilo Odmevi 
smo redno objavljali članke, nosili prapor in poslali če-
stitke za okrogle obletnice našim članom. Imeli smo tri 
sestanke upravnega odbora. Prijavili smo se na razpis 
Občine Loški Potok za finančna sredstva. Organizirali 
smo tri izlete in pripravili tri razstave: v marcu »Suho 
cvetje in rože iz krep papirja«, v septembru »Stari čaj-
niki« in v decembru »Župneki«. Tudi vsakemu novo-
rojenčku Loškega Potoka smo podarili par copatk, ki 
so jih starši prejeli na občini, ko so oddali vlogo za en-
kratno denarno pomoč ob rojstvu novorojenca. Vsak 
torek, razen med šolskimi počitnicami, smo imeli v 
DSO Loški Potok delavnice ročnih del. Več kot 10-krat 

Tako pravljično se mi je zdelo, ko je povedala, da je bila 
deseti otrok, štirje fantje in šest deklet je bilo pri Zajčih 
in kot najmlajša je ostala na domu. Pravi, da je bilo 
hudo med vojno, v njeni mladosti, ravno takrat, ko bi 
moralo biti najbolj »luštno«. 

Ima tri otroke, sedem vnukov in osem pravnukov. Dan 
preživi ob radiu Ognjišče in televiziji, kjer vsak dan 
pogleda poročila. Pa vsako sredo komaj čaka, da po-
štar prinese Kmečki glas. Čaka na pomlad, da bo odšla 
malo ven, na zrak. 
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smo organizirali pohode po stezicah Loškega Potoka. 
V letu 2015 smo bili res pridni in delavni, realizirali 
smo vse, kar smo si zastavili, in še mnogo, mnogo več. 

Letos je bilo v društvu volilno leto in občni zbor je so-
glasno sprejel in potrdil še en mandat vodstvu društva. 
Vodstvo društva ostaja isto, zamenjali (na njihovo že-
ljo) smo samo nekaj članov upravnega odbora. 

Na občnem zboru smo ustanovili tudi kulturno skupi-
no, ki jo bo vodila Fani Debeljak. Ker je Fani pridna in 
delavna, je že za občni zbor, ki je potekal ravno v času 
praznika žena, pripravila pesmico: 

ODDAJA DOBRO JUTRO

V času velikonočnih praznikov smo zopet dobile po-
vabilo Marije Merljak, univ. dipl. ing. živ. teh., da so-
delujemo v oddaji Dobro jutro in predstavimo tradici-
onalno potoško velikonočno košaro – žegen, simbolni 
pomen jedi in ajdovo f´lajne. Predsednica Marija Turk, 
Anica Car in Marija Slavec so zastopale naše društvo v 
oddaji, ki je potekala v petek, 26. marca, v živo. 

Naše članice, voditeljica oddaje Katja in Marija Merljak 
Foto: Alojz Car

MAMA

Kadar mama naša slavi,
zberemo pri njej 

otroci se vsi.
V očeh solza se ji iskri,

a to je solza radosti.

Vsak svoje ima darilo,
za trud njen majhno je 

plačilo.
Mama, poslušaj nas,
zdaj tebi izrekamo 

na glas:

»Hvala, hvala ti za vse,
za tvoje ljubeče srce.

Hvala ti za vse lepe dni,
pri tebi smo srečni mi.«

Pozabi, mama, 
na vse skrbi,

saj odrasli smo že vsi. 
Na osrednji tržnici v Ljubljani, pri Vodnikovemu spo-
meniku, so se zbrali z vseh koncev Slovenije. Večina so-
delujočih je bila oblečena v narodne noše, slovesne in 
delovne, tako da je bil sprevod z jerbasi in košarami zelo 
pisan. Naše članice so bile oblečene kot Povasjenke in 
doletela jih je ta čast, da so vodile oziroma bile prve v 
sprevodu. 

Vsaka skupina je prikazala tudi kakšno kulinarično po-
sebnost svojega kraja, kolikor je bilo le možno v tako 
kratkem času, ki so nam ga namenili. Mi smo imeli za 
predstavitev dve minuti in v tem času je Anica predsta-
vila in pokazala, kako se dela potoško ajdovo f´lajne. 

Hvala vsem trem za ves trud in promocijo Loškega Po-
toka in seveda tudi našega društva. 

OBČNI ZBOR PZDU DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE

6. aprila je v Novem mestu, na Prepihu, potekal občni 
zbor zveze društev, v katero je vključeno tudi naše dru-
štvo – Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenj-
ske in Bele krajine. Poleg poročil o delu in delovanju 
PZDU je predsednik zveze Jože Jazbec dal poudarek 
na nove člane, na športno in kulturno udejstvovanje v 
društvih. Prosil je za čim večjo podporo članov društev, 
ki jo lahko izkažemo s tem, da se udeležimo rednega le-
tnega srečanja naše zveze, ki je vsako leto prvo soboto v 
mesecu avgustu v Dolenjskih Toplicah. 

Na ZDUS (Zvezo društev upokojencev Slovenije) je bil 
poslan zapisnik tega sestanka s kar nekaj sklepi oziro-
ma dobrimi predlogi, ki bi izboljšali status upokojenca 
v Sloveniji.

RAZSTAVA »IZDELKI IZ LESA«

Na dan našega občnega zbora smo imeli v KTC-ju tudi 
otvoritev razstave »Izdelki iz lesa«. Avtorji razstavlje-
nih predmetov so naši člani, rokodelci: Franc Levstik 
– Belčev iz Travnika, Alojz Lavrič – Lukov iz Šegove 
vasi in France Slavec – Baštjanov iz Retij. Veseli smo, 
da so se odzvali našemu povabilu in nam pokazali, kaj 
delajo. In delajo čudovito, vsak ima svoj način, vsak 
svojo tehniko oblikovanja lesa. Odziv na razstavo je bil 
velik in zelo pozitiven. 

Poleg omenjenih je svoje izdelke, narejene v servietni 
tehniki, pokazala tudi Majda Levstek – Šuštarjeva iz 
Travnika. To je bil samo uvod v našo naslednjo razstavo, 
katere otvoritev bo v mesecu oktobru. Torej je tema naše 
naslednje razstave določena – izdelki, narejeni s servie-
tno tehniko; do takrat imate čas za izdelavo le-teh. 

OBISK VAROVANCEV CUDV

Naše Povasjenke so se tudi 
tokrat odzvale povabilu bi-
valne enote Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič v Ribnici 
in sodelovale na proslavi ob 
materinskemu dnevu. Zapele 
so tri pesmice, na kolovratu 
pa jih je »spremljala« naša 
članica Antonija – Bučkova 
iz Retij.
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IN ZA KONEC: 

Ugotovila sem, da res veliko delamo, ker sem v prejšnji 
številki nekatere stvari, na katere smo v društvu res po-
nosni, pozabila omeniti. Ena izmed takšnih je sodelova-
nje naše članice Majde Levstek na 4. tekmovanju župne-
kov oziroma poprtnikov v Dobrepolju. Tekmovanje je 
potekalo na državnem nivoju in Majda je za svoj župnek 
dobila zlato priznanje. Majda, iskrene čestitke za doblje-
no priznanje in za ves trud in čas, ki si ga vložila.

