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

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

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

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

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografije na naslovnici:
Likovna kolonija 2017
Foto: David Kovačič, Peter Polončič Ruparčič in 
Helena Ruparćič Polončič

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 fotografijo 
v formatu JPG ali podobno. Fotografij, 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 
fotografij 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 1. december 2017.

ODMEVI

AKTUALNO

Ob praznovanju občinskega praznika vas 
vljudno vabimo na

SLAVNOSTNO PRIREDITEV S 
KULTURNIM PROGRAMOM IN 

PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ,

ki bo v soboto, 
7. oktobra 2017, ob 18. uri

v telovadnici osnovne šole  
dr. Antona Debeljaka 

na Hribu v Loškem Potoku.

Po uradnem delu bo sledil nastop  
ansambla GADI.

Vljudno vabljeni!

Župan: 
Ivan Benčina, l.r.

VABIMO VAS, DA SE V SKLOPU 
OBČINSKEGA PRAZNIKA UDELEŽITE 

TUDI NASLEDNJIH PRIREDITEV:

PETEK, 06. 10. 2017, ob 18.00:

ODPRTJE RAZSTAVE DEL 14. 
LIKOVNE KOLONIJE IN 5. OTROŠKE 

USTVARJALNICE

Prizorišče: Kulturno-turistični center na 
Hribu v Loškem Potoku

Organizator: Turistično društvo Loški Potok                          

SOBOTA, 14. 10. 2017, ob 16.00: 

PRIREDITEV  
»LE PREDI, DEKLE, PREDI«

Prizorišče: Dom krajanov v Podpreski

Organizatorja: Društvo upokojencev Draga 
in Kulturno-športno društvo Draga
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Poletje se končuje, otroci so spet sedli v šolske klopi. 
Letos pod vodstvom novega ravnatelja. Dolgoletni 
ravnatelj Janez Mihelič je zaključil službovanje zaradi 
odhoda v pokoj. Za prizadevno in uspešno delo se mu 
zahvaljujem tudi na tem mestu. Novi ravnatelj je do-
mačin Andrej Starc, ki je tudi občinski svetnik. 

ŽUPANOVA STRAN

Izkazalo se je, da sem 
bil glede terminov za-
četka gradenj prevelik 
optimist. Obe zgoraj 
omenjeni investiciji bi 
se morali začeti prej. 
Še bolj pa se vlečejo 
postopki za začetek re-
konstrukcije ceste od 
centra Hriba v smeri 
Sodražice v dolžini ca. 
500 m. Optimistično 
sem menil, da bo začetek del že v juliju, a je bil izbor 
izvajalca zaključen šele v septembru, tako da se bo po 
najbolj optimistični varianti začela gradnja v oktobru 
2017. Rok za izvedbo je 300 dni. Izbran je tudi izvaja-
lec del za obnovo in asfaltiranje dela državne ceste v 
Črnem Potoku – gre za makadamski del od nove ces-
te do mostu čez Čabranko. Kdaj bodo začeli dela, ne 
bi ugibal, zgodilo pa naj bi se še letos. Oba postopka 
vodi Direkcija RS za ceste. V tem času pa je zaključena 
rekonstrukcija državne ceste čez Lazec, kjer je občina 
uredila javno razsvetljavo in vodovod, ostalo pa je bila 
investicija države. 

Posebna zgodba je industrijska cona v Podpreski. Ker 
je bilo območje toliko časa zapuščeno, je potrebno na 
novo pridobiti okoljevarstveno soglasje, vodno soglas-
je, potrebujemo soglasje Direkcije RS za ceste za ob-
novo cestnega priključka v coni. Zapleta se z dovolje-
njem za prekop ceste, saj bo potrebno vodovod v cono 
napeljati z nasprotne strani ceste. Vse to je potrebno, 
da za projekte, ko so v izdelavi, dobimo gradbeno do-
voljenje. Se pa tudi tam že nekaj dogaja – v coni se že 
nabira les za izdelavo sekancev za daljinsko ogrevanje 
na Hribu.

Oktobra naj bi pošta na Hribu začela delovati kot 
pogodbena pošta, ki jo bo upravljala Lesna zadruga 
Loški Potok. Delovni čas ostaja enak, v ponudbi in 
nekaterih storitvah pa bo prišlo do sprememb. Kakšnih, 
še sami ne vemo podrobno, saj na Pošti Slovenija 
neprestano prihaja so sprememb. O kakšni družbeni 
odgovornosti seveda ni govora, šteje le dobiček. Če bo 
šlo tako naprej, bomo v Sloveniji počasi spet uvedli 
poštne golobe.

Občina Loški Potok ima svoj praznik 4. oktobra, na 
dan, ko se je leta 1875 začel redni šolski pouk v osnov-
ni šoli v Loškem Potoku. Lepo je, da obeležujemo da-
tum, ki daje poudarek znanju. To je premoženje, ki ga 
vedno nosimo s seboj, in ni ga, ki nam ga lahko vzame. 
Tudi davkarija ne. 

Čestitke ob prazniku.

Ivan Benčina, župan
Foto: Vinko Košmerl

Dozidava vrtca v Loškem Potoku

Zaradi izgradnje prizidka k vrtcu je dostop do šole ne-
koliko otežen pa tudi otroci iz vrtca so hudo žalostni, 
ker je na mestu igrišča zdaj gradbišče in so igrala 
odstranjena. A bodo do pomladi ponovno na svojem 
mestu, saj je rok za izvedbo v začetku januarja 2018. 

Na Hribu uspešno poteka tudi izgradnja daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso. Tudi iz tega razloga je del 
naselja že prekopan, pa bo še bolj, saj bo za napeljavo 
vročevoda potrebno prekopati traso od kotlovnice do 
stanovanjskega objekta Hrib 7. Zalogovnik za sekance, 
ki se bo nahajal pod kotlovnico, ima že stene in tudi 
transportna rešetka za sekance je že vgrajena. Začetek 
obratovanja je predviden sredi novembra 2017.
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14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 6. 7. 2017
Občinski svet je po 2. obravnavi sprejel nov Statut ob-
čine in nov Poslovnik občinskega sveta. Oba akta sta 
bila objavljena v Uradnem listu RS, štev. 41/2017, in sta 
stopila v veljavo 14. avgusta 2017.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o sistemizaciji delov-
nih mest v enoti vrtca v novem šolskem letu in sklep 
o sistemizaciji dodatnega delovnega mesta v kuhinji: 
kuharski pomočnik za polovični delovni čas.

Sprejet je bil sklep o sofinanciranju razširjenega 
programa OŠ dr. Antona Debeljaka v Loškem Potoku 
po 82. členu ZOFVI. Dejansko to pomeni, da bo 
občina tudi v šolskem letu 2017/2018 sofinancirala 
vse programe, ki jih je sofinancirala že v preteklem 
šolskem letu. Poleg teh bo občina v novem šolskem letu 
zagotavljala tudi sredstva za pomočnico kuharice  za 
polovični delovni čas. Tako bodo cene šolske prehrane 
lahko ostale nespremenjene. 

Občinski svet je bil seznanjen tudi s poročilom nad-
zornega odbora občine o pregledu poslovanja  občine 
v letu 2016. Poročilo je podal predsednik nadzornega 
odbora, g. Darko Lavrič. Ob pregledu poslovanja v letu 

2016 je bil poudarek na naslednjih vrstah nadzora: raz-
polaganje z nepremičnim premoženjem občine, pre-
gled nedavčnih prihodkov s poudarkom na prihodkih 
od najemnin, pregled naključno izbranih investicijskih 
izdatkov in pregled nekaterih sestavin zaključnega ra-
čuna proračuna občine za leto 2016. Podano je bilo 
tudi poročilo o kazalnikih, ki jih predsednik nadzor-
nega odbora spremlja že več let in jih primerja s kazal-
niki v občini Ribnica.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o dodelitvi 35.000 
evrov nepovratnih sredstev za zagon in delovanje 
Lesne zadruge Loški Potok. 

Župan je občinski svet seznanil s poročilom o poslova-
nju občine v I. polletju 2017 in s tem izpolnil določilo, 
navedeno v Zakonu o financiranju občin.

Sprejet je bil tudi sklep, da se državne inštitucije po-
zove, naj na področju celotne občine Loški Potok 
vzpostavijo omrežje, ki bo omogočalo boljšo dosto-
pnost mobilnih komunikacij.

 Mojca Lavrič

PREDSEDNIK DRŽAVE NAJ PREDSTAVLJA SMER IN 
VIZIJO SLOVENIJE

njami. Predsednik republike bo s svojo funkcijo pred-
stavljal vse Slovence in Slovenke, zato ljudje od njega 
lahko upravičeno pričakujejo jasna stališča, ki bodo 
dajala smer in smisel našim skupnim željam in ciljem. 
Prav bi bilo, da bi bodoči predsednik države vlado in 
pristojne službe večkrat opozoril in reagiral na števil-
ne nepravilnosti in krivice, ki se dogajajo našim drža-
vljanom. Če bom sama v tej vlogi, bom to nedvomno 
storila. 
Moram priznati, da v Sloveniji jasno besedo (pre)
večkrat pogrešam, prav tako pa tudi konkretno vizijo, 
ki bi ji državljani lahko sledili. Kot nacija velikih ljudi 
in talentov se ne smemo bati ambicioznih ciljev. Tudi 
osamosvojitev Slovenije in vstop v EU ter Nato so se 
v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zdeli kot 
nekaj nedosegljivega. In vendar nam je uspelo. Zakaj 
torej ne bi rekli, da je naš cilj priti med 15 najuspešnej-
ših držav na svetu? Za to imamo po mojem mnenju 
vse potenciale, ki pa jih do sedaj nismo znali izkoristiti. 
Predvsem potrebujemo več sodelovanja, dobronamer-
nosti in medsebojnega spoštovanja ter urejene in de-
lujoče družbene podsisteme, kot so zdravstvo, šolstvo, 
sodstvo itd. Več dela pa bo treba vložiti tudi v razume-
vanje demokracije in demokratičnosti. Demokracija 
je zelo dober družbeni sistem, a le ob predpostavki, da 
se tisti, ki v njem sodelujejo, poleg svojih pravic zavedajo 
tudi svojih dolžnosti in odgovornosti do narave ter sočlo-
veka. 

Ljudmila Novak, poslanka in predsednica NSi 

Kot verjetno že veste, sem 
v začetku septembra poda-
la kandidaturo na volitvah 
za predsednika Republike 
Slovenije. Za ta korak sem 
se odločila po tehtnem 
premisleku, k temu pa so 
me spodbudili tudi števil-

ni ljudje, ki so mi dejali, da imajo težavo, koga prav-
zaprav izbrati za svojega voditelja. Uradne pristojnosti 
predsednika republike sicer niso tako velike kot v ne-
katerih drugih državah, a to ni ovira, da predsednik s 
svojo integriteto in zgledom ne bi pomembno vplival 
na življenje in prihodnost v naši državi. Ne gre pozabi-
ti, da predsednik države predstavlja najvišjo funkcijo v 
državi, ki jo državljani volimo neposredno. To pomeni, 
da pri svojem opravljanju predsedniških opravil lah-
ko računa tudi na dokaj veliko podporo ljudi. Seveda 
se mora ob tem zavedati velike odgovornosti, ki mu je 
bila zaupana – tako z vidika moralnega zgleda kot z vi-
dika vodenja države, predstavljanja Slovenije doma in 
v tujini ter predlaganja kandidatov za zelo odgovorne 
funkcije v naši domovini.
Trdim, da je predsednik države tista oseba, ki mora 
imeti vizijo, v katero smer naj gre naša država. Oglasiti 
se mora ob temah in situacijah, ki so za naše državljane 
in prihodnost države pomembne. V tem smislu mora 
biti predsednik republike oseba z visokim javnim ugle-
dom ter določenimi političnimi in življenjskimi izkuš-
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IZ POSLANSKIH PISARN

USODNOST VOLILNE ODLOČITVE
V demokratičnih družbah 
predstavljajo volitve praznik 
demokracije. Takrat imajo 
vsi državljani, ki izpolnjujejo 
pogoje, možnost, da izrazi-
jo svojo podporo kandida-
tu(om) in njegovi oz. njihovi 
politiki. V nekaterih državah 
EU je udeležba na volitvah 

obvezna, v veliki večini pa prostovoljna. Večja je udeležba 
na odločanjih, bolj verodostojne so volitve.
Vsaka volilna odločitev se nanaša na obdobje, ki prihaja, 
torej se odloča o prihodnosti. Na nekaterih volitvah odlo-
čamo o naših predstavnikih za naslednja štiri (4) leta (po-
slanci, lokalni funkcionarji), pri drugih so mandati 5-letni 
(predsednik države, evropski poslanci, državni svetniki). 
V mesecu oktobru bodo predsedniške volitve, saj se bo 
dosedanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju iz-
tekel mandat. Ko to pišem, še ni znano, kdo vse bo kan-
didiral, ker se roki še niso iztekli. Zdi pa se mi potrebno, 
da opozorim na nekatere lastnosti, za katere mislim, da jih 
predsedniški kandidat ali kandidatka mora izpolnjevati. 
Najprej mora biti moralna avtoriteta, oseba, ki ima stališče 
v prelomnih, za usodo države pomembnih trenutkih. Ki 
zna in zmore jasno in odločno odreagirati vsakič, ko se 
kršijo človekove pravice, ko je potrebno obsoditi kriminal 
in dati podporo organom pregona …, torej da dosledno 
zagovarja pravno državo in jo tam, kjer ima pristojnosti, 
tudi udejanja. Žal smo bili do sedaj, tudi v tem mandatu 
predsednika republike, velikokrat prikrajšani za nedvou-
mno stališče predsednika republike do temeljnih družbe-
nih vprašanj.
Celo huje je, kot bi si predstavljali v najhujših sanjah. Se-
danji predsednik države Pahor je kot predsednik vlade že 
leta 2011 dobil pisno poročilo, da se v NLB, kljub medna-
rodnemu embargu Irana, pere iranski denar. Po podatkih 
je bila v manj kot dveh letih oprana 1 milijarda $ oz. zne-
sek, ki predstavlja ca. 13 % državnega proračuna. Marža, 
ki pri takem poslu znaša od 30 do 60 %, pa ni ostala na 
banki, ampak je poniknila neznano kje. Zanimivo ob tem 
pa je, da se je NLB pri tem poslu odpovedala celo zaraču-
navanju stroškov (provizij), ki jih ne spregleda nikomur, ki 
posluje preko nje. Niti socialno šibkim.

In kaj je storil sedanji predsednik republike. Nič. Zaprl 
je poročilo, ga prestavil v spodnji ali celo okrogli predal 
(koš) in bil vsa ta leta tiho. To sta ugotovili preiskovalna 
komisija, ki raziskuje bančno luknjo, in komisija za nad-
zor varnostnih in obveščevalnih služb iz dokumentov, ki 
so bili poslani v državni zbor za namene parlamentarne 
preiskave. Ta ugotovitev je zapisana tudi v sprejetih po-
ročilih obeh komisij. Obe je/bo obravnaval tudi državni 
zbor na septembrski seji.
V normalni evropski državi bi tak predsednik ali funk-
cionar, ki nedvoumno drži »štango« kriminalu, odstopil. 
Naš pa je posebnež in se poteguje za nov mandat.  
In kaj nam sporoča njegova kandidatura? Da sedanji 
predsednik ni imel osebne integritete in moči, da bi obso-
dil kriminalno ravnanje NLB, zaradi katerega se bo skoraj 
zagotovo zgodil mednarodni škandal, in da kot predse-
dnik vlade ni sprožil nobenih postopkov na preiskoval-
nih organih. Prav nobenih. Prav tako sporoča, da mu iz 
javnega denarja plačano jadranje po funkcijah in njegovo 
osebno zadovoljstvo pomenita več kot vse drugo. Da je 
ostal predsednik vlade, je bil pripravljen zamolčati pranje 
denarja v NLB in drugi kriminal v bankah, ki je povzročil 
milijardno bančno luknjo, preslišati vsa opozorila pri Teš 
6 in še kaj. 
Tudi kot predsednik republike na tem področju ni storil 
ničesar. Se je pa zelo trudil, da so se državljani ukvarjali z 
njegovimi sočnimi izjavami in s spremljanjem njegovega 
paradiranja pri opravljanju raznih »navadnih« del, npr. 
kidanju gnoja. A tam, kjer bi ga moral skidati, je najmanj 
6 let gledal stran.
Če bo za predsednika republike ponovno izvoljen tak 
kandidat, ki nima hrbtenice in bo z gledanjem vstran 
pokrival vse stranpoti slovenske države, potem se nam 
naslednjih 5 let spet ne piše dobro. 

