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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:
Tabor iz zraka
foto: Vasja Marinč

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 2016.

ODMEVI

OBVESTILA O ZAPORAH CEST
 ■ POPOLNA ZAPORA DRŽAVNE CESTE 

TRAVA–PODPLANINA

Vse občane in uporabnike državne ceste R3-653, od-
sek 1364 Hrib–Trava–Podplanina, obveščamo, da bo 
zaradi obnove podpornega zidu in ceste popolna zapo-
ra zgoraj navedene ceste na območju naselja Podpla-
nina. Obvoz za stanovalce vasi Črni Potok in Podpla-
nina je urejen preko naselja Novi Kot–Čabar. 

 ■ OBNOVITVENA DELA NA DELU LOKALNE 
CESTE RETJE–HRIB

Obveščamo vas, da bo Občina Loški Potok pričela z 
obnovitvenimi deli na delu lokalne ceste JP731141 
Retje–Hrib, in sicer od hišne številke Retje 133 do hi-
šne številke Retje 136. V času obnove ceste bo na na-
vedenem odseku popolna zapora dela lokalne ceste. 
Popolna zapora ceste se predvideva v času od 05. 07. 
2016 do predvidoma 15. 08. 2016. Obvoz za stanoval-
ce in ostale uporabnike ceste bo omogočen po vzpore-
dnih lokalnih cestah.

 ■ OBNOVA INFRASTRUKTURE IN CESTE VRH 
HRIBA–KRIŽIŠČE

Občina Loški Potok obvešča vse občane, da bo zara-
di obnove infrastrukture popolna zapora dela lokalne 

OBVESTILA

ceste LC 231031 Hrib–Vrh Hriba od hišne številke 
Hrib - Loški Potok 57 do križišča z lokalno cesto JP 
731321 Kr. Ravnikar – Kal (hišna številka Hrib - Lo-
ški Potok 80), na dolžini cca 240 metrov. Popolna 
zapora se predvideva od 27. 6. 2016 do predvidoma 
20. 8. 2016. 

 – Obvoz za stanovalce bo možen po makadamski 
gozdni cesti Vrh Hriba–Vikend–Škril–Lom – R3-
653 ali Vrh Hriba–Zlata smreka–Bela Voda–De-
dnik–Hrib in obratno. (priloga )

 – Obvoz za tovorna vozila pa bo omogočen po cesti 
LC 731341 Hrib–Dednik–Bela Voda in naprej po 
gozdni cesti Bela Voda–Grdi lazi – do gozdne ceste 
Hrib–Jelenov Žleb in obratno. (priloga ) 

 – Obvoz za kmetijsko mehanizacijo (traktorje in de-
lovne stroje) bo omogočen po poljski poti, ki pote-
ka mimo hišne številke Hrib 54 a – za vasjo proti 
novi vrtini. (priloga )

Prosimo za razumevanje!

Občina Loški Potok
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Šolsko leto je končano, učenci in dijaki so na bolj ali 
manj zasluženih počitnicah. Vsekakor si je zaslužilo 
počitnice šest učenk in učencev 9. razreda naše 
Osnovne šole dr. Antona Debeljaka, ki so vseh devet 
razredov končali z odličnim uspehom. Po uveljavljeni 
tradiciji jih povabimo na občino, da jim čestitamo in 
izročimo priložnostna darila. Pohvala gre tudi ostalim 
učencem devetega razreda in kolektivu osnovne šole, 
saj so na državnem preverjanju znanja presegli državno 
povprečje pri zgodovini za 7 %, pri slovenščini 9 %, pri 
matematiki pa celo 19 %. Super. Čestitam.

Tisti, ki ste se kaj vozili po Hribu, ste najbrž že naleteli 
na zaporo ceste. Poteka namreč napovedana obnova 
vodovoda, poleg tega pa polagamo tudi cevi za fekalno 
in meteorno kanalizacijo, telekomunikacijske vode 
Telekoma in Telemacha in javno razsvetljavo. Skratka, 
pod cesto bo množica cevi. 

Od začetka maja je zaprta državna cesta med Travo in 
Čabrom. Poteka sanacija dela ceste, zaradi težavnega 
terena in vremenskih razmer pa so zaporo že drugič 
podaljšali – tokrat do konca julija.

V sklopu letošnjih investicij v vodooskrbo bomo na 
vodovodno omrežje priklopili tudi Dednjek. Precejšnji 
del denarja je namenjen tudi avtomatizaciji delovanja 
vodohrana pod Dednjekom. Gre za opremo, ki bo 
namenjena kvalitetnejši in nemoteni oskrbi z vodo 
v delu Dragarske doline, ki se oskrbuje iz črpališča v 
Travniku.

Za rekonstrukcijo državne ceste od Hriba do konca 
Travnika so bile opravljene ustrezne geodetske meritve, 
tako da lahko projektant pripravi projektno nalogo. To 
je del, ki ga mora opraviti občina, ostali del pa bo po 
dogovoru prevzela Direkcija za ceste. 

ŽUPANOVA STRAN

pa je vedeti, da je OPN dokument, ki je pripravljen v 
skladu s smernicami državnih institucij in ministrstev. 
18 različnih soglasij je bilo potrebno pridobiti iz 
omenjenih institucij in mnogo napora je bili vloženega 
v to, da smo jih dobili v tako kratkem času.

Eden izmed projektov, ki ga bo možno izpeljati šele sedaj, 
po sprejetju novega OPN-ja, je izgradnja daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Projekt je 
praktično že narejen, na osnovi sprejetega OPN-ja bo 
možno pridobiti gradbeno dovoljenje, potem pa seveda 
čakamo na državni razpis za nepovratna sredstva, ki bo 
nekoliko kasneje, kot smo planirali. 

7. in 8. junija so bili v občini nameščeni štirje 
defibrilatorji. Montirani so v industrijski coni v 
Malem Logu, na domu starejših občanov na Hribu, na 
večnamenskem objektu v Podpreski in na gasilskem 
domu na Travi. Tri defibrilatorje smo dobili preko akcije 
ribniškega Lions kluba, ki so jo s svojimi donacijami 
podprli tudi donatorji iz Loškega Potoka. Enega od teh 
treh je v celoti financiralo podjetje Inotherm. Četrtega 
smo dobili preko zdravstvenega doma.

Občina ima novo spletno stran. Končno. Poleg uradnih 
informacij boste lahko sproti obveščeni o dogajanju v 
občini in tudi o terminih prireditev. Tudi ažurni podatki 
o zgoraj omenjenih zaporah se nahajajo na spletni strani. 
Spletni naslov je: www.loski-potok.si.

Če bi pa radi vedeli, kam piha veter na občini, pa 
pogledate lahko na spletno stran http://loskipotok.
vreme-podnebje.si. 

Poleg šole na Hribu je namreč nameščena nova 
vremenska postaja, ki je dostopna na zgornjem naslovu. 
Instrument za hitrost in smer vetra pa je na strehi občine.

Ivan Benčina, župan

V mesecu juniju je bil sprejet nov občinski prostorski 
načrt (OPN) za območje občine Loški Potok, kot smo 
obljubili investitorjem, ki so morali čakati na spremembo 
zaradi omejitev v prejšnjem OPN-ju – sprejeli smo ga do 
poletja. Veliko časa in energije je bilo vloženega v to, da 
bi bilo čim manj omejitev za investitorje. Vključeni so 
bili tako predstavniki stroke kot občani in kolikor je bilo 
možno, smo predloge sprememb tudi upoštevali. Treba 
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OBČINSKI SVET

Seje se je udeležil g. Bojan Trdan, direktor podjetja 
Komunala d. o. o. Ribnica, ki je svetnikom predstavil 
poročilo o poslovanju podjetja v letu 2015. Odpadke 
so v letu 2015 prepuščali v deponiranje Komunali 
Grosuplje. Odlagali so jih v Špaji dolini. Odložili so 
1.314 ton odpadkov. Količina se zmanjšuje od takrat, 
ko je bil uveden individualni odvoz odpadkov. Tudi 
trend razmerja med mešanimi in ostalimi ločeno 
zbranimi odpadki se še vedno izboljšuje. Zbirni center 
v Malem Logu je med občani odlično sprejet. Odprt 
je dvakrat tedensko in občani ga redno uporabljamo. 
Predstavljene so bile še druge obvezne javne službe. 
V Loškem Potoku je lani pričela poskusno obratovati 
ČN v Malem Logu, rezultat meritev učinka čiščenja 
je zelo dober. V občini Loški Potok se je izvajalo 
tudi čiščenje individualnih greznic, njihova vsebina 
pa se odvaža v čistilno napravo Grosuplje, delno 
pa v Ribnico. Pri tej dejavnosti je finančni rezultat 
negativen. Za vse občine ustanoviteljice je Komunala 
opravljala tudi pokopališko dejavnost. V naši občini 
je bilo opravljenih 28 pogrebov. Opravljenega je bilo 
tudi nekaj investicijskega vzdrževanja na mrliški vežici 
v Dragi in na pokopališču na Hribu. V nadaljevanju 
je občinski svet sprejel več sklepov v zvezi s cenami 
komunalnih storitev. O njih lahko preberete v 
posebnem članku Komunale Ribnica.

Direktorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica in 
Velike Lašče ga. Marija Ajdič Francelj je podala letno 
poročilo o delu MIR v letu 2015. Cilji skupne občin-
ske uprave so bili zastavljeni skozi program dela za 
2015. Z njimi naj bi dosegli čim manj kršitev v vseh 
občinah, preprečevanje situacij, pri katerih bi prišlo do 
hujših nepravilnosti, lahko pa bi imele tudi hujše po-
sledice za ljudi, premoženje ali celo lokalno skupnost. 
V letu 2015 je bilo skupaj uvedenih 107 inšpekcijskih 
postopkov in 16 postopkov o prekrških. V naši občini 
so bili trije inšpekcijski postopki, postopka o prekršku 
pa ni bilo nobenega. Občinski redar je največ pozor-
nosti posvetil mirujočemu prometu, od aprila dalje pa 
so bile izvedene tudi meritve hitrosti. V naši občini so 
bile izvedene štiri meritve hitrosti in zabeleženih osem 
prekrškov. V letu 2015 je bil sprejet proračun v višini 
148.915 evrov, končna realizacija proračuna pa znaša 
134.421 evrov oz. 90,3 % predvidene. Vsi odhodki in 
izdatki so bili v skladu z načrtovanimi in znotraj pred-
videnih sredstev. Občina Loški Potok je v letu 2015 
sofinancirala medobčinski inšpektorat v višini 11.796 
evrov, od tega bo država povrnila 5.479 evrov.