Prav tako ne moremo mimo 5. krašenja smrekic, ki je 
v organizaciji TD Loški Potok potekalo v KTC-ju ko-
nec decembra. Naše društvo je sodelovalo kar z dvema 
smrečicama – smrekica društva je prejela 2. nagrado, 
smrekica Povasjenk pa 3. nagrado. V društvu veliko 
časa posvetimo samim okraskom. Že v mesecu novem-

bru smo na delavnicah ročnih del pričeli z izdelovanjem 
in oblikovanjem. Vsi okraski so bili izdelani ročno. Na 
eno smrekico smo obesili majhne volnene kapice in 
bunke, narejene iz vrvi, na drugo smrekico – sušico pa 
doma izdelane obeske iz testa. 

Pa lep in prijazen dan Vam želim!

SMEH NE ŠKODI: 

Pepca zavistno reče prijateljici Mariji: »Ohoho, kako 
si lepo shujšala. Kakšna nova dieta?«
Marija: »Kje pa. Le krompir, korenje in fižol.«
Pepca: »A res? Pa si vse to kuhala ali pekla?«
Marija: »Okopavala.«

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 

Tanja Lavrič, tajnica društva

Letošnja velika noč je prišla že v marcu. Narava nas 
v tem letnem času lahko vedno preseneti, zato je bilo 
nekaj skrbi s tem, ali bomo našli pravo zelenje za veli-
konočne butare in pušelj.

Razstavo smo postavljali v soboto pred cvetno nedeljo. 
V KTC je bilo že zjutraj živahno: pirhi, leskove veje in 
vejice, bršljan, oljčne vejice, mačice, forsitija, bodika, 
dren, vrbove veje z rumenimi poganjki, košarice, 
jerbasi, prti, slavnostno okrašen velikonočni kruh, 
jagenjčki iz peciva, odrasli in otroci, ki so prišli 
pomagat postavljat razstavo s svojimi starimi starši. 

Včasih se kdo sprašuje, zakaj bi ponovno postavljali 
razstavo, in je morda preveč kritičen, češ da smo že 
lani vse pokazali. Velikonočni čas je pričakovanje, 
upanje, ki ga lahko izrazimo tudi z razstavo in 
njenim postavljanjem. Poleg tega pa se ob vedno istih 
elementih praznovanja velike noči – butari, pirhih, 
velikonočnih jedilih – vedno utrne kakšna nova 
ideja, ki nas dodatno napolnjuje z veseljem. Letos se 
je razstava dobro ujela z razstavo potoških rezbarjev, 
zlasti z njihovimi velikonočnimi motivi. 

VELIKONOČNA RAZSTAVA 2016

Letos smo predstavili prte z velikonočnimi motivi, s 
katerimi so nekdaj pokrivali jerbas, poln velikonočnih 
jedil, ki so jih nesli k žegnu. Nekateri izmed njih so 
stari že 100 ali pa skoraj 100 let! Izjemen posluh za 
dediščino, ki je v tem času, ko veliko starih stvari konča 
v smeteh ali na ognju, zelo redek! Danes v jerbasih 
več ne nosimo k žegnu, so pa bolj v uporabi košare 
različnih oblik, s tem pa tudi prtički različnih motivov 
in oblik.

Zato hvala vsem za lepo postavitev in prispevek k 
temu, da smo že tako slavnostni čas naredili še malo 
bolj čaroben. 

Velikonočna razstava je bila na ogled do prvih dni 
aprila. 

Za Turistično društvo Loški Potok
Blanka Bartol

Foto: Blanka Bartol
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

OPRAVILI SMO Z OBČNIM ZBOROM V DU DRAGA

RAZSTAVA MLINČKOV IN GOBELINOV V DOMU 
KRAJANOV V PODPRESKI

Društva na področju delo-
vanja lokalnih skupnosti se 
v prvih koledarskih mesecih 
potrudimo, da opravimo z 
letnimi občnimi zbori. Ti 
potekajo več ali manj po ne-
kem ustaljenem redu. 
Želja upravnih odborov je, 
da bi se zbora udeležilo čim 
več članov. Poleg pregle-
da delovanja in poslovanja 

društva, ki ga posredujemo navzočim, poskrbimo tudi 
za popestritev tega druženja. V DU DRAGA smo letos 
prosili člana Franca Tuška, da nam je prinesel svojih 
296 različnih kap, in nastala je razstava, da je bilo kaj 
videti. Franc namreč že 30 let ljubiteljsko zbira kape s 
šiltkom. Vsaka je drugačne barve in z drugim logoti-
pom. 
Naše druženje so popestrili tudi vabljeni gostje. Vabi-
lu so se odzvali: predsednik PZDU Dolenjske in Bele 
krajine, predstavniki DU Sodražica, DU Loški Potok, 
KŠD Draga, PGD Trava, PGD Podpreska, podžupan g. 
Maks Lavrič, nekateri predstavniki vaških in agrarnih 
skupnosti in vodstvo društva umirovljenika Čabar. Po-
grešali smo našega g. župana. Še kako dobro razume-
mo, da mu pripada zaslužen vikend. Razmišljamo pa 
drugače – da smo mi njegovi občani, on pa naš župan!
Gospod župan našim problemom vseeno prisluhne, 

Upokojenci Dragarske doline so prava zakladnica idej. 
Prav je, da jim mladi prisluhnemo, se z njimi druži-
mo in jim pomagamo. Veliko se od njih naučimo. So 
dokaz, koliko se z leti izkušnje bogatijo. Iz njih dobe-
sedno vrejo smiselne ideje, ki naš kraj bogatijo in ga 
naredijo zanimivejšega in prijetnejšega. 
Ko v DU Draga pridejo z idejo na dan, se jim pridruži 
tudi društvo KŠD Draga, saj smo s skupnimi močmi 
močnejši, hitrejši in bolj organizirani. Oboji smo v 
društvih našega kraja in prav je, da skupaj poprimemo 
za delo in se lotimo ustvarjanja in druženja skupaj. 
Tokrat se je utrnila zelo smiselna in prijetna ideja. Vča-
sih se prav zamislim, kako bi bilo pokukati v domove 
naših krajanov, saj bi se marsikje našlo marsikaj, kar 
bi se lahko razstavilo. Odločili smo se, da razstavimo 
kavne mlinčke in gobeline. Zbirka razstavnih predme-
tov je bila pestra, gobelini in mlinčki so bili spretno in 

ampak ponos, da je z nami župan, to je pa nekaj dru-
gega. Takšno je življenje. 
Med razpravo gostje sodelujejo. Nazadnje ugotovimo, 
da je življenje v društvih prijetno in da imamo enake 
težave. 
Program našega letnega dela je usmerjen v razstave, 
športne dejavnosti, manjše kulturne prireditve. Radi se 
navezujemo na preteklost in kulturno dediščino, da iz 
časov, ki jih ne bo več, kaj osvežimo in predstavimo 
mlajši generaciji. Poudarjam, da na dragarskem po-
dročju ljudje pridno sodelujejo z nami pri razstavah, 
nam pomagajo z raznim materialom in nasveti. 
Za veliko opravljenega dela v društvu upokojencev 
smo zaslužnim članom podelili priznanja. Tega so bili 
deležni: ga. Eli Brimšek, ga. Kristina Turk, ga. Marta 
Steiner, g. Franc Troha in g. Alojz Miklič, ki je prejel 
najvišje priznanje. 
Delavni v upravnem odboru so dobili steklenico ruj-
nega, prav vse članice društva pa rdeč nagelj kot znak 
pozornosti ob dnevu žena in materinskem dnevu. 
Posebna hvala predsedniku društva g. Slavku, ge. Ma-
rici, ge. Anici, ge. Branki, ge. Tončki in g. Francu, ki 
za dobro počutje nas vseh upokojencev naredijo ne-
izmerno veliko. Naj ostane tako tudi v bodoče, saj že 
delamo po novem zastavljenem programu.