Jože Tanko, poslanec SDS

Ob prazniku občine Loški Potok iskreno  
čestitam občini in vsem njenim občanom!

Jože Tanko, poslanec SDS

GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Glas za otroke in družine v 
Slovenijo prinaša novo veselje in 
upanje na boljše življenje. 

Naš program prinaša štirikrat 
več za Slovenke in Slovence. Več 

spoštovanja do mater in očetov! Več otrok! Višje plače! 
Višje pokojnine! 

Naslednje volitve so naša priložnost za družino, za 
otroke in za varno starost! »Glas za otroke in družine« 
bo dejaven tudi v vaših okoljih. 

Začeli smo ustanavljati občinska središča, zato vse, ki si 
dejavno želijo graditi lepšo in boljšo Slovenijo, vabimo, 
da se nam pridružijo. 

Več informacij lahko dobite na spletni strani http://
www.zaotrokeindruzine.si/ ali v popoldanskem času 
po telefonu na št. 031 571 021 (Blaž), kjer vam bomo z 
veseljem povedali še kaj več.

Avtor: Blaž Kovačič,  
Iniciativni odbor za ustanovitev  

medobčinskega središča   
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SOCIALNA AKTIVACIJA – NOV PRISTOP OBRAVNAVE  
UPORABNIKOV NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IN  
URADIH ZA DELO
Ekonomska kriza je močno vplivala na trg dela (gospo-
darstva so se na krizo odzvala z zmanjševanjem plač in 
ukinjanjem delovnih mest). Posledično se je v Sloveniji 
v času krize povečalo število prejemnikov denarne soci-
alne pomoči. Socialni transferji preprečujejo absolutno 
revščino, vendar ne omogočajo izhodov iz brezposelno-
sti. Enega izmed odgovorov na ta problem nudi socialna 
aktivacija, ki z različnimi ukrepi krepi moč ljudi ter jih 
tako spodbuja in podpira pri približevanju trgu dela in 
reševanju socialne problematike. 
Socialna aktivacija pomeni celovit pristop v socialni po-
litiki, glavni cilj je opolnomočenje najranljivejših skupin 
prebivalstva. To je tudi eden ključnih pristopov v evrop-
skem prostoru, s katerim države rešujejo problem dolgo-
trajne brezposelnosti ter tako zmanjšujejo tveganja ljudi, 
da zdrsnejo v revščino in socialno izključenost. Socialna 
aktivacija, ki bo od leta 2017 do leta 2022 sofinancirana s 
strani RS in Evropskega socialnega sklada, vsebuje vzpo-
stavitev celovitega modela socialne aktivacije ter razvoj 
kvalitetnih in dostopnih programov.
V Sloveniji je za namen vzpostavitve modela socialne 
aktivacije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti zaposlilo prve koordinatorje socialne 
aktivacije, v mesecu oktobru pa bodo v programe social-
ne aktivacije začeli vključevati osebe, primerne za posa-
mezne programe. V regiji JZ Slovenije (Kočevje, Ribnica, 
Grosuplje, Logatec in Vrhnika) bodo zaposleni trije koor-
dinatorji. Prostori regionalne mobilne enote so v Kočevju 
na Trgu zbora odposlancev 2 (nekdanji prostori Urada za 
delo Kočevje).
Pri projektu socialne aktivacije je ključno sodelovanje 
koordinatorjev socialne aktivacije, centrov za socialno 
delo in uradov za delo. Centri za socialno delo in uradi 
za delo predstavljajo enotno vstopno točko za vse, ki se 
želijo vključiti v programe socialne aktivacije. Strokovni 
delavci na CSD-jih in uradih za delo bodo glede na cilj-
ne skupine pripravili sezname kandidatov za vključitev v 
programe. Naloga koordinatorjev bo, da osebam predsta-
vijo programe, ki bodo na voljo v posamezni regiji, vsa-
kega potencialnega udeleženca obravnavajo in usmerijo v 
ustrezen program socialne aktivacije. Udeležencem bodo 

nudili spremljanje, podporo in informiranje pred samim 
vstopom v program, ves čas trajanja programa in tudi po 
zaključku programa.
Na voljo bosta dve vrsti programov: dolgotrajni in krat-
kotrajni. Dolgotrajni programi trajajo 11 mesecev. Njihov 
ključni cilj je razvoj in dvig socialnih in funkcionalnih 
spretnosti in znanj, ki bodo okrepili posameznika na 
osebni ravni in omogočili vključevanje v delovno  aktiv-
nost ter približevanje vstopu na trg dela. Ciljna skupina 
za dolgi program so osebe do 49 let, ki so prejemniki de-
narne socialne pomoči in so denarno socialno pomoč v 
zadnjih 24 mesecih prejeli vsaj 12-krat. V času vključe-
nosti v dolgi program bodo udeleženci prejeli povračilo 
potnih stroškov, plačilo stroškov prehrane (3,70 evrov na 
dan) in nagrado za delo (0,80 evrov na uro).  Denar bodo 
prejemali tedensko, izplačevanje bo v gotovini.
Kratkotrajni programi trajajo približno 3,5 mesecev. 
Njihov cilj je pridobitev funkcionalnih znanj in social-
nih kompetenc. Ciljna skupina za kratki program nima 
starostne omejitve, vključijo se lahko osebe, ki so preje-
mniki denarne socialne pomoči s kompleksno socialno 
in zdravstveno problematiko, osebe, ki niso prejemniki 
denarne socialne pomoči, imajo pa kompleksno social-
no in zdravstveno problematiko, ter osebe, vpisane v evi-
dence začasno nezaposlenih oseb. V času vključenosti v 
kratki program bodo udeleženci prejeli povračilo potnih 
stroškov in stroškov za prehrano. Denar bodo prejemali 
tedensko, izplačevanje bo v gotovini.
V času vključenosti v programe socialne aktivacije pre-
jemniki denarne socialne pomoči to pomoč ohranijo; 
prejemanje nagrade, povračila stroškov za prehrano in 
prevoz pa ne vplivajo na višino denarne socialne pomoči 
(v smislu, da bi se ta znižala).

Zapis pripravila: Sandra Nušević,  
koordinatorka socialne aktivacije

Dekliškemu pevskemu zboru AVE VERUM od srca 
čestitamo ob srebrnem jubileju delovanja!
Iz članka v prejšnjih ODMEVIH je razvidno, da ste 
članice zbora dekleta, mamice in babice, pa še vseeno 
najdete čas za petje. To je prava pripadnost nečemu, 
kar polni dušo in telo, daje sprostitev in prinaša lepe 
trenutke. 
Tudi v naši cerkvici v Starem Kotu ste že večkrat po-
lepšale trenutke sv. maše, poroke ali drugega obreda.

ČESTITAMO OB SREBRNEM JUBILEJU
Gojite ta lepi odnos do petja še naprej. Glasba je vedno 
pomembna za verski navdih, kulturno izražanje in za 
zabavo. 
V naši skupini tudi radi prepevamo, veliko pa nam po-
meni druženje. 
V življenju je vredno pustiti sledi.

Glasbeno-instrumentalna skupina BINKLARJI
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SODELOVANJE OBČIN IN OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE
Občine Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok so z Območno 
obrtno-podjetniško zborni-
co Ribnica (OOZ Ribnica) že 
četrto leto zapored podpisale 
pogodbo o sodelovanju.
Predmet pogodbe so stori-
tve, ki jih OOZ Ribnica v letu 
2017 izvaja za občane treh 
občin. Nekatere dogodke, 

Ribniški gospodarski forum v Škrabčevem skednju, 
motivacijsko delavnico na temo »prvi koraki podje-
tništva«, izobraževalni dan s področja davkov, preda-
vanja (opravljanje storitev v tujini, digitalni marketing, 
pomen spletnih strani …), je OOZ Ribnica samostoj-
no ali v sodelovanju že organizirala. Veseli dejstvo, 
da so bili dogodki  dobro obiskani in sprejeti, zato bo 
zbornica jeseni, predvidoma v oktobru, organizirala 
»dan obrti in podjetništva«, na katerem bodo občani 
treh občin od strokovnjakov dobili popolne in kvalite-
tne informacije iz vseh področij obrti in podjetništva.
Drugi sklop storitev, ki jih bo OOZ Ribnica izvajala v 
sklopu pogodbe, sta svetovanje in informiranje obča-
nov v postopku odpiranja podjetja, v postopku prido-
bitve potrdil za osebno dopolnilno delo, za dopolnilno 
dejavnost na kmetiji, za sklepanje pogodb o delu …
Občine bodo za storitve namenile sredstva iz 
proračuna, in sicer 4.560 € Ribnica, 2.500 € Sodražica 
in 980 € Loški Potok. Višina sredstev je določena glede 
na število prebivalcev posamezne občine in glede na 
opravljene storitve za občane posamezne občine.
Predsednik in sekretar OOZ Ribnica, Franc Lesar in 
Pavel Hočevar, sta pred podpisom obrazložila vsebino 
pogodbe in povzela sodelovanje preteklega leta. 
Tudi župani, Jože Levstek iz Ribnice, Blaž Milavec iz 
Sodražice in Ivan Benčina iz Loškega Potoka, so ko-
mentirali preteklo sodelovanje in zaključili, da so 
sredstva koristno in učinkovito porabljena, kar je vi-

dno iz natančnih poročil o porabi, ki jih OOZ Ribnica 
po pogodbi napravi za vse tri občine. 
Tovrstno sodelovanje je bilo v začetku kar unikum 
v Sloveniji, danes pa imajo podobna sodelovanja 
sklenjena v številnih občinah. 
Podpis pogodbe se je opravil v gostilni Urška v 
Zamostcu, kjer so prisotni po prigrizku v prosti debati 
komentirali podjetniški utrip v treh občinah. 

Razvojni center Kočevje Ribnica bo v novem letu 
ponovno izvajal mobilno vstopno točko VEM, ki 
podjetnikom in ostali zainteresirani javnosti omogoča 
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,
■■ prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja 

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

financiranja poslovanja) …

V občini Loški Potok bo mobilna vstopna točka VEM 
vsako prvo sredo v mesecu od 12.00 do 15.00 ure, v 
sobi štev. 4 v pritličju občinske stavbe v Loškem Po-
toku.

Naslednja mobilna vstopna točka VEM bo  
8. novembra 2017.

RC Kočevje Ribnica d. o. o.

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM

Kot avtor tega članka si dovoljujem komentar, da so 
proste debate najbolj koristne, saj pristojni uslužbenci 
dobijo realen pogled na stanje v gospodarstvu. OOZ 
Ribnica je v preteklosti že sklicevala občinske usluž-
bence in gospodarstvenike na neformalna srečanja, na 
katerih je bilo slišati cel kup novih idej za razvoj občin 
na gospodarskem in drugih področjih. Podobna pra-
ksa naj bi se na jesen ponovno uvedla, zato ste že sedaj 
vabljeni vsi obrtniki in podjetniki.
Občine, Razvojni center Kočevje Ribnica d. o. o. in 
OOZ Ribnica v jeseni načrtujejo številne dogodke na 
temo podjetništva, od davčnega, delovno-pravnega do 
zaposlitvenega področja. Želja podpornih inštitucij je 
preprosta: gospodarstvu nuditi kvaliteten servis!

Tekst in foto Pavel Hočevar
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IZVAJANJE MERITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE HITROSTI 

Med pomembnejšimi nalogami občinskega redarstva 
je tudi zagotavljanje varnosti v cestnem prometu v ob-
činah ustanoviteljicah. Ker je hitrost v cestnem prome-
tu kot dejavnik tveganja eden izmed glavnih vzrokov 
prometnih nesreč, ki lahko usodno vplivajo na naša 
življenja, je prioritetna naloga občinskega redarstva 
izvajanje nadzora nad najvišjo dovoljeno hitrostjo po-
sameznih vozil v cestnem prometu in s tem prispevek 
k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.
Skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo 
in 68/16; v nadaljevanju ZPrCP) lahko občinski redar 
izvaja nadzor nad najvišjo dovoljeno hitrostjo izključno 
s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor 
prometa, s katerimi 
se prekrški slikovno 
dokumentirajo. Občinski 
redarji lahko izvajajo 
nadzor na vseh  cestah 
v naselju, zunaj naselja 
in na nekategoriziranih 
cestah zunaj naselja, ki 
se uporabljajo za javni 
cestni promet, pa le na 
občinskih cestah.
Statistiko kršitev glede 
na razred prekoračitve 
predpisane hitrosti v letu 
2016 v občinah ustano-
viteljicah prikazuje slika. 
Podatki meritev kaže-
jo, da so najpogostejše 
prekoračitve dovoljene 
hitrosti v razredu preko-

račitve nad 10 do vključno 20 km/h, enako velja tudi 
za leto 2015.
Ob primerjavi podatkov o številu kršitev prekoračitve 
hitrosti med letoma 2015 in 2016 prav tako ugotavlja-
mo, da se število kršitev kljub povečanemu nadzoru ne 
zmanjšuje. 

Skladno s Programom dela občinskega redarstva iz-
vajamo nadzor nad najvišjo dovoljeno hitrostjo na 
mestih, kjer na podlagi spremljanja prometa vozniki 
dosegajo visoke hitrosti, ki bistveno presegajo dovolje-
ne, ter v bližini šol, vrtcev in šolskih poti, kjer je ogro-
ženost pešcev splošno večja. Pri določitvi lokacij za 
nadzor nad najvišjo dovoljeno hitrostjo občinsko re-
darstvo še posebej upošteva predloge občinskih svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policije. 
Pri določitvi lokacij pa upoštevamo tudi predloge ob-
čanov, ki jih prejmemo na e-naslov: inspektorat-redar-
stvo@ribnica.si.

VARNOST OTROK V PROMETU NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
Že kar nekaj let je v Slo-
veniji praksa, da ob za-
četku novega šolskega 
leta policisti skupaj z ra-
znimi prostovoljci ozi-
roma člani lokalnih dru-
štev poskrbijo za varnost 
otrok, in sicer na način, 
da v prvih dneh pouka 
na prehodih za pešce 
v bližini šol poskrbijo, 
da je prečkanje ceste za  

otroke brezskrbno in varno. V Loškem Potoku za tovr-
stno varnost skrbijo policisti ribniške policijske postaje 
in Stane Modic, ki se je kot član Zveze šoferjev in av-
tomehanikov Slovenije in Moto kluba Holcarji že pred 
leti sam prostovoljno odločil za opravljanje te »funkci-
je«. Rezultate zglednega sodelovanja med Stanetom in 
policisti najbolje občutijo naši najmlajši šolarji, ki se 
šele srečujejo s prometom in je zanje takšna oblika va-
rovanja še kako pomembna. Zato velja izreči pohvale 
tako Stanetu kot tudi članom PP Ribnica.

Tekst in foto: Vinko Košmerl    

Slika 1: Prikaz števila prekoračitev glede na razred prekoračitve predpisane hitrosti v 
letu 2016
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KAJ JE ZVOK IN KAJ STA INFRAZVOK IN ULTRAZVOK
Oglašamo se v zvezi z nedavno objavljenim člankom 
z naslovom »Kaj je zvok in kaj sta infrazvok in ultra-
zvok« g. Sama Košmrlja (v nadaljevanju: avtorja). Čla-
nek je bil objavljen v reviji Odmevi v rubriki Aktualno.

