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OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo splošna ambulanta 
Loški Potok v času od  20. julija  2015 do 14. 
avgusta 2015 zaprta zaradi letnega dopusta. 

V tem času se za potrebe zdravstvenih 
storitev obrnite na SA Sodražica (tel. 8366-
433), dr. Irena Češarek.

DELOVNI ČAS V SODRAŽICI:

PONEDELJEK 8h − 12h
TOREK ni ambulante
SREDA 16h − 20h
ČETRTEK 8h − 12h
PETEK 8h − 12h

Izven tega časa in v nujnih primerih pa je 
dežurna ambulanta v ZD Ribnica (tel. 837-22-00).

VABILO OGENJCA

V nedeljo, 26. julija 2015, bo Društvo za 
ohranitev spomina na partizansko bolnico 
Ogenjca pripravilo tradicionalno proslavo 
v spomin na zločine italijanske vojske med 
roško ofenzivo leta 1942 in tragedijo parti-
zanske bolnice OGENJCA. 

Pričetek prireditve bo ob 11. uri.

Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na prired-
itvi pri Ogenjci počastite spomin na tragične 
dogodke pred 73 leti.

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

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

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

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

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografi ja na naslovnici:
Rjavi medved, Foto: Jacques Ioset

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

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

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV  je 15. september 2015.

ODMEVI

OBVESTILA

Informacije: 
  Nevenka (041 402 438)

Simon (031 667 039)

v sodelovanju z Vaško skupnostjo Novi Kot

VABI 
v soboto, 18. 7. 2015

na 14. tradicionalni pohod:

PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV

Zbirališče bo ob 9. uri v Novem Kotu.  
Pohod bo krožen in bo potekal  po  
tamkajšnjih gozdnih poteh (5 ur).

Na cilju bo za vse pohodnike 
pripravljen topel obrok.

Štartnina znaša 5 €: vključuje topel 
obrok in pijačo. 

Udeležba je na lastno odgovornost!
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ŽUPANOVA STRAN

ELEKTRIKA IZ LESA

Slovenija se je v Bruslju zavezala, da  bo do leta 2020 
proizvajala 25 % elektrike iz obnovljivih virov. Danes 
smo na 21 %. 

Energetskih virov nimamo v izobilju. Najcenejša 
je energija iz vodnih elektrarn. Elektrika iz ostalih 
obnovljivih virov (veter, sonce, lesna biomasa) pa je 
bistveno dražja. Država za te vire zagotavlja odkup 
elektrike po višji ceni od tržne. To pa se nam seveda pozna 
na položnicah za elektriko (prispevek za obnovljive 
vire). Za nekatere proizvodne enote država namenja tudi 
nepovratna sredstva. Eden takih obnovljivih virov je 
tudi les, ki ga je v naših krajih v izobilju. Za kogeneracije 
(kogeneracija = soproizvodnja elektrike in toplote) na 
sekance namenja celo 55 % nepovratnih sredstev.

To, da je možno iz lesa pridobiti lesni plin, ni nič nove-
ga. Novo pa je to, da je tehnologija toliko napredova-
la, da je možno lesni plin pridobivati v kontinuiranem 
procesu na cenovno sprejemljiv način. 

V reformerju nastaja lesni 
plin. Ob izhodu ima plin 
temperaturo nad 500 sto-
pinj. To je odvečna toplota, 
ki jo uporabljamo za ogre-
vanje, sušenje sekancev, 
pogon sušilnice za les ...

Ohlajen lesni plin vsebuje 
saje, ki se izločijo v fi ltru. 
Ohlajen in prečiščen plin 
služi kot gorivo za pogon 
motorja, ta pa poganja ge-
nerator električnega toka. 
Tudi toplota, ki nastaja pri delovanju motorja, je izko-
riščena za ogrevanje.

Na 5 do 7 dni je potrebno kogeneracijsko enoto zausta-
viti in očistiti reformer.

Kogeneracijska enota proizvaja 45 kW elektrike in 110 
kW toplote. Dnevno porabi za delovanje 4 nm3 (nm3 = 
nasuti kubični meter) sekancev. Iz 1 m3 okroglega lesa 
dobimo 2,6 do 3 nm3 sekancev.

Pred odločitvijo za investicije v tovrstne naprave pa je 
potrebno pridobiti ustrezne podatke tako o višini so-
fi nanciranja izgradnje kot tudi o višini subvencije za 
odkup električne energije, ker se pogoji kar pogosto 
spreminjajo.

Ivan Benčina, župan

Kogeneracijska enota proizvajalca Spanner (45 kW elektrike, 110 kW toplote).

Sušilnica za sekance v Šentrupertu, pred lesenim objek-
tom s petimi kogeneracijskimi enotami.

Tehnologij in proizvajalcev je več, je pa zanimiva ko-
generacijska enota proizvajalca Spanner. V Sloveniji 
jih že nekaj deset uspešno obratuje. Energent so lesni 
sekanci, ki morajo biti 
posušeni, vsebujejo 
lahko 8–12 % vlage.

Kogeneracijska enota 
je sestavljena iz dveh 
delov – iz proizvodnje 
lesnega plina in gene-
ratorja, ki ga poganja 
bencinski motor, pri-
lagojen za delovanje 
na plin.
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4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 4. 6. 2015

Občinski svet je obravnaval poročilo o poslovanju 
podjetja Hydrovod d. o. o. Kočevje, ki ga je podal nje-
gov direktor, g. Antun Gašparac. V letu 2014 je bila 
zabeležena za 110.000 m3 manjša prodaja vode kot v 
letu 2013. Ker so stroški oskrbe cevovodov praktično 
fi ksni, pomeni manjša prodaja za podjetje velik pro-
blem. Največji porabniki so s strani gospodarstva. Na-
meravano zaprtje Ljubljanskih mlekarn v Kočevju bo 
pomenilo veliko zmanjšanje porabe. Kvaliteta pitne 
vode je glede nitritov in nitratov brezhibna, edini pro-
blem je mikrobiološko povzročeno onesnaženje. Lani 
je bilo na področju občine Loški Potok saniranih 33 
okvar. Precej intervencijskih opravil je bilo tudi na hi-
šnih priključkih. Na področju Malega Loga se je ob iz-
gradnji kanalizacije obnovilo tudi vodovodno omrežje 
in 8 hidrantov, zamenjale so se cevi. V vodovodni 
vrtini Stari Kot je bila lani zamenjana črpalka v vrtini 
v globini 240 m. Obnovljen je bil tudi del vodovoda 
Retje. Skupna vrednost investicij v naši občini je 
69.522,31 evrov. Značilnost vodovodnih omrežij na 
področju naše občine je tudi velika poraba elektrike, 
ki izhaja iz dejstva, da je potrebno vodo pogosto pre-
črpavati, dvigovati, da se doseže končne uporabnike z 
zadovoljivim pritiskom.

Na osnovni dejavnosti so vse vključene občine poslo-
vale z izgubo. Ob upoštevanju dohodkov iz dopolnil-
ne dejavnosti je bilo celotno poslovanje podjetja v letu 
2014 pozitivno. Čisti poslovni dobiček poslovnega leta 
je 3.528,38 evrov. Skupščina podjetja je predstavljeno 
poročilo sprejela, prav tako ga je sprejel občinski svet 
občine Loški Potok.

G. Gašparac je odgovoril tudi na vsa vprašanja, ki so 
mu jih postavili občinski svetniki.

G. Bojan Trdan, direktor komunalnega podjetja Ko-
munala d. o. o Ribnica, je predstavil letno poročilo o 
poslovanju podjetja za leto 2014. Za občino Loški Po-
tok Komunala izvaja zbiranje in odvoz odpadkov, od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne storitve 
in pokopališko službo. Deponiranje odpadkov pa po 
pogodbi opravlja Javno komunalno podjetje Grosu-
plje, ki je v letu 2013 pridobilo novo okoljevarstveno 
dovoljenje za odlaganje in obdelavo komunalnih od-
padkov. Tudi v letu 2014 je potekalo ločevanje odpad-
kov na izvoru. Količina odloženih odpadkov na osebo 
je v letu 2014 znašala 118 kg. Uredba o odlaganju od-
padkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/2011) predpi-
suje, da je letna količina preostanka mešanih komu-
nalnih odpadkov, ki se odda v odlaganje, največ 222 
kg na prebivalca. Na tej dejavnosti Komunala posluje 
pozitivno, kar je posledica manjšega stroška deponi-
ranja odpadkov. Stroški logistike so višji, prav tako 
stroški kompostiranja bioloških odpadkov (v občini 
Loški Potok je uporabnikov te storitve zelo malo). 

Lansko leto je na področju odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda zaznamovala gradnja kanalizacije in čistilne 
naprave v Malem Logu. Čistilne naprave in kanalizacije 
v Malem Logu Komunala še nima uradno v upravlja-
nju, ker je za poskusno obratovanje zadolžen izvajalec 
gradnje. Praznjenje greznic pa Komunala opravlja tudi 
na področju občine Loški Potok, čeprav občina nima 
čistilne naprave, na katero bi lahko odpeljali vsebino 
greznic. 

Rezultat na teh dveh dejavnostih za vse tri občine sku-
paj je izguba. Občina Loški Potok je imela na dejav-
nosti »odvajanje in čiščenje odpadnih voda« dobiček, 
ker Komunala ni praznila greznic v obsegu, kot bi po 
planu morala.

Predstavljene so bile tudi druge dejavnosti, ki jih opra-
vlja podjetje Komunala Ribnica d. o. o. 

V letu 2014 je podjetje ustvarilo za 2.184.011 evrov 
prihodkov in imelo 2.091.277 evrov stroškov. Rezul-
tat celotnega poslovanja v letu 2014 je dobiček v višini 
92.734 evrov. Podjetje ima za leto 2014 tudi obveznosti 
za davek od dohodkov pravnih oseb, kar pomeni, da 
znaša čisti dobiček za leto 2014 79.251 evrov. Dobiček 
ostane nerazporejen.

G. Trdan je odgovoril tudi na vprašanja svetnikov. G. 
Marko Lavrič je vprašal, ali bo zbirni center za odpad-
ke, ki ga bo občina zgradila v Malem Logu, ustrezal 
veljavni zakonodaji. Odgovor je pozitiven, saj bodo 
v njem zabojniki za enake frakcije, kot so v zbirnem 
centru v Ribnici.

G. Peter Rus je vprašal, če v Loškem Potoku ne bo 
uvedeno individualno praznjenje greznic. Sistemsko 
zaenkrat še ne, v primeru potrebe pa bo Komunala 
poskrbela za praznjenje.

Obravnavan je bil tudi zaključni račun občine za leto 
2014, ki ga je predstavila ga. Ivanka Novak. Zaključni 
račun po številkah bistveno ne odstopa od veljavnega 
rebalansa proračuna, ki je bil sprejet v mesecu decem-
bru 2014. Skupni prihodki proračuna za leto 2014 so 
bili realizirani v višini 2.665.224 evrov, od tega davčni 
prihodki v višini 1.666.964 evrov in nedavčni prihodki 
v višini 274.256 evrov. Kapitalski prihodki so bili re-
alizirani v višini 11.348 evrov. Transferni prihodki so 
bili realizirani v višini 712.655 evrov, od tega trans-
ferni prihodki iz drugih javnofi nančnih institucij v 
višini 364.155 evrov in prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v viši-
ni 348.500 evrov. Skupni odhodki v letu 2014 znašajo 
2.975.836 evrov. Od tega so tekoči odhodki realizirani 
v višini 561.098 evrov, tekoči transferi 573.546 evrov, 
investicijski odhodki 1.802.782 evrov in investicijski 
transferi 38.410 evrov.

OBČINSKI SVET
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OBČINSKI SVET

Poročilo o pregledu izvrševanja proračuna za leto 2014 
je podal tudi g. Darko Lavrič, predsednik nadzornega 
odbora. Nadzorni odbor je sledil izvrševanju izvajanja 
proračuna za leto 2014 v skladu s sprejetim planom 
dela nadzornega odbora. Predsednik NO je povedal, 
kaj konkretno je bilo natančneje pregledano in da 
nadzorni odbor ni ugotovil zadržkov, da občinski svet 
zaključnega računa za preteklo leto ne bi mogel spreje-
ti. Tako je bil zaključni račun za leto 2014 sprejet in bo 
objavljen v Uradnem listu RS.

Opravljena je bila prva obravnava novega statuta obči-
ne in poslovnika občinskega sveta. Sedaj veljavni statut 
je bil sprejet že v letu 2006 in do 2015 se je zakonodaja, 
ki je podlaga za oblikovanje statuta, večkrat spremeni-
la. V novem osnutku statuta je predvidena poenostavi-
tev sodelovanja vaških skupnosti v lokalni samoupravi. 

Doslej so bile vaške skupnosti ožji deli občine, niso pa 
imele statusa pravnih oseb. V novem osnutku je pre-
dlagano, da vaške skupnosti ustanovi občinski svet z 
odlokom, in sicer na predlog vaščanov, s čimer so že-
lje vaščanov maksimalno upoštevane. Vaške odbore in 
predsednika bodo po novem volili vaščani na zborih 
vaščanov. Predsednike vaških odborov župan sklicuje 
kot svoje posvetovalno telo, občinski svet pa tudi lahko 
ustanovi odbor predsednikov.  

Sprejetih je bilo tudi več sklepov v zvezi z gospodarje-
njem z občinskim premoženjem. Nanašajo se na par-
cele v obrtni coni Mali Log, v centru Hriba in na par-
celo, ki je v naravi lokalna cesta mimo bivšega Inlesa 
(zdaj KMS Company d. o. o.).

Mojca Lavrič

V petek, 19. junija, je župan g. Ivan Benčina povabil 
letošnje devetošolce, ki so vsa leta šolanja zaključili z 
odličnim uspehom, na sprejem in druženje. Pija Kebe 
in Zala Ravnikar s Hriba in Luka Kordiš iz Retij so ga 
obiskali v spremstvu razredničarke ge. Marjance Rus 
Tratnik in ravnatelja g. Janeza Miheliča.

Župan jim je pripravil 
priložnostni nagovor, v 
katerem jim je čestital 
za doseženi učni us-
peh, jim zaželel uspeš-
no nadaljevanje šolanja 
in izrazil željo, da se po 
zaključenem šolanju 
oziroma študiju vrnejo 
v domači kraj. Izročil 
jim je tudi priložnostna 
darila. Letos so najbolj-
ši devetošolci prvič do-
bili priznanje »župano-
va petica«. Župan upa, 
da jih bo lahko podelil 

vsako leto več.

Po opravljenem fotografi ranju so navzoči posedli okoli 
mize, na kateri jih je že čakala sladka sadna torta, seve-
da s petico na sredini. Druženje so nadaljevali ob kle-
petu, iz katerega povzemam še nekaj informacij. Pija 

bo šolanje nadaljevala na Srednji zobotehnični šoli v 
Ljubljani. Zala in Luka pa bosta še naprej sošolca, in si-
cer na gimnaziji Poljane v Ljubljani. O tem, kaj bi želel 
študirati v nadaljevanju, Luka še nima jasnega cilja in 
bo odločitev sprejel kasneje,  Zala pa namerava študi-
rati veterinarstvo. Jeseni se bodo vsi trije torej začasno 
preselili v Ljubljano, vendar se bodo ob koncih tedna 
zanesljivo radi vračali domov. Ampak do jeseni je še 
daleč, vmes so še počitnice, ki jih nameravajo kar naj-
lepše preživeti. Želimo jim, da bi se jim želje uresničile.

Mojca Lavrič

SPREJEM ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANU
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AKTUALNO

V mesecu marcu 2015 smo pričeli z aktivnostmi pri 
pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalca za 
gradnjo Zbirnega centra Mali Log. Tako pripravljena 
dokumentacija je bila dne 23. 04. 2015 tudi objavlje-
na na portalu javnih naročil. Javno odpiranje ponudb 
je bilo 08. 05. 2015 v prostorih Občine Loški Potok. 
Na podlagi najugodnejše popolne ponudbe je bila 

PRIČELA SE JE GRADNJA ZBIRNEGA CENTRA MALI LOG

AKCIJA »E-ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!« JE KONČANA!

12. 05. 2015 izdana odločitev o oddaji naročila naju-
godnejšemu ponudniku. Z najugodnejšim ponudni-
kom, podjetjem Grafi t d. o. o. Sodražica, smo dne 01. 
06. 2015 podpisali pogodbo za gradnjo zbirnega centra 
Mali Log v višini 179.996,02 EUR brez DDV oziroma 
219.595,14 EUR z vključenim DDV. S pripravljalnimi 
in zemeljskimi deli smo pričeli 12. 6. 2015. Predviden 

zaključek investicije je konec septembra 2015.

Za fi nanciranje zbirnega centra Mali Log 
bomo namenili sredstva, ki Občini Loški Po-
tok za leto 2015 pripadajo na podlagi 23. člena 
Zakona o fi nanciranju občin (ZFO-1) v višini 
68.312,00 EUR, preostala sredstva pa bo Obči-
na Loški Potok namenila iz lastnih proračun-
skih sredstev. 

Sašo Debeljak

Komunala Ribnica d. o. o. in 
družba Zeos d. o. o. sta or-
ganizirali akcijo »E-odpad-
ke ločuj in okolje varuj!«. 

Akcija zbiranja je potekala od 4. do 30. maja 2015 v 
zbirnem centru Ribnica. Za vse, ki jim je pot do zbir-
nega centra predstavljala težavo, pa smo v treh majskih 
sobotah organizirali dodatno zbiranje na posameznih 
lokacijah, ki so bile bližje občanom (9. 5. 2015 v občini 
Ribnica, 16. 5. 2015 v občini Sodražica ter 23. 5. 2015 v 
občini Loški Potok).

Na terenski sobotni akciji v občini Loški Potok je bilo 
zbranih 2.159 kg OEEO, in sicer 420 kg velikih gospo-
dinjskih aparatov (VGA), 280 kg hladilno-zamrzoval-
nih aparatov (HZA), 800 kg televizorjev in ekranov, 
520 kg malih gospodinjskih aparatov (MGA), 29 kg 

sijalk, 60 kg baterij in 50 
kg akumulatorjev.   

Same akcije se je udeleži-
lo 300 občanov vseh treh 
občin, ki so skupaj od-
dali 10.688 kg odpadne 
električne in elektronske 
opreme. To pomeni, da so 
občani Ribnice, Sodražice 
in Loškega Potoka v času 
akcije zbrali 0,87 kg na po-
sameznega prebivalca. 

Vsak, ki je prinesel katerokoli OEEO, odpadno sijalko 
ali odpadno baterijo, je z izpolnjenim kuponom sode-
loval v nagradnem žrebanju, ki je potekalo 1. junija ob 
11. uri  v prostorih komunalnega podjetja. 

V občini Loški Potok so bili izžrebani naslednji nagra-
jenci:

 ■ Aleš Pantar, Podpreska 5 a, 1319 Draga, ki je prejel 
parni kuhalnik, 

 ■ Metod Košmrlj, Retje 18, 1318 Loški Potok, ki je 
prejel kompostnik,

 ■ Ciril Križelj, Šegova vas 35, 1318 Loški Potok, ki je 
prejel kompostnik.

Vsem udeležencem 
akcije se organiza-
torja akcije Komuna-
la Ribnica d. o. o. in 
družba Zeos d. o. o. 
zahvaljujeta za dober 
odziv v upanju, da 
bomo skupaj s takimi 
in podobnimi akci-
jami nadaljevali tudi 
v prihodnje in s tem 
poskrbeli za lepše in 
boljše življenje vseh nas. 

Komunala Ribnica d. o. o.
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Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za volitve in imeno-
vanja (KVIAZ) Občinskega sveta Občine Loški Potok objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2015.