Sprejet je bil Zaključni račun Občine Loški Potok za 
leto 2015, ki je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 
36/2016. Zaključni račun ne odstopa veliko od de-
cembra sprejetega rebalansa proračuna. Skupni pri-
hodki proračuna za leto 2015 so bili realizirani v vi-
šini 2.313.224 evrov, od tega davčni prihodki v višini 
1.338.761 evrov in nedavčni prihodki v višini 244.724 
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evrov. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 
36.720 evrov. Transferni prihodki so bili realizirani 
v višini 693.019 evrov, od tega transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij v višini 528.722 evrov 
in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije v višini 164.297 evrov. 
Skupni odhodki v letu 2015 znašajo 1.848.357 evrov. 
Od tega so tekoči odhodki realizirani v višini 543.441 
evrov, tekoči transferi 572.108 evrov, investicijski od-
hodki 687.137 evrov in investicijski transferi 45.671 
evrov. Ob koncu leta 2015 je bil rezultat proračunski 
presežek v višini 464.867 evrov. Po odplačilu dolga v 
višini 62.500 evrov je sprememba stanja sredstev na ra-
čunu 402.367 evrov plus sredstva iz preteklega leta in 
namenska sredstva, ki ostanejo na računu.

Občina je dobila tudi vse zaključne račune javnih za-
vodov, katerih (so)ustanoviteljica je.

Poročilo o pregledu izvrševanja proračuna za leto 2015 
je podal tudi predsednik nadzornega odbora, g. Darko 
Lavrič. Povedal je, kaj je bilo s strani nadzornega od-
bora natančneje pregledano, in člane občinskega sveta 
seznanil, da nadzorni odbor ni ugotovil zadržkov, da 
občinski svet zaključnega računa za preteklo leto ne bi 
mogel sprejeti.

Občinski svet občine Loški Potok se je seznanil z vse-
bino sprejetega dokumenta identifikacije investicij-
skega projekta (DIIP) in novelacijo DIIP za investiciji 
»Obnova infrastrukture in ceste vrh Hriba – križišče« 
in »Obnova vodovoda vrh Hriba – križišče«. Sprejel je 
sklepe o umestitvi obeh investicij v rebalans proračuna 
za leto 2016 in o izvedbi obeh investicij v letu 2016.

Sprejet je bil 
tudi Sklep o 
r a z ve l j av i t v i 
Odloka o vzre-
ji psov in ob-
veznosti pri 
v z d r ž e v a n j u 
čistoče javnih 
površin (Ura-
dni list RS, štev. 
39/02) in Odlo-
ka o spremem-
bi odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju 
čistoče javnih površin (Uradni list RS, štev. 37/10), ki 
je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 36/2016. Sklep 
je bil sprejet na predlog Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva, ki je ugotovilo, da sta sprejeta odloka v 
neskladju z veljavno zakonodajo.

Na poziv ministrstva za notranje zadeve je občinski 
svet predlagal g. Stanka Modica s Hriba za predstavni-
ka javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policis-
te. Ministrstvo je predlog upoštevalo.

Mojca Lavrič
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Obveščamo vas, da so občinski sveti občin Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok na podlagi Uredbe o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 
87/12) – v nadaljevanju uredba – na 10. redni seji dne 
20. 4. 2016 (občina Sodražica), na 8. redni seji dne 14. 
4. 2016 (občina Loški Potok) in na 8. redni seji dne 
12. 5. 2016 (občina Ribnica) potrdili nove cene storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obde-
lave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komu-
nalne odpadne vode.

Nove cene komunalnih storitev se bodo uporabljale 
od 1. 6. 2016. Pokrivajo upravičene stroške, ki so pot-
rebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, 
ki ureja določeno področje.

1. Cene storitev zbiranja določenih vrst komunal-
nih odpadkov, obdelave določenih vrst komu-
nalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Stroški zbiranja komunalnih odpadkov in ločeno zbra-
nih frakcij komunalnih odpadkov se obračunavajo 
glede na velikost zabojnika za preostanek odpadkov in 
pogostost praznjenja le-tega. Cene so izražene v EUR/
kg.

SPOŠTOVANI UPORABNIKI KOMUNALNIH 
STORITEV!

AKTUALNO

V ceno ravnanja z odpadki je poleg odvoza preostanka 
odpadkov vključeno tudi: zbiranje ločeno zbrane od-
padne embalaže, zbiranje ločeno zbranih frakcij dolo-
čenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v 
zbirnem centru, ločeno zbiranje embalaže iz ekoloških 
otokov, odvoz kosovnih odpadkov po naročilu, zbira-
nje nevarnih odpadkov, obdelava preostanka odpad-
kov, odlaganje preostanka odpadkov.

Posebej se zaračunava tudi zbiranje bioloških 
odpadkov, ki se izvaja v vseh blokovskih soseskah in 
kjer ni možno individualno kompostiranje. Za ostale 
uporabnike se storitev izvaja po naročilu. Pogostost 
odvoza, ki se upošteva za zbiranje bioloških odpadkov, 
je 3,33 odvozov mesečno, najmanjša velikost zabojnika 
pa je 80 litrov.

Pretvorniki, ki se upoštevajo pri obračunu storitev, so 
izračuni po formuli: celotna količina zbranih oz. ob-
delanih oz. odloženih odpadkov / celotna litraža na 
terenu in znašajo:

Pretvorniki iz kg v l, ki se uporabljajo pri 
obračunu

Pretvornik

 – zbiranje komunalnih odpadkov 0,1662 kg/l

 – zbiranje BIO-odpadkov 0,0900 kg/l

 – obdelava komunalnih odpadkov 0,0792 kg/l

 – odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov

0,0039 kg/l

Storitev EUR brez DDV EUR z 9,5-% DDV ME

Zbiranje komunalnih odpadkov:

Cena javne infrastrukture 0,0116 0,0127 EUR/kg

Cena storitve 0,1810 0,1982 EUR/kg

Zbiranje bioloških odpadkov:

Cena javne infrastrukture 0,0010 0,0011 EUR/kg

Cena storitve 0,1322 0,1448 EUR/kg

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*:

Cena javne infrastrukture 0,0438 0,0480 EUR/kg

Cena storitve 0,0674 0,0738 EUR/kg

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov*:

Cena javne infrastrukture 0,0734 0,0804 EUR/kg

Cena storitve 0,1883 0,2062 EUR/kg

* Storitve se obračunavajo po ceniku RCERO Ljubljana, ki so ga potrdili občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Za obračun storitev se uporablja formula:
velikost zabojnika (l) x sodilo (preračun porazdelitve 
količin opravljenih storitev) x povprečno število od-
vozov x cena

Pogostost odvoza, ki se upošteva pri obračunu za zbi-
ranje, obdelavo ter za odlaganje komunalnih odpad-
kov, znaša 2,167 odvozov mesečno, pri čemer se do-
datno upošteva:

 – za enočlansko gospodinjstvo faktor 0,333 (2,167 x 
0,333)

 – za dvočlansko gospodinjstvo faktor 0,5 (2,167 x 0,5)

Pri obračunu storitev za prazne hiše, ki so primerne za 
bivanje, se upoštevata ena tretjina najmanjše velikosti 
zabojnika, kar znese 40 litrov, in najmanjša pogostost 
odvoza, ki znaša 2,167. 

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večsta-
novanjskih stavbah oz. soseskah znaša minimalni ob-
računski volumen 20 litrov na osebo.
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AKTUALNO

Mesečni strošek po gospodinjstvih za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov:

Št. oseb
Strošek gospodinjstva po cenah, 

veljavnih od 1. 11. 2015 (EUR z DDV)
Strošek gospodinjstva po cenah, 

veljavnih od 1. 6. 2016 (EUR z DDV)

1 3,50 EUR 3,97 EUR

2 5,26 EUR 5,96 EUR

3–6 10,52 EUR 11,92 EUR

od 7 21,04 EUR 23,84 EUR

Prazne hiše, primerne za bivanje 3,51 EUR 3,97 EUR

Razlogi in predpostavke, ki vplivajo na spremembo cene:

 – zmanjšanje volumna zabojnikov od oktobra 2015,
 – stroški obdelave odpadkov, ki jih do sedaj ni bilo
 – višja najemnina infrastrukture

Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih od-
padkov:

Ribnica, Sodražica, 
Loški Potok

Kočevje Cerknica Loška dolina Črnomelj Metlika

Znesek računa za 4-člansko gospodinj-
stvo (EUR z DDV)

11,92 17,60 12,23 12,77 23,77 18,40

Cene zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov so bodo sicer zvišale, vendar so še vedno nižje kot v oktobru 2015 
in so tudi najnižje v bližnji okolici.

2. Cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne 
odpadne vode v občini Loški Potok

S 1. 6. 2016 se bodo spremenile tudi cene na podro-
čju čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode. 
Trenutno veljavne cene, ki so začele veljati v letu 2013, 
so temeljile na predpostavkah, ki so se bistveno spre-
menile, predvsem na področju praznjenja greznic in 
MKČN.

Komunala Ribnica d. o. o. najmanj enkrat letno ugo-
tavlja dejansko količino opravljenih storitev in izdela 
elaborat ter tako ustrezno prilagodi cene.

Povečano število izpraznjenih greznic povzroča večjo 
količino blata, s tem pa tudi večjo obremenitev čistilne 
naprave, posledica tega so višji stroški porabljene elek-
trike in vode ter kemikalij. Posledično je večja količina 
odpadkov na grobih in finih grabljah ter v peskolovih. 
Višji so tudi stroški nadaljnje predelave blata in drugih 
odpadkov, ki se odvažajo.

V letu 2015 se je spremenilo tudi plansko število izpra-
znjenih greznic, ki se je povišalo. Komunala mora 
namreč vsako greznico sprazniti enkrat na tri leta. 
Greznice do oblikovanja cen v letu 2013 niso bile 
izpraznjene sistematično, zato so nekatere v zelo sla-
bem stanju, vsebina teh greznic pa povzroča bistveno 
višjo obremenitev čistilne naprave. Plan praznjenja 
greznic je izdelala Komunala Ribnica d. o. o., v ta plan 
pa vključujemo tudi interventna naročila.

Cene na dejavnosti čiščenja in odvajanja so pod nivo-
jem povprečja primerljivih območij. Dosedanje cene 
storitev, povezanih z greznicami in MKČN, pa so bi-
stveno pod povprečjem primerljivih območij.

Potrjena cena storitev, povezanih z greznicami in 
MKČN, znaša od 1. 6. 2016 0,6235 EUR brez DDV 
na m3 porabljene pitne vode. Subvencija znaša za leto 
2016 0,2135 EUR brez DDV na m3 porabljene pitne 
vode. Zaračunana cena uporabniku znaša v letu 2016 
0,4100 EUR brez DDV na m3 porabljene pitne vode. 
Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena 
cena, zmanjšana za subvencijo, in jo plača uporabnik. 
Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode za gospodinjstva v delu, 
ki se nanaša na ceno storitve, povezane z greznicami 
in MKČN, v obdobju od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 
subvencionirala v višini 34,24 %.