Menimo, da so opisi in enačbe v navedenem članku 
strokovno napačni oziroma v najmanjši meri nepo-
polno in nerazumljivo opisani. S tem v zvezi prosimo 
avtorja, da vse v nadaljevanju opisane nepravilnosti 
oziroma nejasnosti podrobneje obrazloži, saj gre po 
našem mnenju za zavajanje javnosti z nepravilnimi re-
zultati.

V prvi vrsti menimo, da je avtor dolžan pojasniti, 
kaj razume pod terminom jakost zvoka, za katero na 
koncu navaja referenčni tlak pref =20 μPa. V akustični 
stroki je jakost zvoka sinonim za zvočno inenziteto z 
referenčno jakostjo 10-12W/m2, medtem ko se pref =20 
μPa, na katero se avtor sklicuje, uporablja kot referenč-
ni zvočni tlak za raven zvočnega tlaka. Na ta način av-
tor že na začetku vnaša veliko zmedo v članek, ki se z 
njegovim nadaljevanjem samo še stopnjuje.

Nato se avtor iz akustičnih valovanj preusmeri na me-
hanska nihanja oziroma na matematično nihalo. Zapi-
še enačbo za njegov nihajni čas, kar malo kasneje vne-
se še dodatno zmedo. Matematično nihalo takoj nato 
zamenja z otrokom na gugalnici, čeprav bi bila zanj 
celo aproksimacija s splošnejšim fizikalnim nihalom 
obremenjena z znatnimi napakami. Nato zapiše izraz 
za kinetično in potencialno energijo takšne gugalnice 
z otrokom in ju izenači, pri čemer poudari, da se ener-
gija tega sistema ohranja. Glede na takšno obrazložitev 
bi bralec pričakoval, da ima v mislih konservativni sis-
tem pri popolni odsotnosti nekonservativnih sil, pred-
vsem sile zračnega upora in sile trenja. Pogoj za takšen 
sistem bi morala v tem primeru biti med drugim tudi 
prisotnost popolnega vakuuma, v katerem po drugi 
strani zvok sploh ne more nastati in se razširjati. Toda 
ne. Avtor nas že v naslednjem trenutku prepričuje, da 
je otrok izpostavljen (tudi) periodičnemu pišu zraka, 
ki da nanj deluje s tlakom

2ñv
2
1p =

S to enačbo pa skuša nato pojasniti, da to pri normal-
nih pogojih (torej zopet v zraku) ustreza infrazvoku 
s frekvenco 0.5 Hz in amplitudo zračnega pritiska 
pmax=3.44 Pa. To po njegovem mnenju ustreza jakosti 
infrazvoka okoli 105 dB, na osnovi česar zaključuje, 
da je to kar 100-x večji zračni pritisk kot pri infra-
zvoku vetrnih elektrarn!? Eden od predpogojev za kaj 
takšnega bi bil, da bi se maksimalna kinetična energija 
takšne »gugalnice« v celoti spremenila v zvočno ener-
gijo oziroma energijo infrazvoka s frekvenco 0.5 Hz, 
kot to kontradiktorno svojim  lastnim predpostavkam 

opisuje avtor. To pa pomeni, da bi se gugalnica že po 
četrtini nihaja enostavno povsem ustavila in o nihanju 
oziroma guganju sploh ne bi mogli govoriti. 

Vse navedene predpostavke in izvajanja avtorja niso 
usklajeni niti z definicijo niti z osnovnimi zakoni-
tostmi, ki sicer veljajo za matematično nihalo. Mate-
matično nihalo je namreč po definiciji sestavljeno iz 
uteži, ki visi na koncu vrvice brez mase, obešene z 
drugim koncem na tečaju, okrog katerega niha brez 
trenja. Če ga izmaknemo iz njegove ravnovesne lege, 
začne takšen sistem nihati s konstanto amplitudo in 
nihajnim časom, kot ga navaja avtor, vendar le v pri-
meru odsotnosti kakršnegakoli trenja, zračnega upora 
(kar seveda zahteva odsotnost zraka in s tem nezmo-
žnost nastanka in razširjanja infrazvoka) in drugih ne-
konservativnih sil. V nasprotnem primeru se njegova 
amplituda s časom zmanjšuje. Po drugi strani nihajni 
čas narašča (je večji, kot ga navaja avtor), če njegova 
amplituda nihanja ni majhna (izohronizem). Enačba 
za nihajni čas, ki ga navaja avtor, je torej uporabna le za 
zelo majhne kotne amplitude, ko lahko kotno funkcijo 
sinus pripadajočega kota aproksimiramo kar s samim 
kotom (izraženim v radianih seveda). Ta približek tako 
dokaj dobro velja za male amplitude, do približno 50. 
Vendar pa avtor operira z bistveno višjimi amplituda-
mi, celo 450, pri katerih pa tovrstne aproksimacije niso 
uporabne. Ne glede na to dejstvo pa avtor nihajni čas 
računa na desetinko sekunde natančno, pripadajočo 
maksimalno hitrost ter tlak pa celo na dve decimalki, 
kar je prav tako nesmiselno.  

Avtor po drugi strani pri tem očitno žal povsem pozabi 
omeniti še drugo plat medalje, namreč da obodna hit-
rost na koncu velikih lopatic (kjer se ustvarja glavnina 
hrupa vetrnih elektrarn) običajno krepko presega 100 
m/s, tako da je hitrost otroka na avtorjevi gugalnici v 
primerjavi z njo zanemarljiva. Ker tlak narašča s kva-
dratom hitrosti, je še bistveno bolj zanemarljiva (več 
kot dvatisočkrat nižja) vrednost zvočnega tlaka otroka 
na njegovi namišljeni gugalnici; izraženo v decibelih v 
avtorjevem jeziku bi jakost infrazvoka vetrnice prese-
gala 170 dB, v primerjavi s čimer bi bil infrazvok gu-
galnice z otrokom z ravnijo 105 dB zares zanemarljiv.

Glede na nerazumljivost članka in njegove številne 
lastne kontradiktornosti prosimo avtorja, da podrob-
neje teoretično opiše njegovo fizikalno ozadje (najbo-
lje z razvojem ustreznih diferencialnih enačb, ob upo-
števanju vseh delujočih sil, ohranitvenih zakonov, z 
dovoljenimi približki itd.), saj daje obstoječi članek po 
našem mnenju povsem napačne zaključke in rezultate, 
nekritične bralce pa močno zavede.

dr. Ferdinand Deželak,  
strokovni sodelavec CI za zaščito Senožeških brd
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PROJEKT LIFE LYNX BO PREPREČIL IZUMRTJE  
DINARSKO-JV ALPSKE POPULACIJE RISA

Sporočilo za javnost, 12. 7. 2017

Populacija risa v Sloveniji in sosednjih državah je 
pred ponovnim izumrtjem. Čimprejšnja doselitev 
risov iz druge, bolj stabilne populacije predstavlja 
edino možnost rešitve naše populacije. Med letoma 
2017 in 2024 bo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji 
zato potekal mednarodni projekt doselitve risov 
»LIFE Lynx«, v sklopu katerega bo na Slovaškem 
in v Romuniji odlovljenih in nato v našo populacijo 
preseljenih najmanj 14 risov.

Ris je bil na območju Slovenije in sosednjih držav v za-
četku 20. stoletja iztrebljen. V začetku 70. let prejšnje-
ga stoletja so napredno razmišljujoči lovci pričeli raz-
mišljati o ponovni naselitvi risa v Slovenijo. Leta 1973 
so v takratnem Gojitvenem lovišču Medved na Koče-
vskem v naravo izpustili šest risov, ki so jih pripeljali iz 
slovaških Karpatov. Izpuščeni osebki so se takoj začeli 
razmnoževati. Populacija risov je številčno in prostor-
sko hitro rasla ter se v nekaj letih razširila na Hrvaško, 
v Bosno in Hercegovino, Avstrijo ter Italijo. V 90. le-
tih so lovci pričeli iz leta v leto opažati vse manj risov; 
populacija je očitno pričela upadati. Upadanje števila 
risov se je nadaljevalo vse do danes, glavni vzrok za to 
pa je predvsem parjenje v sorodstvu, saj celotna popu-
lacija izvira iz le šestih med seboj sorodnih osebkov in 
je bila ves čas izolirana od drugih populacij. 

Današnjo številčnost risov v Sloveniji ocenjujemo le na 
10–20 odraslih osebkov, situacija pa je kritična tudi na 
Hrvaškem in v Italiji. Brez ukrepanja naši risji popula-
ciji brez dvoma grozi ponovno izumrtje. Edini ukrep, ki 
lahko prepreči njeno izumrtje, je čimprejšnja doselitev 

novih osebkov iz 
druge populacije. 
Predstavniki goz-
darstva, lovstva, 
n ar av ov ar s t v a 
in raziskovalnih 
institucij so zato 
združili moči in 
v letu 2016 na 
Evropsko komisi-
jo podali predlog 
projekta doselitve 
risa. Projekt, poi-
menovan LIFE 

Lynx, je bil potrjen v letošnjem letu in bo trajal od 1. 7. 
2017 do 31. 3. 2024.

V projektu bo sodelovalo 11 institucij oz. organizacij 
iz petih držav: Slovenije, Hrvaške, Italije, Slovaške in 
Romunije. Projekt vodi Zavod za gozdove Slovenije, 
iz Slovenije pa v projektu kot enakovredni partnerji 
sodelujejo tudi Lovska zveza Slovenije, Biotehniška in 
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod 
RS za varstvo narave. Projekt bo v večinskem deležu 
financirala Evropska unija, pomemben sofinancer pa 
je tudi slovensko Ministrstvo za okolje in prostor, ki 
je prijavi projekta tudi nudilo vso potrebno podpo-
ro. Osrednji cilj tega obsežnega projekta je preprečiti 
izumrtje dinarsko-JV alpske populacije risa s preseli-
tvijo vsaj 14 risov iz Slovaške in Romunije v Slovenijo 
in na Hrvaško. Uspešnost doselitve bodo strokovnjaki 
skupaj z lovci spremljali s pomočjo GPS-ovratnic na 
izpuščenih živalih in njihovih potomcih ter z avtomat-
skimi kamerami na terenu. Poleg terenskih aktivnosti 
bodo opravili tudi raziskave (npr. genetske in ekolo-
ške analize) in pripravili strateške dokumente, ki bodo 
pripomogli k dolgoročni ohranitvi populacije risa. S 
preprečitvijo izumrtja te karizmatične vrste bomo iz-
polnili odgovornost do narave in prihodnjih rodov. 
To odgovornost so prepoznale in si za njeno izpolni-
tev aktivno prizadevajo vse ključne organizacije, ki 
se ukvarjajo z varstvom prostoživečih živali. Uspešno 
medinstitucionalno sodelovanje in vključevanje lokal-
nih skupnosti je eden od predpogojev za uspešno iz-
vedbo tako ambiciozno zastavljenega projekta.

Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije in  
Srečko Žerjav z Lovske zveze Slovenije

Sofinancerji projekta:

Foto Rok Černe
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KAKO RAVNATI OB SREČANJU Z MEDVEDOM?
Srečanja med človekom in medvedom so v naravi red-
ka, saj je medved previdna žival, ki človeka praviloma 
dojema kot nevarnost in se mu zato izogiba. Ob redkih 
priložnostih lahko kljub temu pride do srečanja. Naj-
pogosteje do srečanj z medvedi prihaja spomladi, ko 
medvedi prekinejo zimski počitek, v naravi pa se giblje 
tudi vse več ljudi, ali pa poleti in jeseni, ko je v gozdo-
vih veliko nabiralcev gozdnih sadežev, plodov in gob. 
Pomembno je, da znamo oceniti okoliščine srečanja in 
da smo seznanjeni s primernim vedenjem na območju 
medveda.

Pri obiskovanju narave na območju medvedove priso-
tnosti je treba upoštevati priporočila, s katerimi lahko 
v veliki meri zagotovimo, da do neželenega srečanja z 
medvedom ne bo prišlo ali pa se bo morebitno srečanje 
končalo brez slabih posledic za človeka in posledično 
tudi za medveda. Podobno kot druge prostoživeče ži-
vali tudi medvedi nimajo radi presenečenj. Imajo dobro 
razvita čutila za voh in sluh, s pomočjo katerih se lju-
dem izogibajo. Pri večini srečanj medved takoj zapusti 
območje, še preden zaznamo njegovo prisotnost.

Če se želimo medvedu izogniti, moramo predvsem 
opozarjati na svojo prisotnost, s čimer odpravimo 
element presenečenja. Pri sprehodu v naravi občasno 
zažvižgajte in glasno hodite, predvsem ko se gibljete 
skozi gosto vegetacijo in na nepreglednem območju. Če 
kljub temu opazite medveda, ostanite mirni, opozorite 
nase z mirnim glasom in se počasi umaknite v smeri 
svojega prihoda. Tudi medved se bo praviloma umaknil. 
Pomembno je, da se medved ne počuti ogroženega zaradi 
vaše prisotnosti, zato naj bodo vaše reakcije kar se da 
mirne. Pred medvedom ne poskušajte splezati na drevo, 
saj so medvedi dobri plezalci. Prav tako ne poskušajte 
zbežati, saj lahko medved v teku doseže hitrost do 50 
km/h in vas ujame v nekaj metrih. Izjema je, ko lahko 

varno mesto, npr. 
avto, dosežete v nekaj 
korakih.

Če opazite medved-
je mladiče, se jim ne 
približujte, tudi če se 
radovedno potepajo 
naokrog in so vide-
ti povsem nenevarni. 
V takšni situaciji se 
počasi umaknite, saj 
medvedka ni daleč 
stran. Če se znajdete 
v neposredni bližini 
medvedke z mladi-
či, obstanite, bodi-
te mirni in se počasi 
umaknite. Premikajte 
se brez hitrih gibov in 
brez kričanja.

Zelo pomembno je, da imamo pri sprehodih psa na 
povodcu. V Sloveniji se je največ napadov medveda na 
človeka zgodilo zaradi spuščenega psa, ki je naletel na 
medveda in ga razdražil, nato pa se v iskanju zatočišča 
vrnil k lastniku. Medved mu je pri tem sledil vse do 
lastnika. 

V izjemnih primerih lahko medved izvede tako 
imenovani lažni napad, pri katerem ne pride do fizičnega 
stika. Namen takšnega odziva je prestrašiti neželenega 
obiskovalca. V primeru, da se medved zažene proti 
vam, obstanite in počasi lezite na tla z obrazom navzdol. 
Roke položite okrog vratu, da zaščitite glavo. Zelo 
težko je oceniti, ali gre za lažni napad. S pretvarjanjem, 
da ste mrtvi, medvedu pokažete, da niste grožnja. 
Najverjetneje se bo medved ustavil in ne bo prišlo do 
fizičnega stika. V primeru napada se vedite pasivno ter 
poskušajte ostati čim bolj mirni in tihi. Preden vstanete, 
preverite, ali se medved še vedno nahaja v vaši bližini. 

Medved na zadnjih nogah izraža 
radovednost, ne agresivnosti.
Foto Janez Papež

Opozarjajmo nase, še posebej v slabo preglednem okolju, da 
medveda ne presenetimo.
Foto Marko Masterl

Še nekaj pomembnih informacij in napotkov. Pogos-
to se tudi zgodi, da se medved dvigne na zadnje noge, 
da preveri okolico. S to držo ne izkazuje napadalnosti. 
Ključno je, da opozorite nase z mirnim glasom. Medve-
da nikoli ne hranite. Tudi ostanke hrane in druge organ-
ske odpadke odlagajte tako, da bodo medvedom nedo-
stopni, saj lahko medvedi hrano povežejo s prisotnostjo 
človeka, kar je eden izmed glavnih vzrokov za pojavlja-
nje konfliktov med človekom in medvedom. V interesu 
vseh nas je ohraniti naravno plašnost medvedov. 