Za DU Draga: Irena Klepac
Foto: Nevenka Dražetić

estetsko razstavljeni v domu krajanov v Podpreski. 
Kar nekaj obiskovalcev si je ogledalo razstavo. Motivi 
gobelinov so bili različni. Ženski akti, živalski, cvetlični 
motivi, tihožitja, a vsi so bili vredni ogleda. Tudi 
mlinčkov je bilo kar nekaj. V dveh kotičkih pa smo si 
lahko ogledali tudi velikonočno obarvani mizi. 

O RAZSTAVI SO NAPISALI: 
»Zelo lepo ste naredili, dobra ideja.« 

           »Odlično pripravljena razstava.«

                 »Pridni ste. Lepo. Ohranite navado.« 

                     »Vse pohvale vsem, ki se trudijo.«

   »Kaj naj rečemo? Vaše ideje so prvovrstne. Vizualno 
izdelate zelo vabljivo, skratka prijetno za oko. Pogu-
mno naprej, idej vam ne zmanjka.« 

Hvala vsem za lepe in spodbudne besede. V KŠD Dra-
ga in DU Draga pa obljubljamo, da se bomo še naprej 
trudili in kaj pripravili. 

Za KŠD Draga in DU Draga
Nevenka Dražetič 
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TILEN BARTOL SKORAJ POSTAVIL SVETOVNI REKORD V 
SMUČARSKIH POLETIH

Leta 2008 se je v drugi 
številki glasila Odme-
vi predstavil takrat šele 
enajstletni Tilen Bartol, 
mladi nadarjeni smu-
čarski skakalec, ki je 
svojo skakalno pot začel 
graditi že kot štiriletni 
deček in je ves čas kazal 
velik talent in potencial. 
V omenjeni predstavitvi 
smo lahko izvedeli, da je 
takrat njegov osebni re-
kord znašal 55 metrov. 
Svojo takratno predsta-
vitev v Odmevih je Ti-
len zaključil z mislijo, da 

upa, da bo nekoč njemu in bratu Gašperju uspelo sko-
čiti tudi na velikanki v Planici. Medtem ko je Gašperju 
to uspelo že pred kakšnim letom, pa je Tilen svoj veliki 
dan dočakal letos. In to kakšen dan! 

Sreda, 16. marec 2016, mu bo zagotovo za vedno ostala 
v spominu. Pa ne le njemu, tudi vsem ljubiteljem smu-
čarskih skokov oziroma poletov pri nas in po svetu. 
Tilen je namreč na preizkušnji letalnice v Planici kot 
predskakalec uradno poletel 252 metrov oziroma ne-
uradno celo kar 255 metrov, kar je polnih 200 metrov 
več od rekorda, ki ga je imel ob predstavitvi v našem 
glasilu leta 2008. Žal se mu pri doskoku ni uspelo ob-
držati na nogah in je padel, zaradi česar njegova dolži-
na ni postala nov svetovni rekord. A z dolžino svojega 
poleta je kljub temu vsekakor navdušil vse ljubitelje 
tega pri Slovencih tako zelo popularnega zimskega 
športa. S svojim poletom je Tilen vsekakor pokazal ve-
liko poguma, predvsem pa tudi znanja. Ne enega ne 
drugega mu zagotovo ne manjka, kar je tudi že v pre-
teklosti večkrat dokazal na različnih tekmovanjih, tako 
doma kot tudi v tujini. 

Še posebej uspe-
šna zanj je bila 
minula skakalna 
sezona. Tisti, ki 
do sedaj Tilna 
še niso poznali, 
so ga zagotovo 
spoznali na le-
tošnji novoletni 
skakalni turneji, 
kjer je nasto-
pal oziroma si 
je mesto za nastop v reprezentanci priskakal zaradi 
dobrih rezultatov v celinskem pokalu (do novoletne 
turneje je bil v celinskem pokalu kar štirikrat na zma-
govalnem odru, od tega je dvakrat zmagal, dvakrat pa 
osvojil tretje mesto). Tako je v svetovnem pokalu debi-
tiral na prvi postaji novoletne skakalne turneje 28. 12. 
2015 v nemškem Oberstdorfu, ko se je preko kvalifika-
cij prvič uvrstil tudi na glavno tekmo, na kateri pa se 
je v paru pomeril z avstrijskim skakalnim asom Stefa-
nom Kraftom. Za kako močnega tekmeca je šlo, kaže že 
dejstvo, da je Kraft novoletno skakalno turnejo skup-
no končal na 5. mestu, v skupni razvrstitvi letošnjega 
svetovnega pokala pa je osvojil 6. mesto. Za mladega 
Tilna je bilo pomeriti se s takim vrhunskim skakalcem 
vsekakor velik izziv, hkrati pa tudi velika čast in nagra-
da za vsa odrekanja in trdo delo, ki ga je vsa leta vlagal 
v skoke. In tega res ni bilo malo. Pri tem je potrebno 
posebno pohvalo in zahvalo poleg trenerjem, ki so iz 
Tilna naredili takšnega skakalca, nameniti predvsem 
njegovim staršem, ki so ga pri njegovem skakalnem 
razvoju od začetka vsa leta spremljali in tudi finančno 
podpirali. Smo pa ob njegovih dosežkih ponosni se-
veda tudi vsi Potočani, saj je Tilen kljub temu da že 
od malih nog trenira izven domačega kraja in je veči-
no časa v vseh teh letih preživel drugje, še vedno naš 
občan. Tako ga ni Potočana, ki ne bi na tekmah ali ob 
spremljanju skakalnih TV-prenosov stiskal pesti zanj 
in se s ponosom pohvalil, od kod Tilen prihaja. Lah-
ko rečemo, da se je s Tilnom tudi Loški Potok uvrstil 
na zemljevid oziroma tisti poseben seznam krajev na 
svetu, ki se lahko pohvalijo z vrhunskim športnikom. 

Upamo in verjamemo, da bo Tilen tudi v bodoče nav-
duševal s podobnimi rezultati, kot so mu uspeli na 
letošnji novoletni skakalni turneji in pa predvsem na 
zaključku svetovnega pokala v Planici. Glede na nje-
govo mladost in zavzeto delo verjamemo, da mu bo 
to uspelo oziroma da bo svoje uspehe še izboljšal in se 
bomo ob njegovih dosežkih še velikokrat veselili tudi 
gledalci oziroma ljubitelji skokov. To mu želimo in se-
veda privoščimo od srca!

Vinko Košmerl

Fotografi je iz osebnega arhiva Tilna Bartola
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EXTREMOVCI DRŽAVNI PRVAKI U-15

U-15: Starejši dečki U-15 (letniki 2001 in 2002) so 
gladko opravili z vsemi tekmeci v rednem delu kot tudi 
v končnici. V celi sezoni so odigrali 18 tekem (12 v 
rednem delu in 6 v končnici) in vse tekme tudi zmagali. 
V finalu so bili obakrat, v gosteh in tudi doma, boljši 
od ekipe KMN Slovenske gorice in so tako popolnoma 
zasluženo postali državni prvaki. Povratna finalna 
tekma je potekala v nedeljo, 10. 4. 2016, v športni 
dvorani v Sodražici, kjer sta pred nabito polno tribuno 
navijačev medalje in pokal novim državnim prvakom 
podelila župan občine Sodražica g. Blaž Milavec in 
vodja tekmovanja mladih pri NZS g. Bojan Gliha. 
Iz vrst Extrema je poseben pokal za najuspešnejšega 
strelca v sezoni prejel pokal tudi Timotej Debeljak.