Vzroki za višjo ceno v primerjavi s cenami v občini 
Ribnica in občini Sodražica so:

 – občina nima infrastrukture za čiščenje odpadnih 
voda, zato je potrebno najeti kamion, saj se morajo 
greznične gošče odvažati na druge čistilne napra-
ve, s tem pa so povezani stroški odvoza in sprejema 
grezničnih gošč v Domžalah oz. Grosuplju;

 – stroški odvoza dela greznic (tudi odvoz inter-
ventnih naročil) na ČN Ribnica, pri čemer je zaradi 
oddaljenosti Loškega Potoka od Ribnice porablje-
nega več časa.
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Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo pri povprečni porabi vode 10,83 m3 mesečno za pov-
prečno gospodinjstvo:

Povprečno 4-člansko gospodinjstvo – priključeno na greznico, skupaj z okoljsko dajatvijo, brez 
upoštevanja subvencije (EUR z DDV)

Ribnica 11,66

Sodražica 12,21

Loški Potok 13,12

Grosuplje 13,11

Dobrepolje 12,35

Črnomelj 12,19

Loška dolina 11,85

Kočevje 13,54

Cene se bodo sicer povišale, vendar so še na nivoju 
povprečja. Uskladitev cen omogoča predpisano izvaja-
nje javnih storitev, ustrezno delovanje čistilne naprave, 
izpuste iz čistilne naprave, ki so znotraj predpisanih 
vrednosti, predpisano redno praznjenje greznic.

Pripravila
Komunala Ribnica d. o. o.: 

Andreja Henigman
Bojan Trdan

Komunala Ribnica d. o. o. in družba Zeos d. o. o. sta 
organizirali akcijo »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«. 
Akcija zbiranja je potekala od 2. maja do 26. maja 2016 
v zbirnih centrih v Goriči vasi in Loškem Potoku. Za 
vse, ki jim je pot do zbirnega centra predstavljala teža-
vo, pa smo v treh majskih sobotah organizirali dodat-
no zbiranje na posameznih lokacijah, ki so bile bližje 
občanom (7. 5. 2016 v občini Ribnica, 14. 5. 2016 v 
občini Sodražica ter 21. 5. 2016 v občini Loški Potok).

Na terenski sobotni 
akciji v občini Loški 
Potok in v zbirnem 
centru v Malem 
Logu je bilo zbra-
nih 2.265 kg OEEO, 
in sicer 180 kg veli-
kih gospodinjskih 
aparatov (VGA), 80 
kg hladilno-zamr-
zovalnih aparatov 
(HZA), 600 kg TV 
in ekranov, 900 kg 

malih gospodinjskih aparatov (MGA), 21 kg sijalk, 31 
kg baterij in 453 kg akumulatorjev. 

Same akcije se je udeležilo 271 občanov vseh treh ob-
čin, ki so skupaj oddali 8.331 kg odpadne električne in 
elektronske opreme. To pomeni, da so občani Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka v času akcije zbrali 0,70 
kg na posameznega prebivalca. 

Vsak, ki je prinesel katerokoli OEEO, odpadno sijalko 
ali odpadno baterijo, je z izpolnjenim kuponom 

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

sodeloval v nagradnem žrebanju, 
ki je potekalo 2. junija ob 12. uri v 
prostorih komunalnega podjetja. 

V občini Loški Potok so bili izžre-
bani naslednji nagrajenci:

 ■ Andreja Debevec, Mali Log 5, 
1318 Loški Potok, ki je prejela 
sekljalnik (smuti) 

 ■ Marija Mohar, Podpreska 17, 
1319 Draga, ki je prejela kom-
postnik

 ■ Anton Brežič, Retje 81, 1318 
Loški Potok, ki je prejel kom-
postnik

Vsem udeležencem akcije se organizatorja akcije Ko-
munala Ribnica d. o. o. in družba Zeos d. o. o. zahva-
ljujeta za dober odziv v upanju, da bomo skupaj nada-
ljevali s takimi in podobnimi akcijami tudi v prihodnje 
in s tem poskrbeli za lepše in boljše življenje vseh nas. 

Metka Dobovšek Jerbič
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NUJNA MEDICINSKA POMOČ RIBNICA
Nujna medicinska pomoč (NMP) je izvajanje nujnih 
ukrepov zdravnika in ekipe pri osebi, ki je zaradi bo-
lezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena 
oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v krat-
kem času lahko prišlo do take ogroženosti.

Služba NMP je namenjena bolnikom ali poškodovan-
cem v nujnih stanjih, ki jih določajo pravila obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja (103. člen). Namenjena 
je bolnikom oziroma poškodovancem, ki zdravniško 
pomoč potrebujejo takoj. Zato vas prosimo, da ambu-
lante ne obremenjujete po nepotrebnem in tako omo-
gočite bolnikom oziroma poškodovancem v nujnih 
stanjih, da so hitro in kvalitetno oskrbljeni.

NMP je organizirana 24 ur dnevno in se glede na 
zdravstveno stanje bolnika izvaja:

 ■ na terenu kot nujni obisk ekipe ali

 ■ v ambulanti nujne medicinske pomoči.

V okviru NMP imamo organizirano dežurno službo.

V službo NMP se vključujejo redno zaposleni splošni 
in družinski zdravniki, pediatri in koncesionarji.

Vrstni red obravnave bolnikov oziroma poškodovanih 
v ambulanti NMP ni vedno enak vrstnemu redu pri-
hoda, temveč sledi načelu nujnosti.

Nujna medicinska pomoč ni namenjena:

 ■ za zdravljenje stanj, ki niso nujna,

 ■ za predpisovanje zdravil, ki jih nekdo jemlje,

 ■ za izdajo napotnic za naročene preglede.

Med nujna in neodložljiva stanja praviloma ne sodijo:

 ■ prehladno obolenje, ki traja že dalj časa,

 ■ povišana telesna temperatura, ki traja manj kot 24 
ur, če niste vzeli še nobenega zdravila za znižanje 
temperature,

 ■ bolečina v ušesih pri otrocih brez povišane tempe-
rature in brez izcedka iz sluhovoda, ki traja manj 
kot en dan.

Med nujne in neodložljive storitve zagotovo ne sodijo:

 ■ odstranjevanje klopa,

 ■ izpiranje sluhovodov,

 ■ predpis postkoitalne kontracepcije,

 ■ predpis redne terapije,

 ■ izdaja napotnic za naročene preglede.

Če zahtevate pregled v ambulanti NMP ali hišni obisk 
za zdravstveno stanje, za katero zdravnik presodi, da 
ne spada v nujno zdravljenje, je taka storitev samo-
plačniška. Tudi zdravila, ki vam jih v takem primeru 
predpiše, se izdajo na beli recept in jih v celoti plačate 
sami.

KLIC V SILI 112
Povejte:

 ■ kdo kliče,

 ■ kaj se je zgodilo,

 ■ spol in starost bolnika oziroma poškodovanca,

 ■ število bolnikov oziroma poškodovancev,

 ■ naslov ali kraj dogodka,

 ■ kratek opis poti in telefon osebe, ki kliče,

 ■ potrebno prisotnost drugih služb (policija, gasilci 
…).

KAKO SE NAROČIMO NA OBISK PRI OSEB-
NEM ZDRAVNIKU?
Na obisk pri zdravniku se lahko naročimo po telefonu 
ali osebno ob obisku ali preko elektronske pošte.

 ■ Če potrebujemo zdravila, napotnico ali moramo na 
redno kontrolo, to planiramo vnaprej. Ker ne gre za 
nujno stanje, praviloma ne bomo naročeni isti dan. 
Na pregled bomo morali počakati nekaj dni.

 ■ Premislimo tudi, ali je res potrebno poiskati pomoč 
takoj ali pa lahko počakamo na naslednji dan.

 ■ Ko zbolimo ali že nekaj časa opažamo znake bolezni 
in se stanje kljub ukrepom bistveno ne izboljša, 
preverimo, kdaj zdravnik dela, in se naročimo za 
pregled.

 ■ Na preventivni pregled ste praviloma vabljeni, če 
takrat ne utegnete, pokličite in se dogovorite za 
ustreznejši termin.

OBVESTILO O LETNEM DOPUSTU 
ZDRAVSTVENE POSTAJE LOŠKI POTOK

V ČASU OD 18. 7. 2016 DO 12. 8. 2016 
BO ZDRAVSTVENA POSTAJA 

LOŠKI POTOK ZAPRTA.

NADOMESTNA ZDRAVNICA JE DR. IRENA 
ČEŠAREK V SODRAŽICI. (TELEFON 01/8366-433). 

Zdravstvena postaja Loški Potok
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NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI NA OBISKU PRI ŽUPANU

Osnovnošolsko izobraževanje se je petnajstega junija 
zaključilo za generacijo otrok, ki so bili rojeni 2001. 
leta. Od Loškega Potoka do Dragarske doline se jih je 
nabralo le petnajst. Bili so manjša generacija, a v vseh 
devetih letih šolanja povezani med seboj in vsestransko 
aktivni. Sodelovali so v gasilskih društvih naše občine, 
pri pevskem zboru, nekaj se jih je že vključilo v de-
kliški zbor Ave verum. Več učencev je vsa leta šolanja 
bralo za Bralno značko, nastopali so na kulturnih pri-
reditvah, tekmovali v znanju na različnih področjih in 
osvojili kar nekaj priznanj na regijski in državni ravni. 
Skratka, bili so uspešna generacija. Visok nivo znanja 
so pokazali tudi pri nacionalnem preverjanju znanja, 
saj so od državnega povprečja odstopali za okoli 12 % 
navzgor.

Zelo uspešnih je bilo šest učencev in ti so vsa leta šo-
lanja dosegli povprečje 4,51 in več. Po starem bi jih 
imenovali odličnjaki. To so: Gabrijel Bartol, Anja Car, 
Domen Debeljak, Veronika Knavs, Andraž Mohar in 
Aleksander Osvald. 

V torek, na prvi poletni dan, so bili povabljeni na dru-
ženje z županom v prostorih občine. Spremljala sva jih 
tudi ravnatelj in razredničarka. Predstavniki občinske 
uprave in g. župan Ivan Benčina so nas prijazno spre-
jeli. Po uvodnem pozdravu je g. župan čestital vsem 
šestim učencem za dosežek ob zaključku šolanja in 
jim podelil »zlato petko« in praktično darilo, ki jim bo 
prišlo prav pri nadaljnjem šolanju. In kot se za slove-
snost spodobi, jih je čakalo še eno presenečenje – torti-
ca s simbolno redovalnico. G. Vinko Košmerl je vse to 
tudi fotografiral. Ob prijetnem pogovoru z županom 
so učenci zase in za sošolce povedali, kako so se odlo-
čili za nadaljnje šolanje. Letošnji devetošolci so izbrali 
naslednje smeri: računalništvo, strojništvo, gimnazija, 
zdravstvena nega, slaščičarstvo, podjetniško-kmetij-
ski tehnik, mehatronika in avtoserviserstvo. Pogovor 
je nanesel tudi na možnosti štipendiranja in zaposlo-
vanja. Med mislimi je bila izrečena tudi tale: »Ko se 
izšolate, se vrnite v domači kraj in s svojim znanjem, 
delom prispevajte k razvoju kraja.«

Generacija 2001, pogumno in uspešno naprej v življe-
nje! 