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR smo izdelali 
zloženko »Kako se vesti na območju prisotnosti rjave-
ga medveda«, v kateri si lahko preberete več o ravnanju 
ob srečanju z medvedom. Elektronska verzija zloženke 
je dostopna na povezavi: http://dinalpbear.eu/wp-con-
tent/uploads/2015/02/ZLO%C5%BDENKA___SLO-
-WWW.pdf.

Miha Marenče – Zavod za gozdove Slovenije

AKTUALNO
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev
Dober dan želim vsem bralcem naše upokojenske strani. Vesela sem, da preberete naš prispevek v vsaki številki 
Odmevov. Zaželeno je, da ga preberejo vsaj naši člani, saj ste tako sproti seznanjeni in obveščeni, kaj se je v dru-
štvu dogajalo, kaj bomo delali naprej in kam gremo.  

Čeprav pravimo, da je v Loškem Potoku osem mesecev zima, štiri pa mraz, nas letošnje poletje res ni zeblo, a ne? 
Iskali smo senco in mrzlo pijačo, da se ohladimo. 

Že stari ljudje so vedeli, da krasno senčko daje mogoč-
na vaška lipa, in naša pesnica Fani Debeljak je napisala: 

LIPA 
Ah, povej mi, lipa stara, 

kolikim rodovom si že senco dala? 
Kdo se v senci tvoji je hladil, 

kdo pod tabo srečen bil? 
Tu včasih so posedali možaki, 

o vremenu, letini so modrovali. 

Prav prijetno je bilo 
videti to druščino. 

Otroci poslušali smo 
neverjetno štorijo. 

Kje so lepi, stari časi, 
ko bolj prijetno je bilo na vasi? 

Zdaj možakov tudi več ni, 
da skupaj bi posedali. 

Sosed skoraj soseda ne pozna, 
za vse je kriva ta naglica. 

OB KOŠNJI
Nedelja, 18. junija, je bila lepa, sončna in zelo uspešna. 
V deželi ostrnic, na Babnem polju v Loški dolini, je 
potekala tradicionalna etnološko-turistična prireditev 
– Ob košnji. Prikazali so življenje na vasi, prihod koscev 
in grablječic, glavna tema prireditve pa je bila košnja 
oziroma zdevanje ostrnic. Poleg domačih ekip smo se 
zbrale tudi ekipe iz sosednjih občin. Naše društvo je 
sodelovalo kar z dvema ekipama – ekipo Volčjakov in 
ekipo Povasjenk. Prenosljivi pokal in zmaga sta odšla 
v Loški Potok, saj je ekipa Volčjakov v sestavi Andreje, 
Staneta in Jožeta Mišiča osvojila prvo mesto. Odlično 
se je odrezala tudi ekipa Povasjenk, ki so jo zastopale 
Albina Levstek, Marija Slavec in Meta Buček. Obema 
ekipama iskrene čestitke. Bravo. 

Pokal že krasi naše društvene prostore. 

SREČANJE UPOKOJENCEV
V soboto, 5. 8. 2017, smo se upokojenci DU Loški 
Potok udeležili 15. srečanja upokojencev Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, 
ki je potekalo kot vsako leto, tradicionalno, na Jasi v 
Dolenjskih Toplicah. Da smo napolnili avtobus, smo 
povabili še člane DU Draga in DU Sodražica.

V pozdravnem nagovoru so nas pozdravili Jože Jazbec, 
predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine, Vera 
Pečnik, podpredsednica ZDUS-a, ter Jožica Maučec 
Zakotnik, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje 
Republike Slovenije.

V kulturnem programu so nastopile Folklorna skupina 
DU Črnomelj in mažoretke iz Novega mesta, za ples pa 
je igral ansambel Hit.

Upam, da bo naš glas, glas upokojencev, segel tja do 
Ljubljane, do politikov, saj je čas, da se stanje upoko-
jenca v Sloveniji končno izboljša. Le kje in kdaj se bodo 
uresničile vse tiste predvolilne obljube?

Foto: Marija Turk
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

STOJNICA NA IGRAH BREZ MEJA V RETJAH 
Na prireditvi Igre brez meja v organizaciji Turistično 
rekreativnega kluba Nevtralia smo s Turističnim 
društvom Loški Potok in na željo skupine za ohranitev 
naše dediščine udeležencem iger predstavile in 
ponudile potoške dobrote. Več lahko preberete v članku 
Blanke Bartol, predsednice Turističnega društva Loški 
Potok. 

Po dobrih dveh urah so se povzpeli na vrh, kjer je 
močno pihalo. Sledila je obilna malica s čajčkom pa 
seveda tudi nekaj »bolj konkretnega«. Kmalu so se 
pripravili na povratek. Šli so po drugi poti, tako da so 
prišli na lovsko pot, ki poteka po razgibanih trasah. 
Predsednica je o sestopu povedala, da je bilo potrebno 
noge kar dobro premikati. 

POHOD NA SNEŽNIK
Na prekrasno soboto sredi avgusta so se članice našega 
društva in pohodniki iz Loškega Potoka ter pohodniki 
iz Društva upokojencev Loška dolina podali na 
Snežnik. 

Pod skrbnim vodstvom loških pohodnikov so se podali 
po Rudolfovi poti. Res je bila prava planinska tura, saj 
je Snežnik visok kar 1.796 metrov in je najvišji vrh v 
naši bližnji in daljni okolici.  

Foto: Marija Turk
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

PLAN DELA ZA NASLEDNJE TRI MESECE:

OKTOBER
 ■ vsako sredo ob 15.00 delavnice ročnih del – DSO
 ■ obisk Festivala za tretje življenjsko obdobje v Can-

karjevemu domu 
 ■ romanje na Brezje
 ■ 28. 10. – srečanje starejših članov nad 80 let in jubi-

lantov – KTC

NOVEMBER
 ■ vsako sredo ob 15.00 delavnice ročnih del – DSO
 ■ delavnica – izdelava novoletnih voščilnic in okra-

skov 
 ■ 18. 11. izlet – praznik kakijev v Strunjanu 

DECEMBER
 ■ delavnica peke božičnih dobrot – OŠ
 ■ novoletno srečanje članov; obisk in obdaritev čla-

nov v domu starejših občanov in na njihovem domu

In kaj naj napišem za konec – lepo in radi se imejte. V 
našo deželo prihaja JESEN, Fani Debeljak je napisala 
tako: 

Jesen je tisti čas, 
ko se poletje poslavlja, 

narava k počitku pripravlja.

Ptice se poslove, 
cvetje ovene, 

zlato rdeč pajčolan drevje odene.

Vse se umiri, 
tudi narava počitka želi. 

SMEH NE ŠKODI: 
Navsezgodaj zjutraj se pogovarjata upokojenca:
»Ali veš, da je včeraj blondinka zažgala radio?«
»Zakaj pa?«
»Da bi slišala radio OGNJIŠČE!«

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

Foto: Marija Turk

PIKNIK V OJSTRICI
Zadnjo nedeljo v avgustu smo v društvu organizirali 
piknik v Ojstrici. Ponovno sta nam svoj  vikend odsto-
pila in nam pomagala pri organizaciji Stanka in Janez 
Turk, Kindrova iz Malega Loga. Hvala. 

Zbralo se nas je res lepo število, več kot 50. Preživeli 
smo prekrasen dan v čudoviti naravi, ob dobri hrani in 
pijači in seveda v prekrasni družbi. 

Naša predsednica se je izkazala in nam pripravila 
krasno druženje. Poskrbela je za vse, hkrati pa vložila 
veliko truda, da je srečanje potekalo tako, kot mora.

FOTO UTRINEK: 
Zlatomašnik, prelat Mirko Grbec, naš rojak iz Argen-
tine, na obisku pri članih našega društva – Alojzu in 
Pavli Lavrič (Gočeva) v Travniku. Vedno, kadar je v 
rodnem Loškem Potoku, se oglasi pri njiju na klepetu. 
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LOKALNE NOVICE

Društvo upokojencev Loški Potok in Turistično 
društvo Loški Potok sta letos skupaj pripravili stojnico, 
ki je popestrila ponudbo na prireditvi v Retjah, bila 
pa je tudi sicer etnološko zanimiva, saj smo ob njej 
dan prej postavili nekaj ostrnic in kmečko orodje ter 
likovno upodobitev zdevanja ostrnic Potočanke Majde 
Žakelj. Po zaključku prvega dela iger sta na prizorišče 
prišli Andreja in Milena in z jerbasi na glavi prinesli 
pecivo ter tako predstavili, kako so nekoč peš nosili 
kosilo koscem v laze. 

Za ponudbo na stojnici smo ženske pripravile: 
krompirjevko, ocvirkovko, kuhelne, kolačke, kravajčke 
z različnimi nadevi, kokosovo in rožičkovo potico, 
brečkov kompot s slivami ter češpovo kašo s smetano. 
Tovrstna kulinarična ponudba je odlično dopolnila 
ponudbo hrane in pijače drugih stojnic. Nekateri 
so pecivo pogrešali tudi v obroku za tekače dan 

prej, ko so potekali teki po 
medvedovih stopinjah. 

Na stojnicah so bile na vo-
ljo tudi knjižice z recepti 
navedenih in drugih jedi, 
ki jih je turistično dru-
štvo ob podpori žensk 
iz Loškega Potoka, Dra-
ge ter Novega in Sta-
rega Kota izdalo letos 

spomladi. V ponudbi so bile tudi 

razglednice s štirimi 
vrstami motivov: 
Tabora s Hribom 
in drugih potoških 
vasi, doline Drage in 
Čabranke ter Nove-
ga Kota, vijugavega 
toka Malenščice, 
Kaličeve jelke ter 
medveda, vodnih 
motivov z območja 
občine. Prve tri je 
letos izdala Občina 
Loški Potok in jih je mo-
goče kupiti na občini, pošti, turističnem društvu in v 
nekaterih gostinskih lokalih, četrto – vodne motive pa 
je za letošnje likovno srečanje na temo voda izdalo Tu-
ristično društvo Loški Potok in je na voljo pri društvu. 

Vsem, ki ste prispevali k temu, da smo s stojnico 
spodbudili zanimanje za tradicionalno ponudbo, 
pobožali mlade in malo manj mlade želodčke, ustvarili 
dobro razpoloženje in zanimivo sceno z ostrnicami, 
iskrena hvala za sodelovanje in pomoč. 

Odziv na stojnico je bil odličen, kar je velika spodbuda 
za prihodnje leto. 

Blanka Bartol, Turistično društvo Loški potok 
Marija Turk, Društvo upokojencev Loški Potok

STOJNICA S POTOŠKIMI DOBROTAMI NA IGRAH BREZ 
MEJA V RETJAH

Spoštovani bralci, porodila se je ideja, da bi za vas poiskali nekaj besed ali besednih zvez, ki so jih Potočani včasih 
redno uporabljali in so značilne za naše kraje, ter jih predstavili s sliko in opisom. Nekatere od teh so še vedno v 
rabi, na druge pa smo skoraj že pozabili. Rubriko smo imenovali PO „PATUOŠKU”. Veseli bomo, če nam boste 
pomagali dopolnjevati to rubriko s svojimi predlogi. Če poznate kakšen izraz ali opis, za katerega mislite, da bi 
bil pravi za to rubriko, prosim, da pokličete ali pišete.

Mojca Lavrič

PO „PATUOŠKU”

BABJI PEZDÈC (babji pәzdәc)
Vrsta gobe, ki raste na travnikih in 
pašnikih v Loškem Potoku, spada v rod 
prašnic (latinsko Lycoperdon). Pašniška, 
zastrta, rjava in betičasta prašnica so 
užitne gobe, ki jih nabiramo, ko so še 
mlade in imajo nežno, čvrsto belo meso. 

Vir: http://www.gobe.si/Mikologija/Lycoperdon
llustracija: Peter Polončič Ruparčič
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LOKALNE NOVICE

V DU DRAGA JE VEČKRAT PESTRO
PZDU Dolenjske-Bele krajine. Vedno poudarjamo, da 
ni pomembna zmaga, ampak sodelovanje in druženja, 
ki so po navadi prijetna. Enodnevni izlet – vožnja z 
barko po Ljubljanici in obisk ljubljanskega gradu – je 
bil lepa popestritev vsakdana. 
Nekaj članov 
našega društva je 
sodelovalo junija 
v Novem Kotu na 
likovni koloniji 
“ZELENI MOST”. 
Na srečanju upo-
kojencev v Dolenj-
skih Toplicah nam 
ni bilo vseeno, ko 
smo izvedeli, da 
nas zaradi zdravstvenih težav zapušča g. Jože Jazbec, 
predsednik PZDU Dolenjske-Bele krajine. Našemu 
društvu, DU Draga, je bil naklonjen. Ob njegovih obi-
skih smo vsakokrat čutili pripadnost PZ. 
Vroče poletne dni smo zaključili s PIKNIKOM v 
Podpreski. Dobra skupna južina, osvežilna pijača, 
prijeten klepet, smeh in veliko plesa so nam dali novih 
moči za jesenske dni. Udeležba je bila številčna. Kadar 
je luštno, naj bo luštno! Razmišljamo, se dogovarjamo 
in pripravljamo na jesensko prireditev. Do takrat pa 
lep pozdrav!

Za DU Draga 
Slavko Cimprič, predsednik 

Foto: Vesna Mikolič

Poletje se je poslovilo. Dolge poletne dni so zamenjale 
vsak dan daljše noči. Tudi vročina je prijetno popustila. 
Hladna jutra nas opozarjajo, da je prišla jesen. Menjavo 
vremenskih pojavov in letnih časov najbolj občutimo 
upokojenci. Vsakokrat nekaj boli, tudi korak je težji.

Bila je sobota, 29. julij 
2017, lep, kot naročen 
sončen dan. 
Na Veliki planini je po-
tekalo 21. tradicionalno 
tekmovanje harmoni-
karjev na diatonični 
harmoniki. 
Nastopajoči so razdelje-
ni v starostne skupine in 
tekmovanje je vsako leto 
v polnem zamahu. 

Udeležencev je vedno veliko iz vseh koncev Slovenije. 
Že enajsto leto po vrsti imamo med tekmovalci doma-
čina iz Srednje vasi pri Dragi. To je g. Slavko Poje. Gle-
de na svoje igranje je tale naš harmonikar preskromen.
Z velikim zanosom in poln glasbenega navdiha se je 
zazrl v čudovit svet planin. Zaigral je pesem PRELEPA 
MOJA DOLENJSKA, ki jo je nekoč izvajal ansambel 

SLAVKO POJE  ŽIVI ZA GLASBO
HENČEK. Močan aplavz in vzkliki so mu bili v dokaz 
zavidljivega uspeha. V njegovi kategoriji je bilo 17 na-
stopajočih, Slavko je dosegel 4. mesto. Visoka uvrsti-
tev! Samo 0,5 točke je »zgrešila« ocenjevalna komisija, 
da bi stal na stopnički. ČESTITAMO! ČESTITAMO!
Prejel je lepo PLAKETO, nagrade sponzorjev, lahko 
smo ga videli po televiziji. 
Za intervju je novinarjem povedal, da mu glasba po-
meni vse – brez nje ne bi mogel živeti. 
Naj glasba še dolgo polni dušo in srce tega prežetega 
harmonikarja.
Sicer pa glasba tudi pove, kdo smo. Je obenem medij, s 
pomočjo katerega se izražajo čustva in misli, ki jih na 
drugačen način ne bi mogli izražati. 
Ime Srednja vas pri Dragi se je nekajkrat močno slišalo 
na Veliki planini.