V začetku marca je bil v ŠC Ribnica 
speljan tudi močan mednarodni tur-
nir, kjer je nastopilo 6 ekip iz Sloveni-
je in 2 ekipi iz Hrvaške. ŠD Extrem sta 
zastopali dve ekipi, ki sta bili na koncu 
na 3. in 8. mestu. Zmagovalka turnirja 
je bila ekipa Hiša daril Ptuj, drugouvrščena ekipa pa je 
bila FC Nacional iz Zagreba.

ČLANICE: Ekipi članic je v tekmah za 3. mesto le 
malo zmanjkalo do zgodovinskega uspeha. V prvi 
tekmi so v Sodražici iztržile remi, medtem ko jim je 
na povratni tekmi malo zmanjkalo in so že tretje leto 
zapored osvojile 4. mesto. V boju za 3. mesto so morale 
priznati premoč ekipi KMN Slovenske gorice. Državne 
prvakinje so letos prvič postale igralke Teleing Pomurje 
Beltinci, drugouvrščene pa so bile igralke ŽNK Celje.

U-11 in U-9: V obeh tekmovanjih, ki potekata pod 
okriljem Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, je 
bilo odigranih že 8 turnirjev. V mesecu maju bosta sle-
dila v vsaki od kategorij še zaključna turnirja. Za ŠD 
Extrem nastopa v kategoriji U-9 5 ekip (Ribnica A in B, 
Sodražica A in B ter ekipa, združena iz otrok treh ob-
čin – Bloke, Loška dolina in Loški Potok), v kategoriji 
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 turnirjev 
rednega dela in zaključni turnirji, ki bodo v mesecu 
maju. Dečki obeh kategorij pričnejo v aprilu tudi z no-
gometnimi 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 U-7 bo konec aprila v Sodražici. 
V skupinah U-6 (ki so letos oblikovane v Ribnici, 
Sodražici in Loškem Potoku) pa sledi le zaključni 
turnir v mesecu juniju.

DEKLETA U-17, U-15, U-13 in U-11: Sredi februarja 
je bil v Sodražici organiziran močan mednarodni, 
verjetno največji futsal turnir za dekleta v Sloveniji. 
Skupno je v vseh kategorijah nastopilo 26 ekip (od 
tega 16 ekip iz Slovenije in 10 iz Hrvaške). Extremovke 
so pokazale izjemen napredek ter veliko znanja, zato 
tudi uspeh ni izostal. V kategoriji U-17 so naše igralke 
osvojile 4. mesto, v kategoriji U-15 je bila ena naša 
ekipa 3., druga pa 5., v kategoriji U-13 sta bili naši ekipi 
prav tako 3. in 5. V kategoriji U-11 pa se rezultati niso 
beležili in so zelo uspešno nastopile štiri naše ekipe, ki 
so se pomerile proti štirim ekipam ŽNK Rijeka. 

Jože Zidar

Iz Loškega Potoka je bila v tej ekipi tretjina fantov: Timotej Debe-
ljak (tudi najboljši strelec), Domen Debeljak in Damjan Knavs.

U-13: V starostni kategoriji U-13 se je ekipi ŠD Extrem 
ponovno uspelo uvrstiti v finale državnega prvenstva. 
Po odigrani prvi tekmi v Sodražici je bil rezultat 7 : 7. 
Odločilna tekma, ki naj bi dala odgovor, kdo bo letoš-
nji državni prvak, pa je bila v soboto, 16. 4., na Ptuju. 
Extremovcem je nasproti stala ekipa Hiša daril Ptuj. 
Kot zanimivost naj povemo, da sta si v finalu nasproti 
stali isti dve ekipi tudi že v lanskem letu, kjer so bili 
Ptujčani uspešnejši. Tako je bilo tudi letos, naša ekipa 
pa je dosegla odlično drugo mesto.

Ekipa U-13 nastopa tudi v nogometnem tekmovanju 
pod okriljem MNZ Ljubljana in po končanem rednem 
delu, ki je imel 14 krogov, je ekipa ŠD Extrem uvršče-
na na odlično 2. mesto in si obeta lep rezultat tudi v 
končnici.
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ŠPORTNO SREČANJE VETERANOV POKRAJINE 
LJUBLJANA OKOLICA, 21. 11. 2015

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN 
ELEKTRONSKE OPREME (OEEO), BATERIJ 
IN AKUMULATORJEV IZ GOSPODINJSTEV

LOKALNE NOVICE

Na VIII. tradicio-
nalnem srečanju in 
tekmovanju vete-
ranov za memorial 
Riharda Urbanca v 
spomin na poveljni-
ka območnega štaba 
TO Litija in predse-
dnika OZVVS Litija 
je 21. 11. 2015 v Li-
tiji potekalo sreča-
nje in tekmovanje 
veteranov Pokrajine 

Ljubljana okolica, in to v malem nogometu, streljanju z 
zračno puško in kegljanju. Organizator (člani OZVVS 
Litija) je primerno izpeljal vsa našteta tekmovanja, 
zato je bilo članom – veteranom prijetno tekmovati, 
tako v malem nogometu in kegljanju v Litiji kot tudi v 
streljanju z zračno puško v Šmartnem pri Litiji.

Iz Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Ribnica sta uspešno tekmovali dve ekipi. V streljanju z 
zračno puško se je ekipa v postavi Ludvik Zalar, Albin 
Centa, Anton Perhaj in Ludvik Kos uvrstila na šesto 
mesto. Ekipa v kegljanju v postavi Ludvik Mate, Anton 

KOMUNALA RIBNICA d. o. o. in ZEOS, d. o. o. po-
novno organizirata akcijo zbiranja OEEO, baterij in 
akumulatorjev. Z akcijo “E-odpadke ločuj in okolje 
varuj!” želimo vse vas spodbuditi k oddaji OEEO, od-
padnih varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij in 
akumulatorjev na pravo mesto.

Vsi, ki boste v času akcije, med 2. majem in 26. ma-
jem 2016, v zbirnih centrih Goriča vas ali Mali Log 
oziroma na terenski akciji oddali katerokoli OEEO, 
odpadno varčno sijalko ali baterijo/akumulator, 
boste na podlagi izpolnjenega kupona sodelovali v 
nagradnem žrebanju za gospodinjski aparat. 

ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEK-

TRONSKE OPREME JE BREZPLAČNO!

Poleg tega bomo OEEO, varčne sijalke ter baterije in 
akumulatorje zbirali tudi na terenu, kjer boste lahko 
OEEO oddali neposredno na naš kamion, ki bo na vo-
ljo na prikazanih lokacijah po spodnjem razporedu.

Trdan, Pavel Starc in Stane Lesar pa je prejela pokal 
za doseženo tretje mesto. Med posamezniki je Tone 
Trdan prejel medaljo za drugo mesto. 

Po razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov in medalj 
(podelila predsednik PO ZVVS Ljubljana okolica Ja-
nez Gregorič in predsednik OZVVS Litija Ivan Lovše) 
v gostilni Kovač je bilo družabno srečanje tekmovalcev 
in ostalih veteranov.