Marija Košir

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 2015/2016
Šolsko leto je minilo neverjetno hitro. Za nas, strokovne 
delavce na šoli, verjetno še bistveno hitreje kot za učence, 
ki so ta čas že na bolj ali manj zasluženih počitnicah. 

To šolsko leto je šolo obiskovalo 130 otrok v Loškem Po-
toku in 6 na podružnični šoli v Podpreski. Najmanj v zad-
njih dvanajstih letih. Kako zaskrbljujoča so demografska 
gibanja v Loškem Potoku, smo zbrali in prikazujemo v 
spodnji tabeli.

Šol. leto Loški Potok Podpreska SKUPAJ

Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev

2004/2005 12 198 1 3 13 201

2005/2006 11 182 1 4 12 186

2006/2007 10 170 1 7 11 177

2007/2008 9 159 1 6 10 165

2008/2009 9 149 1 8 10 157

2009/2010 9 154 1 6 10 160

2010/2011 9 145 1 7 10 152

2011/2012 9 141 1 7 10 148

2012/2013 9 144 1 5 10 149

2013/2014 9 141 1 4 10 145

2014/2015 8 132 1 7 9 139

2015/2016 9 130 1 6 10 136
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Tudi generacija devetošolcev, ki je letos 15. junija zaklju-
čila osnovnošolsko izobraževanje, je ena manjših v zad-
njih letih. Šolo je zapustilo petnajst devetošolcev. 

In kako uspešni smo bili v preteklem šolskem letu? 

Uspehi k sreči niso odvisni samo od števila, pač pa tudi 
in predvsem od vloženega truda učencev, strokovnega in 
kakovostnega dela učiteljev pa tudi opore in skrbi njiho-
vih staršev. Vsi učenci so šolsko leto uspešno zaključili in 
vsi napredujejo v naslednji razred. Povprečna zaključna 
ocena na ravni šole je 4,2 in se izračuna na podlagi vseh 
zaključenih ocen predmetov, ki se številčno ocenjujejo 
od 3. do 9. razreda. Gre seveda za povprečne ocene tako 
obveznih predmetov kakor tudi neobveznih in obveznih 
izbirnih predmetov, ki se v šolskem letu izvajajo in si jih 
učenci izberejo. Slednji dodobra zvišujejo povprečno oce-
no, kar je pričakovano, saj si jih učenci izbirajo po lastni 
presoji in zanimanju. Nedvomno smo na tak uspeh lahko 
upravičeno ponosni. Povprečna ocena na ravni šole je go-
tovo eden od pomembnih pokazateljev kakovosti šole in 
šolskega dela. Drugi pokazatelj so dosežki na zunanjem 
preverjanju znanja – na tako imenovanem nacionalnem 
preverjanju znanja, krajše NPZ, ki je obvezno za učence 
6. in 9. razreda. V 6. razredu učenci pišejo nacionalni pre-
izkus iz matematike, slovenščine in prvega tujega jezika 
– angleščine. V 9. razredu pa iz matematike, slovenščine 
in tretjega predmeta, ki ga za posamezne šole predpiše na 
začetku šolskega leta resorni minister. Letos je bila to na 
naši šoli zgodovina.

Devetošolci so se odrezali odlično, saj so v povprečju 
dosegli skoraj 12 % boljši rezultat kot njihovi vrstniki v 
državi. 

povprečje, imajo do 9. razreda možnost in priložnost, da 
rezultat bistveno izboljšajo. Zgled so jim lahko letošnji 
devetošolci, ki so svoj rezultat, skoraj vsi, krepko izboljšali 
v primerjavi z rezultatom iz šestega razreda. Pustimo se 
ponovno presenetiti čez tri leta, v kolikor bo nacionalno 
preverjanje tudi v bodoče izvajano v tej obliki in primer-
ljivo. Vsi statistični in grafični prikazi so dostopni tudi na 
šolski spletni strani.

Poleg učnega uspeha in dosežkov na nacionalnem 
preverjanju so izjemnega pomena tudi dosežki na 
tekmovanjih v znanju. Vsa leta sodelujemo na mnogih 
razpisanih tekmovanjih in dosegamo lepe rezultate. 
Letošnji pa so še posebej dobri, saj so učenci dosegli 
številna bronasta in srebrna priznanja, poleg tega pa sta 
dva učenca dosegla tudi tri zlata priznanja. To sta Urška 
Turk, ki si je prislužila zlato priznanje iz slovenščine 
in zgodovine, in Tilen Anzeljc z zlatim priznanjem iz 
zgodovine. Ob tako majhnem številu učencev na naši šoli 
je to izjemen dosežek.

Dragi »Potočani«! Nedvomno lahko z veseljem gledate 
na dosežene rezultate in se zavedate, da imate v svojem 
okolju dobro šolo, ki opremlja vaše otroke predvsem z 
uporabnim znanjem in veščinami. Dobre šole ni brez 
dobrih in predanih učiteljev. In te v naši šoli imamo.

Devetošolcem vsekakor iskrene čestitke za dosežke 
na letošnjih nacionalnih preizkusih znanja. Kljub 
vzpodbudnim rezultatom, ki so v povprečju precej boljši 
od državnega, pa velja razmislek vsem, ki lahko karkoli 
prispevajo k spremembam v smeri, da znanje ponovno 
postane vrednota številka ena na lestvici vrednot. Šola 
znanje nudi in ponuja. Le vzeti si ga morajo učenci. Starši 
pa jim pri tem pomagajte.

Šest devetošolcev, ki so vseh devet let dosegali odlične 
rezultate, je 21. tega meseca sprejel in nagradil v svojem 
uradu tudi župan občine Loški Potok g. Ivan Benčina. 

Naši učenci so, kot je bilo omenjeno že prej, celo šolsko 
leto sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju. Njiho-
ve letošnje dosežke objavljamo tudi v občinskem glasilu. 
Prav je, da jim tudi na tak način namenimo pozornost, ki 
si jo zaslužijo, in jim čestitamo.

MATEMATIKA – tekmovanje Kenguru za Vegovo pri-

znanje

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Tia Gerželj Lavrič, Nik Kordiš, Lana Lavrič, Tia Mišič, 1. 

razred

Nik Cimprič, Lovrenc Levstik, 2. razred

Nastja Bambič, Patrik Kordiš, Urška Lavrič, Maks Levstek, 

Gaja Starc, 3. razred

Hana Anzeljc, Kaja Lavrič, 4. razred

Loti Debeljak, Alina Šega, 5. razred

Ajda Lavrič, 6. razred

Lovro Debeljak, Sara Šega, 7. razred

Tadej Anzeljc, Tilen Anzeljc, Gala Bartol, 8. razred

Anja Car, Domen Debeljak, Aleksander Osvald, 9. razred 

Slika in statistika povesta vse. Devetošolci so svoje delo 
opravili z odliko.

Šestošolcem ni šlo tako dobro, saj so dosegli v povpre-
čju malenkost nižji rezultat kot njihovi vrstniki v državi. 
Čeprav gre za manj kot 1 % in so maloštevilen razred, saj 
jih je vsega skupaj 10 in vsak spodrsljaj močno vpliva na 
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ŠOLA

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:

Loti Debeljak, 5. razred

Sara Šega, 7. razred

Domen Debeljak, 9. razred

FIZIKA – tekmovanje za Stefanovo priznanje

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Tilen Anzeljc, Emil Cimprič, Klemen Kordiš, Nadja Kor-

diš, Urška Turk, 8. razred

Domen Debeljak, Andraž Mohar, Aleksander Osvald, 

Pika Pavlič, 9. razred

SLOVENŠČINA – tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Maša Kordiš, Jan Košmerl, Žana Košmerl, 2. razred

Vanesa Balantič, Lina Poje, Gaja Starc, 3. razred

Ida Košmerl, Kaja Lavrič, 4. razred

Loti Debeljak, Nika Košmerl, Alina Šega, 5. razred

Saša Turk, 6. razred

Sara Šega, 7. razred

Urška Turk, 8. razred

Anja Car, Domen Debeljak, Veronika Knavs, 9. razred

Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju:

Urška Turk, 8. razred

Zlato priznanje na državnem tekmovanju:

Urška Turk, 8. razred

GEOGRAFIJA

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Tilen Anzeljc, Klemen Kordiš, Petra Košmrlj, Urška Turk, 

8. razred

Anja Car, Klavdija Osvald, Pika Pavlič, 9. razred

Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju:

Anja Car, 9. razred

ANGLEŠČINA

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Gabrijel Bartol, Domen Debeljak, Veronika Knavs, Ale-

ksander Osvald, 9. razred

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:

Domen Debeljak, 9. razred

ZGODOVINA

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Tilen Anzeljc, Urška Turk, 8. razred

Domen Debeljak, Pika Pavlič, 9. razred

Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju:

Tilen Anzeljc, Urška Turk, 8. razred

Pika Pavlič, 9. razred

Zlato priznanje na državnem tekmovanju:

Tilen Anzeljc, Urška Turk, 8. razred

KEMIJA – tekmovanje za Preglovo priznanje

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Tilen Anzeljc, Urška Turk, 8. razred

POZNAVANJE SLADKORNE BOLEZNI

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: 

Gala Bartol, Urška Turk, 8. razred

Veronika Knavs, Klavdija Osvald, Kristjan Samsa, Ale-

ksander Osvald, 9. razred

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:

Klavdija Osvald, 9. razred

RAČUNALNIŠTVO – tekmovanje Bober

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Kaja Lavrič, 4. razred

Jan Debeljak, 5. razred

Anita Križ, 7. razred

Tilen Anzeljc, Maj Žveglič, 8. razred

Gabrijel Bartol, Domen Debeljak, Aleksander Osvald, 

Jaka Turk, 9. razred

VESELA ŠOLA

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

Vida Cimprič, Erika Debeljak, Nina Knavs, Ines Lavrič, 

Sašo Levstik, 4. razred

Loti Debeljak, Nadja Košmrlj, Nika Košmerl, Klara 

Lavrič, Lana Mohar, Alina Šega, 5. razred

Ajda Lavrič, Saša Turk, Katja Lavrič, 6. razred

Gala Bartol, Petra Košmrlj, Pia Ana Gorza, 8. razred

Marija Debeljak, Anja Car, Veronika Knavs, 9. razred

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:

Erika Debeljak, 4. razred

Klara Lavrič, 5. razred

Ajda Lavrič, 6. razred

Anja Car, Veronika Knavs, 9. razred

Janez Mihelič, ravnatelj
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Konec maja so potekale v Loškem Potoku 
terenske vaje študentov 2. letnika geografije 
na ljubljanski Filozofski fakulteti. Bilo je 
zelo pestro, tako podnevi, ko so se skupine 
razkropile po Loškem Potoku, kot v večernih 
urah, ko so potekali predstavitve in predavanja 
ter živahne razprave o tekočih zadevah z 
domačini. 