Jože Volf in Franc Knavs 
Foto: Jože Volf

V večjih središčih starejši ljudje za razgibanje telesa 
poskrbijo s športnimi rekreacijami, na podeželju pa z 
delom, ki ga ni malo. Vsak se po svoje razgibamo. Drva, 
vrt, njiva, košnja, nabiranje gob – to je naš FITNES. 
Da niso dnevi enolični, v DU občasno poskrbimo 
tudi za športne in kulturne prireditve. Takšen je naš 
letni program. V maju je bilo opravljeno balinanje 
za MEMORIAL in tekmovanje v balinanju na nivoju 
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Pred par leti smo malo bolje obelodanili naš vodni vir 
– Vedkov studenec, ki ljudem nekaj stoletij nudi čisto 
studenčnico. Starejši so vedeli povedati, da je voda v 
tem studencu tudi zdravilna (za vid). Verjetno je res 
nekaj na tem, saj malokje skozi celo leto raste toliko 
različnih zelišč na enem mestu kot ravno v okolici tega 
studenca. Na hitro sem jih naštela več kot dvajset.

V preteklosti je voda v glavnem služila za pitje, pranje 
in napajanje živine, dokler se je ta še pasla. 

»VEDKOV« STUDENEC V NOVI PODOBI
Za studenec – zajetje vode so vaščani skrbeli skozi 
zgodovino. Ob njem je bilo vedno leseno ali betonsko 
korito, pa tudi kamen »perilnik« kot pripomoček pri 
pranju večjih kosov perila. 

Višek vode je vedno odtekal v bližnjo »PODLESČEVO 
LUŽO«, ki je od nekdaj sedmih vaških mlak še edina 
ostala »živa« ravno na račun studenca, ki jo zalaga z 
viškom vode.

Ni dolgo, ko je bil studenec lepo obnovljen. Še vedno 
pa se nam je zdelo, da bi mu lahko nekaj dodali in 
ploščo zaščitili pred zimsko zmrzaljo. 

Vaščani so lani v jeseni pripravili leseno konstrukcijo 
in kritino. Zgodaj spomladi – v maju je bilo en teden 
prostovoljnega dela, malo zafrkancije in veliko smeha 
– pa je studenec dobil lično postavljen nadstrešek. 
Vaški objekt je tako še bolj zaščiten in ima prav zanimiv 
izgled.

V Novem Kotu je bilo z dobro voljo že veliko narejenega.

Za okolico studenca bomo skrbeli sosedje. 

Irena Klepac
Foto: Jože Volf

CERKEV SV. FRANČIŠKA KSAVERJA V STAREM KOTU
To je po velikosti največja podružnična cerkvica dra-
garske župnije. Vaščani vsake toliko časa poskrbijo, da 
je tale hram lepo vzdrževan. 

Pred tremi leti je bil v celoti restavriran glavni oltar, 
prebeljena je bila notranjost. Lepi beli prti so dajali 
enkraten pogled notranjosti. Vsi smo bili veseli in hva-
ležni te obnove. 

Kdor zna in zmore, se ne ustavi. Motili so nas še nava-
dni stoli. Tako sta bili lani izdelani dve novi klopi ob 
glavnem oltarju. Letos je še osem novih klopi izdelal 
mizarski mojster g. Košmrlj iz Žlebiča. Sedaj pa lahko 
rečemo, da je »KAJ VIDETI«. Za domačine je to »ka-
tedrala«. Vidi se svežina, izpostavljen je red. Pogled na 
notranjost je očarljiv.

Kako bi bili na to ponosni vsi NAŠI, ki imajo ob cer-
kvici zadnje, večno počivališče.

Kakorkoli že, ni nas veliko, pa vsak izmed vaških pred-
stavnikov poskrbi za nekaj, da vasi ne stagnirata in ne 
nazadujeta. Delo dobrih gospodarjev in pridnih rok je 
bilo od nekdaj vidno in cenjeno.

HVALA vsem, ki prispevate in skrbite za izgled našega 
hrama.

Vaška skupnost Stari Kot in Novi Kot
Foto: Maks Lavrič
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“POD MARIJINIM VARSTVOM KRISTUSOV DUHOVNIK  
ZA OČETOVO SLAVO”

Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem, ki so 
kakorkoli pomagali in sooblikovali ta lepi dogodek, 
praznovanje zlate maše. Posebna zahvala pa gospodu 
prelatu Mirku Grbcu, da je delil svoje veselje in 
zahvalo Bogu za duhovniški poklic z nami, prijatelji in 
sorodniki v potoški fari. Hvala, prelat Mirko.

Helena Cimprič

To je duhovniško geslo našega rojaka iz Argentine, 
prelata Mirka Grbca. Prelat Mirko je 30. 07. 2017 
obhajal zlato mašo v rodnem Loškem Potoku, v 
cerkvi sv. Lenarta na Taboru. Nedeljsko jutro, prijetno 
sveže, je napovedovalo krasen dan. Že v zraku je bilo 
čutiti svečanost dneva, blagoslov, ki se z božjih višav 
razliva na nas. Farni zvonovi so s svojo mogočnostjo 
vabili Potočane in ostale ljudi dobre volje, da se z 
zlatomašnikom prelatom Mirkom skupaj zahvalimo 
za podeljene milosti in blagoslove, ki smo jih prejeli 
iz rok našega Očeta. Sveto mašo je s somaševanjem g. 
msgr. dr. škofa Štumpfa, domačega g. župnika Bojana 
ter ostalih duhovnikov vodil zlatomašnik prelat Mirko. 
Med mašnim govorom nas je zbrane opomnil, naj se 
vedno in povsod zatekamo k Marijinemu varstvu in 
priprošnji, saj je mati Marija velika vodnica in skrbnica 
naših življenj, ki želi, da vsak njen otrok varno pride 
k Očetu. Že kot šestleten deček je spoznal veličino 
Marijinega varstva. Ko so bili na begu, so okoli njih 
frčale bombe, družina pa se je priporočila Marijinemu 
varstvu in srečno prišla na cilj. Samo duhovniško geslo 
nam da vedeti, da je prelat Mirko vdan otrok Božji 
materi Mariji. S svojim vdanim zgledom nas je povabil, 
naj se z iskrenim zaupanjem obračamo s prošnjami ali 
zahvalami na Marijo, nebeško Kraljico. Po končnem 
blagoslovu pa je s kora in po vsej cerkvi zadonela lepa 
pesem Marija, skoz življenje ti srčno vodi nas ...

Mirko Grbec je ugledal luč 
sveta 10. 07. 1938 v Loškem 
Potoku. Bil je tretji izmed 
osmih otrok, ki so se ro-
dili očetu Alojziju Grbcu 
in materi Frančiški, roj. 
Lavrič. Kot marsikatera 
verna družina je morala v 
letu 1945 pobegniti tudi 
družina Grbec. Pot begun-
stva jih je leta 1949 pripe-
ljala v Argentino, leta 1951 
pa so si nov dom poiskali v 
slovenski vasi v Lanusu. Kot 
eden izmed prvih gojencev 
Rožmanovega zavoda je po 
končani srednji šoli vsto-
pil v semenišče. Mašniško 
posvečenje je prejel 03. 12. 
1966. Svojo duhovniško 
pot je začel kot kaplan v 

fari San Jose de Pompeo v Lanus Oeste. Kot župnik je 
deloval v različnih župnijah, kjer je poleg pastoralnega 
dela gradil in obnavljal cerkve, šole, kapelice ter ostala 
poslopja. Zadnja leta opravlja delo ekonoma lomaške 
škofije, posebno skrb posveča pomoči potrebnim in 
bolnim vernikom ter ostarelim duhovnikom. 

V škofiji pa deluje tudi kot eksorcist. Za vse njegove 
zasluge in delo ga je Janez Pavel II. leta 2000 imenoval 
za prelata. Na priprošnjo faranov iz Argentine je bil ob 
obhajanju zlate maše imenovan za častnega meščana 
občine Lomas De Zamora. G. Mirko zelo rad prihaja v 
slovensko vas med svoje ljudi. Kadar pa le more in če 
mu dopušča čas, se vsakih nekaj let odpravi na obisk v 
rodno Slovenijo, v Loški Potok.
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Mar ni lepo videti toliko otrok na kupu? Otrok, ki se 
družijo, pogovarjajo, igrajo in se s tem učijo tudi o kr-
ščanski veri? Vse to brez dandanes najbolj popularnih 
in nepogrešljivih mobilnikov in socialnih omrežij? Z 
veseljem se lahko pohvalimo, da je to možno gledati 
vsako leto na potoškem oratoriju. Letos je bilo že 5. 
leto, odkar smo po kar nekajletnem premoru mladi ob 
pobudi župnika Bojana Travna spet stopili skupaj. Na-
slov letošnjega Oratorija – »Dotik nebes«, ki se ga je 
udeležilo 55 otrok in pripravljalo 14 animatorjev, nam 
je predvsem približal glavni lik, ki je bila Marija. Skozi 
teden smo poslušali zgodbo in vsak dan spoznali posa-
mezna Marijina svetišča po svetu. Enega od le-teh smo 
tudi obiskali na četrtkovem izletu. 

DOTIK NEBES – ORATORIJ 2017

Odpravili smo se na Brezje, kjer smo si najprej ogledali 
muzej jaslic, nato pa še cerkev in tam imeli tudi mašo. 
Veselje se je nadaljevalo, ko smo se odpravili na kopa-
nje na Bled in se prijetno ohladili. 

Tako kot vsako leto imajo otro-
ci možnost, da se udeležijo šti-
rih delavnic v tednu. Izbirali so 
lahko med šestimi delavnicami: 
izdelovanjem žabice iz karto-
na, s katero uloviš muho, ki je 
pritrjena na vrvici, pujska iz 
plastenke za varčevanje denar-
ja, črke, ovite v volno, škatlice 
iz kartona, ki jo lahko uporabiš 
kot peresnico ali pa za shranje-
vanje različnih drobnarij, ter 
popularnega »fidget spinnerja« 
za zmanjševanje stresa. Lahko 
pa so se naučili tudi, kako pre-
živeti v naravi. Po delavnicah je 
vsak dan sledila velika igra, ki 
pa je bila letos predvsem bolj 
zahtevna kot prejšnja leta, saj je 
vsak dan otroke izzvala, da so 
ugotovili njen namen. 

V nedeljo, 9. julija, smo s sveto mašo dokončali še eno 
poglavje odličnih doživetij naše oratorijske zgodbe. 

Največja zahvala za vse gre seveda otrokom. Brez njih 
oratorij ne bi imel smisla in ga tudi ne bi bilo, zato naj-
lepša hvala vsem otrokom, ki se ga pridno udeležuje-
jo. Prav tako ne bi bilo nič izpeljano, če nas gospod 
župnik ne bi sklical skupaj in vsega organiziral. Mis-
lim, da se za to lahko zahvali celotna župnija. Nato pa 
pridejo na vrsto vsi animatorji, ki so velika pika na i 
in najpomembnejši člen. Kljub ostalim obveznostim 
si vsak petek vzamejo čas in se pripravljajo, da bi bil 
oratorij vsako leto še bolj zanimiv, zato ves čas iščejo 
neke novosti in izboljšave. Letos smo prav to tudi do-
kazali. Organizacija je super potekala, otroci pa so bili 
nasmejani do ušes.

Rebeka Janežič 
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Julijska vročina je pripekala brez usmiljenja. Zadonela 
je koračnica godbe Kovinoplastike Lož in praporščaki 
so dostojanstveno prikorakali do spomenika PADLIM 
ŽRTVAM v Novem Kotu. »BINKLARJI« so zapeli 
Zdravljico.
22. julija 2017 je KO ZZB za vrednote NOB Draga  

pripravila kulturno slo-
vesnost v spomin na po-
žig obeh vasic in izgnan-
stvo domačinov. Bilo je 
veliko navzočih – doma-
činov in pripadnikov ZB 
Kočevje. Zbrane je nago-
voril predsednik VS Novi 
Kot - Stari Kot in obenem 
tudi predsednik KO ZZB 
Draga Toni Cimprič. 
Slavnostni govornik je bil 

tovariš Janko Veber. Gorje in trpljenje ob izgnanstvu 
domačinov sta v svojih pesmih opisala in recitirala ga. 
Antica Marijanac in tovariš Tone Šepec.
Desetletja so minila od strahot in grozodejstev, ki so 
jih pretrpeli naši sorodniki. Nikakor niso pozabljeni, 
čedalje bolj jih pogrešamo in vedno bolj se zavedamo, 
kakšen nečloveški davek so prestali za osvoboditev. 
Obzidja njihovih porušenih in požganih hiš še vedno 
čakajo nanje, ki jih nikoli ne bo. 

75. OBLETNICA POŽIGA STAREGA KOTA IN NOVEGA KOTA

Najvišje priznanje za podporo pri ohranjanju spome-
nikov in tradicije na področju KO ZZB Draga je pre-
jel župan občine Loški Potok g. Ivan Benčina. Plaketo 
za delo v KO ZZB Draga pa so prejeli Tončka Tušek, 
Franc Tušek in Irena Klepac. Priznanje in plakete je 
podelil tovariš Jože Oberstar, član predsedstva ZZB 
Slovenije in obenem predsednik odbora za priznanja 
pri ZZB Slovenije. 
Vsem se zahvaljujem za navzočnost in organizacijo 
pri tej slovesnosti, nastopajočim za prebrane globoke 
misli spomina, pevski skupini »BINKLARJI« za zapete 
borbene pesmi in pa seveda članom godbe Kovinopla-
stike Lož za izvedbo melodij, ki so donele vse tja, kjer 
počivajo mnogi domačini.

Toni Cimprič, Predsednik KO ZZB Draga
Foto: Vinko Košmerl

MINILO JE 75 LET
Zgodbo Ogenjce kot tudi mnogih drugih prizorišč 
partizanske tragedije ali zmage bi lahko začeli z »Bilo 
je nekoč …« S temi besedami se pogosto začenjajo 
pravljice. In to našo zgodbo lahko nadaljujemo z be-
sedami Stanka Rusa: »Ko je sonce zašlo preko Rajske 
gore v zaton, je pustilo za seboj krvavordeč oblak, kot 
bi le-ta grozeče opozarjal na dogodke, ki so prihajali.« 
Za nekoga so ti dogodki, ki so se zgodili pred 75 leti, 
res pravljica, za druge še resnično, doživeto dejanje. 
Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico 

Ogenjca je skupaj z Občino Loški Potok in ZB za vred-
note NOB Ribnica tudi letos organiziralo spominsko 
slovesnost ob 75-letnici teh tragičnih, a vsekakor ju-
naških dejanj ranjencev in njihove bolničarke Mimice. 
Slovesnost je bila, kar je sedaj že tradicija, v nedeljo, 30. 
7. 2017, ob 11. uri. Letos je bilo vreme lepo, sončno in 
za mnoge prav prijetno, ko so nas medse vzele sence 
dreves še vedno mogočnih gozdov Velike gore.  
Slavnostni govornik na tej prireditvi je bil akademik 
dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Republike 
Slovenije. V svojem govoru je poudaril pomen in 
sporočilo dogodkov na Ogenjci, govoril pa je tudi o 
spravi in postavljanju spomenikov le-tej. Sporočilo 
je bilo, da se lahko vsak izmed nas spokori za svoja 
dejanja, se opraviči, če so le-ta napačna ali zla, in se 
tako spravi sam s seboj in s svetom.
Prvi pa je na Ogenjci spregovoril župan občine Lo-
ški Potok Ivan Benčina, ki je v pozdravnem nagovoru 
povedal, da se je v občini že veliko naredilo, dela in 
načrtuje pa se še naprej. Tudi on se je dotaknil tragič-
nih dogodkov in vsega, kar se je zgodilo med vojno, ko 
je Loški Potok, predvsem vas Travnik in zaselek Bela 
Voda, trpel hudo tiranijo okupatorske vojske.
Ponovno je sredi teh mogočnih gozdov zadonela lepa 
in mogočna partizanska pesem iz grl kvarteta Gallus. 
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nes na tem mestu sporočamo, da se ne bomo uklonili 
in da bomo tradicijo ohranjanja spomina na tragične 
dogodke med roško ofenzivo leta 1942 še naprej gojili. 
Že dolgo je tega, kar smo prvič obudili spomin na ju-
nakinjo in junake Ogenjce, in čeprav tistih borcev in 
bork, ki so doživeli to tragedijo, ni več med nami, smo 
si mi, njihovi potomci, zadali nalogo, da spomin pre-
našamo naprej.«
Po končani slovesnosti je slavnostni govornik v 
spremstvu župana Ivana Benčine in Franca Levstka 
odnesel ikebano in sveče pred vhod v jamo. To dejanje 
je pospremila tudi častna straža Slovenske vojske.
Po tem dejanju je sledilo še tovariško srečanje, ki je tu 
vedno prav prijetno, saj ni prevroče, ljudje so dobre 
volje in gostitelji izredno prijazni. Na Ogenjco pa so 
letos poleg pohodnikov, ki prihajajo že vrsto let, prišli 
tudi motoristi, kolesarji in konjeniki. Tako je bilo dru-
ženje še bolj veselo in zanimivo.