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

 ■ častni občan Občine Loški Potok,
 ■ grb Občine Loški Potok,
 ■ listina Občine Loški Potok.

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KVIAZ 
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne 
nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli 
na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški 
Potok v letu  2015. 

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

 ■ občani občine Loški Potok
 ■ društva, klubi in druga registrirana združenja civil-

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

v občini Loški Potok
 ■ terenske organizacije političnih strank s sedežem v 

občini Loški Potok

Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje pri-
znanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom 
občine Loški Potok in drugim državljanom Republike 
Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je 
lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katere-
ga delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne 
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetno-
sti, kulture, športa in na področju drugih človekovih 
dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za iz-
jemne in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali 
celo države. Naziv častni občan Občine Loški Potok se 
lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso občani občine 
Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci, so pa poseb-
no zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen ugled občine 
Loški Potok in njeno najširšo promocijo v domovini 
in tujini. 

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

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje 
občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za 
pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in 
velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo 
lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.

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

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

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

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

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

 ■ obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
 ■ naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga 

kandidat
 ■ ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga

KVIAZ bo obravnaval vse predloge, ki bodo na se-
dež občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do 
vključno 15. avgusta 2015 (velja poštni žig oziroma 
vpis v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji 
prinesli predlog osebno v tajništvo občine v času 
delovnega časa za stranke).

KVIAZ bo do prve naslednje seje po končanem razpi-
su pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog 
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 
2015.

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

Štev.: 032-0002/2010
Datum: 17. 06. 2015

Občinski svet
Komisija za volitve in imenovanja

Predsednik
Marko Lavrič

RAZPISI
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Cerarjeva ministrska ekipa vsakodnevno dokazuje, da 
ima hude težave s postavljanjem prioritet in z realiza-
cijo volilnih obljub. Posega v zadeve, ki  delujejo zgle-
dno, ne loteva pa se tistih, pri katerih so zaznane ve-
like težave in nezadovoljstvo. Ministrica za zdravstvo 
Milojka Kolar Celarc (SMC) ni prav nobena izjema. 
Namesto da bi se spustila v reševanje čakalnih dob in 
vrst, zdravstvene mreže, koncesij, cen zdravil in stori-
tev …, se je najprej lotila tistega področja, ki je do se-
daj delovalo zelo zgledno in na katerega skoraj ni bilo 
nobenih pripomb. Odločila se je za »razmontiranje« 
mreže nujne medicinske pomoči, s čimer bo prizadela 
izključno podeželje in manjše kraje.

Sprememba pravilnika za izvajanje nujne medicinske 
pomoči, ki ga je po daljšem prikrivanju le dala v javno 
razpravo, je naletela na ogorčeno nasprotovanje  dru-
žinskih zdravnikov, županov in prebivalcev povsod, 
kjer ga je predstavila. In povsod upravičeno. Pravilnik 
prinaša bistveno poslabšanje urgentnih zdravstvenih 
storitev za vse, ki ne živijo v velikih centrih, v prak-
tično vseh zdravstvenih domovih ukinja dežurstva in 
nujno medicinsko pomoč. Med temi je tudi ribniški. 
S pravilnikom se vsa dejavnost »urgence« prenaša na 
dva klinična centra, v Ljubljani in Mariboru, in na ne-
kaj t. i. satelitskih urgentnih centrov. Za naš konec je 
predviden v Kočevju.

Poleg tega se je ministrica odločila, da za intervencijo, 
npr. ob nesreči ali kakšni drugi hudi zdravstveni težavi 
pacienta, ni več predviden zdravnik, kot je bilo to pra-
vilo do sedaj, ampak bo dovolj že zdravstveni delavec 
(npr. medicinska sestra), ki bo ocenil, kakšno pomoč 
potrebuje ponesrečenec ali bolnik. Čeprav vemo, da 
gre pri urgentnih primerih za minute in za pravilnost 
ukrepanja, želi ministrica po hitrem postopku izvesti 
bistveno poslabšanje kakovosti in dostopnosti urgence 
na podeželju. Zakaj se je za to odločila, ni pojasnila. 
Toda če za kakšno operacijo lahko počakamo kakšen 
dodaten teden ali mesec, se to ne da in ne sme v nujnih 
primerih. Življenje kogarkoli je preveč dragoceno.

Da je predlog ministrice trapast, se vidi že na primeru 
Ribnice, saj bi morali »urgentnega« bolnika iz Loškega 
Potoka ali Ribnice mimo urgence v ribniškem 
zdravstvenem domu  peljati najprej v Kočevje in potem 
po potrebi iz Kočevja v Klinični center v Ljubljano. 

BO PODEŽELJE OSTALO BREZ DEŽURNE ZDRAVSTVENE 
SLUŽBE?

Utemeljeno se postavlja vprašanje, zakaj bi po 
nepotrebnem in v najboljših okoliščinah dopustili 
izgubo vsaj 30-ih minut, da bi po ponesrečenca v 
Ribnici prišla ekipa iz Kočevja, ga prepeljala v Kočevje 
in če mu tam ne bi mogli ustrezno pomagati, spet mimo 
Ribnice v Ljubljano? Je za ministrico Celarčevo življenje 
podeželana res tako malo vredno?

Trmasta ministrica pravi, da bo spremembe »urgen-
ce« uvedla ne glede na pripombe in da bo morebitne 
popravke izvedla šele po določenem obdobju. Ne za-
nimajo je posledice svoje odločitve, ker se je odloči-
la, da tako bo. Učinke pravilnika bo testirala kar na 
državljanih, ne da bi bile predhodno opravljene vsaj 
simulacije. Ministrice ne zanima, koliko bolnikov bo 
po nepotrebnem utrpelo trajnejše poškodbe ali celo iz-
gubilo življenje. Da bi zaradi prekomernih negativnih 
posledic odstopila, najbrž tudi ne razmišlja.

Ob tem se lahko upravičeno sprašujemo, zakaj je pot-
rebno poslabšati omenjene in druge zdravstvene sto-
ritve na podeželju in denar seliti v bolnice in klinična 
centra. Ali res nobena levičarska vlada ne zmore niče-
sar drugega, kot da reže pravice in standarde na pode-
želju? Bo tistim, ki se jim bodo poslabšale zdravstvene 
storitve, vsaj znižala prispevno stopnjo?

Jože Tanko, poslanec SDS
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DIALOG ZA DOBRE IN TRAJNE REŠITVE

V začetku junija smo se poslanci NSi odzvali povabilu 
nemških poslancev, ki pripadajo Krščansko demokrat-
ski uniji (CDU), in jih obiskali v Berlinu. Rdeča nit šte-
vilnih pogovorov s poslanci, strokovnjaki za posame-
zna področja in drugimi predstavniki stranke je bila 
prihodnost Evrope in vloga krščanskih demokratov 
pri oblikovanju rešitev za gospodarsko krizo, medna-
rodne konfl ikte, stabilizacijo javnih fi nanc … Večkrat 
so nas opomnili, da je težave in odprta vprašanja v po-
litiki mogoče reševati le skozi iskren in odprt dialog. 
Pogovor različno mislečih je bil večkrat izpostavljen 
kot del (evropske) politične kulture in nujen element, 
da se stvari lahko premaknejo z mrtve točke. Nemci 
so to miselnost sposobni udejanjiti, na kar kaže tudi 
vlada, v kateri krščanski demokrati sodelujejo s soci-
aldemokratsko stranko (SPD). V Sloveniji smo to za 
kratek čas zmogli le v začetku naše samostojnosti, nato 
pa se je občutek za dialog žal začel izgubljati. 

Razklanost med političnima poloma in nesposobnost 
resnično prisluhniti argumentom druge strani se jasno 
vidi tudi pri procesu prodaje Telekoma. Večina podjetij 
v večinski državni lasti je bilo slabo upravljanih, 
odločitve uprav pa so pogosto temeljile na interesih 
posameznih političnih skupin in izčrpavanju podjetij. 
To je podjetjem škodovalo, zato je smiselno, da država 
izstopi iz lastništva podjetij in jih proda odgovornim 
lastnikom. To zlorabljanje državnih podjetij v ozke 
strankarske interese je trajalo predolgo in je Sloveniji 
naredilo veliko škode – na eni strani slovenskemu 
gospodarstvu, kjer so odgovorne funkcije zasedli ljudje 
brez pravih strokovnih kompetenc, na drugi strani pa 
nam je (posledično) močno padel mednarodni ugled.

Minuli 25. junij oz. dan državnosti je priložnost, 
da smo se Slovenci spomnili na enotnost, ki nam je, 
kljub različnosti, prinesla samostojno državo. Danes, 
po skoraj sedmih letih hude gospodarske krize in ne-
uspešnem gašenju požarov na številnih področjih, je 
jasno, da brez pogovora in sodelovanja Slovenija ne bo 
naredila odločilnega koraka naprej. Zato sem si ob le-
tošnjem dnevu državnosti želela, da bi ga zaznamovalo 
predvsem zavedanje, da smo vsi odgovorni za svojo 
državo. Iskreno moramo sprejeti tudi našo polpretek-
lo zgodovino, se z njo soočiti, pomiriti in jo sprejeti, 
kakršna koli že je. To pa nam bo pomagalo tudi pri 
iskanju rešitev za aktualne izzive in težave.

Slovenija, vse najboljše! Državljanke in državljani naše 
domovine, vse najboljše!

Ljudmila Novak, predsednica NSi in poslanka

ZAHVALA 

»RESNIČNO BOGASTVO ČLOVEKA JE DOBRO, KI 
GA STORI SVETU.« (MOHAMED)

Zdravstvena postaja Loški Potok dvakrat letno organi-
zira test hoje na dva kilometra, s katerim vam brezplač-
no izmerimo telesno zmogljivost ali fi tnes indeks. Pre-
izkus hoje se že leta izvaja v Travniku, po peščeni poti 
proti Malnom. Pri organizaciji in izvedbi športne aktiv-
nosti nam pomagate tudi nekateri občani. Gospod Jože 
Žagar nam pripelje mize in klopi, ki jih potrebujemo 
za administrativni del izvedbe delavnice in katerih la-
stnik je PGD Travnik. Gospa Silva Levstek nam odstopi 
v uporabo garažo, kjer poteka računalniška obdelava 
podatkov in razgovor z zdravnikom. Vsak udeleženec 
dobi jasna navodila za koristno in zdravo telesno dejav-
nost. Gospod Jernej Rus je vesel, kadar pridemo na nje-

govo dvorišče, in rad 
priskoči na pomoč.

Hvala vsem sodelav-
cem in nekdanji so-
delavki Ireni, ki ne-
sebično pomagajo in 
sodelujejo pri izvedbi 
testa hoje.

Vsem udeležencem 
se zahvaljujemo za 
strpnost in potrpežlji-
vost. Še naprej vablje-
ni, da se udeležujete naših prireditev.

HVALA JE BESEDA MALA, A TAKO VELIKA, DA 
LAHKO GORE PREMIKA …

Jerneja Žagar za Zdravstveno postajo Loški Potok



10 Odmevi

LOKALNE NOVICE

Kmetijska zadruga Velike Lašče je slovesno odprla še eno 
trgovino, ki bo oskrbovala občane Loškega Potoka z živilskimi 
proizvodi za vsakodnevno porabo. V njej bodo tudi pridelki in 
izdelki lokalnih pridelovalcev, predvsem mesa in mesnih izdel-
kov, saj je živinoreja glavna kmetijska dejavnost na tem obmo-
čju, zadruga pa ima svojo klavnico.

OTVORITEV NOVE TRGOVINE KZ VELIKE LAŠČE
V MARKETU LOŠKI POTOK DOMAČE MESO

Trak novega Marketa Loški Potok sta prere-

zala direktor KZ Velike Lašče Ivan Levstik 

in župan občine Loški Potok Ivan Benčina. 

V mesnici bo meso živali tudi s potoških pašnikov.

Market Loški Potok v veselje kupcev in ponos 

KZ Velike Lašče.

V dveh živilskih trgovinah tudi 
lastna mesnica

KZ Velike Lašče, ki je predlani 
praznovala 100-letnico obstoja, 

danes včlanjuje več kot 120 zadružnikov in ima več kot 
40 zaposlenih. Zadruga se ukvarja z odkupom mleka in 
živine, ima lastno klavnico, v kateri se ukvarja s klanjem 
živine za lastne potrebe ter opravlja storitve klanja 
za kmete, zasebne mesarje in gostinstvo, ter z novo 
trgovino štiri trgovine na drobno z živili, eno galanterijo 
ter dva gostinska lokala. V Velikih Laščah je bil leta 
2010 zgrajen zadružni trgovski center, kjer so trgovina z 
živili, s tekstilom in z galanterijo, bar in prostori Deželne 
banke Slovenije. Pod trgovski center spada tudi trgovina 
z repromaterialom, v kateri se krajani oskrbujejo z 
blagom za kmetijstvo. V živilski trgovini zadružnega 
trgovskega centra v Velikih Laščah in v Marketu Loški 
Potok ima zadruga tudi svojo mesnico, v kateri prodaja 
meso iz lastne klavnice. Poleg svežega mesa je v ponudbi 
tudi meso hladne predelave, kot so sveži čevapčiči, 
pleskavice in drugi pripravljeni izdelki za žar.

Namen zadruge je združevanje majhnih kmetij

Kmetijska zadruga Velike Lašče je v občini največja 
gospodarska organizacija in ves čas posluje pozitivno. 
Število gospodarstev, ki oddajajo subvencijske vloge, 

je nekaj več kot 300, živih 
gospodarstev, kjer kmeti-
je redijo živino, pa je nekaj 
manj kot 200. Kmetje redijo 
predvsem govedo, precej je 
konj, nekaj pa tudi drobni-
ce. V zadnjih letih je veliko 
opuščanje poljščin, čeprav 
so kmetje v preteklosti pri-
delali več žita in krompirja, 
kot so ga v občini porabili. 

»Živimo v času, ko se sloven-
sko gospodarstvo razproda-
ja tujcem, zato je še posebej 
pomembno, da se v danem 
trenutku pojavi domači 
kupec,« je uvodni nagovor 
ob otvoritvi Marketa Loški 
Potok začel direktor KZ Ve-
like Lašče Ivan Levstik. Prvi 
pomladni dnevi so v Loški 
Potok prinesli spremem-
bo glede lastništva trgovine 
Marin Nord, katere lastnik 
je postala Kmetijska zadruga 
Velike Lašče in s tem razširi-
la svojo trgovinsko dejavnost 
tudi izven meja svoje občine, v sosednjo občino Loški 
Potok. Trgovina z imenom Market Loški Potok vstopa v 
sistem franšize Mercator, v katerem ima zadruga že tri 
svoje trgovine. Franšiza daje možnost, da se polovica tr-
govskega blaga nabavlja pri svojih dobaviteljih, tako da 
se bo program izdelkov razlikoval, hkrati pa so v njih 
enake ugodnosti, kot so jih deležni kupci v ostalih Mer-
catorjevih trgovinah. Tako kot je že v trgovini v Velikih 
Laščah, bo tudi Market Loški Potok v ponudbi imel do-
mače meso in mesne izdelke živali, ki so rejene tudi na 
potoških travnikih, saj ima zadruga lastno klavnico, v 
kateri opravlja klanje živine za lastne potrebe ter storitve 
klanja za druge. Klavnica pokriva območje od Ljubljane 
do Kočevja. 

Tako kot so v sosednjo občino razširili svojo trgovinsko 
dejavnost, si v zadrugi želijo, da bi čim prej vzpostavili 
tudi sistem potujoče trgovine, kot jo imajo urejeno v ob-
čini Velike Lašče, saj na tak način še bolj približajo svojo 
storitev in ponudbo občanom. 

V pomladnih dneh je bogata ponudba semen.
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V trgovini bo sveže sadje in zelenjava.

11Maj - junij - julij 2015

Problem je številčna divjad, ki na poljih naredi veliko 
škode, zato se pridelovalci težko odločijo za ponovno 
pridelavo poljščin. Večje kmetije obdelujejo največ de-
set hektarjev, večina kmetij pa je manjših. Za dohod-
ke vsaj enega družinskega člana bi bilo treba povečati 
proizvodnjo in razširiti osnovno kmetijsko dejavnost 
v dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter 
nudenje uslug, kar pa je glede na veliko 
razpalceliranost težko. 

V t vini bo sveže sadje in zelenjava.

r 
 

(z leve) Ivan Benčina, dr. Tatjana Devjak (po-

džupanja občine Velike Lašče), Magda Petrič 

(računovodkinja KZ Velike Lašče), Ivan Levstik

Namen zadruge je v povezovanju in združevanju 
majhnih kmetij, v prodaji njihovih presežkov in usmer-
janju v večanje proizvodnje in to stoletno tradicijo
zadruge bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Zadruga 
bo omogočala lokalno povezanost pri nabavi in pro-

daji doma pridelanih proizvodov. Kot je povedal Ivan 
Levstik, cilj zadruge ni kopičenje kapitala, ampak oskr-
ba občanov z repromaterialom in živilskimi artikli za 
vsakodnevno potrošnjo, še posebej v krajih, kjer za veli-
ke trgovske verige oskrba občanov ni dobičkonosna. 

Na otvoritvi na parkirišču pred 
Marketom Loški Potok so se 
zbrali tako občani Loškega 
Potoka kot tudi občani Velikih 
Lašč, ki so bili udeleženi 
slavnostnega prereza traku 
nove trgovine, kar sta opravila 
župan občine Loški Potok 
Ivan Benčina in direktor KZ 
Velike Lašče Ivan Levstik. 
Za kulturni program pa so 
poskrbeli učenci Osnovne 
šole dr. Antona Debeljaka 
Loški Potok in člani Društva 
podeželskih žena Velike 

Lašče in Konjerejskega društva 
Velike Lašče, ki so zaplesali ob zvokih harmonike 
Domna Indiharja.

Dragica Heric
VIR: Kmečki glas, maj 2015

NOVO – V VAŠO VAS PRIHAJA POTUJOČA
TRGOVINA VSAKO SREDO IN SOBOTO

Po sledečem razporedu:

S R E D A    SOBOTA
15.00 KRŽETI    14.00
15.10 JANEŽI    14.10
15.20 PETRINCI   14.20
15.30 KRAČALI   14.30
15.45 PETRINCI – G. DOM  14.45
16.00 MALI LOG   15.00
16.15 RETJE    15.15 
16.30 ŠEGOVA VAS   15.30
16.45 SREDNJA VAS    15.45
16.55  TRAVNIK   15.55
17.15 STARI KOT   16.15
17.30 NOVI KOT   16.30
17.50  LAZEC    16.50
18.05 PODPRESKA   17.05
18.15 PODPRESKA – G. DOM  17.15
18.30 DRAGA    17.30
18.40 SREDNJA VAS   17.40

18.50 TRAVA    17.50

NUDIMO VAM:
 ■ meso in mesne izdelke – žar program

 ■ kruh in pecivo

 ■ sladoled

 ■ pijačo – zamrzjeni program

 ■ konkurenčne cene

 ■ kvaliteta izdelkov

Šofer na progi: MARKO HOČEVAR – 051 728 554

DOSTAVA PO NAROČILU:  
TEL. ŠT. 78 88 846 ZTC VELIKE LAŠČE

MOŽNOST NAROČILA IZDELKOV ZA VRT IN 
KMETIJSTVO: tel. št. 78 88 856 Trg. repromateriala

VABLJENI TUDI V NAŠE TRGOVINE: 
 ■ Samopostrežna trgovina ZTC Velike Lašče, Rob, Turjak in 

Loški Potok

 ■ Tekstil in galanterija Velike Lašče

 ■ Trgovina repromateriala Velike Lašče

Odkup živine za domači in tuji trg – mob. 041 919 508

PREVERITE CENO IN KVALITETO! 