Prvi dan, v ponedeljek, smo v Kulturno-
turističnem centru priredili dobrodošlico. 
Župan Ivan Benčina je pozdravil študente, ki 
so povsem napolnili dvorano centra. V šali 
je poudaril, da se je z njihovo prisotnostjo 
vsaj za nekaj dni korenito izboljšala starostna 
struktura prebivalstva občine. Pozdravil 
je tudi mentorje, ki so se odločili za Loški 
Potok, saj bo na ta način tudi občina pridobila 
več informacij o geografskih značilnostih 
območja, ki bodo po opravljenih dveletnih 
terenskih vajah objavljene v zborniku. Blanka Bartol 
je predstavila glavne značilnosti občine Loški Potok, 
lego, prebivalstvo, poselitev, rabo prostora ter krajinske 
značilnosti. Z ljudsko pesmico Vsaki potok teče, samo 
Loški Potok ne je ponazorila, zakaj določenih imen ne 
gre razumeti kot dobesedni opis krajev. 

Članice potoškega društva upokojencev, Povasjenke, 
pa so zapele potoško hvalnico dr. Antona Debeljaka 
Moj sončni Loški Potok ter udeležencem predstavile 
običaje in značilnosti v domači govorici, pesmih in 
skečih, ki jih je pripravila Fani Debeljak. Fani in Marija 
Slavec sta skeče tudi izvirno uprizorili. Članice Turi-

23.–26. MAJ 2016 – TERENSKO DELO ŠTUDENTOV 
GEOGRAFIJE V LOŠKEM POTOKU

LOKALNE NOVICE

zlasti domačinom. Obe sta bili posebno doživetje, saj 
sta v sliki in besedi predstavili številne zanimivosti. 
Prvo je predstavilo glavne značilnosti Kalifornije, 
dežele presežkov, od zgodovinskega razvoja do 
naravnih značilnosti, visokoraslih sekvoj, ki dosegajo 
tudi preko 100 m višine, gigantskih dreves mamutovcev 
ter doline smrti in tehnoloških mest na zahodni obali. 
Pot okoli sveta pomeni za marsikoga nedosegljive 
sanje, tako finančno kot časovno. Prof. Natek je pot, 
dolgo 84 000 km, dvakrat daljšo, kot je obseg zemlje 
na ekvatorju, opravil v približno pol leta. Potoval je z 
javnim prevozom, z letali, vlaki, avtobusi, ladjami, na 
poti iz Trsta do Ljubljane pa je morala priti ponj žena, 
saj možnosti javnega prevoza na tej relaciji praktično 
ni. Iz Slovenije je odšel na vzhod in se vračal preko 
ZDA. Na tej poti se je srečal z različno razvitostjo držav 
ter raznolikimi kulturami in navadami ter zanimivimi 
naravnimi fenomeni. 

V sredo se je ekipa študentov geografije pomerila v 
malem nogometu z izbrano vrsto Loškega Potoka 
pod vodstvom koordinatorja Toma Lavriča. Odlična 
uigranost in nogometne veščine potoškega moštva so 
vodile do zmage, a geografi so se ob podpori navijačev 
dobro borili in na koncu iztržili rezultat 17 : 5. 

Mentorji in študenti so se zahvalili za prijetno vzdušje 
in pozornost, ki so je bili deležni, ter možnosti, da se 
o značilnostih pogovorijo tudi z domačini. Zahvala 
za to gre vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi navedenih 
aktivnosti, in vsem, ki ste se odzvali povabilu k udeležbi 
na dogodkih. 

Blanka Bartol
TD Loški Potok

stičnega društva Loški Potok so pripravile pogostitev 
z nekaterimi značilnimi domačimi sladicami, kvašeno 
krompirjevko, kolački, kravajčki. 

V torek in sredo sta mentorja Blaž Repe in Karel Natek 
pripravila predavanji o Kaliforniji in potovanju okoli 
sveta, ki sta bili namenjeni ne le študentom, temveč 

Ekipi študentov geografi je in KMN Vodnar Loški Potok
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Že nekaj mesecev slovensko javnost razburja 
odvzem nesrečnih koroških fantkov starim 
staršem. Cel postopek je, kljub številnim po-
skusom obravnav na odborih parlamenta, še 
vedno nepojasnjen. Ne pristojna ministrica 

Anja Kopač Mrak, ne njene službe, ne inšpekcija, ne varuh, 
ne najeta stroka niso uspeli z ničimer pojasniti te nečloveške 
odločitve, zato smo poslanci SDS vložili predlog za razreši-
tev ministrice (interpelacijo).
Že po vloženi interpelaciji je tudi Upravno sodišče odločilo, 
da je bila »zaplemba« otrok starim staršem nezakonita, in 
temu je dan pred interpelacijo pritrdilo še Vrhovno sodišče. 
Zato je toliko bolj nerazložljivo, zakaj otroka nista bila takoj 
vrnjena v svoje domače oz. družinsko okolje. Še več, starim 
staršem se še vedno, že več mesecev, preprečujejo celo stiki z 
otrokoma in ne vesta niti tega, pri katerih rejnikih sta otro-
ka. Trma in brezčutnost SD-jeve ministrice, pristojnih CSD-
-jev in t. i. stroke sta neverjetni. Kot da uživajo v mučenju 
starih staršev. Ob skrivanju otrok pa nas ministrica in stroka 
razveseljujeta še s trditvami, da se otroka dobro počutita. 
Ob vsem tem pa nas s politikantskimi sprenevedanji »razve-
seljuje« še koalicija s svojim šefom Cerarjem na čelu. Enkrat 
razmišljajo, kaj bodo storili in kakšni so pogoji za podporo 
ministrici, potem se malo povlečejo nazaj. Potem stopi na 
sceno Cerar in javno pove, da koalicija ministrico Anjo Ko-
pač Mrak pri teh ravnanjih podpira. Že čez kakšno uro pa 
DeSUS sporoči, da ministrice ne podpira in da bodo podprli 
njeno razrešitev. Za njimi pa se oglasi še Cerar in sporoči, 
da bodo v SMC ponovno razmislili o podpori ministrici. 
Neresna, nepotrebna in ničemur podobna ravnanja obla-
stnikov. Sicer bi moralo biti stališče DeSUS že zdavnaj jasno. 
Če se hvalijo, da so njihova glavna volilna baza upokojenci, 
torej večinoma stari starši, potem bi morali takoj zahtevati, 
da se otroka vrneta v svoje dosedanje družinsko okolje, torej 
k starim staršem. Še posebej, ker je nedvoumno, da je bila ta 
uradniška kraja otrok neetična, nemoralna, skregana z zdra-
vo pametjo, nenazadnje pa tudi nezakonita in neustavna. In 

Petindvajset let že govorimo, da so se slovenskemu narodu 
izpolnile sanje, ko nam je uspelo ustvariti samostojno in 
neodvisno državo. Pa so se naše sanje res uresničile? – So! 
To samostojno državo zares imamo. Sedaj pa jo moramo 
sami voditi, organizirati, financirati in tudi odgovarjati za 
posledice naših ravnanj. Krivde za neuspehe ali stranpoti ni 
mogoče prevaliti na zunanje sovražnike, ampak jo moramo 
Slovenci pripisati kar nam samim. Zdi se, da se prav zaradi 
nesposobnosti priznanja lastnih napak vrtimo v krogu in 
ne uspemo narediti koraka naprej. A napredek bomo do-
segli takrat, ko bomo vsak izmed nas kot posameznik, vse 
veje oblasti in oba politična pola najprej pri sebi ugotovili, 
kaj delamo narobe, potem pa tudi ustrezno spremenili svoja 
ravnanja.
Ker imamo le eno domovino, ne smemo nad njeno usodo 
nikoli obupati, pač pa iskati rešitve za izboljšanje situacije. 
Tudi danes je potrebno sanjati in vedeti, kaj želimo v Slove-
niji uresničiti v prihodnosti. Če bomo vedeli za cilj, bomo 
iskali tudi prave poti, da ga dosežemo. V NSi se zavedamo, 
da se je potrebno že danes pripraviti na probleme, s katerimi 
bomo soočeni šele čez nekaj let. Staranje prebivalstva in ne-
kateri drugi demografski trendi jasno kličejo po strukturnih 
reformah na področju trga dela, zaposlovanja, pokojninske-

INTERPELACIJA MINISTRICE ANJE KOPAČ MRAK

DA BI SE VESELJE DO ŽIVLJENJA V SLOVENIJI POTROJILO 

IZ POSLANSKIH PISARN

predvsem v škodo otrok. Z nedvoumno obrambo ustavno 
in zakonsko varovanih družinskih pravic bi DeSUS lahko 
v koaliciji takoj dosegel vrnitev otrok k starim staršem. Pa 
tega ni zahteval.
Tako pa smo bili, žal, tudi tu priča preigravanjem in izsilje-
vanjem znotraj Cerarjeve koalicije. SMC, DeSUS in SD se 
v aferi koroški dečki pogajajo o vsem mogočem, izsiljujejo 
eden drugega, se prepirajo za drobtinice, prizadeti otroci in 
stari starši pa trpijo. Vse to so tedne počeli na očeh javnosti. 
Zaradi te velike svinjarije je odstopil nedavno imenovani 
SD-jev direktor CSD Slovenj Gradec, Jurij Šumečnik. Naj-
brž zato, da bi obranil ministrico. A ministrica je objektivno 
in subjektivno odgovorna in na glasovanju je le malo manj-
kalo, da bi jo razrešili. Ministrice niso podprli niti vsi po-
slanci SD niti SMC, saj je bilo proti razrešitvi le 38 glasov, za 
razrešitev pa 43. Le trije premalo.
Sicer pa bi morala biti ministrica Anja Kopač Mrak zame-
njana že davno prej, saj ima samo v tem kratkem Cerarje-
vem mandatu kar dolgo serijo neuspešnih projektov. Odsto-
pljenemu direktorju CSD Slovenj Gradec je dala soglasje k 
imenovanju, čeprav ni izpolnjeval pogojev. Popolnoma ne-
uspešen projekt so t. i. vrednotnice, ki znatno več stanejo 
kot prinašajo koristi. Prav tako ji je padla shema socialnih 
subvencij za plačilo stroškov za socialno ogrožene. Veliko 
težav je tudi pri izvajanju štipendijske sheme, pri otrocih s 
posebnimi potrebami in dolgotrajni oskrbi starejših in tudi 
pri veliki večini drugih področij, ki jih pokriva to ministr-
stvo. V času Pahorjeve vlade pa je kot državna sekretarka na 
tem ministrstvu sooblikovala tudi rešitev, ko so morali upra-
vičenci do socialnovarstvenih prejemkov vpisovati hipoteke 
na premoženje, s čimer je udarila predvsem po kmetih in 
podeželju. Žal se to ni zgodilo.
Ni pa veliko upanja, da bi bil njen naslednik kaj veliko bolj-
ši. Mentaliteto te koalicije, ki jo krojijo predvsem kršitelji 
ustave, zakonov, etičnih načel, zaščitniki privilegijev starih 
struktur, je moč zamenjati le na volitvah.