Borut Kozina

SOBOTA, 21. 5. 2016 LOKACIJA URA

TRAVA GASILSKI DOM 8:00 do 8:25

SREDNJA VAS PRI 

DRAGI
PRI HIŠNI ŠT. 8 (TROHA) 8:35 do 9:00

DRAGA POŠTA 9:10 do 9:35

PODPRESKA TRGOVINA 9:45 do 10:10 

LAZEC LAZEC hišna št. 10 (OSVALD) 10:20 do 10:45 

NOVI KOT GASILSKI DOM 11:10 do 11:35 

TRAVNIK PRI GOSTIŠČU KAPEC 11:55 do 12:20 

ŠEGOVA VAS INLES 12:30 do 12:55 

HRIB - LOŠKI POTOK ŠOLA 13:05 do 13:45 

RETJE GASILSKI DOM 13:55 do 14:20 

MALI LOG GASILSKI DOM 14:30 do 14:55 

Če imate doma kakršenkoli pokvarjen aparat, odpadno 
varčno sijalko ali baterijo, odpeljite le-to v zbirni center 
ali pa na katero od zgoraj navedenih lokacij in poskrbeli 
bomo, da bodo obdelani in odstranjeni na pravilen način.

Obenem pa vas obveščamo, da bo vzporedno s terensko 
akcijo ob sobotah potekalo tudi zbiranje nevarnih odpad-
kov, ki jih boste oddali našemu pooblaščenemu podjetju 
Kemis.

Vse dodatne informacije o sami akciji dobite na naši sple-
tni strani, v zbirnem centru Mali Log in na sedežu komu-
nalnega podjetja v Goriči vasi.

VABLJENI K AKCIJI. SKUPAJ BOMO POSKR-

BELI, DA BO NAŠA OKOLICA ČISTA IN LEPA!
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KULTURA

ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)

NADALJEVANJE

Neko nedeljo sem 
šla od maše. Na cer-
kvenem trgu pod 
lipo je stal mlad, 
mestno oblečen 
gospod, ki me je 
vljudno pozdravil.
Precej radovedna 
sem vprašala ljudi, 
ki so šli z menoj, 
kdo bi to bil.
»Ej, to je Lovčev 
sin! Kaj ne veste?«
To je torej mladi 
Lovec,« sem mis-
lila na tihem in se 
ozrla še enkrat, da 
si ogledam prišleka 
bolje in pazljiveje. 
Bilo mu je kakih 
dvajset let. Bil je 

zelo velik, nekoliko suh, ali prav fleten. Brk še ni imel, 
ampak njegove oči so bile lepe, črne, s temnimi gostimi 
obrvmi.
Že mnogo sem slišala praviti o njem.
Lovec je bil naš sosed. Bil je zelo bogat, imel je cvetočo 
kupčijo z vinom. Njegov sin je študiral na realki v Lju-
bljani in Gorici. Iz šeste je izstopil, ker je oče hotel, da se 
pri nekem sorodniku na Gorenjskem priuči trgovini in 
kupčiji. Zdaj je prišel domov, da pomaga očetu.
Starega Lovca sem dobro poznala. Kadar je bil moj oče 
»dober«, sta prišla z učiteljem k nam in tarokirala z oče-
tom po cele popoldneve. Mene je imel precej rad, večkrat 
mi je prinašal s potov sadja in sladkarij. Bil je ločen od 
žene, o kateri so si ljudje pošepetavali različne povesti 
v uho. Imel je neko sorodnico, vdovo, v hiši, ki je vodila 
gospodinjstvo.
Tisto nedeljo popoldne sem radovedno in nestrpno pri-
čakovala, kdaj pride sosed Lovec in ali privede s seboj 
tudi sina.
Prišel je res in z njim tudi sin. Sedela sem v prodajalni 
– tedaj še ni bilo nedeljskega počitka – in ju videla sto-
piti v hišo. Premišljevala sem še, ali bi šla v gostilniško 
sobo ali ne, ko sta stopila skozi notranja vrata iz veže v 
prodajalno.
»Vidite, to je moj Milko,« je dejal stari Lovec s ponosom.
»Veseli me, gospica, da mi je čast …« je rekel le-ta in 
napravil lep, globok poklon. 
Bila sem v šestnajstem letu, zato sem mu s podobnim 
dostojanstvom hladno in zadržano pomolila roko čez 
prodajni pult in mrmrala drugo polovico fraze:
»Zelo me veseli …«
»Veš, to je Lenka,« mu je razlagal oče in me vprašal, ali 
se res ne čudim, da ima že tako velikega fanta.
»Tako, Milko, pa potem še lahko prideš k Lenki pripove-