KMETIJSKA ZADRUGA 
VELIKE LAŠČE, Z. O. O.
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LOKALNE NOVICE

Na lep sončen dan 10. 5. 2015 smo se pri cerkvi svete-
ga Florjana ob dveh popoldne zbrali občani in potoški 
gasilci na tradicionalni »FLORJANOVI« MAŠI za ga-
silce, ki se je končala z vsakoletnim blagoslovom vozil.

Ob koncu maše pa so bili vsi povabljeni še na glavni 
dogodek, in sicer otvoritev novega gasilskega doma 
oziroma večnamenskega objekta Retje. Tako smo se 
vsi skupaj odpravili k novemu domu. Gasilske enote so 
ob zvoku koračnice v ešalonu slavnostno prikorakale 
pred gasilski dom in s tem se je tudi začela slovesnost. 
Cerkveni pevski zbor je zapel himno Republike Slove-
nije, nato pa sem kot predsednik v nekaj stavkih opisal 
pot do nove velike pridobitve za gasilce PGD Retje in 
vaščane Retij. Zatem je nekaj spodbudnih besed podal 
tudi župan občine Loški Potok g. Ivan Benčina, nato pa 
je sledila otvoritev. 

Za kulturno popestritev med slovesnostjo so s svojim 
petjem poskrbeli pevci cerkvenega pevskega zbora ter 
harmonikaša Mitja Mohar in Miha Car, za kar se vsem 
najlepše zahvaljujem.

Po slovesnosti pa je sledila še pogostitev vseh prisotnih 
z osvežilnimi pijačami, golažem in s sladkimi dobrota-
mi retijskih gospodinj.

OTVORITEV GASILSKEGA DOMA RETJE

Župan Ivan Benčina, bivši župan Janez Novak, predse-
dnik PGD Retje Marijan Košmerl in župan vasi Retje 
Janez Košmerl smo slavnostno prerezali trak in sim-
bolično odprli prekrasni novi objekt. Zatem je gospod 
župnik Bojan Traven gasilski dom še blagoslovil. Na 
koncu slovesnosti je PGD Retje podelilo zahvale Obči-
ni Loški Potok kot nosilcu projekta, podjetju GRAFIT, 
ki je zgradilo dom, in našemu članu ter bivšemu župa-
nu naše občine g. Janezu Novaku, ki je najbolj zaslužen 
za izgradnjo. Gospod Novak je bil povabljen pred mi-
krofon, kjer je predstavil, kako je prišlo do izgradnje. 
Ob koncu njegovega govora pa mu je naše gasilsko 
društvo podelilo plaketo ČASTNI ČLAN PGD RETJE.

Največja zahvala za novo pridobitev gre tedanjemu žu-
panu gospodu Janezu Novaku, ki je imel vedno veliko 
posluha za potrebe gasilstva, ter tedanjemu svetniku 
in obenem članu našega PGD Stanetu Mišiču. Skupaj 
sta uspela prepričati občinski svet, da je uvrstil to no-
vogradnjo v občinski proračun in da je lahko občin-
ska uprava iskala nepovratna sredstva Evropske unije. 
Zahvaljujem se vaški skupnosti Retje in vsem ostalim, 
ki so kakorkoli sodelovali pri tem projektu, še posebej 
pa PGD Mali Log, ki nam je v obdobju gradnje gasil-
skega doma velikodušno odstopilo prostore za vozilo 
in opremo. Enaka zahvala gre tudi lastniku bivše trgo-
vine Jožetu Košmerlu. Pohvalim pa tudi projektanta, 
podjetje GRAFIT, skrbnika projekta Saša Debeljaka, 
občinsko upravo ter Občino Loški Potok, ki so stro-
kovno in korektno opravili svoje delo.

Ob tem novem objektu sredi vasi smo lahko vaščani 
zadovoljni in ponosni, da nam je s skupnimi močmi 
uspelo, in prepričani smo, da bo še dolgo služil svoje-
mu namenu.

NA POMOČ!     

Marijan Košmerl 
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Zadnjo nedeljo v maju je bila v Starem Kotu v cerkvi-
ci sv. Frančiška Ksaverja prava slovesnost. Zbranih je 
bilo veliko vernikov iz okoliških vasi dragarske doline, 
sosednje Hrvaške in Loškega Potoka. Prevladovali so 
domačini Novega in Starega Kota. Nekateri so se pri-
peljali od dokaj daleč.

V cerkvici so namreč obnovljeni – restavrirani vsi trije 
oltarji. Ob tej slovesnosti pa je bil blagoslov glavnega 
oltarja sv. Frančiška Ksaverja. Svečano sv. mašo in 
blagoslov je opravil arhidiakon g. Franci Petrič s 
pomočjo župnika g. Bojana Travna. Svete maše se je 
udeležil tudi župnik g. Anton Dobrovoljc. Celotna 
maša je bila nekako zahvala krajanom naših dveh 
vasic, da glede na majhno število prebivalcev zmoremo 
s povezanostjo in razumevanjem ohranjati cerkev v 
tako dobrem stanju.

Da je bil glavni oltar v zelo slabem stanju, se je vede-
lo že dalj časa. Pred dobrim letom pa je med krajani 
končno stekla odločitev, da se pristopi tudi k tej obno-
vi. Projekt sta vodila domačin g. Maks Lavrič iz Starega 
Kota in župnik g. Bojan Traven. Seveda jima je z nas-
veti iz izkušenj občasno pomagal tudi župnik g. Franc 
Vidmar. 

Ob tej priložnosti je bil slavnostni govornik g. prof. 
Herman Janež. To je človek širokih pogledov, pravi do-
moljub in zelo bogat s svojo razgledanostjo. Vsi nav-
zoči smo ob njegovih izredno zanimivih in ganljivih 
zgodovinskih dogodkih naših krajev ter ob poteku sv. 
maše umolknili in oboje predano spremljali. 

G. Herman nam je med drugim povedal, da je bila v 
cerkvi največja dragocenost križev pot. Kupili so ga 
vaščani Starega in Novega Kota na Dunaju leta 1911. 

… SEM SAM, SEM SAM, SEM SAM …

Cerkev je na seznamu sakralnih objektov zgodo-
vinskega pomena. V tistih časih so bili pogrebi vedno 
dopoldne ob deveti uri, saj je bilo pri ljudeh uveljavlje-
no verovanje, da se ne sme človeka odpraviti od doma 
proti večeru. 

V zvoniku je od leta 1916 samo mali zvon. V slovo 
»bratoma«, ki so ju vzeli za topove, je zvonil le naj-
manjši zvon. Zbrano ljudstvo pa je jokalo, kot bi po-
lagalo človeka v grob. Kdor prisluhne zvonjenju tega 
malega zvona, še vedno sliši, kako doni naokrog:

»sem sam, sem sam, sem sam … !«

Vse to je kulturna dediščina, ki so jo ustvarili in oh-
ranjali naši predniki. Čeprav na prvi pogled skromna, 
je za Stari in Novi Kot in za vse, ki smo kakorkoli po-
vezani z njo, naša cerkvica neprecenljive vrednosti. 
Naša dolžnost je, da jo spoštujemo in to spoštovanje 
privzgojimo mlajšim. In prav ta omenjeni odnos do 
ohranjanja in cenjenja kulturne dediščine je v naših 
vaščanih globoko prisoten. 

Julka Janež – Blažkova iz Starega Kota je kot majhna 
deklica že davnega leta 1911 na žegnanjsko nedeljo 
spregovorila zbranim v pozdrav, da moramo ostati 
zvesti in vdani svojemu jeziku in veri, kot nas je učila 
naša mati.

Hvala pevkam 
AVE VERUM iz 
Loškega Potoka za 
prelepo petje pri 
sv. maši.

Hvala gasilcema 
Miranu in Simonu 
iz PGD Podpreska, 
ki sta s kombijem 
vernike vozila od 
glavne ceste na 
vzpetino k cerkvi-
ci.

Hvala vsem go-
spodinjam Starega 
in Novega Kota 
ter iz dragarske 
doline, da ste ob 
tem slavju ponov-
no dokazale, kako 
znate postreči s svojimi dobrotami vsakogar, ki se 
oglasi pri NAS.

Za vaško skupnost Stari Kot - Novi Kot
Irena Klepac
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2015
»POTOŠKI« DEVETOŠOLCI 5 % NAD DRŽAVNIM POVPREČJEM

Mesec maj je čas veselja in pomladi. Šolsko leto se je 
počasi zaključevalo. Za šolarje je to čas, ko se zaključujejo 
razna tekmovanja v znanju in športu, šolske ocene pa 
počasi dobivajo končno vrednost. Delovna in vremenska 
temperatura raste in vse bolj diši po najdaljših počitnicah. 
Začetek maja je tudi čas, ko učenci šestega in devetega 
razreda pišejo nacionalne preizkuse znanja – krajše 
rečeno NPZ-je. Nacionalni preizkusi so obvezni tako za 
šestošolce kot devetošolce. Devetošolci so prvi, ki izvedo 
rezultate svojih dosežkov na nacionalnem preizkusu, ki 
zajema dva obvezna predmeta – matematiko (MAT) in 
slovenščino (SLJ) – ter tretji predmet, ki ga je v mesecu 
septembru določila ministrica. Tokrat je bila za našo 
šolo določena domovinska in državljanska kultura 
in etika (DKE). Šestošolci pa nacionalni preizkus 
opravljajo iz  matematike, slovenščine in prvega tujega 
jezika – angleščine.

Preizkusi so za devetošolce in šestošolce potekali 5. maja 
iz matematike, 7. maja iz slovenščine in 11. maja iz do-
movinske in državljanske kulture in etike ter anglešči-
ne. Kljub temu da so se NPZ-ji z leti spreminjali, saj so 
bili v svojem začetku namenjeni nabiranju točk za vpis 
v srednje šole, pa je njihov današnji namen drugačen. 
Učenci, starši in učitelji naj bi dobili vpogled v znanje, 
pa tudi v to, katera so pri posameznem predmetu tista 
področja, ki jih učenci niso osvojili. Torej se z NPZ išče 
tudi to, česa učenci morebiti ne znajo in kaj bi bilo v času 
učenja in poučevanja potrebno spremeniti in dopolniti. 
Rezultatov nacionalnega preverjanja zato nikakor ne gre 
primerjati z učnim uspehom, čeprav navadno visoko 
korelirajo z učnim uspehom pri predmetih, ki se prever-
jajo. Ravno tako rezultatov ni dovoljeno uporabljati za 
kakršno koli primerjavo med šolami ali razvrščanje šol! 

Uradni rezultati NPZ za naše devetošolce kažejo na 
dobro, spodbudno znanje, saj so v povprečju dosegli 5 % 
boljši rezultat kot njihovi vrstniki v državi. Če rezultate 
pogledamo še nekoliko podrobneje, lahko ugotovimo, 
da so pri slovenščini naši devetošolci dosegli za 6,38 % 
boljši rezultat, pri matematiki 3,04 % ter domovinski in 
državljanski kulturi in etiki za 5,63 % boljši rezultat, kot 
so povprečni dosežki njihovih vrstnikov v državi. Pov-
prečje na državnem nivoju je bilo pri slovenščini 58,62 
%, na šoli pa 65,00 %, pri matematiki je bilo povprečje 
v državi 56,96 %, medtem ko so naši devetošolci doseg-
li v povprečju 60,00 %, pri domovinski in državljanski 
kulturi in etiki so na državni ravni dosegli devetošolci v 
povprečju 45,93 %, naši devetošolci pa 51,56 %. Podat-
ki tako kažejo na solidno znanje naših učencev pri vseh 
treh predmetih, ki so se v tem šolskem letu preverjali na 
nacionalnem preizkusu znanja. Vse to seveda kaže na 
dobro strokovno delo učiteljev in določen trud učencev, 
ki so nacionalne preizkuse vzeli dovolj resno in z zav-
zetostjo reševali vse tri preizkuse. Naj povem, da naši 

devetošolci že več let zapored dosegajo v povprečju bolj-
še rezultate kot njihovi vrstniki na državni ravni.  Kljub 
zmernemu zadovoljstvu nad doseženimi rezultati pa 
strokovni delavci na šoli ugotavljamo, da bi bili glede na 
zaznan potencial devetošolcev rezultati lahko vsaj še za 
5 % višji. Žal se današnje generacije mladih ne zavedajo, 
da je znanje vrednota in da se ga ne gre otepati.

Kako podatki izgledajo v grafi čni in statistični obliki, 
prikazujemo tudi na spodnji sliki. 

SLO MAT DKE

POV. ŠOLA % 65,00 % 60,00 % 51,56 %

POV. DRŽAVA % 58,62 % 56,96 % 45,93 %

RAZLIKA V % 6,38 % 3,04 % 5,63 %

Skupen % odstopanja šole od povprečja v državi.

5,02%

Dragi »Potočani«! Nedvomno lahko z veseljem pogle-
date na dosežene rezultate. Devetošolcem čestitke za 
dosežke na letošnjih nacionalnih preizkusih znanja! 
Kljub spodbudnemu rezultatu, ki je v povprečju sicer 
boljši od državnega, pa velja razmislek vsem, ki lahko 
karkoli prispevajo k spremembam v smeri, da znanje 
ponovno postane vrednota številka ena na lestvici vre-
dnot. Šola znanje nudi in ponuja. Le vzeti si ga morajo 
učenci! Starši, na vas je, da jim pri tem pomagate!

Rezultati šestošolcev, ki v času pisanja tega prispevka še 
niso dokončni, pa žal kažejo, da so naši učenci pri na-
cionalnem preverjanju znanja dosegli za nekaj manj kot 
4 % nižji rezultat kot njihovi vrstniki na državni ravni. 
Kje so vzroki temu, bomo na strokovni ravni poskušali 
ugotavljati do konca šolskega leta. 

Učenci naše šole so tudi v tem šolskem letu tekmovali 
v znanju na različnih tekmovanjih. Objavljamo letošnje 
dosežke na tekmovanjih v znanju. 

ŠOLA
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SLOVENŠČINA – Cankarjevo priznanje
Bronasto priznanje:
2. razred:  Vanesa Balantič, Klara Mišič,
  Gaja Starc
3. razred:  Hana Anzeljc, Kaja Lavrič
4. razred:  Loti Debeljak, Neža Levstik
5. razred:  Ajda Lavrič
6. razred:  Sara Šega
7. razred:  Urška Turk
8. razred:  Veronika Knavs, Domen Debeljak
9. razred:  Martin Bartol, Marko Cimprič

Srebrno priznanje:
9. razred:  Martin Bartol

MATEMATIKA – Vegovo priznanje
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni ma-
tematični kenguru:
1. razred:  Nik Cimprič
2. razred:  Maks Levstek, Sara Kordiš, Nik Bartol,
  Zala Lavrič
3. razred:  Ines Lavrič, Vida Cimprič, Kaja Lavrič
4. razred:  Loti Debeljak, Neža Levstik, 
  Alina Šega
5. razred:  Ajda Lavrič
6. razred:  Lovro Debeljak, Nejc Levstek,
  Ana Mohar, Sara Šega

MATEMATIKA – Vegovo priznanje
Bronasto priznanje:
7. razred:  Tilen Anzeljc, Gala Bartol,
  Petra Košmrlj
8. razred:  Gabrijel Bartol, Domen Debeljak,
  Veronika Knavs, Aleksander Osvald
9. razred:  Pija Kebe

Srebrno priznanje:
7. razred:  Petra Košmrlj, Gala Bartol
8. razred:  Aleksander Osvald
9. razred:  Pija Kebe

FIZIKA – Stefanovo priznanje
Bronasto priznanje:
8. razred:  Gabrijel Bartol, Domen Debeljak, 
  Aleksander Osvald
9. razred:  Zala Ravnikar

Srebrno priznanje:
8. razred:  Gabrijel Bartol, Aleksander Osvald
9. razred:  Zala Ravnikar

ANGLEŠČINA 
Bronasto priznanje:
8. razred:  Gabrijel Bartol, Veronika Knavs
9. razred:  Luka Kordiš

GEOGRAFIJA
Bronasto priznanje: 

8. razred:  Veronika Knavs, Pika Pavlič
9. razred:  Luka Kordiš, Zala Ravnikar

Srebrno priznanje:
9. razred:  Zala Ravnikar

ZGODOVINA
Bronasto priznanje:

8. razred:  Domen Debeljak
9. razred:  Samo Lavrič, Zala Ravnikar, Pija Kebe,
  Martin Bartol

Srebrno priznanje:
8. razred:  Domen Debeljak
9. razred:  Samo Lavrič, Zala Ravnikar

KEMIJA – Preglovo priznanje
Bronasto priznanje:
8. razred:  Andraž Mohar

BIOLOGIJA – Proteusovo priznanje
Bronasto priznanje:
8. razred:  Veronika Knavs
9. razred:  Martin Bartol

POZNAVANJE SLADKORNE BOLEZNI 
Bronasto priznanje:
8. razred:  Klavdija Osvald, Anja Car,
  Veronika Knavs
9. razred:  Samo Lavrič 

Tekmovanje v znanju VESELE ŠOLE
Bronasto priznanje:
4. razred:  Loti Debeljak, Aleksandra
  Kitanovska, Nika Košmerl, 
  Nadja Košmrlj, Klara Lavrič, 
  Tjaša Mišič, Lana Mohar, Alina Šega

Srebrno priznanje:
4. razred:  Loti Debeljak, Nadja Košmrlj 

Zlati bralci (to so devetošolci, ki vseh devet let berejo 
za bralno značko): 

  Martin Bartol, Marko Cimprič, 
  Pija Kebe, Zala Ravnikar in Ajda Žagar

Tudi s temi dosežki in ob dejstvu, da nas je tako malo, 
smo lahko vsekakor zadovoljni. Čestitke vsem, ki so 
na tekmovanjih sodelovali, in tudi vsem, ki so dosegli 
priznanje.

Ravnatelj
Janez Mihelič
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POTOŠKA OSNOVNA ŠOLA SI JE ŠE ZA 5 LET PRISLUŽILA 
NAZIV KULTURNA ŠOLA

Kulturna šola je projekt, katerega izvajalec je Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Slovenije in društvom Geoss 
ter s strokovno podporo resornega ministrstva – Mini-
strstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pri-
marno je namenjen obšolskim dejavnostim s področja 
kulture v osnovnih šolah po vsej Sloveniji, ki ima jasen 
cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega 
kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, 
starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejav-
nosti, ki niso del šolskega kurikula.

JSKD si s tem projektom prizadeva za ustrezno kultur-
no vzgojo na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na 
raznolikih umetnostnih področjih, podpira kakovo-
stne dosežke ter skrbi za izobraževanje udeležencev in 
mentorjev kulturnega udejstvovanja. Vsaka šola naj bi 
postala žarišče kulturnih programov v lokalnem oko-
lju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenj-
skega učenja in povezovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfe-
ro, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja 
nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projek-
ta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj 
omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in 
evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Naša šola že nosi naziv »kulturna šola« od leta 2012, 
ko je prejela ta naziv za tri leta. Ker nam v tem šolskem 
letu naziv preteče in ker je naša šola središče kultur-
nega dogajanja v naši občini, smo se v mesecu marcu 
ponovno javili na razpis oziroma  javni poziv k oddaji 

vlog za dodelitev naziva »Kulturna šola 2015«. Poleg 
izpolnjevanja različnih obrazcev o kulturnih dejavno-
stih na šoli (redno delujoče kulturne skupine oz. za-
sedbe; udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcionira-
nih prireditvah; seznam kulturnih dogodkov, ki jih je 
šola organizirala za učence; seznam kulturnih dogod-
kov, ki jih šola organizira za širšo javnost; spodbujanje 
mentorskega dela za kulturna in umetniška področja; 
oddaja šolskih prostorov za vaje in nastope drugim iz-
venšolskim skupinam; druga pomembna udejstvova-
nja) je bilo potrebno dejavnosti dokazovati s posnetki 
na DVD-jih, s fotografi jami, z zloženkami, brošurami 
in knjigami.