Jože Tanko, poslanec SDS

ga sistema, zdravstva itd. Krščanski demo-
krati smo tako že pripravili nekatere reforme 
in konkretne rešitve za nastale probleme, na 
žalost pa smo v opoziciji in je realizacija na-
ših predlogov odvisna od dobre volje koali-
cije.
Ko gledam otroke, še posebej pa svoje vnuke in mladino, 
si sama največkrat iskreno želim, da bi mladi imeli prilož-
nost za delo, da bi država spodbujala podjetnost in mala 
družinska podjetja, da bi ljudje prejemali pošteno plačilo 
za opravljeno delo in da bi upokojenci prejemali dostojno 
pokojnino. V Sloveniji prihodnosti si želim, da bi število ro-
jenih otrok naraščalo in bi se narod spet naravno obnavljal, 
družina pa bi postala tista vrednota, ki bi jo mladi postavljali 
pred kariero in potovanja. Sanjam tudi o tem, da bi se ve-
selje do življenja v Sloveniji podvojilo ali potrojilo, Slovenci 
doma, po svetu in v zamejstvu pa bi bili zelo ponosni na 
svojo domovino. Iskrene čestitke vsem ob petindvajsetletni-
ci izpolnitve največjih sanj našega naroda. Delajmo skupaj, 
odgovorno in z upanjem, da se Slovenija čim bolj približa 
tudi drugim sanjam!

Ljudmila Novak, poslanka in predsednica NSi
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ČEBELARSTVO

KAKOVOST PRIDELKA IN USPEH ČEBELARJEV TEMELJITA 
NA IZOBRAŽEVANJU
Ko je govora o čebelah in čebelarstvu, je pogosto možno 
slišati oznako, da je čebelarstvo poezija kmetijstva. 
Kaj točno je mišljeno s tem, da je čebelarstvo kot ena 
izmed kmetijskih panog »poezija«?

Poskusimo ponuditi nekaj odgovorov na to vprašanje. 
Izmed možnih razlogov so gotovo raznoliki čebelji pri-
delki, ki jih čebelarju nudi ena sama žival – čebela, oči-
tna drugačnost čebel od ostalih živali v kmetijstvu, nje-
no brenčanje kril, ki je prijetna melodija čebelarjevim 
ušesom, nepredvidljivost čebelarskega uspeha v posa-
mezni sezoni in podvrženost številnim dejavnikom, ki 
vplivajo na uspeh, ki se pozna na kakovosti in količini 
pridelka ter ohranitvi zdravih čebeljih družin. Jasno 
postaja, da to ni povsem »lahkotna« poezija. Čebelar-
stvo je poezija tudi zaradi številnih izzivov in neznank, 
ki terjajo več čebelarjeve pozornosti, sposobnosti ra-
zumevanja, predvidevanja, pravilnega in pravočasnega 
odzivanja. Ključnega pomena je torej znanje. Znanje, 
pridobljeno tako iz praktičnih izkušenj kot iz izobra-
ževanja, je tisto, ki čebelarju omogoči uspeh.

Številni izkušeni čebelarji z več let prakse, ki so doži-
veli neuspehe in tudi predvsem uspeh, pravijo, da o 
čebelah pravzaprav ne vedo ničesar. Ne gre za manko 
znanja, ampak za realistično ponižnost pred poezijo 
čebelarstva. Znan je tudi t. i. »začetniški sindrom« če-
belarjev, ki imajo komaj nekaj let izkušenj in so prepri-
čani, da so popolnoma obvladali čebelarjenje. Sindrom 
običajno izzveni po nekaj letih in bridkih izkušnjah, ki 
prinesejo streznitev, ki pa čebelarja, če ne obupa, po-
pelje na pot vseživljenjskega učenja. Sad neuspehov je 
zavedanje, da ne vemo ničesar oz. zagotovo še premalo 
in da je potrebno izobraževanje. Modrost, na kateri je 
mogoče zgraditi uspeh, je torej Sokratova misel: »Vem, 
da nič ne vem.«

Ena izmed vrhunskih slovenskih čebelarjev, čebelarska 
mojstrica Marija Sivec, predavateljica in mentorica če-
belarskega krožka, o tem pove naslednje: »Pri čebelah 
je tako, da potrebuješ zelo veliko znanja, ne moreš začeti 
kar tako, potrebno je izobraževanje, da začetnik sploh 
spozna, s čim se bo ukvarjal. Če hočeš biti čebelar, moraš 
biti priden za delo, moraš biti resen, moraš biti vztrajen, 
moraš biti pripravljen na to, da boš delal napake in na-
pake popravljal, da se boš izobraževal. Jaz sem že tride-
set let čebelar, izobražujem mlajše od sebe, pa še vedno 
grem na predavanja svojih kolegov, še vedno prisluhnem 
kolegom čebelarjem, ker še vedno ne vem vsega.«

Velika večina slovenskih čebelarjev deli to prepričanje 
z go. Sivec. To se pozna v redni in številčni udeležbi 
na čebelarskih izobraževanjih, ki so na razpolago če-
belarjem po vsej Sloveniji. Izobraževanja za čebelarje 
potekajo v organizaciji čebelarskih društev, institucij, 
ki delujejo na področju čebelarstva, npr. Kmetijski 
inštitut Slovenije, Nacionalni veterinarski inštitut pri 
Veterinarski fakulteti idr., predvsem pa v organizaciji 
krovne čebelarske organizacije Čebelarske zveze Slo-
venije (ČZS).

Na Čebelarski zvezi Slovenije organiziramo številna 
predavanja, delavnice, seminarje in tečaje na različne 
teme, ki se tičejo čebelarstva, od oskrbe čebeljih dru-
žin, apitehničnih ukrepov, smernic dobrih higienskih 
navad pa vse do čebelarskega turizma in medene ku-
linarike. Poleg tega smo v zadnjih nekaj letih izdali 
več strokovnih čebelarskih knjig in brošur, iz katerih 
se čebelarji poučijo o marsičem. Mesečno že 118. leto 
zapored neprekinjeno pod istim imenom izhaja gla-
silo Slovenski čebelar. Na razpolago za svetovanje so 
čebelarjem tudi svetovalci specialisti in terenski sve-
tovalci, ki delujejo pri Javni svetovalni službi v čebe-
larstvu. Navsezadnje lahko čebelarji številne koristne 
informacije, filme, gradiva pridobijo na spletni strani 
ČZS www.czs.si.

Na ČZS smo v preteklih letih največ poudarka name-
nili usposabljanju čebelarjev iz Smernic dobrih hi-
gienskih navad v čebelarstvu na osnovi sistema HA-
CCP, po katerih čebelarji lahko pridelajo varne čebelje 
pridelke vrhunske kakovosti, za katere so produktno 
odgovorni. V obdobju 2009–2016 je bilo izvedenih 
po vsej Sloveniji več kot 350 usposabljanj iz Smernic 
dobrih higienskih navad (osnovnih in obnovitvenih), 
udeležilo pa se jih je skupaj preko 11.000 udeležencev, 
ki so brezplačno prejeli knjigo Smernice dobrih higi-
enskih navad v čebelarstvu (http://www.czs.si/content/
X3). Posledica tega so poleg doseganja visokih higi-
enskih standardov med drugim tudi vrhunski rezultati 
na ocenjevanjih medu.

Nadaljevalni tečaj za čebelarje začetnike v Velikih Laščah pod 
vodstvom Braneta Borštnika.
Foto: arhiv ČZS
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ČEBELARSTVO

Z usposabljanji smo se odzvali tudi na pereč problem 
čebelarstva – varoje. Varoje so se v Sloveniji pojavile v 
začetku 80. let in od takrat ogrožajo zdravje in obstoj 
čebeljih družin. Čebelarje usposabljamo, kako lahko 
varoje ohranijo pod nadzorom s pomočjo tehnoloških 
ukrepov oz. t. i. apitehničnih ukrepov, s katerimi se 
brez uporabe zdravil zmanjšuje število škodljivih varoj 
v čebelji družini. Večina slovenskih čebelarjev je preje-
la knjigo z naslovom Varoja, čebela, čebelar, kjer so ti 
postopki opisani skupaj z ostalimi načini zdravljenja 
z uporabo sonaravnih sredstev, ki ne znižujejo kako-
vosti čebeljih pridelkov ali jih onesnažijo. V obdobju 
2009–2015 je bilo po vsej Sloveniji izvedenih preko 
200 usposabljanj iz apitehničnih ukrepov, udeležilo pa 
se jih je preko 7500 udeležencev.

Zgodba o uspehu so tudi tečaji za čebelarje začetnike, 
ki jih v sedanji obliki izvajamo od leta 2009 dalje in 
se jih je do sedaj udeležilo preko 3000 čebelarjev za-
četnikov. Posledica začetnih tečajev je zvišano vstopno 
znanje ob pričetku čebelarjenja. Ugodno pa so vplivali 
tudi na starostno strukturo v čebelarstvu z znižanjem 
povprečne starosti slovenskih čebelarjev pod 60 let. Po 
vsej Sloveniji smo jih v tem času izpeljali že 64. Zani-
mivo pri vsem tem pa je, da kljub številnim izvedbam, 
v povprečju sedem začetnih tečajev na leto, povpraše-
vanje še vedno presega vpisne zmožnosti. Kljub vsemu 
je to pozitiven podatek, saj nakazuje, da je ljudem mar 
za okolje in obstoj čebel in da prihodnost čebelarstva 
in z njim slavne tradicije ter zagotavljanja ekosistem-
ske storitve opraševanja po vsej Sloveniji ter navse-
zadnje oskrba s kakovostnimi čebeljimi pridelki in 
prehranska varnost v naši domovini ni ogrožena. Ne 
preseneča torej dejstvo, da je ravno iz Slovenije prišla 
pobuda za razglasitev svetovnega dne čebel pri Orga-
nizaciji združenih narodov. Ker postopki za razglasitev 
potekajo brezhibno, si obetamo razglasitev konec leta 
2017, prvo praznovanje pa 20. maja 2018.

Na ČZS se izobraževanja čebelarjev lotevamo sistema-
tično. Vseživljenjsko, od vrtca dalje. Vertikala se prične 
z akcijo medeni zajtrk, ki poteka po številnih vrtcih in 
osnovnih šolah in katere namen je predvsem ozavestiti 
otroke o pomenu čebel. Na osnovnih in srednjih šolah 
deluje v Sloveniji preko 160 čebelarskih krožkov, ki jih 
obiskuje preko 3000 otrok. Znanje o čebelah učenci iz-
popolnjujejo tudi na dnevih dejavnosti in aktivnostih 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Poleg že omenjenega začetnega tečaja od letos dalje nu-
dimo tudi nadaljevalni tečaj za začetnike. Od uvedbe 
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) dalje 
obstaja tudi poklicni standard za poklic čebelarja. Na 
ČZS izvajamo svetovalne postopke za pridobitev NPK 
čebelar. S številnimi predavanji pokrivamo različne 
teme v vsebinskih sklopih, kot so: biologija čebel, tehno-
logija čebelarjenja, vzreja, čebelje paše, čebelji pridelki 
in izdelki, zagotavljanje kakovosti čebeljih pridelkov ter 
podjetništvo in trženje. Z večurnimi (5–15 ur) seminar-
ji na določene teme nudimo bolj zaokroženo in celovito 
znanje o tej temi, tako teoretično kot praktično. Vrhu-
nec čebelarske izobraževalne vertikale je izobraževanje 
za pridobitev naziva čebelarski mojster.