dovat o mestu! Zdaj pojdiva malo k onim. Šiška menda 
vendar ni …?«
»Ne, ne, oče je popolnoma zdrav,« sem hitela, kar je ime-
lo toliko pomeniti, kakor: oče je docela trezen.
Odšla sta torej v gostilniško sobo, no, mladi Lovec se je 
kmalu vrnil k meni.
… Od tedaj je prihajal k nam skoraj vsak dan, nosil mi 
je knjige, klepetal na debelo in mi skoraj sleherni dan 
podarjal kako vrtnico ali vsaj nekaj klinčkov z vrta svo-
jega očeta.
… Njegova prostodušna galantnost mi je ugajala, prija-
zno sem sprejemala njegovo udvorljivost.
Knjige, ki mi jih je posojal, so bile na mnogih krajih 
podčrtane. Seveda se je v podčrtanih odstavkih govorilo 
vedno o ljubezni in čaščenju. Levstik je bil zelo skrižan, 
pa tudi Stritar in drugi. Kakopak da tudi »Ljubljanski 
zvon«, v katerem so dali takrat Pavline Pajkove »Aforiz-
mi o ljubezni« mnogo vzroka. Še nemški klasiki so bili 
okičeni ob robovih z nekaj neklasičnimi opazkami.
Seveda sem dobro vedela, kam vse to meri, a dobro sem 
se varovala pokazati, da vse to razumem in da mi je 
všeč. Da, všeč! Oj, s kako radostjo sem spet in spet preb-
rala podčrtana mesta, verze v oklepajih in tiste ljubke 
opazke na robovih. Same posredne ljubezenske izjave. 
Ali če me je vprašal, kako mi ta ali oni odstavek – seveda 
posebno zaznamovani! – ugaja, odgovarjala sem vselej, 
da je smešno, pretirano, neumno.
Prepirala sva se ob takih slučajih redno zelo hudo in resno, 
jezila se, a na tihem vendarle mislila ene in iste misli. 
… Včasih ob nedeljskih popoldnevih, če ni bilo ravno 
drugega dela in je oče sedel pri svojem taroku, vrgla sva se 
z Milkom na marjaš, da staremu knjigovodji njegovega 
očeta, Pirhu, in gospodu Lisici, dacarju in samcu dobrih 
petintrideset let, pripomoreva do toliko priljubljenega 
»Königrufen«. Čeravno sem morala neštetokrat vstajati, 
da postrežem gostom ali da pokukam v prodajalno, 
igrali smo vendar neumorno pozno v noč, dokler ni 
namreč ona druga, močna in mogočna partija taroka 
končno razdelila svojega »juda«, če se ni nihče mogel 
prej omastiti z njim in imenitnim »pagat-ultimo«.
Kadar je Milko svojo »srčno damo« ali »srčno kraljico« 
vrgel na mizo ali kadar je napovedal »srce«, pogledal me 
je vselej nekako globoko in pomenljivo, kar sem spreje-
la le z navihanim, malce prezirljivim smeškom. Sicer pa 
nam je marjašanje prav ugajalo – to se pravi: posebno 
nama. Koliko je bilo tu vedno vzroka, da sva se pogledo-
vala prav mnogokrat! Onadva, knjigovodja in dacar, se 
nista toliko zanimala za naju otroka, samo če je kateri 
izmed naju prav pošteno zapacal igro, je bil vedno ropot.
… Nekoč sem šla v sosednjo vas, po kupčijskih opravkih 
tako rekoč. Ko sem se vračala, sem srečala Milka. Mo-
rala sva skozi majhen gozdek. Bila sem že trudna, pa 
sem sedla na bukov hlod. Milko poleg mene. Moj svetli 
sončnik je ležal pred nama v travi, ptiči so žgoleli v ve-
jah, krog naju je dehtel tisti posebni, hladni gozdni vonj 
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po drevju, mahu in zemlji.
Najine roke so se dotaknile, tiho sva sedela skupaj. »Ali 
vas smem poljubiti?« je vprašal Milko komaj slišno, vzel 
mojo glavo v obe roki in me poljubljal boječe, nežno, ko-
majda so se njegove ustnice dotikale mojih lic. Nepopi-
sno milo mi je postalo v srcu. Nehote so me polile solze. 
Ustrašil se je.
»Zakaj plakate? Sem vas razžalil?« Odmajala sem z gla-
vo.
»Ali kaj vam je? Sem vas morda ustrašil?«
»Ne, ne! Samo tako srečna sem, samo tako …« Naslonila 
sem glavo nanj in njegova usta so mi pila solze z lic.
Tedaj pa je prišel dacar. Smejal se je, ker sva postala rde-
ča kakor pirha, ali naposled naju je oštel.
… Opazila sem kmalu, da je Milko redkeje zahajal k 
nam. In če sem mu kazala, da čutim, kako me zanemar-
ja, rekel je, da ima mnogo dela in da je oče postal nekako 
siten. In še tedaj, kadar je prišel za nekaj minut k nam, 
ga je prišla takoj dekla klicat.
Stari Lovec je postal hladnejši do mene. Nič več mi ni 
nagajal in tudi raznih sladkarij mi ni več dajal.
In zraven smo imeli še doma skrbi dovolj. Najemna doba 
je skoraj potekla in hišni gospodar ni hotel več dajati v 
najem, ker je menil sam prevzeti trgovino. Oče je zato 
drugod iskal kaj pripravnega, posebno, ker je bila kup-
čija tukaj dovolj slaba. Našel je res nekaj v Jablanah, v 
vasi dve uri oddaljeni od našega dosedanjega bivališča. 
Meni je bilo precej žalostno v duši, ko smo začeli 
pospravljati robo v zaboje, četudi je bil še dobršen mesec 
do našega odhoda. Ali oče je hotel, da se vse opravi v 
»miru in redu«.
»Zdaj bo vsega konec,« sem si dejala, kadar sem mislila 
na Milka, in solze so mi silile v oči.
»Vsako nedeljo vas obiščem,« je zatrjeval, a nisem mu 
prav verjela, četudi so te obiske ravno tako obljubljali 
tudi učiteljevi in drugi znanci.
… Nekega dne, ko sem ravno razvrščala v zaboje celo 
skladovnico gumbov, je prišel stari Lovec k meni v pro-
dajalno. 
»Kako smo pridni!« je dejal domače. »Kdaj pa se bo od-
hajalo …?«
»Čez dva tedna.«
»Že? Na, ali čas hiti. Koliko ste stari, Lenka?« «Kdo?«
»I no, vi.«
»Šestnajst,« sem dejala v čudu, da tega ne ve in da tako 
čudno vprašuje.
»Tako, tako! Na, pa se bomo že kmalu ženili, ne?« 
Zardela sem in se branila, češ da niti ne mislim na to, da 
mi je končno tudi vseeno in tako naprej.
»No, da,« je pritrdil. »Malo je že težko za dekleta, ki 

nima nič dote. Ali morda se vendarle najde kdo tak. 
Redko so sejani, seveda. Denar je le denar. Nihče se ga 
ne brani. Dandanes je pač tako. Tega ne more vsakdo, da 
bi jemal ženo brez denarja.«
Malo je počakal, medtem ko sem jaz tiho zlagala škatle 
v zaboj, potem pa nadaljeval:
»Da, da, niso to lahki časi! Milku na primer pripovedu-
jem to vsak dan. Seveda, mlad je še, pa sčasoma se že 
popravi. Sanjari mi preveč, no, to polagoma samo mine. 
Imeniten dečko je in neumen tudi ni. Da dobi dobro 
kupčijo in malce premoženja, za to bom že poskrbel, saj 
je moj edinec. Potem že lahko dobi primerno ženo. Ta-
kole petnajst, dvajset trdnih tisočakov bi že morala imeti 
najmanj! No, če bi jo prav rad imel, mu ne bo treba gle-
dati na en ali dva tisoč, pod deset pa ne pojde.« 
… »Starega Lovca je menda malo jezilo, da se zelo dobro 
pretvarjam, pa me je še bolj ščipal in žalil. 
… Da sem končno res revica, tako mlada, čedna, a prav 
nič denarja! Res škoda! Oče ne da nič, se ve, kako tudi! 
Ob takile mali trgovini, ko je še roba na kredit. In še dva 
brata sta, pa oče malo rad pije …
… Bila sem še skoraj otrok, ali toliko sem le vedela o 
življenju, da je nespametno vdajati se raznim utvaram. 
Konec je! To je bilo gotovo in verjela sem v to kakor v 
usodo. Slišala sem že mnogo o starem Lovcu, tudi sama 
sem ga precej dobro poznala, vedela sem, da že zna vse 
tako urediti, da obvelja njegova volja. Znano mi je bilo, 
da se Milko očeta zelo boji in da je samo tako dolgo ne-
kaj, dokler je dober očetu, sam pa ni nič. In naposled 
sem bila tudi ponosna in nevredno in nespametno se mi 
je zdelo, da bi se tako zastonj poniževala. Imela sem Mil-
ka zelo rada, ali ponos in neko čustvo zadoščenja sta mi 
pomagala do končnega sklepa. Obračunala sem z vsem, 
v meni je ostala le neka ponosna, trmasta jeza. Na dan 
našega odhoda sem se sprla z Milkom. Razžalila sem ga 
vpričo vse vaške inteligence in ko sva ostala sama, sem se 
mu rogala. Ne vem, kaj si je mislil, ali konec je bil. 
Pozneje mi je povedal: da sem ravnala surovo, brezču-
tno, podlo, da je skoraj pobesnel od boli, ali da je napra-
vil tedaj tudi on križ čez najino ljubezen.
… To je bil zaključek prvega poglavja mojega življenja. 
(Zofka Kveder, Moja prijateljica, Zbrano delo, 2. knjiga)

Ko Zofka govori o »starem Lovcu«, najverjetneje 
opisuje dragarskega župana Pavla Turka, ki sem ga v 
prvem delu pomotoma preimenoval v Petra, z Milkom 
pa je mislila na njegovega sina Edvarda, kar se potrjuje 
med drugim tudi z ohranjenim pismom, ki ga je Zofka 
25. 2. 1899 napisala v Trstu, hrani pa ga Edvardova 
vnukinja. V tem pismu je Zofka med drugim napisala: 
… Ohranila sem za vas še vedno toplo simpatijo, četu-
di se je način te simpatije tekom let spremenil. Oh, moj 
Bog, kako sem bila nekdaj zaljubljena v Vas … 

Se nadaljuje.