Letošnji projekt KULTURNA ŠOLA 2015 se je 
zaključil z zaključno prireditvijo v Ljubljani sredi maja, 
v času vseslovenskega tedna ljubiteljske kulture.

Šola je kot prejemnica naziva “kulšola” prejela tudi 
zastavo, ki bo na šoli izobešena ves čas trajanja naziva 
(5 let). Zastavo 
smo vsi učenci 
in učitelji pred 
vhodom v šolo 
praznično dvig-
nili zadnji šolski 
dan šolskega leta 
2014/2015.

Veseli smo bili 
ponovnega nazi-
va KULTURNA 
ŠOLA, vendar pa 
tako učencem kot učiteljem – mentorjem naše šole na-
laga nove odgovornosti in skrbi za kulturno dogajanje 
na šoli in izven nje.

Marija Montanič

DRUŽENJE Z OTROKI IZ VRTCA SODRAŽICA IN 
NOVA VAS

S skupinama metuljev in pikapolonic smo se z avto-
busom peljali v Sodražico. Skupaj z otroki iz vrtcev 
Sodražica in Nova vas smo izvedli pohod do umetnega 
jezera. Že med pohodom smo se igrali različne igre, ob 
jezeru pa smo se prijetno družili in zabavali.

ZAKLJUČNI IZLET V ŽIVALSKI VRT

Konec maja smo z vrtcem izvedli zaključni izlet v ži-
valski vrt. Udeležilo se ga je veliko otrok in staršev iz 
vseh skupin. Ogledali smo si veliko raznovrstnih živa-
li, nekatere smo tudi božali, držali. Otroci so se igrali 
tudi na igralih in se posladkali s sladoledom.

Andreja Car
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1. 8. februar, slovenski kulturni praznik

Kot vsako leto smo tudi letos za slovenki kulturni pra-
znik učenci in učitelji pripravili kulturno prireditev 
za starše in vse prebivalce potoške občine. Zopet smo 
lahko spoznali nekaj novega o življenju pesnika Fran-
ceta Prešerna in prisluhnili njegovim pesmim ter pri-
redbam njegovih besedil, s katerimi so nastopali mlajši 
in starejši učenci naše šole. Seveda pa ni manjkalo tudi 
verzov tudi drugih umetnikov iz našega vsakdanjega 
življenja. Drugi del prireditve pa smo posvetili velike-
mu slovenskemu otroškemu pisatelju, pesniku in skla-
datelju Janezu Bitencu, kajti prav tisti dan (5. februar-
ja) smo se spominjali njegove desete obletnice smrti 
in v oktobru bo minilo devetdeset let od njegovega 
rojstva. Pesmice Janeza Bitenca so prepevali otroški in 
mladinski pevski zbor naše šole in otroški pevski zbor 
iz podružnične šole v Podpreski.

KULTURNA DOGAJANJA NA NAŠI ŠOLI V DRUGEM POLLETJU

2. Območna revija OPZ in MPZ

Že nekaj let poteka v enem od pomladnih mesecev 
na naši šoli veseli živžav mladih pevcev osnovnih šol 
od Kočevja do Velikih Lašč, ko poteka območna re-
vija otroških predšolskih, šolskih in mladinskih pev-
skih zborov, ki jo organizira Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti Ljubljana, območna izpostava Ribnica. Le-
tošnjo pomlad se je to dogajalo 22. aprila. Nastopilo je 
enajst otroških in dva mladinska pevska zbora, skupaj 
okrog štiristo pevk in pevcev. Med njimi sta bila tudi 
otroški in mladinski pevski zbor naše šole. Strokovna 
ocenjevalka pevskih zborov je bila Anka Jazbec, glas-
benica in zborovodkinja otroškega in mladinskega 
pevskega zbora RTV Ljubljana. Pohvalila je organiza-
cijo in potek revije, zadovoljna je bila, da je kvaliteta 
zborovskega petja vsako leto boljša, nam zborovodjem 
pa je podala kar nekaj praktičnih izkušenj in seveda 
spodbudnih besed za naše nadaljnje delo.

3. Regijsko tekmovanje OPZ in MPZ

19. maja 2015 smo zopet gostili številne pevske zbore 
iz osrednje Slovenije, ki so prišli na regijsko tekmova-
nje otroških in mladinskih pevskih zborov v okviru 
JSKD Ljubljana. Tekmovanje je potekalo v dveh de-

lih, pevske zbore pa je ocenjevala tričlanska komisija. 
Nastopilo je štirinajst pevskih zborov, enajst otroških 
in trije mladinski. Za regijsko tekmovanje je pevske 
zbore izbrala posebna komisija na osnovi priloženega 
posnetka k prijavnici. Mladinski pevski zbor naše šole 
je nastopil kot gostitelj na začetku drugega dela tekmo-
valnega koncerta s pozdravno pesmijo. Prireditev je 
bila res na kulturnem nivoju, ne samo kar se tiče petja, 
ampak tudi discipline pevcev oziroma pevskih zborov 
in tišine v dvorani.  

4. Zaključek Bralne značke

20. maja 2015 smo imeli v naši šoli pravi praznik, ko 
smo pripravili kulturni dan ob zaključku Bralne znač-
ke. Ob tej priložnosti so učenci, vključeni v gledališki 
klub, pod mentorstvom prof. Bogdane Mohar upri-
zorili sodobno priredbo pravljice Sneguljčica. Gostili 
smo tudi pravljičarja in pisatelja Francija Rogača, ki 
je mlajšim učencem pripovedoval svoje pravljice, sta-
rejšim pa tudi kruto življenjsko zgodbo svoje lastne 
mladosti, ki jo je prikazal v avtobiografski knjigi Ključ 
brezdomca. Seveda pa je bil za vse pridne bralce naj-
bolj slavnosten del dneva, ko jim je gostujoči pisatelj 
ob pomoči mentoric podelil bralna priznanja. 
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ZBOROVSKI BUM 2015 V MARIBORU

Na nogometnem stadionu Ljudski vrt v Mariboru je 
2. junija 2015 prepevalo in plesalo več kot 7000 otrok 
iz 205 slovenskih osnovnih šol. Med pevci je bil tudi 

mladinski pevski zbor naše šole, ki pa ni bil v polni 
zasedbi, ker so bili učenci 5. razreda prav v tem tednu 
v šoli v naravi. 

Zborovski BUM 2015 je enkraten, nacionalno 
prepoznan dogodek, zato se uvršča med največje pev-
sko-plesne dogodke v Sloveniji. Program sta povezo-
vala pisatelj in dramatik Tone Partljič in osnovnošolka 
Lučka Breznik.  

Program je zajemal deset skladb, med njimi tudi no-
vitete (skladbe, ki so bile prvič javno izvajane): Zdra-
vljica – slovenska himna, Da pleši, pleši, čarni kus, Vsi 
so venci vejli, Naj pesem, Glasba – jezik sveta, Dan 
ljubezni, Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, Vsak po 
svoje, Venček svatovskih pesmi iz Istre, Srčeva. Pesmi 
so bile zapete ob spremljavi Big band orkestra Sloven-
ske vojske. 

5. Zaključni koncert OPZ in MPZ ter zaključni 
nastop gledališkega kluba 

Isti dan kot zaključek Bralne značke, 20. 5., smo 
zvečer pripravili za starše in širšo javnost še zaključni 
koncert otroškega in mladinskega pevskega zbora 
naše šole ter zaključni nastop gledališkega kluba. Na 
zaključnem nastopu mladinskega pevskega zbora 
smo se tudi poslovili od letošnjih devetošolk, ki z 
zaključkom šolanja zaključujejo tudi sodelovanje v 
mladinskem pevskem zboru. Za sodelovanje v šolskih 
pevskih zborih vseh devet let sta devetošolki PIJA 
KEBE in ZALA RAVNIKAR prejeli zlato Gerbičevo 
priznanje in pohvalo, GRETA LEVSTEK pa bronasto 
priznanje in pohvalo. Program zaključnega koncerta 
je bil sestavljen iz treh delov. V prvem delu se je 
predstavil mladinski pevski zbor s skladbami, ki so si 
jih za zaključni koncert izbrale devetošolke, v drugem 
delu so se predstavili učenci otroškega pevskega zbora 
s pesmicami, ki so jih v tem šolskem letu najraje 
prepevali, v zadnjem delu pa so se nam še enkrat 
uspešno predstavili učenci gledališkega kluba naše šole 
z uprizoritvijo Sneguljčice.

6. Prireditev ob zaključku šolskega leta in v 
počastitev dneva državnosti

Zadnji šolski dan v šolskem letu 2014/2015 smo pred 
podelitvijo spričeval pred vhodom v šolo svečano 
dvignili zastavo KULTURNA ŠOLA, katere naziv bo 
naša šola nosila naslednjih pet let. Nato je v športni 
dvorani sledil še kulturni program v počastitev dneva 
državnosti in praznovanja konca šolskega leta. Ravna-
telj je v nagovoru učencem voščil za praznik in jim za-
želel dolge in lepe počitnice. Pred podelitvijo priznanj, 
pohval in drugih nagrad se je vsak razred predstavil 
s kulturnim programom, pevska zbora pa sta skupaj 
zaključila s pesmima Počitniški oglas in Vem, da danes 
je srečen dan … šola se je končala nam. POČITNICE 
SO TU! JU HU HU!

Marija Montanič
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Cilji kulturno-umetniškega dogodka so bili dvig kako-
vosti petja v mladinskih zborih na šolah, domovinska 
vzgoja, plesna vzgoja in druženje.

Organizatorji dogodka so bili Narodni dom Maribor, 
Zavod RS za šolstvo in Mestna občina Maribor. Ge-
neralni pokrovitelj dogodka je bil predsednik RS Bo-
rut Pahor, ki je pevce počastil s svojo prisotnostjo. V 
pozdravnem nagovoru jim je dejal, da jih danes ob-
čuduje cela domovina. “Želim se vam zahvaliti za vse, 
kar nam boste dali danes in kar nam boste dali v pri-
hodnosti z vašo ustvarjalnostjo in pogumom,” je dejal 
predsednik Pahor in dodal, da njihovega darila domo-
vina ne bo spregledala: “Iz srca sem srečen, ko vas vi-
dim iz celotne Slovenije, naše čudovite domovine, tako 
uglašene in vse skupaj. In pomislim: kaj vse bi lahko 
mi dosegli, če bi tako stopili skupaj in bili tako uglaše-
ni, kot ste vi danes tukaj. Dosegli bi vaše sanje.” Ocenil 
je, da je Zborovski BUM praznik njihovega ustvarja-
nja, znanja, radosti, samozavesti in vere v prihodnost 
in da jim njihove želje po čudoviti prihodnosti nič in 
nihče ne sme vzeti.

Številni pevci so ga navdušeno pozdravljali. Za pev-
ce so organizatorji pripravili posebno presenečenje. 
S svojim prihodom so jih počastili uspešni slovenski 
alpski smučarji: Tina Maze, Filip Flisar, Klemen Kosi 
in mariborski nogometaš Markos Tavares. Spregovorili 

so o svojem športnem 
in zasebnem življe-
nju, Tina Maze pa je 
z mladimi tudi zape-
la. Pri zadnji pesmi 
iz slovenskega fi lma 
Gremo mi po svoje je 
pevce presenetila tudi 
pevka v omenjenem 
fi lmu Nika Manevski, 
ki je prva izvajalka te 
pesmi.

Prepevati na tako ve-
likem glasbenem do-

godku je res posebno doživetje, ki se ga ne da opisati, 
če ga ne doživiš. Upam, da bo ostalo v lepem spominu 
na prepevanje v tako številnem pevskem zboru tudi 
učencem mladinskega pevskega zbora naše šole. V 
spomin na sodelovanje so prejeli zahvalo s podpisi pri-
sotnih skladateljev, dirigentov in športnikov. Dogodek 
je bil medijsko zelo odmeven. Posnetek Zborovskega 
BUM-a je bil v celoti predvajan 25. junija 2015, in sicer 
ob 8.50 na 2. programu TV Slovenija in 20.25 na TV 
Maribor.

Za pevce pa je bilo prepevanje na zborovskem BUM
-u tudi nagradni izlet za sodelovanje v mladinskem 
pevskem zboru. Hkrati je bil ta dan nagradni izlet tudi 
za učence tretje triade, ki so poleg bronastih prejeli še 
priznanja na regijskih in državnih tekmovanjih, učen-
ce, ki so aktivno in uspešno sodelovali v gledališkem 
klubu in večkrat nastopili na prireditvah za javnost, 
devetošolce, ki so vsa leta brali za bralno značko, in za 
četrtošolce, ki obiskujejo pevski zbor. Medtem ko so 
pevci vadili na generalki, so ostali učenci obiskali zna-
menitosti Maribora, potem pa so si na nasprotni tri-
buni stadiona kot gledalci ogledali koncert. Med VIP
-obiskovalci je bil tudi naš ravnatelj g. Janez Mihelič, 
ki se je odzval vabilu ravnateljev na Zborovski BUM.

Krona nagradnega izleta pa je bilo kopanje v Termah 
Laško, na kar so učenci komaj čakali.

Marija Montanič
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Učenci s sodelovanjem v Veseli šoli spoznavajo različ-
na zanimiva področja človekovega delovanja ter svet 
narave in družbe. Z reševanjem učne poti na spletu so 
spoznavali različne pomembne organizacije, se sezna-
njali s koristnimi spletnimi stranmi, se urili v angleščini 

45 LET TEKMOVANJ 
V ZNANJU VESELE 
ŠOLE 

UČENKI 4. RAZREDA LOTI 
DEBELJAK IN NADJA KOŠMRLJ 
NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU 
PREJELI SREBRNO PRIZNANJE

Založba Mladinska knjiga v okviru revije PIL, ki je na-
menjena mladim od 4. razreda naprej, organizira izobra-
ževalni projekt (tekmovanje v znanju), ki mlade radove-
dneže od 4. do 9. razreda že 45 let spodbuja k širjenju 
obzorij splošnega znanja.

Na naši šoli se je za sodelovanje prijavilo osem učenk iz 
4. razreda, in sicer: Loti Debeljak, Aleksandra Kitano-
vska, Nika Košmerl, Nadja Košmrlj, Klara Lavrič, Tjaša 
Mišič, Lana Mohar in Alina Šega. 

Vsebine tekmovanj Vesele šole so lahko povezane z uč-
nim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da 
bi se učenci seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v uč-
nem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Tekmovalne teme, ki so jih morali učenci znati za šol-
sko in državno tekmovanje za šolsko leto 2014/2015, so 
bile naslednje: O stari glasbi, Skrivnostni labirinti, Šola 
doma in po svetu, Za dve suhi ribi, prosim! – zgod-
ba o denarju, Množični mediji  ali ta čudoviti svet 
podatkov, Jedrska energija, Šege, miti in pravljice (le 
na državnem tekmovanju). Poleg naštetih tem, ki so bile 
objavljene v tiskani prilogi revije Pil, so morali učenci za 
DRŽAVNO TEKMOVANJE (aprila 2015) prebrati tudi 
članke v reviji Pil, ki so bili označeni z logotipom Vesele 
šole (članki od septembra 2014 do vključno marca 2015): 
velika odkritja: Novi svet, ščepec znanosti: Tako blizu, a 
tako daleč, Nemirna Zemlja – vulkani, Magnetizem, 
tačke: Gepard, Črni nosorog, reportaža: Benetke – lev, 
ki hodi sam.

Poleg revije PIL so si naše učenke nabirale novo znanje 
tudi iz knjig v šolski knjižnici in doma ter reševale naloge 
na spletni strani Vesele šole, kjer so preverjale splošno 
znanje in razumevanje (kako se kaj napiše, logične ugan-
ke ...), kot je bilo na drugačen način prikazano v spletnih 
učnih poteh Vesele šole. Učne poti Vesele šole na spletu 
in koristne informacije na ponujenih povezavah so bile 
vedno povezane s temo tiskane priloge in so ponujale 
enakovreden način spoznavanja teme v drugem mediju. 

in nemščini, brusili svoje sposobnosti reševanja nalog in 
razumevanja ter širili svoje znanje.

Tekmujejo torej zato, ker tako trenirajo možgane in se 
na zabaven način več naučijo. Pomembno pa je tudi to, 
da so za svoj trud nagrajeni. 

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šol-
sko ter državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno 
vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak 
učenec od 4. do 9. razreda, ki se nanj prijavi v šoli pri 
mentorju Vesele šole s prijavnico, ki jo podpišejo tudi 
starši. Pravila tekmovanja so določena v pravilniku. Šol-
sko tekmovanje v znanju Vesele šole 2014/2015 je bilo 
11. marca 2015 na vseh prijavljenih osnovnih šolah, 
državno tekmovanje pa 15. aprila 2015, ki je za južni 
del Slovenije potekalo na naši šoli. Učenci, ki postanejo 
državni prvaki v tekmovanju Vesele šole, lahko prido-
bitev naziva državnega prvaka uveljavljajo kot enega od 
kriterijev za pridobitev Zoisove štipendije.

Naše učenke so bile na šolskem tekmovanju zelo uspeš-
ne. Vseh osem je doseglo več kot 50-% uspeh in vse so 
dosegle bronasto priznanje. To je edino priznanje na šol-
skem tekmovanju, srebrno in zlato priznanje se podeljuje 
samo na državnem tekmovanju. Na šolskem tekmova-
nju naše šole sta bili najuspešnejši LOTI DEBELJAK in 
NADJA KOŠMRLJ, ki sta našo šolo zastopali tudi na 
državnem tekmovanju in obe prejeli srebrno priznanje. 
Učenci, ki so na državnem tekmovanju dosegli vseh 40 
točk, so prejeli zlata priznanja na zaključnem srečanju 
tekmovalcev Vesele šole 9. junija v Ljubljani.

V okvir Vesele šole, Mladinske knjige in revij CICIDO 
in CICIBAN pa sodi tudi tekmovanje v znanju CICI 
VESELA ŠOLA za učence prve triade, ki letos praznuje 
dvajset let delovanja. Tudi na naši šoli učenci vsako leto 
pridno tekmujejo v znanju CICI VESELE ŠOLE in za 
nagrado dobijo Cici pohvalo. Vsako leto pa v uredni-
štvu revije izžrebajo razrede raznih šol po Sloveniji, ki 
tekmujejo v Cici veseli šoli, in jih nagradijo s knjižnimi 
nagradami. Letos so bili med nagrajenci tudi učenci in 
učenke v oddelku prvega in drugega razreda in za nag-
rado prejeli knjigo An, ban, Ciciban, v kateri je zbra-
nih več sto pesmi in pravljic in je izšla ob šestdesetem 
Cicibanovem rojstnem dnevu. Vsem nagrajencem če-
stitke za njihov trud in uspeh.

Mentorica Vesele šole
Marija Montanič



21Maj - junij - julij 2015

Loški Potok je bil letošnjo pomlad zagotovo središče 
otroškega in mladinskega petja. Prvič zato, ker je 22. 
aprila potoška šola tradicionalno gostila območno re-
vijo zborov z območja treh občin, v drugo pa se je izka-
zala še slab mesec dni kasneje, ko je na svojo lepo šolo 
sprejela zbore Osrednje Slovenije.