Tečaj za čebelarje začetnike na Brdu pri Lukovici.
Foto: MB

Kandidati za čebelarske mojstre pri polaganju izpitov - praktični del.
Foto: MB

Vrhunec izobraževanja čebelarjev na letni ravni pa je 
državni čebelarski posvet z nazivom ApiSlovenija, ki 
poteka v Celju z vzporednim čebelarskim sejmom. 
ApiSlovenije se vsako leto udeleži več tisoč čebelarjev. 
Na posvetu lahko prisluhnejo najnovejšim strokovnim 
dognanjem najboljših predavateljev iz Slovenije in sveta 
kot tudi predstavitvam lastne prakse izkušenih čebelar-
jev. Nadejamo se, da bi v letu 2021 v Celju potekal tudi 
kongres svetovne čebelarske organizacije Apimondija, 
za izvedbo katerega smo kandidirali nedavno.

Slovenski čebelarji se zavedajo pomembnosti izobraže-
vanja, ki je eden od glavnih smotrov društvenega po-
vezovanja v čebelarska društva in zveze. Z vseživljenj-
skim učenjem skrbijo, da se jim šum čebel ne sprevrže 
v žalostno poezijo.

Marko Borko, vodja izobraževanja in 
usposabljanja pri Čebelarski zvezi Slovenije
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VAŠ VRT

SPOMLADANSKE POZEBE

CEPLJENJE ZELENJADNIC

PARADIŽNIK (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.)

Vdor hladnega polarnega zraka v spomladanskem času 
predstavlja splošen problem v kmetijstvu, ki se občasno 
pojavlja v našem klimatskem pasu. Takšno stanje je bilo 
tudi letošnjo pomlad, posledica tega pa je bila pozeba na 
nekaterih sadnih vrstah in vrtninah.
Izpostavljenost cvetnih brstov in odprtih cvetov je bila 
ob vdoru hladnega zraka velika, saj je fenološki razvoj v 
toplih dneh pred tem napredoval, zato je bilo večje šte-
vilo cvetov v ranljivejših fazah fenološkega razvoja. Več 
je bilo že odprtih cvetov in mladih plodičev, ki so pre-
cej bolj občutljivi na nizke temperature zraka kot cvetni 
brsti v zgodnejših fazah razvoja. Izpostavljenost sadne-
ga drevja pozebi je bila letos zelo velika zaradi izjemno 
zgodnjega cvetenja, ki je bilo posledica previsokih tem-
peratur zraka, ki so vzpodbudile prezgodnjo aktivacijo 
spomladanske rasti. Ocenjujemo, da je sadno drevje na 
splošno zacvetelo bolj zgodaj kot normalno. 
Glede na sadno vrsto in sorto so razvojne faze cvetnih 
brstov različno občutljive na nizke temperature zraka. 
Pri jablanah zaprti cvetovi pozebejo pri –3,8 °C, pol-
no cvetoče rastline pri –2,2 °C in mladi plodiči že pri 
–1,7 °C. Kjer so občutljive razvojne faze cvetnih brstov 
sovpadle s kritičnimi temperaturami zraka, je cvetove 

Med pestro izbiro zelenjavnih sadik lahko izberemo 
tudi cepljene rastline. Največ je cepljenih paradižnikov, 
paprik, kumar, jajčevcev, lubenic in melon. Cepljene sa-
dike kupujejo vrtičkarji, profesionalni pridelovalci pa 
zaenkrat še v manjši meri. Zakaj kupiti cepljene sadike?
Pri intenzivni pridelavi paradižnika v rastlinjaku pogos-
to pozabimo na kolobar. Ponavljajoče sajenje iste kultu-
re omogoča razvoj bolezni in škodljivcev. Posebej ne-
varne so talne glive iz rodu Fusarium in Verticilium, ki 
lahko povzročijo popolno uničenje posevkov, proti njim 
pa nimamo uspešnega varstva. Poleg gliv so nevarne 
tudi talne nematode, proti katerim prav tako nimamo 
uspešnega varstva. Najpomembnejši razlog za cepljenje 
plodovk je ravno odpornost podlag na talne bolezni in 

Paradižnik spada v družino razhudnikovk (Solanaceae) 
in izhaja iz Južne Amerike. V Evropo so ga prinesli v 16. 
stoletju. V začetku so se ga izogibali, ker da je strupen 
zaradi intenzivno rdeče barve. Šele v 18. stoletju so ga 
začeli gojiti za prehrano. Ljubitelji paradižnikov vzgajajo 
na tisoče različnih tipov in sort paradižnikov. Paradižni-
ki so rumeni, oranžni, zlato rumeni, skoraj beli, bakreni, 
rjavi, rdeče oranžni, rumeno zeleni in seveda različno 
rdeči. Lahko so majhni kot češnja ali kilogramsko veliki. 
Lahko so okrogli, podolgovati, hruškasti. Po okusu so 
lahko kisli ali sladki.
Paradižnik je toplotno zahteven, zato poteka pridelava 

uničila pozeba. Preživelost cvetov je tudi vrstno in sor-
tno pogojena. Odvisna je tudi od postopnosti cvetenja, 
zaradi katerega so na drevesu lahko hkrati cvetni brsti v 
različnih fazah razvoja, ki lahko preživijo različne tem-
perature zraka. Izpostavljenost nizkim temperaturam je 
bila odvisna tudi od mikrolokacije, škoda je bila prav 
gotovo večja v dolinskih in kotlinskih legah, kamor se je 
stekal hladen zrak. 
Med vrtninami so nizke temperature uničile tiste po-
ganjke špargljev, ki so bili nad zemljo, naslednji poganj-
ki, ki so še bili pod zemljo, so ostali nepoškodovani. 
Mlade sadike korenčka prenesejo tudi do –5 °C, prav 
tako rdeča pesa prenese –3 °C do –4 °C. Kapusnice, kot 
so zgodnje zelje, cvetača in brokoli, je v takšnih prime-
rih dobro prekriti z vlaknino, prav tako prekrijemo so-
lato, ki pa ni občutljiva na nizke temperature. Na zmrzal 
so zelo občutljive bučnice in fižol, vendar se te kulture 
sadijo na prosto šele v maju. Mlade rastlinice krompirja 
pomrznejo že pri –2 °C ali –1 °C, vendar takšen krom-
pir odžene nove poganjke, na kar se posledično zasnuje 
veliko gomoljev, ki so praviloma bolj drobni. O pozebi 
krompirja pa so imeli naši predniki že veliko različnih 
izkušenj … 

škodljivce. To ne pomeni, da so paradižniki odporni na 
paradižnikovo plesen (Phytophtoro infestans), ampak le 
na talne glive. Pogosto so kupci razočarani nad naku-
pom, ker pričakujejo, da cepljen paradižnik ne propa-
de zaradi plesni. Paradižnikova plesen se širi s trosi, ki 
padejo na omočen list, in vlaga omogoča kaljenje spore 
in prodiranje glivičnih hif v globino lista paradižnika. 
Nakup cepljenih paradižnikov je zato bolj ekonomičen 
pri dolgotrajni intenzivni pridelavi v rastlinjaku. Za 
podlago izberemo odporne in bujno rastoče podlage 
z globokimi koreninami. Močne korenine omogočajo 
bujnejšo rast cepljene rastline in manjšo občutljivost na 
strese. Dobra podlaga omogoča tudi daljšo rastno dobo 
in spet večjo ekonomičnost pridelave. 

sadik in tudi kasnejša pridelava v rastlinjakih. Na zuna-
njih površinah se zelo hitro pojavi paradižnikova ple-
sen. Paradižnik je zelnata rastlina, ki je v ugodnih raz-
merah večletnica, vendar jo pri nas gojimo kot enoletno 
vrtnino. 
Paradižnik se lahko delno opraši sam s sabo s pomočjo 
vetra in stresanja rastline, vendar je žužkocvetka in se 
bolje opraši s čmrlji in drugimi insekti. V rastlinjakih je 
zato potrebno večkratno premikanje rastlin in stresanje, 
kar naredimo že z obiranjem zalistnikov. Primeren po-
goj za rast je 60- do 70-% zračna vlažnost. V rastlinjaku 
je zato paradižnik najbolje saditi posebej, kajti v družbi 
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MNENJE BRALCA

ODGOVOR NA DOLŽNOSTI LASTNIKOV ZEMLJIŠČ OB 
KATEGORIZIRANIH CESTAH
V enem izmed občinskih glasil sem prebral članek 
Dolžnosti lastnikov zemljišč ob kategoriziranih 
cestah v času zimskega vzdrževanja cest, ki ga je 
pripravil medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike 
Lašče. V njem so predstavljene dolžnosti lastnikov 
zemljišč ob teh cestah, nikjer pa nisem zasledil 
dolžnosti, ki jih imajo občine do teh zadev. Navedena 
je bila tudi veljavna zakonodaja. Zakon o cestah (Ur. 
list RS, št. 109/10,48/12, 36/14; v nadaljevanju ZCes-
1) v 5. členu določa, da je prepovedano izvajati ali 
opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih 
ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti 
ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na 
njej. Vse lepo in prav, vendar zemljišče je še vedno 
kmetova lastnina. Nimam nič proti cesti, saj mora biti 
le-ta v vsakem naselju, kjer živijo ljudje. Potrebno pa je 
urediti nekatere stvari. Ko se je cesta delala in širila, ni 
nihče pomislil na to, da se bo tudi plužila in posipala.
Krajevna skupnost Sodražica je bila tedaj tolikšna, kot 
je sedaj občina. Takrat sem bil član z Gore in takole 
smo reševali zadeve. Leta 1978 se je obnavljala cesta v 
vas Betonovo. Domačini smo darovali tudi les in za-
čeli z obnovo. Prišel je oktober in v KS so imeli v na-
črtu nekaj asfaltirati nekje drugje. Tam so šele urejali 
papirje, pri nas pa smo imeli del ceste že pripravljen. 
Predsednik Srečko Arko je takoj odločil, da gre denar 
k nam, in tako smo zadevo izpeljali. Preostanek smo 
naredili, ko je bilo spet na voljo kaj denarja. Takrat se 
je delalo tako, da je bilo narejenega čim več. Občina je 
sedaj lastnik te ceste in sedaj medobčinski inšpektorat 
in redarstvo občin predpisuje dolžnosti lastnikov ob 
teh cestah, za kaj vse morajo lastniki poskrbeti in se 
podrejati Zakonu o cestah.
Nihče pa ni zaščitil lastnikov zemljišč. Občine so z ob-
činskimi odloki kategorizirale kot občinska med dru-
gim tudi nekatera zemljišča in jim dale odškodnino. 
Občinski predpisi so v neskladju z ustavo, če občina 