Vlado Mohar

S

V
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

KRISTIN HARMEL
Usodne sanje
Kate Waithman ni pričakovala, da bo 
po moževi nenadni smrti našla še eno 
ljubezen svojega življenja. Toda dvajset 
let po tragičnem dogodku načrtuje drugi 
sprehod do oltarja s povsem prijetnim 
človekom. Zakaj torej ni bolj navdušena? 

Sprva pomanjkanje spanja pripiše stresu. 
Ko pa v sanjah ponovno srečuje Patricka, 

pokojnega moža, se začne spraševati, ali je res pripravljena 
na novi korak. Ji skuša Patrick kaj povedati? Med mučnim 
vijuganjem med sanjami in resničnostjo mora Kate razvozlati 
moževo skrito sporočilo. Pot jo vodi na tečaj znakovnega jezika 
in v svet newyorškega rejniškega sistema. Tam jo življenje 
nagradi, kot si niti zamisliti ni mogla.

STEPHANIE LAURENS
Resnica o ljubezni
Gerrard Debbington, svak Petelina 
Cynsterja, je eden najbolj zaželenih 
londonskih samcev. Poroka ga ne zanima. 
Zanima ga le, kako bi lahko naslikal 
opevane vrtove dvorca Hellebore, 
katerega lastnik je lord Tregonning. 
Priložnost se ponudi le pod pogojem, 
da bo obenem sprejel v naročilo portret 
Tregonningove hčere in ga naslikal čim 

bolj pristno.

Gerrard noče izgubljati časa z razvajeno mlado damo, a kmalu 
ugotovi, da se ga je Jacqueline Tregonning dotaknila kot še 
nobena druga. Med njima vzplamti poželenje in ju požene 
drug drugemu v objem. Gerrard je prepričan, da je našel dušo 
dvojčico – damo, ki jo hoče za ženo.

V dvorcu Hellebore pa je nekaj srhljivo narobe. Nad Jacqueline 
se zgrinjajo sence zla in laži. Gerrard bo moral storiti vse, da bi 
zaščitil osupljivo žensko, ki zanj predstavlja resnico o ljubezni. 
Mu bo uspelo?

JULIE GARWOOD
Neukrotljivo poželenje
Od vseh angleških vojvod je Jered Marcus 
Benton, vojvoda Bradford, najbogatejši, 
najbolj čeden in najbolj domišljav. Od 
vseh dam v Londonu pa si želi nežnosti 
in ubogljivosti samo ene – Caroline 
Mary Richmond. Očarljivo bostonsko 
lepotico s skrivnostno preteklostjo in 
vročekrvnim značajem mogočni vojvoda 

pritegne s svojo drzno strastjo. Caroline priseže, da bo ukrotila 
njegovo domišljavost in osvojila njegovo srce. Toda Bradford 
se noče ukloniti nobeni ženski, vse dokler ju nevarna spletka 
počasi ne zbliža. Združena proti skupnemu sovražniku se 
predata čudovitemu poželenju, ki je med njima vzplamtelo 
sredi nevarnosti in počasi preraslo v ljubezen. 

SOPHIE HANNAH
Umori z monogramom
Poirotovo večerjo v mirnem londonskem bistroju zmoti 
mlada ženska, ki mu zaupa, da jo bodo umorili. Čeprav je 
obupana in prestrašena, prosi Poirota, naj ne išče in kaznuje 
njenega morilca. Ko bo enkrat mrtva, je prepričana, bo pravici 
zadoščeno. Kasneje tega večera v Hotelu London umorijo tri 
goste.

Vsak umorjeni je imel v usta položen manšetni gumb. Je med 
umori in prestrašeno žensko možna kakšna povezava? Medtem 
ko se Poirot trudi, da bi smiselno povezal tako nenavadne 
koščke te uganke v celoto, morilec že pripravlja četrti umor.

IVAN SIVEC
Vitezi jutranje zarje
Začetniki veličastnih celjskih grofov in 
knezov so bili svobodni žovneški vitezi z 
obrobja Savinjske doline. Največ koristi 
so imeli od mitnin, dobro vzdrževane 
najemniške vojske in posojanja denarja. 

Med žovneškimi svobodnjaki je bil 
tudi evropsko priznan pesnik Konrad I. 
Žovneški. Kronist Modest pa ne opisuje 

samo žovneških gospodov, temveč tudi oprodi Bernarda in 
Lenarta, znameniti breški viteški turnir, napad ob prvem 
svitu, pravico prve noči in dvojni uboj. Predvsem pa vzpon 
navadnega podložnika od paža do oprode in viteza. Mu bo 
sploh uspelo?

JULIE GARWOOD
Ko pride pomlad
Cole Clayborne rad hodi po robu zakona 
in se spogleduje s temnim svetom 
kriminala. Njegovi trije bratje so se 
ustalili in poročili, on pa se uspešno 
upira zakonskemu jarmu. Skrivnostni 
neznanec ga pritegne v vrtinec mračnega 
dogajanja, ki ima lahko usodne posledice 
za njegovo prihodnost in ki lahko določi, 

na kateri strani zakona se bo dokončno znašel. Tragična 
izguba šerifa Daniela Ryana požene na maščevalni pohod in 
ga pripelje do mlade lepotice, edine priče grozljivega zločina. 
Varuh zakona kmalu spozna, da je največja preizkušnja prav 
preizkušnja ljubezni.

S tem tudi zaključujem tokratni spomladansko obarvani izbor 
nekaterih knjižnih novosti! Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški 
Potok! Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje 
pomladi! Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na februarski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Zajčkova hišica in 
izdelovali papirnate pustne maske zajčkov. Marčevska pravljična urica je minila v znamenju 
pravljice Bobek in zlate kokoši. Mali nadobudneži so izdelovali kokoši iz papirja.

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

KLAVRNA ZGODBA OGNJENEGA PETELINČKA

Vem, vsi me dobro poznate. Sem ogenj. Zemeljska bitja 
me tlačijo v tesne majhne »luknje«, ki jim pravijo šte-
dilnik ali peč. Včasih me pustijo zunaj na zraku, da se 
razbohotim, vendar budno in strogo pazijo name, da ne 
uidem. Takrat mi pravijo kres. Življenje mi da lahko le 
majhna iskrica in zagorim. 

To je moja zgodba. Začelo se je z iskrico. Okoli mene je 
bilo vse suho, prijetno in da ne rečem, razveseljujoče. Iz 
iskrice sem se hitro razvil v plamenček. Suh les, kako ga 
obožujem! Kadar pa je še polakiran …, to je kot češnja na 
sadni kupi. Lizal sem, goltal, hlastal, hkrati pa se krepil 
in postajal močnejši in čedalje bolj neukrotljiv. Švignil 
sem v prostore pod menoj. Prava veselica. Pri strešnem 
oknu sem zaznal svež zrak. Planil sem tja. Okenska 
plastika me je naravnost prosila, naj jo požgem. In sem 
tudi jo. Sicer je medtem nastalo nekaj direndaja od onih 
bitij, a se nisem dal kaj dosti motiti pri moji gostiji. 