Slednje je bilo regijsko tekmovanje, ki je bilo letos v 
organizaciji območne izpostave JSKD Ribnica. Vsako 
leto pride na vrsto kako drugo področje in zdaj je bila 
Ribnica prav pevsko obarvana. Trinajst zborov je prišlo 
19. maja v potoško šolo, da bi tekmovalo v žlahtni 
panogi: petju. Skoraj vsi so bili šolski zbori ali zbori 
glasbenih šol, prišli pa so iz Zagorja ob Savi, Ljubljane, 
Kočevja, Polhovega Gradca, Grosuplja, Velikih Lašč 
in Cerknice. Velika druščina 459 pevcev! Verjemite, 
da je za sprejem takšne množice potrebno precej 
organizacije, in ko smo se odločali, kje bi lahko sploh 
potekalo tekmovanje, smo na mah izbrali potoško 
šolo dr. Antona Debeljaka. Ne samo zato, ker so vsa 
leta gostitelji tudi območnih revij in se šika, da se jim 
dodeli še regijsko. Preprosto gre za šolo, ki stopi skupaj 
kot eno in svoje delo opravi več kot odlično, pa tudi 
prijazno, tako da je celotno osebje povsem osvojilo 
srca udeležencev. Zborovodje in spremljevalci so se 
začudeno pogledovali in bili prevzeti nad šolo, rekoč, 
da tak sprejem redko doživijo kje drugje, če sploh. 
Tako da, še enkrat javno: hvala, hvala OŠ dr. Antona 
Debeljaka, hvala, gospod ravnatelj Janez Mihelič, in 
hvala vsem, ki ste pomagali tisti dan polepšati zborom. 
Tudi Občini Loški Potok, ki je poskrbela za varnost! 

LOŠKI POTOK ZA EN DAN POSTAL PEVSKO SREDIŠČE 
OSREDNJE SLOVENIJE

godic, k sodelovanju vedno povabi uveljavljena imena 
zborovstva. Tu gre vendarle za ocenjevanje in kriteriji 
so temu primerno strožji. Ob koncu dveh koncertov, ki 
ju je povezovala Nadja Zobec, je potekala še podelitev 
priznanj in pohval. Zlati se bodo lahko prijavili na dr-
žavno tekmovanje, ki v Zagorju poteka bienalno, torej 
vsaki dve leti. 

Regijsko tekmovanje je bilo vsekakor priložnost za vse 
ljubitelje zborovskega petja ter zborovodje, da vidijo, 
kako to delajo malo večji. Vsakomur se nastop ne po-
sreči v celoti – vendarle imamo opravka z razigranimi 
mladimi, od katerih se precej pričakuje. Toda zbo-
rovski strokovnjaki vedno poudarjajo, da otroci zmo-
rejo tudi zahtevnejše naloge, tako da najmanj, kar je, se 
ne smemo bati dvoglasnega petja, mladinski zbori pa 
se preizkušajo celo v štiriglasju. 

Izziv mladim pevcem je vsekakor že območna revija, 
saj se na njej lahko pokaže vse dobro, kar nastaja pod 
okriljem zborovodij ribniške doline. Na letošnji reviji, 
ki jo je ponovno ocenjevala priznana Anka Jazbec, se 
je predstavilo enajst zborov. Jazbečeva je poudarila, da 
naj se vidi, da otroci v petju uživajo, zborovodje pa naj 
se ne bojijo dinamičnih interpretacij. Zborovsko doga-
janje v Loškem Potoku skozi leta postaja dogodek, ki 
razveseljuje tudi starše in ostalo občinstvo, saj so od-
peti programi zanimivi in zelo poslušljivi.

Drugo leto smo ponovno z vami, dragi Loški Potok!

Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
Foto Borut Šenk 

Napetost je bila velika, saj je šlo za izbrane zbore, ki so 
na območnih revijah pokazali višjo kakovost, predsta-
viti pa so se morali tričlanski ženski komisiji: predse-
dnici Manji Gošnik Volk in žirantkama Maji Cilenšek 
ter Marinki Šuštar. Svetovalka za zborovsko dejavnost 
na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, Mihela Ja-

Največ priznanj je komisija dodelila zborčku Cicido iz 
Glasbene šole Zagorje ob Savi.

Geografsko najbližje sta bila tokrat zbora Piki Jakob (na 
fotografi ji) in šolski zbor iz Velikih Lašč.

KULTURA
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18. aprila se je v Kulturno-turističnem centru na Hri-
bu predstavila z razstavo slik iz narave ljubljanska Po-
točanka Marjana Oražem, življenjska sopotnica žal 
že pokojnega našega dragega prijatelja in izjemnega 
slikarja Toneta Oražma. Odprtje razstave sta popestrili 
sestri Iza in Erika Debeljak, prva z igranjem na sakso-
fon, druga z igranjem na violino.

Marjana mnogo časa preživi v Malem Logu. O sebi pravi:
»Rodila sem se pred 61 leti v Bohinju, kjer sem preživela 
prvih sedem let. Ob vstopu v šolo pa smo se preselili 
v Ljubljano. Po srednji šoli sem se zaposlila, se mlada 
poročila in sem mama treh hčera. Moj mož Tone je 
bil doma iz Malega Loga in prvič me je pripeljal v te 
kraje pred skoraj štiridesetimi leti. Podedoval je sto let 
staro kamnito hiško in dolga leta sva jo obnavljala in 
si ustvarila svoj drugi dom. V te kraje sem se zaljubila, 
pognala korenine in najin namen je bil, da se po 
upokojitvi preseliva sem. A usoda je hotela drugače. 
Nenadna smrt ga je iztrgala iz mojega življenja in nič ni 
več, kot je bilo. Ko je samota najbolj pritiskala name, me 
je prijateljica nagovorila, da sem se vključila v slikarsko 
sekcijo v Ljubljani. Tam sem odkrila čudovit svet barv, 
v slikanju sem našla uteho in veliko radost. Tone je 
slikal od svojega dvajsetega leta in nehote je bil ves čas 
najinega zakona moj učitelj. Nezavedno sem se učila, 
česar se zavedam šele sedaj. S slikanjem se ukvarjam že 
četrto leto in to je moja že osma samostojna razstava.

Še vedno močno pogrešam mojega Toneta, a mislim, 
da mi je poslal tolažbo tako, da mi je v roke položil 
čopič.

V veliko oporo so mi 
moje hčerke, zeti, v 
največje veselje pa moji 
trije vnuki in pa seveda 
prijatelji, brez katerih 
bi bilo življenje pusto in 
prazno.«

Številni obiskovalci so ob 
ogledu Marjaninih slik iz 
narave občutili toplino 
in svetlobo, ki jo Mar-
jana nosi v sebi. Knjiga 
vtisov ob razstavi je vse-
bovala mnogo pohval in 
čestitk slikarki, ki s svojo 
tenkočutnostjo in z dar-
om opazovanja prikliče v 
svoje slike svet narave, ki 
nezavedno vstopi v nas 
in nas razveseli in toplo 
objame.

Umetnostna zgodovinar-
ka Darija Kovačič je o 
Marjaninem ustvarjanju zapisala:

"Narava je neizčrpen vir vzorcev, barv in oblik. Marja-
na Oražem jih zna videti in jih zna začutiti tudi na nek 
intuitiven način. Iz nepregledne množice prizorov, ki 
jih lahko vidi, kdor naravo pozorno motri, zna iztrgati 
hipne trenutke in drobce, ki se dotikajo njenega duha 
in zavibrirajo na njene ustvarjalne strune. Odmev se 
sliši na njenih slikah, kot bi nas narahlo pobožala sapi-
ca s travnikov in gozdov njenih pokrajin."

Marjano Oražem kar kličejo motivi čudovite narave 
Loškega Potoka. Kaj se ve, lahko nas čez nekaj časa 
preseneti z razstavo slik potoške pokrajine. Potočani 
pa smo lahko ponosni, da imamo med seboj tako 
žlahtne in prijetne ljudi.

Marjana, hvala, da si bila pripravljena deliti z nami 
svoje utrinke iz narave.

Helena Ruparčič Polončič

UTRINKI IZ NARAVE LJUBLJANSKE POTOČANKE 
MARJANE ORAŽEM

P. S.: Ko smo postavljali razstavo, smo ugotovili, da 
Kulturno-turistični center, ki ima tudi galerijski pros-
tor, ne premore lestve, s katero bi si pomagali pri 
obešanju slik. Iz zagate nas je rešil hišnik v osnovni šoli 
Stane Mišič, ki nam jo je prijazno dostavil.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev
NOVIČKE IN OBVESTILA

Poletje prihaja. Čas počitnic in dopustov. Tudi mi upo-
kojenci imamo radi kakšen dan oddiha, premor od 
vsakdanjih obveznosti in skrbi.  

OBISK AVSENIKOVEGA MUZEJA

Glede na to, da so »penzije« nizke, si težko privoščimo 
daljše letovanje, zato je bila ponudba za enodnevni, 
promocijski in seveda brezplačen izlet ravno pravšnja. 

Tako smo se 21. 4. odpeljali z avtobusom proti Begu-
njam na Gorenjskem. Tam so nas pričakali predstav-
niki podjetja in nas povabili v Gostilno pri Jožovcu. 
Pripravili so nam triurno predavanje o zdravju in nji-
hovih izdelkih, ki temeljijo na kristalih oziroma kri-
stalni terapiji. 

Kot zanimivost naj povem, da je gostilna pri Jožovcu 
hkrati tudi rojstna hiša Slavka Avsenika. Tukaj  snema-
jo oddajo Slovenski pozdrav.

Po kosilu je sledil ogled Avsenikovega muzeja. Ogleda-
li smo si dokumentarni fi lm in vse, kar je zanimivega o 
ansamblu bratov Avsenik.  Ansambel bratov Avsenik je 
v svetovnem merilu verjetno najuspešnejša slovenska 
glasbena skupina. 

Po ogledu smo se ponovno vrnili v gostilno, kjer smo 
dobro uro poslušali in seveda tudi zaplesali ob živi 
glasbi harmonike. V poznih popoldanskih urah smo 
se vrnili domov. 

Letos praznuje pesem Na Golici 60 let in v Begunjah 
pripravljajo od 21. do 23. avgusta 2015 Festival Avse-
nik. Lepo vabljeni!

RAZSTAVA »Suho cvetje in rože iz krep papirja« je 
bila na prošnjo Narodnega muzeja Slovenije, ki ima v 
upravljanju tudi grad Snežnik, podaljšana zaradi izre-
dnega zanimanja. Tako smo v gradu gostovali kar do 
22. maja, mesec dni več, čeprav nam je bil razstavni 
prostor prvotno na voljo le do 19. aprila.  

Veseli smo takega odziva in tudi vabila za gostovanje v 
Kulturnem centru na Vrhniki. Tako bomo od 3. 7. do 
3. 8. z našo razstavo gostovali na Vrhniki. Poleg naše 
razstave bo istočasno potekala tudi razstava fotografi j 
Europa Donne, ki jih je posnel modni fotograf Tomaž 
Levstek. Z obema razstavama skupaj bomo oziroma 
bodo smiselno in vsebinsko povezali pozitivizem, eno 
od oblik terapije po bolezni. 

POHODI PO LOŠKEM POTOKU

V maju smo v društvu zopet pričeli z rekreacijskimi 
pohodi po okolici Loškega Potoka. Dobimo se vsak če-
trtek ob 9.00 uri pod lipo na Hribu. V primeru slabega 
vremena pohod odpade. 

Ker moto »več nas je – bolje je« drži, vabimo vse, tudi 
nečlane, da se nam pridružite pri hoji in z nami obču-
dujete naravo Loškega Potoka. Glede na to, da  jeseni 
pripravljamo razstavo čajnikov, med hojo nabiramo in 
spoznavamo zdravilne rastline.

RAZSTAVA »STARI ČAJNI SERVISI«

Kot sem omenila zgoraj, bomo jeseni, v mesecu sep-
tembru, v KTC pripravili razstavo »Stari čajni servisi« 
in imeli ob otvoritvi degustacijo domačih čajev. Prosi-
mo vse, ki imate ali poznate koga, da nam pomagate in 
nam posodite stare čajnike, stare skodelice za čaj, stare 
sladkornice in vrčke za mleko … oziroma vse, kar je 
povezano s pitjem čaja. 

Da pa bo naša razstava še bolj zanimiva, smo k sodelo-
vanju povabili Kulturno društvo Rak Rakek – klekljar-
sko sekcijo, ki bo razstavila svoje izdelke – čipke. 

POVASJENKE

Tudi vi, dragi bralci, pogrešate naše Povasjenke? Naše 
pevke in igralke na domače inštrumente, ki so vedno 
vesele, družabne in polne energije. Seveda. Tudi mi jih 
pogrešamo in upamo, da se bodo kmalu vrnile med 
nas in nam zopet zaigrale in zapele. Žal že več kot pol 
leta ne morejo nastopati, saj jim izguba bližnjega še ne 
pusti nasmeha na ustnice. 

Naši člani na vrtu Avsenikove gostilne
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Da jih malo spodbudimo in jim povemo, da jih po-
grešamo, jim je pesnica in naša članica Fani Debeljak 
napisala in podarila tole pesmico:

POVASJENKE

So dekleta skup se dale,
upokojenke mlade.

Povasjenke se poimenovale,
lepo zapele, zaigrale.

Povedale so nam tako,
da gruntek svoj prodale so.

Orodje so obdržale,
če kdaj bi ga potrebovale.

Bravo, bravo, vse lepo,
da še kaj bi šinlo jih v glavo.

Da ob skupnem druženju
nam prijetno bo. 

Nekaj fotografi j nastopov Povasjenk: 

VAMPIJADA V SODRAŽICI

25. aprila je v Sodražici pod okriljem Turističnega 
društva Sodražica potekala vampijada. Na tekmovanje 
se je prijavilo deset ekip, vsaka je štela tri člane in cilj 
vsake ekipe je bil, da poskušajo skuhati najboljše vam-
pe. 

Ker z Društvom upokojencev Sodražica res dobro so-
delujemo, smo se zmenili, da v »boj« za najboljše vam-
pe stopimo skupaj, in tako je nastala zmagovalna ekipa 
v sestavi: vodja ekipe Albina Levstik, članici Marija 
Slavec in Milka Gornik – sodraški del ekipe.

Ekipa MAM-e, tako so se poimenovale, so zmagale in 
osvojile prvo nagrado. Skuhale so super dobre vampe, 
ki ste jih lahko vsi poizkusili in preverili njihov okus, 
saj so vampe kuhale tudi v nedeljo na tržni dan, ki je v 
sklopu Psoglavskih dni 2015, ki so potekali od 26. do 
28. junija v Sodražici.    

Donacijski projekt Mercatorja »Radi delamo dobro« se 
je končal. Naše društvo je zasedlo drugo mesto in pre-
jelo 200€, ki jih bomo koristno porabili. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste nam namenili žeton in tako prispevali v 
dobrobit društva. Glede na to, da smo neprofi tno dru-
štvo, nam vsak evro pride še kako prav.  

Hvala vsem, tudi Mercatorju. 

Marija, Milka in Albina, iskrene čestitke za najboljše 

vampe in doseženo prvo mesto!
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KULTURNA SKUPINA

V društvu smo ustanovili kulturno skupino Društva 
upokojencev Loški Potok, ki je že pričela z vajami. Debi 
oziroma prvi nastop bodo imeli na srečanju 80-letni-
kov v mesecu septembru. Trenutno pripravljajo skeče 
in recitacije pesmi. Želim jim uspešno delovanje. 

Plan dela društva za naslednje tri mesece:

 ■ julija, ko bo lepo vreme: obisk hribovskega vrta – 
dan odprtih vrat pri Lidiji Knavs na Hribu;

 ■ 5. avgusta: srečanje upokojencev Dolenjske in 
Bele krajine v Dolenjskih Toplicah, možnost 3-ur-
nega kopanja;

 ■ v septembru pripravljamo srečanje starejših čla-
nov nad 80 let, ki bo potekalo v KTC-ju. Že sedaj 
vljudno vabimo, da se vabilu odzovete. Vsak član 
bo dobil osebno vabilo;

 ■ v septembru bo tudi otvoritev razstave »Stari čajni 
servisi« in degustacija domačih čajev v KTC. 

SMEH NE ŠKODI: 

Mlada ženska se primoži v relativno revno družino. 
Ugotovi, da je hiša umazana, pa nikjer nobene krpe za 
čiščenje. Odreže rokave moževi srajci in počisti stano-
vanje. Naslednji dan sklene, da bo prebelila stene, pa 
tudi čopiča nimajo. Moževemu očetu, upokojencu Jo-
žetu, odreže brado in z njo nanaša barvo. 

Naslednji dan pride na obisk sosed in vidi Jožeta na 
drevesu. Vpraša ga: »Kaj se ti je zmešalo, tak mraz je, 
ti pa zunaj na drevesu?« Pa pravi Jože: »Danes bo naša 
ta mlada palačinke pekla, pa ne vem, če imamo jajca 
pri hiši!«

Na koncu nam ostane samo še pozdrav. Članice, ki 
se redno udeležujemo naših druženj, srečanj, priredi-
tev in delavnic, smo sedaj bolj aktivne na vrtovih in 
njivah, da pridelamo nekaj domače, zdrave zelenjave, 
toda kmalu bo poletje mimo in spet bomo aktivne na 
društvenem področju, do takrat pa vam želim lepo, 
prijetno in toplo poletje. Kmalu oziroma jeseni se spet 
srečamo na naši in vaši Strani društva upokojencev 
Loški Potok.   

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

CVETLIČNI KOTIČEK 2015

Občina Loški Potok je v sodelovanju s Turističnim društvom Loški Potok v aprilu 
razpisala fotografski natečaj, ki se bo zaključil 30. 9. 2015. K sodelovanju ste vablje-
ni vsi, ki uživate v pogledih na potoško krajino in odkrivate zanimiva prizorišča. 

Izmed prispelih fotografi j bo izbranih 15 najboljših, ki bodo prejele simbolične na-
grade, prve tri pa tudi denarne nagrade. Podrobnejši pogoji sodelovanja in prijav-
nica so objavljeni na spletni strani občine www.loski-potok.si, dodatne informacije 
o natečaju daje Turistično društvo Loški Potok na td.loskipotok@gmail.com oz. na 
telefon 041-412-891 (Bartol). 

Letos smo ponovno oživili akcijo Moja vas, lepa in urejena na temo 
»cvetlični kotiček«. Vabimo vas, da sodelujete s svojim cvetličnim kotič-
kom! Prijave zbiramo do 15. 7. 2015 na td.loskipotok@gmail.com oz. na 
telefon 041-412-891. Ogled bo potekal v prvi polovici avgusta, predvido-
ma septembra pa bomo pripravili zaključno prireditev. 

TD Loški Potok 

POLETJE SE JE RAZCVETELO IN Z NJIM POTOŠKA KRAJINA – SODELUJTE 
NA FOTOGRAFSKEM NATEČAJU »POTOŠKA KRAJINA NAVDIHUJE«!
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V mesecu aprilu je v izbranih Mercatorjevih proda-
jalnah po vsej Sloveniji potekala nagradna akcija Radi 
delamo dobro. V njej so se tri izbrana lokalna društva/
klubi potegovali za glavno nagrado 1000€. Vsak kupec 
je za vsak nakup prejel žeton, ki ga je nato namenil 
enemu izmed sodelujočih v nagradni igri. Ta akcija je 
potekala tudi v trgovini Mercator na Hribu, kjer sta po-
leg kluba Nevtralia sodelovala še Društvo upokojencev 
Loški Potok ter KŠD Draga. Največ glasov/žetonov so 
kupci namenili Turistično rekreativnemu klubu Nev-
tralia. V ta namen je bila 26. maja organizirana tudi 
podelitev nagrad pred trgovino na Hribu. Člani kluba 
smo kot odraz zahvale pripravili manjšo pogostitev za 
vse prisotne obiskovalce in kupce.