Irma Grbec
Foto: Jaka Bartol

Svoj »meh«, kot so 
pogosto imenovali 
harmoniko parti-
zani, sta raztegni-
la harmonikarja 
Branko in Branko 
Osvald iz Fare. 
Seveda pa ne gre 
brez recitacij. Prvi 
je bil na vrsti reci-
tator iz Sežane, ki 
je iz globin svojega 
srca recitiral dve 

partizanski pesmi. S spoštljivim zavedanjem in pripa-
dnostjo tradiciji spomina na dogodke v 2. svetovni voj-
ni pa so izvedle svoje recitacije Jana Šega, Majda Rački 
in Jelka Domevšček, vse tudi članice združenja borcev. 
Zadnjo besedo, kot že nekaj let veleva tradicija, pa je 
imel predsednik društva Jaka Bartol, ki se je vsem, ki 
so tako ali drugače sodelovali in pomagali pri tej spo-
minski slovesnosti, zahvalil in še povedal: »Tudi mi da-

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, tovarišice in 
tovariši, Društvo za ohranitev spomina na partizansko 
bolnico Ogenjca, gospod župan, zelo me veseli, da sem 
po nekaj letih spet z vami na spominski slovesnosti tukaj 
na Ogenjci ob obletnici tragedije, ki se je tu zgodila 31. 
julija 1942. Letošnja slovesnost je še posebej pomembna, 
saj gre za 75-letnico dogodkov.
Ko čas teče, me ti žalostni dogodki na Ogenjci vedno 
bolj spominjajo na kako antično, starogrško tragedijo. 
Kar vidim pred seboj zbor starcev, ki pripoveduje 
zgodbo o vojni, o uporu, o ofenzivi, o ranjencih, skritih 
v jami, o dvajsetletni bolničarki Mimici in o njihovi 
odločitvi, da raje umrejo, kot da bi jih zajeli sovražniki. 
In zgodbo o izdajalcu, ki je pobegnil  in bolnico izdal 
sovražniku, italijanski vojski. Ta je obkolila in napadla 
bolnico, v kateri je Mimica sama skrbela za ranjence. 
Ko so videli, da ni rešitve, jih je po dogovoru Mimica 
postrelila in na koncu pokončala še sebe. Pri tem ni bila 
popolnoma uspešna, tako da so trije ranjenci preživeli 
kot priče tragedije, izdaje in izdajalca. Ta je kasneje kot v 
grški tragediji izdajo plačal s svojim življenjem.
Ob tem se je treba spomniti, kako mladi so bili vsi 
akterji. Mimica, Marija Čepon iz okolice Borovnice, je 
imela dvajset let. Ni bila šolana bolničarka, ampak se je 
priučila s tako veliko zavzetostjo, da so jo vsi cenili. Tudi 
ranjenci so bili mladi, tako da so trije preživeli živeli še 
dolgo po vojni. Tudi zdravnik Aleksander Gala Peter, ki 
je organiziral bolnico Ogenjca in pripravil jamo, je bil 
mlad. Imel je 26 let in je ravno diplomiral v Zagrebu. 
Kljub morda pomanjkljivim izkušnjam je deloval vzorno 
in strokovno. Za upor in odpor se je odločila mladina, 
zavedajoč se, da bo borba težka in negotova. Niso imeli 
izkušenj, niso znali, toda vedeli so, da je to edina prava 
izbira za slovenski narod.
Prav je, da se redno spominjamo tega dogodka, še 
posebno pa ob bolj okroglih obletnicah. Ne le zaradi 
njegove dramatične narave, ampak zato, ker ponazarja 

SLAVNOSTNI GOVOR G. BOŠTJANA ŽEKŠA

celotno slovensko odporniško gibanje v drugi svetovni 
vojni. To spominjanje je posebej važno v teh časih, 
ko izgubljamo merila za to, kaj je prav in kaj ni, kaj 
je pomembno in kaj ne. Toda tudi v tem obdobju 
relativizacije, ko skušamo vse napake in napačne 
odločitve razumeti ter skušamo iz tega sklepati, da smo 
oziroma smo bili vsi enaki, saj smo bili v napake na 
nek način prisiljeni, moramo ohraniti osnovna etična 
merila, po katerih je odpor premočnemu sovražniku 
nekaj pozitivnega, kolaboracija s sovražnikom in izdaja 
pa sta nekaj slabega ali celo greh in zločin. 
Tudi dogodke na Ogenjci lahko relativiziramo. Saj bi 
se lahko predali in bi najbrž na tak ali drugačen način 
preživeli. Saj je morda celoten odpor slovenskega naroda 
bil odveč, mirno bi lahko sklonili glave in se podredili 
okupatorju. Ta je sicer načrtoval uničenje slovenskega 
naroda, toda najbrž bi do konca vojne, ki bi jo bíli in 
dobili drugi brez naše pomoči, nekako preživeli. Toda 
tudi če bi se to zgodilo, bi mi zgubili svoj narodni ponos 
in narod brez ponosa ni sposoben za velike dosežke 
in ni sposoben priti do svoje države. Zato se moramo 
zavedati, da stojijo temelji naše države tudi tu na Ogenjci.
Iz tega mora slediti tudi naš pogled na spravo. Da smo 
postavili v Ljubljani spomenik vsem žrtvam vojn, je 
prav. Vse žrtve so naše žrtve in vse žrtve obžalujemo. To 
pa ne pomeni, da so bila dejanja teh žrtev enakovredna 
in enako dobra ali enako slaba. Oceno teh dejanj 
moramo prepustiti zgodovini in zgodovinarjem, sami 
pa se moramo spravno in tolerantno obnašati in se 
izogibati poudarjanju neprimernih in enostranskih 
pogledov. Ena od takih po mojem mnenju neprimernih 
izjav v zadnjem času je nedvomno tista, da so se 
partizani zatekali v varno zavetje gozdov in prepuščali 
prebivalstvo okupatorju. Ogenjca nedvomno ni bila 
varno zavetje.
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24. in 25. junija je 23 odraslih likovnikov in 23 otrok 
odkrivalo in slikalo vodne podobe Loškega Potoka na 
14. likovnem srečanju in na 5. otroški likovni ustvar-
jalnici ter spoznavalo, katere vode v Loškem Potoku 
tečejo in katere ne.

VSAKI POTOK TEČE, SAMO LOŠKI POTOK NE1

Blanka Bartol je s fotografijami predstavila vodne mo-
tive Loškega Potoka in Dragarske doline, likovniki pa 
so dobili tudi razglednico z vodnimi podobami Loške-
ga Potoka, ki jo je ob tej priložnosti izdalo TD Loški 
Potok. Na njej so ribnik na gorskem vrtu Knavs, Trav-
nik pod vodo, Vedkov studenec v Novem Kotu, Malni 
v Travniku, štirna v Šegovi vasi, Mežnarjev studenec 
v Šegovi vasi, Čabranka, ribnik nad Lazcem, ki so jih 
prispevali Jurij Bertok, Lidija Knavs, Blanka Bartol. 
Razglednico je oblikoval Peter Polončič Ruparčič.

1 Naslov ljudske pesmi, objavljene v knjigi Dušice Kunaver

Za uvod v likovno dogajanje so si likovniki in otroci 
ogledali potoško pripovedko. Milica Koštrun je iz knji-
ge Rudolfa Moharja z naslovom Srebrni zvon izbrala 
pripovedko, ki jo je po svoje ilustrirala in jo pripravila 
na način japonskega gledališča, ki se mu reče »kamiši-
baj«. To je majhen oder, spravljen v lesen kovček, ki ga 
odpremo z vratci. Prikaže se ilustracija, ki ponazarja 
del pripovedke. Ilustracije se ob pripovedovanju zgod-
be menjavajo. Ker Milica pripovedke na način »kami-
šibaj« ni mogla sama predstaviti, jo je v potoškem na-
rečju predstavila Helena Ruparčič Polončič.
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Otroke je pri njihovem likovnem ustvarjanju vodil 
profesor likovne umetnosti David Kovačič, odrasle pa 
je strokovno spremljala akademska slikarka Stanislava 
Sluga Pudobska.

6. oktobra 2017 ob 18.00 pa ste vljudno vabljeni na 
zaključno razstavo vseh likovnih del v Kulturno-turi-
stični center.

Danilo in Milena Poje Arsenjuk sta likovnike povabi-
la k sebi v Podplanino. Bila sta čudovita gostitelja. V 
zahvalo za prijeten ustvarjalni prostor smo jima poda-
rili sliko, ki jo je na likovnem srečanju naslikala Irena 
Koudela. 

Dogajanje so s prispevki podprli: 
Občina Loški Potok, Anis Trend, 
d. o. o., in Avtotrade, d. o. o., Vrh-
nika.

Zahvaljujemo se: 

■■ našemu županu Ivanu Benčini, 
ki nas je prišel pozdravit,
■■ profesorju likovne umetnosti 

Davidu Kovačiču za mentor-
stvo otrokom,
■■ akademski slikarki Stanisla-

vi Sluga za likovno svetovanje 
odraslim udeležencem,
■■ Milici Koštrun, ker je ilustrira-

la potoško pripovedko in vse ilustracije podarila TD 
Loški Potok,
■■ Petru Polončiču Ruparčiču za oblikovanje vabil in 

razglednice,
■■ vodji enote DSO Grosuplje v Loškem Potoku Lidiji 

Knavs,
■■ Danilu in Mileni Poje Arsenjuk za dobrodošlico, za 

prijetno druženje, za izpolnitev različnih želja, za 
prenočišča, ki sta jih nudila likovnikom, in za srčnost, 
ki je v tem svetu tako zelo redka,
■■ Mariji Debeljak, Andreji Košmerl in Miri Morović za 

pripravo sendvičev za vse likovnike in otroke,
■■ Boženi Kordiš iz Dnevnega bara Pri Birtku za dišeče 

jutranje kavice,
■■ Tjaši Intihar iz KTC za prijazno postrežbo in okusno 

kosilo, likovniki so bili navdušeni nad kuhelni.

Helena Ruparčič Polončič za TD Loški Potok
Foto: David Kovačič, Peter Polončič Ruparčič in  

Helena Ruparćič Polončič

Ob zaključku letošnjega likovnega srečanja so bila motiv-
no raznolika in zanimiva likovna dela otrok in odraslih na 
ogled na priložnostni razstavi v domu starejših občanov. 
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V juniju, še preden se je pričelo pomembno opravilo - 
KOŠNJA, je bila v Novem Kotu tridnevna likovna kolo-
nija “ZELENI MOST”. Pripravilo in izvedlo jo je Društvo 
likovnih ustvarjalcev Ribnica. 
Društvo vodi g. Branko Žunič. Še sneg je bil, ko je va-
ščanom ponudil to prireditev. Nekaj nas je bilo takih, da 
naslova nismo razumeli, ker smo premalo prisluhnili. V 
resnici bi tej “zgodbi” lahko rekli projekt, ker je bil zasno-
van iz več vidikov. Za organizacijo njegove izvedbe sta 
glavno breme nosila zakonca Žunič. Bolj ko je prihajalo 
do realizacije, bolj smo postajali aktivni tudi vaščani. 
Gospod B. Žunič ni neznana oseba. Poznajo ga daleč na-
okrog. Težko se je opredeliti, katera strast je v njem moč-
nejša – ustvarjalna ali lovska. Vse doživeto z njim ga izda-
ja, da se ena in druga plat dopolnjujeta. 
Je široko razgledan, inteligenten in velik umetnik. Obli-
kuje les, kovino, glino, slika, zna prisluhniti človeku, kar 
pa je neprecenljiva vrednota. 
Kot smo že povedali, je v Novem Kotu njegova mala 
FORMA VIVA. Ob letošnji koloniji nam je podaril tri ve-
like lesene skulpture – dva medveda in divjega petelina. 
V vasi je ostal tudi njegov volk. Tako njegovo delo z obli-
kovanjem lesa pri nas obsega že 7 velikih lepih izdelkov. 
Od kod mu čas in moč, ne samo za omenjeno, ampak 
nasploh za njegovo ustvarjanje, ve le on sam. Dodati mo-
ram, da ga pri vsem neizmerno podpirajo in cenijo sop-
roga ga. Monika in njegovi sinovi z družinami. 

“Zeleni most” je v bistvu 
povezanost človeka z vsemi 
naravnimi zakonitostmi, 
najbolj pa z živalmi. In res, 
medved je v teh krajih za-
menjal bivališče in se že 
nekaj let najraje zadržuje v 
neposredni bližini vasi, celo 
hiš. Ljudje smo se ga nekaj 
časa branili, odgovorne za 
“sobivanje” opozarjali, se-
daj pa že kar “prijateljuje-
mo” z njim. Zaupamo pa 
mu še ne in ni nam vseeno 

za njegovo dnevno prisotnost. Namesto da bi MI njemu 
odvzeli svobodo gibanja, jo je ON nam. Naj bo tako, da 
le ne pride do nesreče! Ne smemo pozabiti, da je medved 
ZVER.
O vsem tem je bila v času likovne kolonije organizirana 
OKROGLA MIZA, kjer so bili prisotni pomembni pred-
stavniki Lovske zveze Slovenije, Biotehniške fakultete, 
LZ Kočevje, LZ Notranjske, župan občine Loški Potok g. 
Ivan Benčina, LD Draga-Trava, vaški predstavniki, gosti 
iz LD Čabar (Hrvaška) in pa naravoslovec in poznava-
lec živalskega sveta g. Jacques Loset iz Švice. Manjkali so 
gostje iz Zavoda za gozdove Slovenije. Zanimivo je bilo 
prisluhniti razpravi, čeprav mnenja domačinov in gostov 
niso bila enotna. Da so se živali tako približale naseljem, 
sta glavna vzroka hitra in velika zaraščenost površin, ki 

V NOVEM KOTU “ZELENI MOST”
sega do vasi, in pa način prehranjevanja teh živali. 
Program je vodila in povezovala ga. Alenka Pahulje. 
Lovcu Branku Žuniču smo hvaležni, da je v naš kraj 
pripeljal starosto vrhunskega poznavalca tako gozdarstva 
kot lovstva in izrednega slikarja, g. Janeza Černača. 
Poslušati Černačevo študijo o “sobivanju” človeka z 
zvermi na našem območju je bilo nekaj nepozabnega. 
Tako življenjsko in tako znanstveno nam je znal vse 
obrazložiti, da bi ga bili poslušali še in še.
Likovnih ustvarjalcev, ki so vsak po svoje videno prena-
šali na platno, je bilo veliko. Med njimi vlada umetniška 
disciplina. 
Organizirana je bila tudi delavnica za otroke. Otroci so 
BISER zase. Z animatorji so ustvarili več umetnin. Ena 
najlepših je bil njihov ZELENI MOST. Otroške oči ga 
vidijo drugače in ta je najlepši. Nekaj prisotnih mamic 
je delavnico zelo pohvalilo. Bile so navdušene nad 
organizacijo, ker takih in tako kvalitetnih oblik manjka 
celo v urbanih naseljih. Ni kaj dodati. 
Odrasli in majhni smo z zanimanjem spremljali 
KAMIŠIBAJ. Sicer so si nekateri odrasli pod tem pojmom 
predstavljali vse nekaj drugega. V šoli smo tak način 
predstavitve zgodbic poimenovali kar papirnata TV.
Za poživitev druženja ustvarjalcev in vaščanov smo 
Binklarji (glasbeno-instrumentalna skupina) zapeli nekaj 
pesmi. Pridružili so se nam tudi udeleženci. 
Lep zaključek kompleksnega 
dogodka je bil nastop 
pevke ljudskih pesmi in 
zbirateljice ljudskega izročila 
– ustvarjalke Ljobe Jenče. 
Za Novi Kot je bila likovna 
kolonija velik dogodek, 
lepa prireditev in prav tako 
veliko dela. Pridne so bile 
mlajše gospodinje. Kuhale 
in pripravljale so obroke 
hrane. Vsako gospodinjstvo 
je prispevalo domače pecivo, 
poskrbljeno je bilo za prenočišča. Velik del odgovornosti 
je opravil predsednik vaške skupnosti Toni Cimprič.
Hvala vsem vaščanom naše vasi, ustvarjalcem likovne 
kolonije in g. Branku Žuniču, da se kraj lahko ponaša z 
veliko, posebno, novo kulturno vrednoto. 
VSE, KAR NI BILO PRAV, NAJ BO POZABLJENO!
Lepo je biti del tega kraja in teh ljudi.
Lepo je biti del te narave in vsega v njej.
Lepo je biti del ZELENEGA MOSTU, saj mostovi že od 
nekdaj povezujejo, združujejo in osrečujejo kraje in ljudi!