Potem se je pa zgodilo. Ravno sem planil skozi streho 
v vsej svoji veličini in moči, ko sem pod seboj zagle-
dal bitja, ki so bila vsa v enakih čudnih opravah. Name 
so planila z vseh strani kot razjarjene zveri. S seboj so 
privlekli moja največja sovražnika: vodo in prah. Boril 
sem se z njimi z vsemi močmi. Upiral sem se z vso silo, 
kar sem je tedaj premogel. Toda vsiljivi napadalci so bili 
neustrašni in premočni. V zelo hitrem, silnem napadu 

so me zadušili. Žal nisem uspel dokončati dela, ki sem 
se ga namenil. Z menoj je bilo konec.

Ne vem in sploh ne razumem, komu se moram zahvaliti 
za moj tako klavrn konec.

Družina Cimprič iz Retij ve, komu vse gre ZAHVALA 
za konec ognjenega petelinčka. 

Zahvaljujemo se vsem gasilcem iz PGD Retje, PGD 
Hrib, PGD Mali Log in PGD Travnik za gašenje požara 
in vsem, ki ste pomagali pri sanaciji po požaru. Zahva-
ljujemo se Občini Loški Potok, Župniji Loški Potok, OŠ 
dr. Antona Debeljaka, podjetjem Inotherm iz Prigorice, 
Fibran iz Sodražice, MegaDom iz Podskrajnika in Petrič 
transport z Unca, RKS OZ Ribnica, sosedom, sovašča-
nom, sorodnikom, prijateljem, krajanom in vsem, ki ste 
nam v teh nič kaj zavidljivih trenutkih stali ob strani, 
nam pomagali materialno, finančno, nas bodrili z dobro 
besedo. Zahvala gre tudi Zavarovalnici Triglav za hitro 
in ugodno rešitev odškodninskega postopka ter vsem 
ostalim, ki ste nam kakorkoli priskočili na pomoč in 
pripomogli, da bomo življenje lažje vrnili na stari tir. 

Hvala Bogu in vsem vam za izkazano dobroto. 

ISKRENA HVALA!

Družina Cimprič

2525252525525255MaMaMaMaMaMarerrerererec c c -- apapapapapriririril l l 2020220016161616161611

V spomin na

Marijo Poje
iz Podpreske

Hvala, mama, za dragoceni čas, 

ki smo ga lahko preživeli z Vami.

18. aprila 2015 se je poslovila z obiska zemlje naša 

draga mama. Topla zahvala vsem, ki se je spominjate in 

postojite ob njenem hladnem domu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči – prerani izgubi našega dragega sina, 

brata in botra

VLADIMIRJA MARINČIČA
iz Podpreske 6

(07. 04. 1964–02. 04. 2016)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 

prijateljem in g. župniku Antonu Dobrovoljcu. Posebna 

zahvala Lovski družini Draga – Trava za ganljivo 

slovo in govor. Zahvala vsem, ki ste ga v velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Je čas, ki traja,

je čas, ki mine,

je čas, ki celi rane,

a kar nosiš v srcu,

ti nihče ne vzame.

Prazen dom je in dvorišče,

zaman oko te naše išče,

sledi ostale so povsod

od dela tvojih pridnih rok.
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Kot travna bilka človek je,

za trajnim domom žene se.

A ko svet minljivi odleti, 

v duši mir se naseli.

Vsi, ki radi jih imamo,

nikdar ne umro, 

le od nas se poslovijo in 

naprej, naprej živijo.

(J. Medvešek)

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustila

ALBINA KRŽE
 12. 07. 1926–26. 02. 2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 

ki ste nam izrekli sožalje, podarili sveče in 

darovali svete maše.

Zahvala osebju DSO Loški Potok in dr. Petru Rusu 

za vso pomoč pri njenem zdravljenju.

Hvala g. župniku za poslovilni obred, 

pevskemu zboru za lepo zapete pesmi in Komunalni 

Ribnica za opravljene storitve.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob smrti našega očeta, moža, brata, dedka, pradedka

IVANA DEBELJAKA
(13. 2. 1925–28. 2. 2016)

iz Malega Loga 11

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, 

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

udeležili zadnjega slovesa.

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

kar so storili zanj.

Hvala g. župniku za poslovilni obred, 

pevcem za zapete žalostinke, Komunali Ribnica in 

Jožetu Žagarju za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ob boleči izgubi drage žene, mame, memere, 

sestre in tete

AMALIJE MOHAR 
(04. 07. 1936–07. 03. 2016)

iz Saint - Mihiela, rojene v Retjah

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 

darovali cvetje, sveče in svete maše ter jo pospremili 

na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se g. Dobrovoljcu za lepo opravljen 

poslovilni obred ter moškemu pevskemu zboru Corona 

za lepo zapete pesmi.

Zahvala tudi Komunali Ribnica za pogrebne storitve.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

IVANE LAVRIČ 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem, ki so nam v težkih trenutkih 

stali ob strani, jo obiskali, darovali cvetje, sveče in nam 

izrekli sožalje ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se tudi dr. Petru Rusu, zdravstvenemu 

osebju Zdravstvene postaje Loški Potok, kolektivu in 

sostanovalcem Doma starejših občanov Loški Potok.

Posebna zahvala župniku Bojanu Travnu za zadnje 

slovo, pevskemu zboru za lepo zapete pesmi ter 

Komunali Ribnica.

Žalujoči: vsi njeni

Spomini so kot iskre, 

ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,

vedno znova zažarijo.

Življenje je kot knjiga, 

za listom list, 

za dnevom dan, 

nihče ne ve, kdaj bo končana 

zadnja stran. 

(Malčka Tamše)

V SLOVO
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Sporočamo žalostno vest,

da je v Londonu v 91. letu starosti

mirno zaspal

ZDRAVKO VALENTIN 
MOHAR

(16. 6. 1925–19. 2. 2016)

Na njegovo željo je bil pokopan 

v Innsbrucku v Avstriji.

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO

Nasmešek tvoj nikoli v nas

ne bo zbledel,

tvoj obraz v spominu

nam večno bo živel.

Kogar imaš rad, 

nikoli ne umre,

le daleč, daleč je … 

Noč v korakih mirnega je sna

vzela, kar življenje da.

Pot zdaj vodi tja,

kjer so drugi tvoji že doma.

ZAHVALA

ob izgubi naše mame in stare mame

JULIJANE JANEŠ 
iz Podpreske

(06. 08. 1933–15. 02. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 

ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot, 

za izrečeno sožalje in vse darovano, 

posebna zahvala sosedi Mariji 

za njeno nesebično pomoč in oskrbo.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža, 

očeta, brata in strica

MILANA GREGORIČA 
(1958–2016)

iz Retij 120 a

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, 

podarjeno cvetje in sveče, spodbudne besede ter podporo.

Posebna in iskrena hvala pevcem in gasilcem, 

ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Zahvala gre tudi gospodu župniku Bojanu Travnu 

za lep obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Za vedno se je poslovila od nas

KRISTINA OŽBOLT
(26. 11. 1932–21. 02. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

prijateljem, sovaščanom in znancem, 

ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter 

našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. 

Gospodu župniku Bojanu Travnu se zahvaljujemo za 

poslovilne besede in lepo pogrebno mašo. 

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 

pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(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

 
 Igramo  na  raznih  obletnicah, 
zabavah  in  drugih  prireditvah 
      po  zelo  ugodni  ceni    
 kontakt:  041 238 410  (Andrej) 
               041 261 899  (Tone)         