Nevtralci se vsem, ki ste svoj glas namenili našemu 
klubu, najlepše zahvaljujemo, saj smo z vašo pomočjo 

IZ NAŠIH DRUŠTEV

POZDRAVLJENI TUDI S STRANI TURISTIČNO 
REKREATIVNEGA KLUBA NEVTRALIA!

osvojili prvo nagrado. Prav tako se zahvaljujemo za-
poslenim v trgovini Mercator, da so nas povabili k so-
delovanju v tej nagradni igri. Ta nagrada je dokaz, da 
nas občani podpirajo, ker z našimi aktivnostmi skrbi-
mo za družabno dogajanje v kraju, mi pa se bomo še 
naprej trudili, da bomo organizirali še veliko zanimi-
vih prireditev, kjer se bomo skupaj družili. 

Kljub temu da člani kluba vse svoje aktivnosti opravlja-
mo prostovoljno, za izvedbo svojih prireditev in za de-
lovanje kluba potrebujemo fi nančna sredstva, ki pa jih 
v današnjem času ni na pretek. Zato nam bo omenjena 
nagrada v veliko pomoč pri izvedbi naših prireditev.

Na koncu se še enkrat vsem skupaj zahvaljujem za vašo 
podporo in dobrodošli na naših prireditvah!

Simona Malnar

14. 8. 2015:  Turnir v malem nogometu na travi v 
Retjah, v popoldanskem času

15. 8. 2015:  Tek po sledeh medveda (8 km) s startom 
v Retjah ob 17. uri

16. 8. 2015:  Igre brez meja s pričetkom ob 14. uri v 
Retjah

Po igrah veselica z ansamblom Mladi gamsi
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

KŠD DRAGA IN PROJEKT RADI DELAMO DOBRO

V Kulturno-športnem društvu Draga smo bili zelo, 
zelo veseli sodelovanja v Mercatorjevem projektu Radi 
delamo dobro.

V mesecu marcu smo bili s strani poslovalnice Merca-
tor na Hribu obveščeni, da so nas izbrali kot eno izmed 
treh društev naše občine za sodelovanje v projektu. Po-
nosi smo bili, da so izbrali prav nas. To je bila za nas 
potrditev, da delamo dobro, da se trudimo in da si zas-
lužimo biti nagrajeni.

Potegovali smo se za prestižno nagrado. V Mercatorje-
vi poslovalnici smo pridno zbirali žetončke. Vsak na-
kup nam je prinesel žetonček, ki je našel svoje mesto 
v škatlici. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali 
priti do končne nagrade, vsem, ki so glasovali za naše 
društvo, ter vsem tistim, ki so žetonček oddali v našo 
škatlico, saj so s tem pokazali, da nas cenijo in podpi-
rajo. 

Ob koncu projekta smo zasedli tretje mesto. Nagrade 
smo bili zelo veseli. Prejeli smo jo na končni podelitvi. 
Zelo lep sprejem ter pogostitev so pripravili zmagovalci 
projekta Nevtralia klub. Mi jim iskreno čestitamo, saj 
si s svojim delovanjem in trudom nagrado resnično 
zaslužijo. Čestitamo tudi drugouvrščenemu Društvu 
upokojencev Loški Potok. 

Menimo, da si vsi, društva naše občine ter posamezni-
ki, ki delamo prostovoljno in z veliko dobre volje, zas-
lužimo nagrado. Veste, nagrada je lahko le lepa beseda, 
prijazen nasmeh in pohvala.

Mi pa se bomo tudi v prihodnje trudili ohranjati pri-
reditve v dragarski dolini, tkati stike med krajani, med 
drugim pa s prireditvami, ki so že postale tradicional-
ne, razpošiljati dober glas o naših ljudeh, naši gosto-
ljubnosti in naši prelepi pokrajini. Trudili se bomo, da 
bomo uspeli izpeljati čim več prireditev. Prizadevali si 
bomo, da bodo naše prireditve dobro obiskane in da bi 
bili obiskovalci zadovoljni in bi se k nam radi vračali. 

Nekaj naših kulturnih in športnih utrinkov: 

Za KŠD Draga Nevenka Dražetič 
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Vodstvo Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Ribnica je 17. 4. 2015 izvedlo volilni občni 
zbor. Zbor veteranov je bil dvajseti po vrsti. Prijetno 
popestritev na volilnem občnem zboru so veteranom 
pripravili učenci Glasbene šole Ribnica s profesorjem 
Cirilom Skebetom in skupina učenk – recitatork OŠ 
dr. Franceta Prešerna Ribnica z mentorico, učiteljico 
Majdo Valčić. 

Po prihodu praporščakov s praporom OZVVS in 
predstavitvi simbolnega veteranskega dejanja je 
prisotne veterane in goste pozdravil predsednik Peter 
Levstek. V nadaljevanju programa so sledili pozdravni 
nagovori gostov. Po podanih in sprejetih letnih 
poročilih za leto 2014 je predsednik OZVVS Ribnica 
Peter Levstek za uspešno delovanje v OZVVS Ribnica 
podelil priznanja zaslužnim članom OZVVS Ribnica. 
Priznanje  praporščak OZVVS je prejel Dušan Nosan, 
priznanje praporščak ZVVS sta prejela Franc Rus in 
Rudolf Gregorič, bronasto priznanje OZVVS Ribnica 
za različna področja so prejeli Vinko Košmerl, Albin 
Centa, Anton Žagar, Branko Dejak, Vladimir Šega in 
Marko Lavrič. Bronasto plaketo Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo pa sta prejela Ludvik Zalar in Lado Orel. 
Zlato društveno priznanje OZVVS Ribnica so prejeli 
trije člani – Anton Perhaj, Jože Klun in Borut Kozina.  

Delovanje OZVVS Ribnica temelji na domoljubnem, 
nepolitičnem, neprofi tnem in športnem druženju, ki 
ne glede na politična in nazorska prepričanja združuje 
člane sedanjih občin Ribnica, Sodražica in Loški Po-
tok.   

OZVVS Ribnica ima v najemu poslovni prostor na 
Gorenjski cesti 9 a v Ribnici, ima svoj prapor, žig, svoj 
TR-račun. Člani, ki plačujejo članarino, imajo dostop 
do različnih informacij in možnost za udeležbo na raz-
ličnih prireditvah ter prejemajo svoje glasilo Veteran. 
Vseh vpisanih članov v seznamu članstva OZVVS Rib-
nica je 458. 

Od tega števila je nekaj članov preminulih, nekaj se jih 
je odselilo, nekaj članov pa je neaktivnih (ne plačujejo 
članarine). Uspešno delovanje OZVVS Ribnica nam 
s fi nančnim prispevkom omogočajo občine Ribnica, 
Loški Potok in Sodražica ter Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo. Od ustanovitve našega območnega 
združenja smo izgubili že 29 članov.   

Kar nekaj članov ima v lasti svečane veteranske obleke, 
s katerimi se na povabilo udeležujejo različnih spo-
minskih slovesnosti, v spomin na minule dogodke ob 
osamosvajanju v letu 1990–1991 in tudi ob zadnjem 
slovesu naših članov. Tudi na povabila županov občin 
Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka smo se člani v 
svečanih oblekah udeležili prireditev ob občinskih 
praznikih in dnevu državnosti. V vodstvu OZVVS si 
želimo, da bi se še nekaj članov odločilo za sprejem in 
uporabo svečane veteranske obleke na različnih sveča-
nih prireditvah. 

Člani se udeležujejo tudi spominske slovesnosti v 
spomin na zmago partizanskih enot nad Italijani 
v Jelenovem žlebu leta1943 ter v spomin na prvi 
oboroženi spopad v Sloveniji z Italijani in tremi tigrovci 
maja 1941 na Mali gori nad Ribnico. Prisotni smo tudi 
na spominski slovesnosti v spomin na izdajo in poboj 
partizanskih ranjencev v skrivališču na Ogenjci leta 
1942.

Člani OZVVS Ribnica se uspešno udeležujejo zelo raz-
ličnih športnih tekmovanj, spominskih prireditev in 
pohodov in tudi strokovnih ekskurzij.     

V OZVVS Ribnica imamo željo, da bi se več veteranov 
vključilo v različne aktivnosti, ki jih skozi leto organi-
zirajo Zveza veteranov vojne za Slovenijo in območna 
združenja veteranov vojne za Slovenijo v Sloveniji. In-
formacije o aktivnostih pa člani lahko dobijo v glasilu 
Veteran ter poslovnem prostoru na Gorenjski cesti 9 a 
ali na GSM 031/ 427-157.

Za OZVVS Borut Kozina
Foto: Ludvik Zalar

VETERANI OZVVS RIBNICA IMAJO NOVO VODSTVO   

V nadaljevanju volilnega zbora je sledila predstavitev 
članov v organe OZVVS Ribnica. S predstavitvijo čla-
nov predsedstva OZVVS se je od dolgoletnega predse-
dovanja v OZVVS Ribnica poslovil predsednik Peter 
Levstek, ki je vodil OZVVS od ustanovitve 18. 4. 1996. 
Peter Levstek pa je postal častni predsednik v OZVVS 
Ribnica.

Predstavljeni člani v delovne organe OZVVS so bili na 
volilnem zboru sprejeti soglasno. Novo predsedstvo 
OZVVS Ribnica bo v nadaljevanju vodil Franc Mihelič. 

VETERANI

Ponosni praporščaki s praporom v mimohodu
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Veterani OZVVS Ribnica smo se 23. 5. 2015 udeležili 
strokovne ekskurzije v Ormožu.

Sprejel in pozdravil nas je predstavnik OZVVS Ormož 
Boris Vukan. Po kratkem uvodu nas je v prijetnem 
vzdušju popeljal na ogled oljarne v Središče ob Dra-
vi, na predstavitev in razlago o pridelavi bučnega olja 
ter na degustacijo bučnih specialitet, ki jih ima oljarna. 
Predstavitev s ponudbo nam je prikazala predstavnica 
oljarne. 

Z vodičem veteranom 
Borisom Vukanom 
smo nadaljevali z obi-
skom v Domu gasil-
cev in v lepem muze-
ju razvoja gasilstva v 
Svetem Miklavžu, kjer 
nam je poveljnik PGD 
Sv. Miklavž Mirko 
Fekonja zelo veliko in 
tudi prepričljivo pove-
dal o njihovi sedanji 

gasilski opremi ter nam tudi obširno prikazal zgodo-
vino gasilstva. V sejni sobi društva smo še malo pose-
deli, poklepetali in poskusili domačo pijačo. Ogledali 
smo si še lepo urejeno bližnjo cerkev reda križnikov, 
sv. Miklavža. Vrnili smo se v Ormož in si v parku pred 
gradom ogledali pomnik Bojni znak Ormož. 

Tu smo napravili skupinsko fotografi jo. Nato smo 
odšli v Klub veteranov Ormož, kjer nam je njegov 
upravnik Boris Vukan omogočil ogled fi lma, prikaz 
poskusa prehoda tankovske enote JLA na ormoškem 
mostu junija 1991, in med ogledom smo prisluhnili še 
razlagi upravnika o vojni pri njih, o požigu štirih hiš 
pri prehodu oklepne enote JLA v kraju Gomila. 

Po končanem prikazu nam je upravnik kluba ponu-
dil prigrizek (kruh z namazom s prilogo) in pijačo. 

Predsednik OZVVS Ribnica Franc Mihelič se je 
Borisu Vukanu zahvalil za prijetno sodelovanje in 
vodenje po njihovem območju, posebno za prikaz 
kluba veteranov in videa o poskusu prehoda tankov na 
ormoškem mostu 
1991, ter izročil 
priročno spomin-
sko darilo, izdelek 
skulpture Ribničana. 

Upravnik Kluba 
veteranov Ormož 
Boris Vukan pa je 
predal predsedniku 
Miheliču knjigo 
Zvonka Meška, 
Velik človek iz 
majhnega kraja. 
Veterani Ribničani smo se od prijaznega gostitelja 
poslovili in se odpeljali na kosilo v Cvetkovce. S 
prijetnim spomini in novimi spoznanji o vojni 1991 v 
okolici Ormoža smo se vrnili v domače okolje.   

Borut Kozina                                                    

STROKOVNA EKSKURZIJA ČLANOV OZVVS RIBNICA 
V ORMOŽU 

KTC Loški Potok, Hrib 14, 1318 Loški Potok | www.ktc.si | info: 041 201 232

ktc_hrib_loski_potok

@BearsSlovenia

KTC Hrib Loški Potok

LOŠKI POTOK
POROKE  |  ROJSTNI DNEVI  |  BIRMA  
POSLOVNA KOSILA  |  OBHAJILO        
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12. junija smo prišli 
do 9. kroga in s tem 
do polovice našega 
tekmovanja. Tako smo 
lahko naredili tudi 
kratko analizo. Kot 
že vemo, tekmovanje 
poteka ob petkih 
med 18:00 in 22:00 
uro v Dolenji vasi. 
V tekmovanju je 

udeleženih 9. ekip. Ekipe so tekme odigrale na zelo 
visokem nivoju, tako tehnično, taktično, odgovorno in 
korektno. Predvsem pa so se igralci potrudili in nam 
pokazali dopadljivo in fair play igro.

MEDOBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA 
“MLMN RIBNICA 2015”

28. avgusta, 
tudi drugačne 
razplete tekem. 
Odvil pa se bo 
tudi epni boj za 
sam vrh lestvice 
in s tem tudi 
za prvaka lige 
MLMN Ribnice 2015. Ja, še bo zanimivo.

Na polovici sezone  je med strelci krepko na prvem 
mestu Uroš Arko iz ekipe KMN Kot s 15 zadetki. Na 
fair play lestvici pa močno drži prvo mesto ekipa Goll 
bar iz Ribnice.

Še več o ligi MLMN Ribnica 2015 pa si lahko pogleda-
te na www.pristava.eu, kjer lahko podrobno pregledate 
sam potek tekmovanja.

Organizator,
sekretar Marko Žalec ŠD Prigorica - Pristava

ČLANI: V najvišjem možnem tekmovanju je bil za 
ŠD EXTREM dosežen najuspešnejši rezultat doslej in 
s tem tudi ohranitev v 1. SFL. V tem mesecu potekajo 
pogovori s sponzorji in donatorji, da bi lahko zastavili 
nove plane in tudi višje cilje za naslednjo sezono.

ČLANICE: Zaključena je tudi sezona za članice. V 
drugem delu sezone sta bila zelo opažena dvig forme 
in tudi znanje igralk, tako da se ekipa že veseli nove 
sezone, v kateri se bodo želele znova dokazovati in tudi 
postaviti višje cilje.

U-19: Ekipa je znova dosegla lep uspeh in končno 
3. mesto v državi. Fantje so motivirani, da v naslednji 
sezoni posežejo še po višjih mestih.

ŠE ENA SEZONA ZA EXTREMOVCE ZELO USPEŠNO 
ZAKLJUČENA

U-15: Znova je bil dosežen lep uspeh za ekipo – 
osvojeno 2. mesto v državi. Ekipa ŠD EXTREM U-15 
dokazuje in se uvršča v sam vrh v državi v tej kategoriji 
(v zadnjih šestih letih se je ekipa ŠD EXTREM vedno 
uvrstila v fi nale državnega prvenstva). Ekipa je 
nastopala tudi v mednarodnem tekmovanju Mediteran 
futsalcup, kjer je osvojila končno 3. mesto.

U-13: Futsal tekmovanje se je zaključilo z velikim us-
pehom in osvojenim 2. mestom v državi. Ta skupina 
tekmuje tudi v nogometnih tekmovanjih. V drugem 
delu nogometnega tekmovanja je začela ekipa pridno 
beležiti točke. Zadnje 4 tekme so extremovci zmaga-
li. Kljub temu pa ekipa zaradi zaostanka iz jesenskega 
dela ni mogla biti uvrščena višje od 7. mesta.

Rezultatsko so bile tekme izenačene in zelo zanimive 
za gledalce. Pokazalo se je, da znajo izkušene ekipe, ki 
so v tem tekmovanju že vrsto let, počasi in potrpežljivo, 
predvsem ob koncu tekem obrniti rezultat sebi v prid. 
Zato tudi zasedajo vrh lestvice. Mlajše ekipe pa so kljub 
zelo dobri igri in angažiranosti žal morale priznati 
premoč le-teh. Vendar, če smo pošteni, bi bilo z malo 
sreče mlajših ekip lahko velikokrat tudi drugače. Zato 
lahko pričakujemo v jesenskem delu, ki se prične 
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U-11: Uradno tekmovanje je zaključeno. Vse tri ekipe 
iz ŠD Extrem so na zaključnem turnirju prijetno 
presenetile in se uvrstile v polfi nale. Končna razvrstitev 
tekmovanja je bila: 1. Extrem Sodražica, 2. NK Velike 
Lašče, 3. Extrem Ribnica, 4. Extrem Loška dolina - 
Bloke, 5. FSK Dobrepolje A, 6. FSK Dobrepolje B.

U-10: V tej kategoriji tekmujejo dečki v nogometnem 
tekmovanju, v katero se je ekipa ŠD Extrem vključila 
prvič. Kljub temu da je ekipa ŠD Extrem v povprečju 
leto mlajša od nasprotnikov, prikazuje veliko znanja 
in premaguje tudi nogometne klube z veliko daljšo 
tradicijo.

U-9: Zaključni turnir je bil 7. 6. 2015 v Velikih Laščah. 
Končna razvrstitev tekmovanja je bila: 1. Extrem 
Ribnica A, 2. NK Velike Lašče, 3. Extrem Sodražica, 4. 
Extrem Loška dolina – Bloke, 5. Extrem Ribnica B, 6. 
FSK Dobrepolje

U-7 in U-5: Za ti dve skupini je sledilo le še tekmovanje 
in druženje na zaključni prireditvi ŠD Extrem 
20. 6. 2015.

Vse skupine ŠD Extrem 
so imele zaključek 
sezone 20. 6. 2015, 
ko je v Sodražici 
potekala zaključna 
prireditev s tekmovanji 
in druženjem.Letos 
ni bilo veliko sreče z 
vremenom, tako da je 
bila prireditev precej 
okrnjena in skrajšana. 
Kljub temu so udeleženi veselo zapuščali prireditev, saj 
so na koncu prejeli tudi paket opreme za novo sezono.

V sklopu Psoglavskih dni je ŠD Extrem tudi letos 
organiziral sobotni »dan športa«, ki je bil 27. 6. 2015. 
Na tem dogodku se je lahko vsak pomeril v namiznem 
tenisu, badmintonu, košarki, odbojki na mivki in 
nogometu. 

Spremljajte nas na www.sd-extrem.si!

Jože Zidar, foto Drago Perko

Klub malega nogometa »VODNAR«, Travnik 74, 1318 
Loški Potok, vodi (pod budnim očesom in močno 
nogo predsednika kluba) svojo ekipo na večje turnirje 
po celi Sloveniji.

Prvi mednarodni malonogometni turnir Brda cup v 
Brdih se je odvijal od 30. 04. do 02. 05. 2015 na igrišču 
v Dobrovem v Brdih. Sodelovalo je 10 ekip. Naša ekipa 
je osvojila 3. mesto.

Drugega malonogometnega turnirja Trojane smo se 
udeležili 16. in 17. 05. 2015. Na tem turnirju je bilo 
24 močnih ekip. Navajeni brcanja z žogo po domačem 
igrišču smo se tam borili in osvojili zasluženo 2. mesto. 