Za skupnost vasi
Irena Klepac

Foto: Franc Vesel
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Katere so bile najpogostejše bolezni, zaradi katerih so 
Potočani umirali, pokaže spodnja razpredelnica:

1801 - 1810 1901 - 1910 2001 - 2010
1. Koze                                                                                                               Notranjca Rak

2. Starostna 
oslabelost Oslabelost Odpoved srca

3. Šibkost otrok Kašelj Možganska kap

4. Božjast Tuberkuloza Starostna  
oslabelost

5. Jetika Vodenica Srčni infarkt
6. Astma Pljučnica Pljučnica

7. Zbadanja v 
podrebrju Driska Samomor

8. Katar Krči Poškodbe
9. Gliste Mrtvoud Sepsa

10. Vodenica Ošpice Krvavitev iz  
prebavil

Umrljivost otrok je bila zelo velika, saj v letih 1800–1810 
in 1900–1910 več kot četrtina otrok ni dočakala dese-
tega leta starosti. Ne le koze, tuberkuloza in ošpice, po-
gosti vzroki smrti so bile tudi druge nalezljive bolezni. 
Epidemija koz pri nas je opisana leta 1801, ko je umrlo 
82 Potočanov, leta 1807 jih je umrlo 59, leta 1812 pa 11. 
Zadnja smrt je vpisana leta 1828. Cepivo proti kozam 
je bilo na Slovenskem dostopno že od leta 1800, od leta 
1978 pa pri nas ni več predpisano. Leta 1980 je SZO 
sprejela deklaracijo o izkoreninjenju črnih koz, virus 
koz naj bi uničili tudi v vseh laboratorijih po svetu, ra-
zen v enem v ZDA in enem v Rusiji. Zdaj naj ne bi bilo 
več nevarnosti za naravno okužbo.
»Kolera je hudo vihrala v Loškopotoški fari leta 1836 
in podavila veliko ljudi, tako da je bilo pokopališče še 
premajhno,« je zapisal župnik Kramer. Epidemija je 
opisana še leta 1855, ko je umrlo 56 ljudi, in leta 1886, 
tedaj pa je umrlo 33 ljudi. Tega leta so zaradi kolere pre-
maknili začetek šolskega leta za več kot mesec dni. Da bi 
preprečili širjenje te nalezljive bolezni in ozdravili čim 
več obolelih, so ustanovili posebno “kolerno” komisijo, 
ki so ji pomagali orožniki. (Leta 1870 je bil izdan sani-
tetni zakon, »kako naj občinski uradi in županstva takoj 
ob početku z vso natančnostjo in strogostjo nastopajo, 
kajti najhujša šiba božja za vsak kraj so nalezljive bolez-
ni«. Tudi tedanji časopisi – Slovenec, Kmetijske in roko-
delske novice, Slovenski narod ¬– so leta 1886 pisali o 
koleri pri nas. Izbrala sem nekaj odlomkov:
Iz Loškega Potoka, 27. avg. (Slovenec, 30. avgust 1886, 
letnik 14, št. 197)
»Odkar je po komisiji dokazano bilo, da so prvi 4 mrliči 
umrli za pravo azijatsko kolero, imamo tu stalno komisijo 
od c. kr. (cesarsko kraljeve) deželne vlade kranjske semkaj 
poslano. Udje te zdravstvene komisije sta blagorodna gg.: 
Anton Tehopp, kočevskega c. kr. okrajnega glavarstva ko-

KAKO ZDRAVI SO BILI NAŠI PREDNIKI
NADALJEVANJE

misar, in dr. Linhart. V pomoč sta jima dana dva orožni-
ka, po potrebi tudi 3. Ker smo teden dni bili brez mrliča, 
nadejali smo se, dasi tudi je sem ter tam kdo bolan bil za 
kolero, da bodemo rešeni te morilke in zategadel nisem 
tudi nič poročal „Slovenčevim” čitateljem o našem stanji 
do danes. Žal, da mi je danes poročati zopet o žalostnih 
novih pojavih kolere. 25. t. m. prišla sta k nam blagoro-
dna gg.: vladni svetovalec dr. K. in profesor zdravilstva na 
Graški univerzi dr. Gruber, izurjen v preiskovanji kolere 
in druzih kužnih bolezni in zastrupenih ljudi. Ta g. pri-
nesel je seboj debelogled, aparat, ki 11000-krat vsako reč 
poveča, aparat nove iznajdbe, kteri stane 240 gld, ki ga je 
znašel prof. Koch. G. prof. dal si je prinesti nekoliko od-
padkov od nekega bolnika za kolero ter je s svojo pripravo 
preiskaval, ima li ta bolnik pravo azijatsko kolero ali ne.  
In pokazalo se je, da ima dotični bolnik pravo azijatsko 
kolero. Kajti, ko je g. prof. vse potrebno za raziskovanje 
dovršil, dal nam je skozi aparat gledati in vidili smo, kako 
baccile tu miglajo. Te žive živalice, ki se v človeka neizre-
čeno hitro in v veliki množini zaplode, so smrtonosne in 
zadavijo v tolikih slučajih človeka. Vljudni gospod profe-
sor je potem te živalice umoril s karbolno kislino ter dejal 
pomočene v neko višnjevo barvilo zopet pod debelogled, 
da so se še lepše videle. Ta prezanimivi razkaz z razlaga-
njem trajal je celo uro. Kaj tacega videti nima priložnosti 
niti dosti zdravnikov, še manj pa duhovnik in drugi ljudje. 
G. prof. je vzel tacih - bacil - živalic seboj v Ljubljano, dal 
je tudi tam g. zdravnikom pokazal to prezanimivo Kocho-
vo znajdbo. Še tisti dan je nanagloma umrl neki delavec 
parne žage, Debeljak, na Gori, kamor je za kolero bolan 
prišel domu. Drugi dan bil je komisijsko raztelešen in 
zdravnika sta spoznala, da je za kolero umrl. 26. t. m. je 
za kolero umrla neka Urša Lavrič, ktera je še dne 25. t. m. 
zvečer bila v farovžu, a dne 26. t. m. ob 3. uri popoludne 
že mrlič. 28. t. m. umrla je zopet za kolero Jera Kordiš tudi 
nanagloma. Tako je torej do danes 28. avgusta pri nas 
umrlo za kolero 6 oseb in 1 na Gori, ki si jo je v Travniku 
nalezel. Vseh bolnikov je bilo 16. Sploh je ognjišče kolere v 
Travniku, kjer jo je Flak zapustil, in suče se le v kolobaru 
okuženih hiš. Vse druge vasi so proste do sedaj kolere. Za 
kolero bolnih jih je nekaj že ozdravelo, nekaj jih pa še leži, 
pri kterih je upati, da bodo ozdraveli. Do sedaj napada 
kolera le bolj priletne in uboge ter le take, ki se iz kolere 
delajo norca in pijejo preveč na njeno kožo. Dva taka pila 
sta pred ta dan, in se iz kolere norčevala, drugi dan sta že 
bila prepeljana v mrtvašnico. Kdor za kolero umrje, se ta-
koj prepelje v mrtvašnico, da se drugi dan pokoplje. Da ni-
mamo stalne zdravstvene komisije z orožniki, ki modro in 
strogo postopa, bi se bila gotovo še bolj razširila. Žalibog, 
da smo s kolero že tako daleč prišli, da se pred njo še tistim 
hlače tresejo, ki so malo prej zabavljali čez g. župnika in 
komisijo, ki sta ljudstvo podučevala in svarila z vsim svo-
jim vplivom. Tisti, ki niso ubogali vkljub vsem svarilom 
in opominom, bili so kaznovani s sedežem in platežem po 
20 do 30 gld. Bog dal, da bi bilo to moje poročilo zadnje o 
naši koleri, kar je pa sicer zelo dvomljivo, ker so bili danes 
zopet 3 na nagloma dejani samo v sv. olje.«  



27Avgust - september - oktober 2017

ZDRAVJE

Kasneje se je kolera iz Travnika (umrlo 17 ljudi) razši-
rila v Srednjo vas (umrl 1), v Šegovo vas (umrli 4) in na 
Hrib, kjer je umrlo 10 ljudi. Na Gori pa je umrl delavec, 
ki se je okužil na žagi v Travniku. V Malem Logu in Re-
tjah pa naj tega leta kolere ne bi bilo.  
Iz Loškega Potoka, 10. okt. (Slovenec, 11. oktober 1886, 
letnik 14, št. 232)
»Po dva meseca trajajoči koleri v Loškopotoški fari je da-
nes že 11. dan, odkar ni za to strašno morilko nobeden 
več zbolel in umrl. Danes poslavlja pa se od nas tudi bla-
gorodni g. dr. Anton Žižek, zdravnik v Ormuži, kteri se je 
edini izmed zdravnikov na Slovenskem javil, da hoče priti 
nam hudo s kolero obiskovanim na pomoč. Ta gospod je 
zapustivši ljubljeno soprogo in deco svojo neumorno delo-
val skozi celih 6 tednov pri nas in Boga moramo hvaliti, 
da ni tudi življenja pustil pri nas, ker je bila kolera tudi 
njega že napadla. On si je takoj pri nastopu svoje nevarne 
službe s svojo milobo, ljubeznjivostjo in požrtvovalnostjo 
pridobil srca in zaupanja vseh. Pač lahko čestitamo Or-
mužanom, da imajo tako srčnega, požrtvovalnega in lju-
beznivega zdravnika, ki je obenem tudi zgleden katolik in 
narodnjak. Pri nas ostane g. doktor trajno v najblažjem in 
hvaležnejšem spominu ...« 
Iz polit. ok. Kočevskega, 29. okt. (Slovenski narod, 
02.11.1886, letnik 19, številka 250)
... »Kdor je opazoval v Loškem Potoku v kritičnem tem 
času neumorno delovanje zoper epidemijo ondotnega g. 
župnika Ant. Žgurja, zatem g. župana Ivana Knavsa s 
svojim obč. tajnikom M. Tausesom, ne glede na to, da so 
pri nevarnem in težavnem tem poslu tudi dolžnosti svoje-
ga stanu opravljali, vsak tak opazovalec torej mora sedaj 
izreči sodbo, da: ti možje so dosta več storili nego je njih 
dolžnost! Ne vsakateri njihovega stanu bil bi žrtvoval vse 
svoje moči bližnjemu v prid! Kjer se ne na nočne ne na 
dnevne ure človek sam ne ozira, da bi rešil življenje celim 
družinam, in ne glede na to, je li nesebični bližnji njegov 
prijatelj ali sovražnik, tam je žrtvoval za človeštvo deloma 
že nekaj življenja ...«
Iz Drage, 10. okt., Pavel Turk, župan (Slovenski narod, 
11. 10. 1886, letnik 19, številka 232) 
»Veleslavnej vladi se imamo pač najtopleje zahvaliti, da 
nam je s svojimi silami prihitela na pomoč. Brez njenih 
varstvenih naredb bilo bi nas ostalo malo število, kajti 
bolezen bi se bila gotovo tudi v sosednje občine zatrosila. 
Neumorno delovalo je potoško županstvo in žandarme-
rijska postaja iz Drage; v svojem poklici bil je neustrašljiv 
č. župnik Anton Žgur, in največje zasluge pridobil si je 
velespoštovani g. zdravnik Anton Žižek iz Ormuža. Kakor 
prava narodna duša vedel se je proti svojemu narodu; ni 
bil truden, dasiravno bolehen, ni bil nestrpljiv, dasiravno 
v nevarnosti. Noč in dan bila sta mu jednaka, ako je bilo 
treba pomoči ...«
V Dragi naj ne bi bilo kolere, je pa tam obiskoval druge 
bolnike.
Tudi za tuberkulozo (jetiko, sušico) je vsako leto umrlo 
večje število Potočanov, ponekod skoraj cele družine. V 
Sloveniji so uvedli cepljenje leta 1948 in je bilo obvezno 
do leta 2005. Od leta 1951 do leta 1982 se je izvajalo sis-
tematično fluorografiranje za vse prebivalce, starejše od 
14 let. Mnogi se še spominjamo “manjšega avtobusa” z 
vgrajenim rentgenskim aparatom.  

Ravno tako gripa leta 1918, imenovana španska, in leta 
1959, imenovana azijska, nista od nas “odšli praznih 
rok”. Leta 1959 je samo v enem mesecu umrlo 7 ljudi. 
Kljub temu da so cepivo proti gripi izdelali že leta 1937, 
je bilo v Sloveniji cepivo proti vsakoletni sezonski gripi 
na voljo v zgodnjih 60. letih. Ker pa se virusi gripe stalno 
spreminjajo, se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto 
pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo pred-
vidoma krožili v prihajajoči sezoni.

OBVESTILO

V spodnji razpredelnici »Umrli po starosti«, objavlje-
ni v 3. številki Odmevov,  je dvakrat navedeno isto 
obdobje: 1801–1810. V 2. stolpcu bi moralo biti pra-
vilno navedeno 1901–1910. Bralcem in avtorici se za 
neljubo napako iskreno opravičujem.

Mojca Lavrič

Zgodovina cepljenja v Sloveniji še proti ostalim nalezlji-
vim boleznim:
Leta 1937 začetek cepljenja proti davici, proti tetanusu 
leta 1951, oslovskemu kašlju leta 1959, otroški ohrome-
losti (paralizi) leta 1957, leta 1968 proti ošpicam, leta 
1972 proti rdečkam, leta 1978 proti mumpsu, leta 1998 
proti hepatitisu B in leta 2000 proti okužbam s hemo-
filus inluence tipa b. Ta cepljenja so obvezna, za deklice 
v 6. razredu OŠ pa je od leta 2009 neobvezno še ceplje-
nje proti HPV. 
Nadaljevanje prihodnjič

Anica Car
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FIONA HIGGINS 
Mamice
Ginie je pravnica z bleščečo kariero na 
pragu štiridesetih in z dosti mlajšim 
partnerjem brez redne zaposlitve, čigar 
največja strast je deskanje. Suzie je 
mati samohranilka s socialnega dna, 
ki se navdušuje nad zdravim načinom 
življenja. Oče njenega otroka jo je zapustil 
in odšel v hipijevsko komuno. Miranda 

je prefinjena galeristka, poročena s privlačnim in premožnim 
finančnikom, vedno odsotnim vdovcem, ki ji v vzgojo prepusti 
še svojega neukrotljivega triletnika. Made je mlada preprosta 
Balijka, poročena s starejšim dobrodušnim Avstralcem s 
tragično preteklostjo. Rodi se jima sin s prirojeno napako. 
Pippa je psihologinja, ki ima zaradi poroda hude zdravstvene 
težave. Te sicer uspešno skriva, a se zaradi njih zapira med 
štiri stene in počasi ji uničujejo zakon. Cara je razgledana 
novinarka, poročena z računovodjem, a hrepeni po prijatelju 
in nekdanjem ljubimcu, indijskem zdravniku. Novih mamic 
ni nihče opozoril, kako zahtevno je prvo leto materinstva in 
kako težko je postati dobra mama. Čeprav povsem različne, 
postanejo prijateljice. Razkritje skrivnosti ene od njih pa 
povzroči pretresljiv dogodek, ki postavi na preizkušnjo njihovo 
povezanost in spremeni njihovo prihodnost.

SIOBHAN DOWD 
Uganka Londonskega očesa
Siobhan Dowd je pisateljica in aktivistka 
irskih korenin, ki jo poznamo po romanu 
Sedem minut čez polnoč in kot avtorico 
Barjanskega otroka in Čistega krika. 
Vedno znova se izkaže kot empatična 
pripovedovalka življenjskih zgodb. V 
večkrat nagrajeni Uganki Londonskega 
očesa nepozabni (avtistični) 
pripovedovalec Ted sestavlja na videz 

nepovezane drobce v celotno sliko.
V ponedeljek, 24. maja, je ob 11.32 Salim vstopil v kabino 
Londonskega očesa. Ob 12.02 iz nje ni izstopil. Izginil je brez 
sledu. Mar lahko človek kar izpuhti? Zdrav razum nam pravi, 
da ne. Ampak fanta ni nikjer! Mama že hromi od slutnje 
najhujšega. Policija tava v temi.
Bo Ted Sparks, 12-letni fant s hecnimi, a neverjetnimi možgani, 
s pomočjo starejše in neugnane sestre Kat videl vzorec v tem 
čustvenem viharju? Bo razrešil uganko Londonskega očesa, ki 
ga bo pripeljala do izginulega bratranca Salima?

JEAN-LUC BANNALEC 
Sedem grobov
Komisar Dupin si pravzaprav nikoli več ni 
želel preiskave na morju, a novi primer ga 
zanese daleč stran od zahodne bretonske 
obale. Otok Sein je prav poseben otok – 
na njem živi več kuncev kot ljudi, frizer 
ga obiskuje s čolnom, nekdaj pa je bil 
domovanje čarovnic in celo samega 
hudiča. Ob keltskem poletnem sončnem 

obratu, le dva dneva pred materinim petinsedemdesetim 
rojstnim dnem, je Dupin do gležnjev pogreznjen v ribje 
odpadke. V pokriti tržnici v Douarnenezu leži žensko truplo 
s prerezanim goltancem. Že kmalu je jasno, da gre za mlado 
ribičko z otoka Sein, ki se je borila proti uničevanju morja in 
mogočnim piratom. Z njenega otoka že kmalu pride klic na 
pomoč, saj so tam našli še eno truplo. Komisar in njegova 
inšpektorja preiskujejo pod velikim pritiskom. Domačini so 
ponosni in močno povezani med seboj, sledi vodijo v vse smeri. 
Gre za tihotapske poti na arhipelagu, ki so jih znova obudili v 
življenje? Za dokaze o nelegalnih dejavnostih v parku Iroise, 
edinstvenem morskem naravnem rezervatu, v katerem živijo 
kiti in delfini? Ali morda celo za mit o potopljenem mestu, o 
katerem pripovedujejo otočani?

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Z mesecem 
oktobrom se ponovno pričenjajo pravljične urice za otroke od 4. 
leta dalje. Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje 
jeseni! Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Minil je brezskrbni čas počitnic in dopustov. S septembrom so se znova odprla šolska vrata za 
osnovnošolce in dijake. Prišla je jesen in nas razveselila s pisano paleto barv. Ponovno smo pobrskali 
med knjižnimi policami in za naše zveste bralce pripravili jesensko obarvan pregled knjižnih novosti.

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

PAULA HAWKINS 
Pod gladino
Paula Hawkins je angleška pisateljica, ki 
je z romanom Dekle na vlaku prepričala 
20 milijonov bralcev po svetu. V težko 
pričakovanem novem psihološkem 
trilerju Pod gladino je ustvarila podobo 
zadušljivega mesta z mračno preteklostjo 
in znova dokazala, da je odlična 
poznavalka človeških značajev.

V dneh pred smrtjo je Nel Abbott večkrat poklicala sestro Jules, 
vendar se ta ni zmenila zanjo. Zdaj je Nel mrtva. Jules se mora 
vrniti v domači kraj, čeprav si ga ni nikoli več želela videti. 
Strah jo je, in to zelo. Še najbolj pa se boji vode in Tolmuna 
pogubljenih. Le zakaj?

JULIE GARWOOD 
Lomilec src
V mračni in tihi spovednici nori serijski 
morilec očetu Thomasu Maddnu razkrije 
svoj izprijeni načrt za naslednji umor in 
naslednjo žrtev – Tomovo lepo sestro 
Laurant. Ker jo želi Tom na vsak način 
zaščititi, na pomoč pokliče svojega 
najboljšega prijatelja in odličnega agenta 
FBI, Nicka Buchanana. Da bi preslepili 

morilca, se Laurant in Nick pretvarjata, da sta par. Toda 
zaigrana naklonjenost kmalu preraste v pristno. Nevarnost in 
napetost pa se povečujeta. Bo Laurant in Nicku uspelo ugnati 
morilca ali bo on ukanil njiju?
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V Kulturno-športnem društvu Draga v sodelovanju z 
vaško skupnostjo Novi Kot že vrsto let v naših krajih 
tradicionalno priredimo velik športni dogodek. 
To je Pohod po stezicah naših prednikov. Pohod 
organiziramo vsako leto predzadnjo julijsko soboto. 
Namenjen je prav vsem – otrokom, mladostnikom, 
odraslim in starejšim. Poteka po naših gozdovih in 
poteh, ki so bile povezovalne pešpoti naših prednikov. 
Pohoda se vsako leto udeleži veliko pohodnikov in 
vsako leto je lepo, zanimivo in družabno. 

POHOD PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV

V pohod vložimo veliko truda, volje in prostega časa, 
dobra volja vsakega posameznika, ki pomaga pri 
izvedbi tega dogodka, je neprecenljiva, ne glede na to, 
na kakšen način pomaga. A naš glavni cilj je, da ostane 
ta naš največji športni dogodek v pozitivnem duhu 
in lepem spominu pri vsakem izmed pohodnikov. In 
naša želja je, da se pohodniki radi vrnejo k nam. 

Pohod ostaja tradicionalen, tako da se drugo leto zopet 
srečamo na že 17. pohodu po vrsti. 

Kulturno-športno društvo Draga se ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljuje za finančno podporo društvu, ki so 
jo namenili: 

 ■ DIGIT TRGOVSKO-PROIZVODNO PODJETJE, 
IMPORT-EXPORT d. o. o

 ■ GAZETA, FINANČNO-RAČUNOVODSKE  
STORITVE 

 ■ ANIS TREND PROIZVODNJA, TRGOVINA IN 
STORITVE, d. o. o

 ■ POSEK IN SPRAVILO LESA DUŠAN ZBAČNIK 
s. p. 

Hvala. 

Za Kulturno-športno društvo Draga 
Tekst in foto: Nevenka Dražetić 

Letošnja predzadnja julijska sobota je bila sončna 
in vroča. Poletje nam je ta dan postreglo s svojim 
poletnim vremenom. Na štartu se je zbralo okoli 160 
pohodnikov. Tudi naš župan, gospod Ivan Benčina, se 
je pohoda udeležil s svojo soprogo. Pohodniki smo bili 
dobre volje, nasmejani in pripravljeni, da se odpravimo 
po stezicah naših prednikov. Hodili smo kar par ur, 
nekje se je pot tudi vzepnjala, tako da smo morali kar 
malo sopihati po dragarskih gozdnih klancih. Na to 
vročo poletno julijsko soboto brez pohodniških potnih 
kapljic res ni šlo. A smo vseeno zmogli do cilja, kjer nas 
je že čakal topel obrok s pijačo. 

Vseeno smo imeli še toliko moči in volje, da smo 
ob zvokih ansambla Pojav v Binklu še zaplesali in se 
zavrteli. Poklepetali smo z znanci in prijatelji in se 
družili, tako da še opazili nismo, da je Novi Kot prekril 
že mrak. Poslovili smo se z željo, da se drugo leto zopet 
snidemo v Novem Kotu in da zopet prehodimo poti 
naših prednikov, se podružimo in pozabavamo. 

12. POHOD OZVVS RIBNICA V LOŠKEM POTOKU
V sklop aktivnosti OZVVS Ribnica spada tudi organi-
zacija veteranskih pohodov. Cilj  organizacije pohodov 
v naši OZVVS je spoznavanje ljudi, krajev in lepot v 
občinah Ribnica, Loški Potok in Sodražica. Letošnji 
veteranski pohod je 9. 9. potekal na območju občine 
Loški Potok. Plan je pripravil član OZVVS Ribnica, 
domačin iz Loškega Potoka, g. Marko Lavrič. S svojimi 

sodelavci iz Loškega Potoka je poskrbel, da smo hodili 
približno 5 ur, bili ob postankih deležni razlag o zani-
mivostih ob poti ter zgodovini Loškega Potoka in da ni 
bil nihče lačen ali žejen. Pohoda se je udeležilo 50 po-
hodnikov, poleg članov OZVVS Ribnica so se ga ude-
ležile tudi delegacije OZVVS Velike Lašče, Grosuplje, 
Kočevje, Vrhnika - Borovnica, Radovljica in  Ruše.
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Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame in babice

FRANČIŠKE ŽAGAR
roj. TROPE, iz Podplanine 10 

(1924–2017)

se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč Zdravstvenemu 
domu Ribnica, posebno dr. Alenki Nadler Žagar in 

patronažni sestri Dominiki. 
Hvala g. župniku Antonu Dobrovoljcu  

za lepo opravljen poslovilni obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Zborno mesto je 
bilo ob 9. uri pri 
cerkvi na Tabo-
ru, kjer je župan 
g. Ivan Benčina 
predstavil ob-
močje in občino 
Loški Potok. Za-
radi megle so bili 
udeleženci sicer 
prikrajšani za lep 
razgled Loškega 
Potoka s Tabora, 
kar pa je župan 

kompenziral z izčrpno ustno predstavitvijo občine. 
Vodenje pohoda je nato prevzel vodič, domačin g. Jaka 
Bartol. S Tabora smo se spustili do Šegove vasi ter se 
nato pričeli vzpenjati skozi vas, čez zaselek Matevljek, 
mimo lovskega bivaka in votle stene na Jazbino, od 
tam pa na vrh Petelinjek, ki leži na nadmorski višini 
1.212 m. Tu smo bili nagrajeni z jasnim vremenom in 
lepim razgledom na vse strani. Sledil je spust, najprej 
smo hodili po gorskem grebenu, se z njega spustili po 
gozdnih vlakah do ranča Kapuna in od tam v Travnik 
h gostilni Pri Kapcu. Del poti je kar zahteven, to ve-
lja zlasti za vzpon od Jazbine na vrh Petelinjeka in za 
hojo po grebenu. Vodič je s postanki poskrbel, da so 

vsi udeleženci lahko opravili pohod brez kakršne koli 
nezgode. Postanke pa je vedno izkoristil za razlago za-
nimivosti ob poti ali drugih iz Loškega Potoka. Opise 
načina življenja in dela v časih do industrializacije po-
deželja je na koncu pohoda nadgradil še s prikazom 
lastne zbirke starih predmetov in starih kmečkih stro-
jev, orodja in opreme, gospodinjskih pripomočkov, vo-
lovskih jarmov in pripomočkov za izdelavo domačih 
izdelkov. Hrani jih v svojih prostorih ob hiši v Trav-
niku, in sicer v starih objektih skednja, hleva, svinjske 
kuhinje ter kleti. Zaključek pohoda je bil v gostilni Pri 
Kapcu, zaključil se je z družabnim srečanjem, h katere-
mu je pripomogel  zelo okusen divjačinski golaž.

Večina udeležencev iz drugih OZVVS ni poznala Lo-
škega Potoka. Tudi večina članov OZVVS Ribnica je 
s pohodom obogatila svoje poznavanje tega lepega 
koščka naše domovine. Zato se v imenu vseh pohod-
nikov še enkrat zahvaljujem županu g. Ivanu Benčini 
za nagovor pohodnikom, članu g. Marku Lavriču in 
njegovim sodelavcem za organizacijo, vodiču g. Jaku 
Bartolu za vodenje pohoda ter osebju gostilne Pri Kap-
cu, ki je poskrbelo, da si bodo pohodniki zapomnili 
pohod tudi po dobri hrani.

Zapisal Franc Mihelič
Foto: Anton Perhaj
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V SLOVO

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil mož, oče, dedek in pradedek

ALOJZIJ VESEL
(28. 5. 1938–23. 8. 2017) 

iz Travnika 103.

Iskreno se zahvaljujemo dr. Petru Rusu  
in celotnemu osebju Zdravstvene postaje Loški Potok, 

gospodu župniku Bojanu Travnu,  
pevskemu zboru za lepo zapete pesmi

in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo,
na svetu puščajo sledi.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala,
in večno lep spomin nate.

Solze, žalost, bolečina
Te zbudila ni,
a ostala le tišina,  
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega sina, brata, strica

MIROSLAVA KOŠMERLA
(2. 7. 1961–28. 8. 2017) 

iz Malega Loga

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,  
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 

tople objeme in spodbudne besede. 
Hvala za podarjene svete maše, molitve, cvetje in sveče.

Hvala, da ste si vzeli čas in ga skupaj z nami  
pospremili na njegovi zadnji poti.
Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega

MILANA TURKA
1960–2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,  
prijateljem, znancem, sošolcem in vsem, ki ste nam v 

težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče in darove za svete maše.

Hvala vsem, ki ste mu v tolikšnem številu izkazali 
spoštovanje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

STANISLAVE KOPRIVEC
iz Retij 129 a

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete 

maše in našo mamo pospremili na zadnji poti.
Zahvaljujemo se osebju ZD Loški Potok, dr. Petru Rusu 

in ge. Renati Troha za dolgoletno oskrbo. 
Zahvaljujemo se g. župniku za zadnje slovo in  

svete maše.

Žalujoči: Andreja, Marija, Stanko,  
Zvonka, Valerija z družinami



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

 (7. oktober, 4. november in 2. december 2017) - 
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!

Vam po ugodnih cenah nudi:
 mačehe in druge jesenske sadike.
 zemljo in pesek za grobove,
 krizanteme v loncih različnih velikosti,
 cvetlične aranžmaje za 1. november,
 rezano cvetje in lončnice,
 darilni program in aranžiranje daril,
 žalno floristiko (brezplačna dostava)

Sprejemamo tudi naročila po vaši izbiri!

Za obiske se priporočamo!

Delovni čas:

Pon., sre., pet.: od 8.00 do 18.00
Tor., čet.: od 13.00 do 18.00
Sobota: od 7.30 do 12.30

Od 9. do 31. oktobra bo cvetličarna  
odprta od 8.00 do 18.00

CVETLIČARNA 
SPOMINČICA

BOŽENA KOVAČIČ S.P.
PODGORSKA CESTA 12
1317 SODRAŽICA

Tel.: (01) 83 66 016
Mobitel: 031 631 386