Tretji – eden največjih malonogometnih turnirjev 
Slovenije – ZAVAS FUTSAL na Vrhniki, se je odvijal 05. 
in 06. 06. 2015. Sodelovalo je 22 ekip iz cele Slovenije.

Naša ekipa se je prijavila zadnji čas, pa še to zato, ker so 
nas povabili, da bi bilo število ekip čim večje. Prvi dan 
je bilo na igrišču veliko število navijačev. Naša ekipa 

je igrala šele ob 23.00 uri prvo 
tekmo, drugo tekmo pa takoj za 
prvo, brez kakršnega koli odmora 
med tekmama. V obeh tekmah 
smo premagali nasprotnike in 
se z velikim veseljem odpeljali 
domov, da se pripravimo za 
naslednji dan, ko so se tekme 
začele v popoldanskem času. 
Imeli smo močne nasprotnike. 
Največji favorit na turnirju, 
Pivovarna KOZEL, je izgubila 

KOT ŠPORTNA NAPOVED: 
NA TREH MOČNIH TURNIRJIH - 3, 2, 1, GREMO!
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tekmo z našo ekipo. 
Če smo premagali eno 
najmočnejših ekip v 
Sloveniji, zakaj pa ne 
bi še drugih dveh, smo 
se pogovarjali med 
odmorom. Vsi smo bili 
zelo zamišljeni: »Ko bi 
nam vsaj uspelo.« Pa 
smo začeli s prvo zmago 
in tako prišli v fi nale. V 
fi nalni tekmi je bil naš nasprotnik Avtopralnica ŽIVIC 
– Maribor. Naša odločna igra in seveda dejstvo, da je 
žoga okrogla, sta nam prinesla 1. zmago na turnirjih. 
Kaj je bolj športnega, ko tako ZMAGAŠ na enem 
največjih turnirjev, sploh pa, če je to naša ekipa. 

To, da smo osvojili 1. mesto, pa še ni bilo vse. Ima-
mo naj vratarja na ZAVAS FUTSAL turnirju, to je Vid 

SEVER, in najboljšega igral-
ca, to je Matej GREGORIČ. 

Že naslednji vikend gremo na 
turnir v Vipavo (BINETOV 
MEMORIAL). 

Največja zahvala gre vsem 
igralcem KMN »VODNAR«, 
glavnemu sponzorju kluba, 
Gostilni »PRI KAPCU«, in 
OBČINI Loški Potok.

Športni pozdrav!

TOM Lavrič
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Bil je 23. april 2015 popoldne, ko sta se pred našo hišo 
zapeljala policist in policistka. Stopila sta iz avta, pri-
jazno pozdravila in rekla, da želita govoriti s sinom 
Aleksandrom (ki je polnoleten) in videti njegov motor. 
Povedala sem jima, da Aleksander nima motorja in da 
začasno živi v Ljubljani, kjer zaključuje šolanje.

Torej, dragi vaščani in krajani Loškega Potoka, dali ste 
napačne podatke in oskrunili dobro ime mojega sina. 
Ali veste, da vas zaradi lažnih podatkov lahko tožimo?

In sedaj naprej k zadevi naših mladih motokrosistov. Z 
možem sva policistoma pojasnila, da ima motor najin 
drugi sin, ki je dopolnil komaj 16 let. Motor si je kupil 
z veliko vnemo in ta dan se je res vozil z motorjem v 
družbi prijatelja. Sina sva poklicala domov in policista 
sta mu razložila, da je kršil zakon o CPP, da je ogrožal 
življenje otrok, da mu bodo zasegli motor in ga oglobili 
za velik fi nančni znesek, kar po zakonu pade na starše.

Pritožba oziroma prijava je bila med drugim tudi 
od neke skrbne mame, katere otrok je bil na cesti in 
življenjsko ogrožen. Sedaj pa se kot mati sprašujem, 
kaj je tako majhen otrok delal na cesti. 

Veste, tudi jaz se bojim takšnih voznikov. A za vola-
nom! Že 20 let gledam podivjane šoferje, kako vozijo 
mimo hiše, celo brez luči ob 8. uri zvečer in več kot 60 
km/h. Med njimi so tudi starši. A zato mi še ni prišlo 
na misel, da bi prijavila ljudi, pač pa zato vedno opo-
zarjam in apeliram na otroke, naj bodo pazljivi in naj 
se, preden stečejo ali zapeljejo na cesto, prepričajo, ali 
je na cesti pod hišo varno.

In da se navežem nazaj na naše motokrosiste. Dragi 
krajani, kaj vas pravzraprav moti? To, da so si naši ot-
roci kupili motorje in na njih uživajo? Ali vas moti to, 
da ne sedijo cele dneve in noči za računalniki? Ali da 
ne sedijo po gostilnah in se opijajo? Ali pa celo to, da 
ne zasajajo prepovedanih sadik po naših gozdovih, ne 
preprodajajo drog in se celo drogirajo?

Kaj vas moti? Hrup? Kakšno škodo so vam povzročili?

Da razložim in tudi sama na tem mestu povem vsem, 
ki imajo te tako zelo moteče motorje, skupaj z mojim 
sinom, da razumem in izživljanja skozi vasi in nase-
lja nikakor ne odobravam. Dodatni hrup moti ostare-
le, otroke, tudi živali. In vožnja po tuji zemlji nikakor 
ne spada v to kategorijo vožnje. To si vsekakor zasluži 
opozorila in kazni, ki pa jo lahko izvršimo starši otrok. 
Brez policistov in prijav, ki so dva dneva kar deževale. 
Lepa beseda lepo mesto najde in morda bi te mlade 
lahko opozorili tudi vi, ki vam naši otroci delajo ne-
popravljivo škodo. Z mladimi se je potrebno najprej 

pogovoriti, jih opozoriti, ne pa jih takoj obsoditi na 
najhujši možni način, jih zafrustrirati in jim odvzeti še 
ta košček veselja in svobode.

Vprašajte se, ali niste bili nikoli mladi, nepremišljeni. 
In mama, ki je prijavila in s prstom kazala na te, nič 
hudega sluteče fante: ali vam ne rastejo otroci? Mislim, 
da boste lahko zelo hvaležni, če se bo vaš otrok nekega 
dne vozil z motorjem in ne bo kje drugje, če gledamo 
na današnje težke in nič prijazne čase za naše otroke, 
našo mladino.

Veste, mladi so zelo dobri in prijazni ljudje, so pamet-
ni in zelo iznajdljivi in hkrati znajo biti najnevarnejša 
bitja na planetu.

Ste se morda zazrli vase in pogledali svoje napake? 
Ali se mladim daje lep zgled, ko se v alkoholiziranem 
stanju nekdo usede za volan in se brez slabe vesti 
odpelje domov, pijanega voznika pa se celo opozori, 
da ni policistov in se lahko odpelje domov. Tukaj pa 
nihče ne pomisli na otroke na cesti in ostarele, ki so 
nemalokrat žrtve!

Zato vas prosim, kot starš in odrasel človek, pustimo 
tej peščici mladih, naj uživajo v svojem hobiju in ne-
pokvarjenosti, naj se sprostijo v svojih neškodljivih vo-
žnjah. Saj se samo vozijo z motorji!

Pustimo jim prostor v tem svetu in bodimo ponosni, 
da se še znajo družiti med seboj in se brez škode gibati 
v naravi. Pustimo jim, da uživajo, kot smo nekoč mi, 
ko smo bili otroci in mladi.

Ti mladi niso nič krivi, da smo mi tako nastrojeni 
in nestrpni, da se danes drži vsak zase, da starši ne 
dovoljujejo otrokom medsebojnih druženj, ker so 
eni manjvredni od drugih. Ti mladi niso nič krivi, da 
se odrasli ne znajo več sprostiti, se družiti in uživati 
življenja. Pa bi morali, morda celo na njihov način z 
motorji in s strpnimi vožnjami skozi prelepe gozdove. 
Seveda odgovorno in pametno.

Ti mladi so lahko zgled vsem nam s svojimi dejanji in 
razmišljanjem in ne mi njim.

Mladi motokrosisti, mopedisti in motoristi, na vas pa 
je, da se obnašate kulturno. Po vaseh vozite izključno 
zato, da pridete do poti, ki so primerne za vaša vozila.

Vozite strpno in po pravilih in ne ogrožajte nikogar. Ne 
človeka, ne tuje lastnine in ne zemlje.

PA SREČNO IN VARNO VOŽNJO!

Gordana Šega

VELIK HRUP ZARADI MOTORISTOV

PISMO BRALKE
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VAŠ VRT

ZASTIRANJE TAL PRI VRTNINAH

V vročih poletnih dneh, ko na voljo ni dovolj vode, 
izhlapevanje iz golih tal le še poslabša vodni režim v 
tleh. Zastirke zato zmanjšajo količinska nihanja vode 
in temperature tal. Prednost zastirke je tudi v tem, da 
je zemlja pod zastirko rahla in je v njej živahno de-
lovanje talnih mikroorganizmov. Zastirka preprečuje 
večje izpiranje hranil v nižje sloje in hranila so dosto-
pnejša rastlinam. Pomembna lastnost zastirk je, da na 
dobro pokritih tleh ne raste plevel in posledično večja 
količina vode in višja temperatura tal omogočata večje 
pridelke.

Zemljo pokrivamo s pokošeno travo, slamo, listjem, 
koprivami, gabezom in drugimi listnimi  rastlinami, 
ki ne semenijo, z lubjem ali s črno folijo. V poletnih 
mesecih, ko se gola tla segrejejo tudi do 40 0C, zemljo 
lahko ohladimo z namakanjem, za dolgo ohranjanje 
vode v tleh pa je učinkovito zastiranje. Učinek zastirke 
je tudi varovanje pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami, kot so močne poletne nevihte, močan 
veter in pripekanje sonca. V takih tleh se tla tudi 
sesedajo in zbijajo, kar je neugodno za rast korenin 
in živi svet v zemlji. Organska zastirka s travo, slamo, 
listjem in drugim mora biti zato dovolj debela, močna 
in neprepustna za svetlobo, ne sme pa biti predebela, 
saj se pod njo lahko ustvarijo anaerobne razmere, ki 
so škodljive za rastline in organizme v tleh. Zastirke, 
predvsem tiste iz sveže zelene mase, so lahko tudi 
gnojilo ali pa zaščita rastlin pred škodljivci, kot so 
zastirke iz kopriv, metuljnic, gabeza. Posebne zastirke 
iz kopriv, stročnic, metuljnic ali gabeza so namenjene 
gnojenju. Zastirka iz listov in stebel paradižnika 
zmanjša število bolhačev in gosenic na kapusnicah. 
Slama je na vrtu za zastiranje tal odlična predvsem 
spomladi, saj lahko akumulira toploto sonca podnevi 
in jo občutljivim rastlinam ponoči oddaja. Z njo na 
vrtu zastremo plodovke in jagode. Če imamo težave 
s polži, slami primešamo listje gozdne praproti ali 
bezga, lahko tudi timijan, pelin ali vratič. Za zastiranje 
tal na vrtu lahko uporabimo tudi različne vrste lubja. 
Zastirke iz ovčjega fi lca z vonjem odvračajo polže.

S črno folijo pokrivamo tla neposredno po obdelavi, 
ob tem pa mora biti zemlja primerno vlažna. V folijo 
naredimo luknje, v katere posadimo sadike, kot so 
paradižnik, paprika, jajčevec, cvetača, ali sadimo seme 
fi žola, kumare. Vlaknate folije ali agrokoprene so 
narejene iz polipropilenskih vlaken in jih uporabljamo 
zgodaj spomladi in jeseni za zavarovanje posevka pred 
nizkimi temperaturami. Pod prekrivko je lahko od 
3 do 5 0C višja temperatura. Hkrati zrak lahko kroži 
preko prekrivke, prav tako je prepustna za vodo. Ima 
pa še eno dobro lastnost, saj preprečuje nalet škodljivih 
žuželk v spomladanskem času, kot so uši in razne 
muhe. 

Nekatere rastline na vrtu je dobro v hudi vročini in 
pripekajočem soncu na vrtu senčiti. Senčenje je na-
mreč nujno potrebno pri vsaki neposredni setvi, saj 
poletni žarki sonca močno segrejejo setveno plast in 
tako ustavljajo kaljenje semena, požgejo pa lahko tudi 
mlade rastline. Senčimo na novo presajene rastline, 
saj njihove korenine še niso sposobne načrpati dovolj 
vode in imajo nekaj dni po presajanju več težav. Senči-
mo tudi posevke (motovilec). Uporabimo agrokopre-
no, belo blago, platno, vrečevino itd. Ob tem dosežemo 
nekoliko nižje temperature, s tem pa še ugodnejše raz-
mere za vznik. Senčilo odstranimo šele takrat, ko son-
ce preneha pripekati oziroma ko dobijo rastline vsaj en 
pravi list ali tudi več. Tudi rastlinjake senčimo tako, da 
jih preprosto prebarvamo z apneno brozgo ali prekri-
jemo s posebnimi senčilnimi mrežami.

Vrtnine sredi najhujše poletne vročine potrebujejo 
posebno skrb glede preskrbe z vodo. Ob tem je 
pomembna odločitev, ali bomo rastline redno 
zalivali. Ni dobro, da jih zalivamo le občasno, saj s 
tem spravljamo rastline v še večji stres. Za zalivanje je 
najboljša deževnica, ki jo hranimo v večjih sodih. Kjer 
je le mogoče, rastline zalivamo kapljično, to pomeni, 
da na vrt namestimo preluknjane ali porozne cevi, kjer 
voda iz njih teče kapljično ob vrste rastlin. Zalivamo 
raje manj pogosto, a takrat globoko in obilno, tako 
da okoli rastlin dobro namočimo zemljo v globini 
korenin. Zalivanje opravimo po možnosti zjutraj, če to 
ni mogoče, pa pozno zvečer, ko se rastline že dovolj 
ohladijo. 

Ana Ogorelec in Janko Debeljak
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V Švici je lani izšla reprezentativna knjiga barvnih 
in nočnih črno-belih fotografi j, ki so bile v celoti 
posnete v lovišču Draga pri Loškem Potoku. Avtor 
knjige Jacques Ioset je po poklicu profesor kemije, 
biolog in fotograf. Že več kot 20 let vsako leto 
najmanj trikrat obišče te kraje. Kratko spremno 
besedilo je v nemščini oziroma francoščini, avtor 
pa namenoma uporabi tudi več slovenskih besed. 
V naslovu knjige sta besedi »med« in »luna«, kar v 
slovenščino lahko prevedemo kot »medeni tedni«, 
saj sta z ženo Anne veliko noči 
preživela v opazovalnicah ob 
polni luni. Knjigo je izdal v 
zahvalo medvedom, vsem, ki so 
mu pomagali, in tudi tistim, ki se 
lepot te ohranjene Divjine niti ne 
zavedajo.

Z opazovanjem in fotografi jo se 
avtor ukvarja več desetletij. Za to 
porabi ves prosti čas in dopust. Prve 
izkušnje s fotografi ranjem narave je 
pridobival v Švici, na Norveškem, 
na Finskem, v Španiji in drugje. 
Že več kot 20 let vsako leto tri- 
do štirikrat prihaja v Slovenijo. V 
zadnjih petih letih je med medvedi 
v povprečju preživel 55 dni.

Da si je izbral prav lovišče Draga 
v občini Loški Potok, ima veliko 
zaslug znani švicarski ilustrator 
rastlin in živali Hinard, ki je leta 
1963 upodabljal medvede v okolici Loškega Potoka.

Jacques je leta 1993 prvič obiskal te kraje. Že takrat 
je imel dobro fotografsko opremo. Navdušili so ga 
prostrani kompleksi naravno ohranjenih gozdov 

in majhna poseljenost. S svojo preprostostjo in 
sposobnostjo za komuniciranje je spoznal mnogo ljudi. 
Znanje slovenskega jezika je z vsakim obiskom boljše. 
Njegov cilj je, da se mora vsak dan naučiti najmanj eno 
slovensko besedo.

Prijazni in gostoljubni ljudje in številčnost medvedov, 
ki je bila v začetku obiskov mnogo manjša kot sedaj, 
so med razlogi, da si je izbral te kraje. Tudi med 
medvedi in Jacquesom sta se v teh letih vzpostavila 

poseben odnos in sožitje. Opazovanje teh mogočnih, 
inteligentnih živali mu nudi poseben užitek.

Iz prež, ki jih lovci uporabljajo za lov, ni mogoče 
napraviti dobrih posnetkov. Postavljene so na robu 
gozda ali na večjih gozdnih jasah, praviloma visoko od 
tal. Po predhodni Jacquesovi skrbni izbiri lokacij je po 
njegovih načrtih v lovišču Draga na dveh lokacijah v 
razdalji 10 km postavljenih več opazovalnic.

Večina gostov prihaja iz Francije in Švice in se tudi 
poklicno ukvarjajo z naravoslovnimi vedami. Ogled 
medvedov v svojih promocijskih gradivih tudi pri 
nas ponujajo razni zavodi, turistične organizacije in 
gostišča. Večina teh obiskovalcev ne pozna potreb in 
navad, niti se ne zaveda nevarnosti, ki jim lahko pretijo 
zaradi medvedov. Ne glede na vremenske razmere 
Jacques napolni svojo termovko s čajem in popoldne 
odide v opazovalnico. Tu opazuje, motri, vmes malo 
zadrema vse do jutranjih ur. Lahko bi rekli, da meditira 
ali celo hibernira. Tu in tam napravi kak posnetek. 
Zadnja leta ima najraje črno-bele nočne fotografi je. 
Fantastična medvedova dlaka se lepo ujame in osvetli 
v mesečini.

JACQUESOVO SOBIVANJE Z MEDVEDI

KULTURA
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Kot krona teh obiskov je leta 2014 izšla čudovita knji-
ga, ki na 260 straneh velikega formata prikazuje barv-
ne in črno-bele fotografi je medvedov. Švicarska za-
ložba Salamandre je poskrbela za brezhibno tehnično 
izvedbo in prodajo. Veliko zaslug pri izdaji knjige ima 
tudi Jacquesova družina. Žena Anne vsako leto preživi 
z možem v Dragi nekaj »medenih tednov« v sobi 2 x 
1,2 m. Lokalni lovci redno dnevno zalagajo opazoval-
nico z nekaj kilogrami hrane.

Za odlične fotografi je, ki so predstavljene v tej repre-
zentativni knjigi, je poleg dobre opreme potrebno tudi 
veliko znanja in truda. Ob napovedanem sneženju je 
Jacques z vednostjo lovcev odšel v opazovalnico za dva 
dni in dve noči. Zapadlo je 40 cm težkega snega, ki je 
ob cesti polomil veliko drevja. S pomočjo lovcev in 
motorne žage se je prebil v dolino, ob tem je tudi sam 
krepko poprijel za lopato.

Posebna zahvala je potrebna tudi zaradi Jacquesove 
odločitve, da bo avtorski honorar od  prodaje knjige 
namenil medvedom, za izboljšanje njihovega življenj-
skega okolja.

Jacques ni znan le kot opazovalec medvedov. Je tudi 
odličen poznavalec in fotograf rastlin, žuželk, modra-
sov ... Kot dober plezalec je po vsem lovišču visoko od 
tal na prelomljenih debelih deblih naredil za sove pri-
mernejša mesta za gnezdenje, ki jih sove pridno upo-
rabljajo.

Fotolov pomeni za lovsko družino, ki ima na tem ob-
močju koncesijo, dodaten vir dohodka, da lažje opra-
vlja druge z zakoni določene naloge. Lokalno prebival-
stvo ima zaradi velike prisotnosti medvedov določeno 
škodo na poljščinah, čebelah, živini in druge nevšeč-
nosti. Postopki za odškodnino od države so natančno 
določeni, včasih tudi dolgotrajni. Medved v okolju 
opravlja tudi pomembno »higiensko-komunalno služ-
bo«. Z odličnim vohom najde vsako mrhovino in tako 
preprečuje nastanek bolezni, ki so nevarne za druge 
živali in človeka. Pri sprejemu v dijaške in študentske 
domove imajo prednost tisti prosilci, ki prihajajo iz 

osrednjega območja medveda.

Mogočni bukovo-jelovi go-
zdovi, ki po naravi tukaj 
prevladujejo z velikim deležem 
debelega drevja, so v evropskem 
merilu najbolj ohranjeni. Kot 
bi bili večni. Tudi tu je stalna 
le sprememba. Tega se Jacques 
kot ekološko ozaveščen človek 
ves čas zaveda, boji in na to 
opozarja. Z nepremišljenimi 
posegi v naravno okolje ali 
razvojem množičnega turizma 
se lahko vse to uniči.

Ohranjena narava – divjina 
je kakovost in dolgoročno 
primerjalna prednost tega 
območja tudi za ljudi, ki tu 
živijo.

Janez Andoljšek
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Pred drugo svetovno vojno so imeli po vaseh veliko 
živine. Krave, teleta in junce so vodili na pašo čredniki 
ob pomoči otrok, pogajničev. Črednik je vsak dan jedel 
pri drugi hiši. Čejdnik je postalo tudi hišno ime, v ur-
barju ribniške graščine iz leta 1659 pa je kot kajžarica 
na Hribu vpisana Jera Kalavka, kar je morda pomenilo, 
da živi v bližini kala, to je vode, kjer so napajali živino. 
Dve domačiji v neposredni  bližini Pajničevega kala sta 
bili Odkalova in Lužarjeva. Lahko pa bi našli še druge 
podobne primere, ki se povezujejo z nekdanjo dejav-
nostjo. 

Lazi proti Dolinam in Škrilam so bili veliko bolj 
pregledni (to pomeni, da se je videlo dalj) kot oni proti 
Glažuti. Pripetilo se je, da se je kakšna žival kdaj tudi 
izgubila. Včasih je ob prigonu živali kdo rekel: »Kje 
pa je naša krava?« Takrat je bilo treba iti žival nazaj 
poiskat. Če je imela zvonec, jo je bilo lažje najti. Preden 
so jo našli, je bila lahko že trda tema.

Na poti na pašo se 
je živina ustavljala 
in pila v kalih. Na 
Hribu je bil kal 
pri M'klavovih, 
ki so ga imeli v 
zakupu Rusovi. 
V njem je bilo 
veliko blata. Tu 
čredniki niso nič 
radi napajali, saj so 
teleta komaj dobili 
ven, če je zagazilo 
vanj. Vsako leto 
so Rusovi kal 
spraznili in blato 
razvozili po njivah. 
Drugi kali so bili še nad križiščem pri Brinškovih, 
v Pepelanu – kal nasproti Ograde, kjer je živina pila 
najraje, Pajničev kal, ki je bil največji in najgloblji, 
rjava luža pri Stajah, kal Vrhvrat, pod mestom, kjer 
prirejajo na Hribu kresovanje, kal pod Ogradami, kjer 
je še danes viden nasip in kamor se je stekala voda s 
ceste v Doline, travnogorski kal ter kal v Repeščah. V 
vsako smer torej po nekaj kalov, da se je živina odžejala 
na poti na pašo in nazaj grede. 

Kali so bili urejeni na mestih, kjer se je voda po naravni 
poti stekala vanje, na primer s pobočja, ceste, živina pa 
je podlago s svojim gaženjem utrdila, da je kal držal 
vodo. 

Jeseni so vaške skupnosti dale blato iz kalov na dražbo. 
Blato je bilo zelo cenjeno. Kdor si je to lahko privoščil, 
ga je kupil in razvozil po njivah. 

Ob kalih se je vedno kaj dogajalo! Če jih ni obiskala 
živina, so imele pa žabe svatbo. V njih so otroci tudi 
plavali, marsikdo se je naučil plavati  v Pajničevem 
kalu. Bile pa so tudi nesreče. Iz nekaterih kalov so 
pozimi, ko je voda zmrznila, rezali ledene bloke in 
jih uporabljali za hlajenje mesa. Ledenica, kjer so 
shranjevali ledene bloke za lastne potrebe, je bila v 
gospodarskem poslopju gostilne pri Rusu (sedaj Hrib 
13) ter pri Birtku v kleti. Birtkovi so ledene bloke rezali 
v retijskem kalu, to je v kalu, ki je nad sedanjo glavno 
cestno, približno 1 km od odcepa za Mali Log. Napajal 
se je z nekdanje ceste, ki je potekala nekoliko višje po 
drugi strani kala. 

PAŠA ŽIVINE S ČREDNIKOM IN POGAJNIČI

Svojega službovanja kot vaški črednik na Hribu se 
še dobro spominja Ivan Bartol, Banetov. To delo 
je opravljal tri leta, od 1936 do 1938. Dve leti sta 
delala skupaj s Poldetovim Antonom, ki je bil sosed 
Spodburknih. Hiša danes ne stoji več. 

Zjutraj po molži so zbrali živali iz cele vasi ter jih vodili 
skozi vas na pašo, zvečer pa so se vračali, saj je bilo 
treba krave pred nočjo spet pomolsti. Na Hribu je bilo 
okrog 90 glav goveje živine, vsak dan jih je šlo na pašo 
med 70 in 80.

Banetov Ivan je imel trobento. Ko je zjutraj zatrobil, so 
ljudje odvezali živino in jo pripeljali iz hlevov na cesto. 
Zraven so šli pomagat tudi manjši otroci, pogajniči, 
enkrat od ene, drugič od druge hiše, odvisno tudi od 
števila živali, ki jih je hiša poslala na pašo. 

Od junija do začetka avgusta so živali pasli po gmajni. 
Začeli so od Pajniča proti Stajam, kamor so prišli 
približno opoldne. Tam so počivali ter se po nekaj 
urah počasi vračali proti vasi. Do košnje je bila ta 
smer pretežno popasena, zato so se po košnji usmerili 
v hrmiške laze (Travna gora, Senice, Sušje, Repešče, 
Podlevičnik itd). Jeseni pa so pasli tudi po njivah, a 
takrat ne več s črednikom. 

Pajničev kal, narejen za potrebe parne žage. Voda se je 
po dežju nabirala pred jezom, potem so jo prečrpavali v 
vodne rezervoarje pri žagi.

Rjava luža v Stajah je zdaj sredi 
gozda. Nasip je lepo viden na vseh 
straneh.

KULTURA
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Danes nekaterih kalov 
ni več (M'klavov, 
kal na križišču pri 
Brinškovih, ter pod 
Vrhvrat sta zasuta), 
nekdanji kal v 
Pepelanu vode več ne 
drži, podobno velja 
za kal pod Ogradami, 
ki pa ga žal 
zasipajo z različnim 
materialom, vidi se 
še Pajničev kal, v 
retijskem kalu rastejo 
smreke, v gozdu pa se 
še opazi nasip rjave 
luže v Stajah. 

Podobno so bili kali tudi po drugih vaseh in dočaka-
li so podobno usodo. Kal pod Bloščkom pa menda še 
drži vodo in ga uporabljajo še danes. 

Kali so bili pomemben element nekdanje kmetijske 
krajine in predstavljajo krajinsko dediščino. V dana-
šnjem času enake funkcije najbrž ne bi mogli imeti, 
zlasti ne v naseljih. Ponekod pa so jih ponovno uredili 
za potrebe napajanja na pašnikih, na primer na Veliki 
planini, kjer ni vodovodne napeljave. Pri nas bi lahko 
katerega od še ohranjenih kalov, zlasti ob poteh, ki so 
zanimive za sprehode, uredili, da bi držal vodo. Prav 
gotovo bi ga našli tudi kačji pastirji, žabe in divjad, pa 

Vabimo vas, da s pomočjo starejših, ki se kalov še 
dobro spomnijo, poiščete še kakšno pripoved o 
kalih ali podobni temi tudi po drugih vaseh in jo 
pošljete v uredništvo Odmevov. V prihodnji šte-
vilki bodo predstavljene »grede«.

Kal Pod Vedkovim studencem 
v Novem Kotu.

Retijski kal nad glavno cesto 
Sodražica - Loški Potok, 700 
m pred odcepom za Mali Log. 
Nasip je lepo viden.

še rezervna voda za 
primer požara bi to 
lahko bila. Na Krasu 
so pred leti obnovi-
li veliko kalov in jim 
dali novo vlogo. Zgled 
in izkušnjo, da se to 
da, imamo ne na-
zadnje tudi v Novem 
Kotu, kjer so pred leti 
uredili kal pod Ved-
kovim studencem. 

Prispevek je nastal na 
podlagi pogovora z 
Ivanom Bartolom in 
Alojzom Bartolom ter zgodovinskih podatkov, ki jih je 
posredoval Vlado Mohar.

Blanka Bartol, TD Loški Potok

KULTURA

V Knjižnici Miklova hiša se letos prvič pridružujemo 
bralni akciji Poletavci – poletni bralci, ki je namenjena 
otrokom, starim od sedem do dvanajst let. V času 
počitnic vabimo tako začetnike v branju kot že 
uveljavljene bralce k branju česarkoli po lastni izbiri 
(knjige, stripi, revije, turistični vodniki ...), pomembno 
je le, da berejo trideset dni po pol ure na dan. Na ta 
način bodo krepili bralne navade, utrjevali branje in 

odkrivali čudoviti svet 
pisanih besed. 

Otroci, ki želijo sodelovati 
ter se z oddanim bralnim 
seznamom uvrstiti med 
kandidate za žreb 
privlačnih nagrad, naj 
se oglasijo v knjižnici 
v Ribnici, Sodražici ali 
Loškem Potoku ali pa 
na spletni strani www.
miklovahisa.si poiščejo 
zgibanko z bralnim 
seznamom, v katerega 
bodo med poletnimi 

OTROCI, PRIDRUŽITE SE POLETAVCEM – POLETNIM BRALCEM!

počitnicami vpisovali, kar bodo prebrali. 

Otroci do 18. leta se v knjižnico včlanijo brezplačno. 

Projekt traja od 10. junija do 10. septembra 2015.

Vsi sodelujoči otroci bodo konec meseca septembra 
povabljeni na zabavno zaključno prireditev Dan za 
poletavce, kjer bodo prejeli priznanje in majico Pole-
tavci – poletni bralci, napeto čakali na žrebanje glavne 
nagrade in uživali v raznih aktivnostih. 

Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in 
delno nacionalni projekt. Nosilka projekta je Mestna 
knjižnica Ljubljana, sodelujejo tudi: Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, 
Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani, Knjižnica Litija, 
Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode in Knjižnica 
Miklova hiša Ribnica.

Poletite to poletje na krilih besed ter postanite Poletav-
ci – poletni bralci in spoznajte, da »Pol ure branja na 
dan prežene dolgčas stran«!
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

GAELEN FOLEY
Noč greha
Lord Alec Knight, najdrznejši in najlepši 
ženskar v Londonu, je laskav plemič, ki 
mu ne manjka oboževalk. Z neustavljivo 
domiselnostjo, srečo pri igrah na srečo in 
privlačnostjo lahko dobi vsako žensko. A 
ko se edina ženska, ob kateri je kadarkoli 
pomislil na poroko, zaveže drugemu, 
ugotovi, da ni dovolj biti s katerokoli 

žensko – najti hoče ljubezen svojega življenja. 

Čudovita in neustrašna Becky, ki jo reši iz nevarnosti, ga 
popolnoma prevzame. Nenadoma se znajdeta na begu pred 
njenim morilskim bratrancem. Alec in Becky se neznansko 
privlačita in po noči, preživeti v grehu, se zdi, da je Alec našel 
to, kar je iskal – pravo ljubezen.

KAREN HAWKINS
Kako ujeti višavca
V tej zelo vroči romantični pustolovščini 
igra smelo višavsko dekle zelo tvegano 
igro, da bi obdržala dom, ki ga ljubi. Toda 
namesto tega izgubi svoje srce.

Ko njen oče v partiji kart izgubi posestvo 
proti nevarnemu lordu Dougalu 
MacLeanu, se Sophia MacFarlaine odloči, 
da si ga bo z zvijačnostjo pridobila nazaj. 

Prisiljena je, da vloži edino stvar, ki ji je ostala – svojo krepost. 
Brezupno upa, da bodo njene veščine zadoščale, da bo morala 
dati samo nekaj poljubov. Ne glede na to, da se izkaže, da je 
Dougal nadvse privlačen.

Dougal MacLean ve, da ima Sophia v rokavu nekaj trikov, 
vendar se izzivu ne more upreti – niti njeni osupljivi lepoti. 
Ko Sophia torej predlaga partijo kart z najbolj nenavadnimi 
vložki, Dougal predlog z veseljem sprejme. Toda ko se partija 
konča, Dougal in Sophia odkrijeta, da sta vložila nekaj, kar je 
celo bolj dragoceno – njuni srci.

JULIE JAMES
Nekaj na tebi
Med Cameron, pomočnico državnega 
tožilca, in Jackom, agentom FBI, je prišlo 
do hudega nesoglasja, ko sta pred tremi 
leti sodelovala pri primeru. Nekaj v 
zvezi z nesporazumom je prišlo tudi na 
državno televizijo in Jack je bil zaradi 
tega premeščen v Nebrasko. Po vsem tem 
času mora Cameron prenočiti v hotelu. 

V sosednji sobi se zgodi umor in Cameron postane ključna 
priča. Agent, ki vodi primer, pa ni nihče drug kot Jack, ki so 
ga nedavno premestili nazaj v Chicago. Določene stvari med 
njima še vedno niso rešene, toda zdaj imata priložnost, da 
pretekle nesporazume razčistita.

JAMES ROLLINS
Zadnja prerokba
Kaj če bi lahko z bioinženiringom 
ustvarili naslednjega velikega svetovnega 
preroka: naslednjega Budo, Mohameda 
ali Jezusa? Bi prišlo do drugega vstajenja 
ali bi to sprožilo verižno reakcijo s 
katastrofalnimi posledicami?

V mestu Washington na rokah poveljnika 
Graya Piercea pod streli ostrostrelca umre 

brezdomec. Smrt razkrije še večjo uganko. V dlani mrtveca leži 
krvav kovanec, antični predmet iz časa grškega oraklja v Delfi h. 
Ukradeni predmet iščejo tudi kruti zasledovalci. Gray Pierce 
odkrije, da je kovanec ključ za razkritje zarote, ki sega v čas 
hladne vojne in bi lahko ogrozila osnovne temelje človeštva. 
Moška, ki delujeta na različnih koncih sveta, morata tekmovati 
s časom – od starodavnih grških templjev do bleščečih 
mavzolejev, od indijskih slumov do predelov Rusije, prežetih 
s sevanjem – in rešiti skrivnost, ki sega v čas prvega znanega 
oraklja v zgodovini – grškega oraklja v Delfi h.

Toda vprašanje ostaja: bo preteklost dovolj, da bo rešila 
prihodnost?

NATAŠA KONC LORENZUTTI
Lica kot češnje
Kristina je dijakinja prvega letnika 
srednje glasbene šole. Nova šola, dijaški 
dom in novo življenje jo zelo vznemirjajo. 
Zaljubi se v sošolca in izkaže se, da je 
naklonjenost obojestranska. Prvi hip 
se zdi, da je vse tako, kot mora biti. A 
Davidovo družinsko življenje je vse kaj 
drugega kot njeno in tudi če se sprva zdi, 

da to na njun odnos ne bo vplivalo, temu ni tako. Še posebej po 
pretresljivem razkritju, ki ju še bolj usodno poveže.

S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvani pregled 
nekaterih knjižnih novosti! Vljudno vabljeni v loškopotoško 
knjižnico tudi med počitnicami. Čim lepše in prijetneje 
preživite čas počitnic in dopustov ter se razvedrite v družbi 
ljudi, ki vam veliko pomenijo. Radi in lepo se imejte ter na 
svidenje jeseni!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Aprilska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Kako je volk lovil ribe. Najmlajši so barvali 
sliko volka in lisice. Na majski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili pravljici z naslovom 
Boben in jo kasneje tudi likovno upodobili. In katere knjižne novosti smo tokrat pripravili za 
letošnji čas počitnic in dopustov?
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V SLOVO

Obnemele so še ptice

in zastal je naš korak,

pomlad ovila nas je v žalost,

na tebe, dragi Marjan,

pa ostal spomin bo vedno mlad.

ZAHVALA

MARJAN KAPLAN
(1. 2. 1963–17. 3. 2015)

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož in 

ati Marjan Kaplan.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in sosedom iz 

Loškega Potoka in Podpreske, vsem znancem in 

prijateljem ter sošolcem letnika 1970 za darovano cvetje, 

sveče in druge darove.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Nataša, sin Mitja in hči Manca

ZAHVALA

Ob smrti moža, ata in starega ata

FRANCA DEBELJAKA
iz Retij 10 a

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 

pomagali in bili z nami.

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse krajane, 

prijatelje, znance, cerkveni pevski zbor, 

gospoda župnika in pogrebno službo Ribnica.

Posebna zahvala osebju Zdravstvene postaje 

Loški Potok, še posebej dr. Petru Rusu, ki mu je skozi 

dolgotrajno bolezen pomagal in mu lajšal težave.

Še enkrat hvala vsem za vse.

Vsi njegovi

Bogomir ORAŽEM s. p.

Trubarjeva 5
1310 Ribnica

tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK

Miro Cvar
tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje, 

hvala ti za čas, ljubezen, skrbi, 

hvala ti za bisere, 

vtkane v trpljenje, 

mama, naj ti večna lučka gori.

ZAHVALA

MARIJA POJE
iz Podpreske

Od nje smo se poslovili 20. 4. 2015 na pokopališču v 

Dragi. Hvala vsem in vsakomur posebej za vse, kar ste 

dobrega storili v času njenega življenja in se udeležili 

poslednjega slovesa.

Žalujoči: vsi njeni



CVETLIČARNA – TRGOVINA

TRAFIKA 3 DVA

• REZANO CVETJE – ŠOPKI
• LONČNICE
• ARANŽIRANJE
• DARILNI PROGRAM
• ARANŽMAJI za različne priložnosti
• VENCI, IKEBANE
• SVEČE
• DEKORIRANJE PROSTOROV
• POROČNI ŠOPKI
• TEKSTILNI IZDELKI
• BIŽUTERIJA
• PONUDBA TRAFIKE 3 DVA

Ko se vašega življenja dotakne bolečina, 

potrebujete nekoga, ki bo odgovorno in z vso 

pieteto prevzel skrbi in storitve ob slovesu od 

vaših najdražjih.

POGREBNE STORITVE

• Prevoz pokojnika
• Ureditev poslovilne vežice
• Izkop jame
• Izdelava in dostava cvetja
• Organizacija pevcev, trobentača, govora
• Ureditev dokumentov …

Dosegljivi smo 24 ur na dan in se o vsem 
lahko pogovorimo na domu.

Pokličete nas lahko na telefonski številki: 
041-836-249 ali 031-437-271

Naše prodajalne pa lahko obiščete tudi v KOČEVJU, GROSUPLJU in VIDMU.

PLAČILO POLOŽNIC - provizija 0,65 €
Vabljeni v našo prodajalno na HRIBU, ki bo po novem odprta:

PONEDELJEK, TOREK: od 8:00 do 15:00

SREDA, ČETRTEK in PETEK: od 8:00 do 18:00

SOBOTA: od 8:00 do 13:00

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(1. avgusta, 5. septembra, 3. oktobra, 

7. novembra  in 5. decembra 2015) - 

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!

NOVO !!!