ni sklenila pravnega posla pridobitve zemljišča. Zato 
je moralo Ustavno sodišče izdati odločbo (Ur. List, 
194/12 – 24. 4. 2012). Lastnik zemljišča lahko občino 
toži za odškodnino zaradi spremembe (tožba in sodba 
Vrhovnega sodišča RS III Ips 59/2010 – 7. 9. 2010).
Torej obstaja tudi zaščita za lastnike zemljišč in občine 
so jih dolžne upoštevati. Če se je npr. cesta razširila, se 
je posledično zmanjšala površina parcele. Ko bo uve-
den davek na nepremičnine, bo nastala prava zmeda, 
saj se bomo lastniki parcel takoj uprli. Ob pluženju 
snega s cest se na parcele namečeta še sol in pesek, ki 
ga je potrebno pospravljati. Varuhinja človekovih pra-
vic, KGZS, sodišča in tudi policija pozivajo občine, da 
začnejo takoj urejati lastniške razmere na zasebnih 
zemljiščih, na katerih so take občinske ceste.
Presojo ustavnosti in zakonitosti občinskih odlokov je 
treba reševati sistemsko in stopiti v stik s prizadetimi 
lastniki zemljišč. Tako zakonodaja medlo tudi ščiti take 
lastnike. Ni pa dodelane zakonodaje in ljudje so po-
gosto zmedeni. Nekaterih te zadeve niti ne zanimajo, 
a ko bodo prišli davki, bo prišlo do popolne zmede in 
raznih tožb. Nekaj je tudi že primerov, ko so bile nekje 
razširjene poljske poti, ki se nadaljujejo v gozdne, pov-
sod pa so prizadeti lastniki.
Sprejeti je potrebno zakon, ki bo jasno povedal, kaj 
imajo lastniki takih prizadetih zemljišč oz. celih parcel, 
če so bili le-ti razlaščeni, oškodovancu pa je ostala le 
gola lastninska pravica in plačevanje davkov ter ostalih 
obremenitev.
Lahko je napisati dolžnosti v 97. in 98. člen ZCes1 in 
definirati širino varovalnega pasu ob cesti, ki je odvi-
sna od kategorije ceste in znaša vsaj 2 m ali več.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobre-
polje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 
lahko napiše, kar hoče, občine pa so tiste, ki bodo mo-
rale urediti razmerja z lastniki zemljišč.

Janez Arko, Gora (DSO Hrib - Loški Potok)

s kumarami, ki na primer zahtevajo višjo zračno vlago, 
se paradižnik slabo opraši, zato dobimo neenakomerne 
oblike plodov. 
Ponudba slovenskega paradižnika poteka od aprila do 
pozne jeseni. Zimski, uvoženi paradižniki iz rastlinja-
kov so manj okusni in slabše obarvani, kar pripisujemo 
pomanjkanju sonca. Trdi plodovi so primerni za daljši 
transport in skladiščenje, niso pa tako okusni kot do-
mače, mehke sorte, ki jih kuhamo v mezge. Med bolj 
okusnimi sortami so češnjevi paradižniki. 
Uživamo svež ali prekuhan paradižnik, saj je vsestransko 
uporaben za juhe, omake, enolončnice. Predelamo ga v 
mezge, sok ali vložimo pelate, lahko ga tudi zamrznemo. 
Je vitaminsko bogata vrtnina in ima toliko več vitami-
nov in ostalih snovi, kolikor je plod bolj zrel. Za prodajo 

vedno pobirajo manj zrele plodove, ki se dodatno obar-
vajo šele v skladišču, kjer pa ne sme biti hladno. Barva 
se razvije šele pri 8–10 stopinjah, zato rahlo obarvanega 
paradižnika nikoli ne skladiščimo v hladilniku, ampak ga 
pustimo zunaj in šele takrat se bo bolje obarval. 
Plodovi paradižnika vsebujejo antioksidante – likopen, 
ki ga priporočajo vsem bolnikom s težavami s prosta-
to. Plodovi ga razvijejo več, kadar so rastline zunaj na 
direktnem soncu. Zato posadimo nekaj sadik tudi na 
zunanje površine, lahko tudi v korita na balkonu, da se 
bomo poleti sladkali z zlatim jabolkom, kot so včasih 
rekli paradižniku.

Ana Ogorelec in Janko Debeljak, 
kmetijska svetovalna služba
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev
Ravno smo pospravili novoletne okraske, pa je za nami 
že pol leta. Dogodki v društvu se vrstijo in vrstijo. Tako 
delavni nismo bili še nikoli. No, tako vedno pravim. 
Zdi se mi, da je v Loškem Potoku vsak dan kaj zanimi-
vega. Iz mirnih in tihih vasi smo postali glasni – zna-
ni in prepoznavni. Nove tehnologije so nas ponesle v 
svet. Vedno več upokojencev zna uporabljati in upo-
rablja računalnike, mobitele. Obveščanje članov tako 
postaja lažje, predvsem pa hitrejše in ažurnejše, tekoče. 

Upam, da tudi naše društvo dobro zastopa in pred-
stavlja naš kraj, trudimo se, da ponesemo dober glas. 
Med drugim smo naš kraj in občino predstavili tudi 
članom Društva upokojencev Dolenjske Toplice, ki so 
nas obiskali v mesecu maju. Navdušeni so bili. Predse-
dnica jih je odpeljala na Travo in v Travnik, kjer so si 
ogledali etnološki zbirki, odpeljala jih je na Tabor in 
na hribovski vrt. V KTC-ju so jih postregli z dobrim 
kosilom, naše Povasjenke pa so poskrbele še za dobro 
voljo in lepo pesem. Pravijo, da bodo še prišli v naše 
lepe, predvsem pa gostoljubne kraje. 

Člani DU Dolenjske Toplice pri Jaku Bartolu v Travniku. 
Foto: Marija Turk 

Foto: Marija Turk 

To pa smo v našem društvu počeli zadnja dva meseca: 

SONČNO POPOLDNE V IZOLI
Ker lani ni bilo zanimanja, smo člani društva letos po-
novno organizirali izlet v Izolo, ki smo ga imenova-
li kar popoldansko razvajanje. Tako smo se v soboto 
popoldne, 16. 4. 2016, odpeljali proti slovenski obali, 
proti slovenskemu morju. Da smo napolnili avtobus, 
smo povabili tudi člane DU Sodražica. 

Ko smo prispeli v Izolo, smo se razdelili v več skupin. 
Anica je skupino pohodnikov odpeljala na Beli križ, 
druga skupina se je kopala v hotelu Delfin, nekateri pa 
so preživeli krasno popoldne v Izoli. Proti večeru smo 
se zbrali v našem, upokojenskem hotelu Delfin, kjer 
smo večerjali, nato je sledil ples z živo glasbo. 

Dan je kar prehitro minil. Sploh nismo opazili, kdaj 
smo se vrnili domov, saj so nam vožnjo popestrili naša 
predsednica Marija, predsednica DU Sodražica Milka 
in Fani. 

Preživeli smo res krasno sobotno popoldne, vreme je 
bilo kot naročeno, družba super, voda v bazenu pa slana. p p

NA OBISKU
19. aprila je praznovala 
90-letnico življenja gospa 
Ivana Rački. Predsednica 
jo je obiskala v Domu sta-
rejših občanov na Hribu. 
V dom je prišla lansko leto 
pred zimo.

Gospa Ivana je za svoja 
leta zelo mladostna, ima 
odličen spomin in pove-
dala je, da je nič ne boli, 
le vrtoglavica ji včasih 
ponagaja. Zelo dobro se 
spominja let, ko je delala 
na Inlesu v domačem kra-
ju. Delala je na zahtevnem 
stroju za obdelavo lesa. 
Pravi, da je doma zelo rada 
cepila drva. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

V domu ji je dobro in se dobro počuti. Pravi, da so vsi 
zaposleni zelo prijazni in ustrežljivi. Tudi nad hrano 
nima pripomb.

Draga gospa Ivana, člani Društva upokojencev Loški 
Potok Vam želimo še veliko lepih, toplih dni. 

Prav tako je 2. ju-
nija praznoval 90. 
obletnico rojstva 
gospod Anton 
Bartol, Strletov iz 
Malega Loga. S 
predsednico sva 
morali kar dvakrat 
k njemu, da sva ga 
dobili doma. Gos-
pod je namreč še 
kako kreposten 
in pri močeh. Še 
vedno vozi avto in 
ravno tisti dan sta 
se z ženo odpravi-
la v Ribnico. Z av-
tom se odpelje tudi 

v trgovino in v nedeljo k maši. Tudi njegov oče, ki je 
doživel 93 let, se je pri svojih 90 letih še vedno vozil s 
kolesom. 

Kot vsi upokojenci tudi on nima nikoli časa. Pravi, da 
ima doma dosti dela, da pospravlja in popravlja. Trik-
rat na dan poskrbi za kokoši in mucke, v hlevu pa že 
nekaj časa nimajo več živine. 

Večji del delovne dobe je delal v gozdu. Najprej sta de-
lala skupaj z očetom v ribniških in kočevskih gozdo-
vih. Med vojno, leta 1942, sta v Stari Cerkvi skrbela 
za živino, nato sta do konca vojne sekala. Leta 1962 je 
odšel v Nemčijo, kjer je vztrajal 11 let. Ko se je vrnil 
domov, je najprej delal pet let na Inlesu v Sodražici, 
nato do pokojnine, do leta 1986, na Inlesu v Loškem 
Potoku.

Gospod je imel štiri otroke, ima 12 vnukov in 22 prav-
nukov. V času najinega obiska je bil doma vnuk Rok, ki 
o atu in mami pove same lepe stvari. 

Obema še enkrat čestitam za okroglo obletnico in jima 
želim sreče, predvsem pa zdravja.

SREČANJE LITERATOV
Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in 
Bele krajine je letos že 21. razpisala srečanje literatov 
društev upokojencev. Srečanje je potekalo v Novem 
mestu, na Prepihu. 

Na razpis smo se v društvu odzvali in se prijavili kar s 
tremi deli. Fani Debeljak je recitirala svojo pesem Sta-
rost, Anica Car je prebralo svoje prozno delo, Zgodbo 
o kruhu, Fani in Micka Slavec pa sta nastopali s skečem 
o Matevžu. 

JOGA SMEHA
Na delavnici joge smeha, ki smo jo imeli v torek, 26. 
4., je bilo luštno in res smo se nasmejali in se sprosti-
li. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju več kot 
dve uri. 

Učiteljica joge, ki je vodila delavnico, je bila mati sve-
tovno znane mojstrice obrazne joge in nutricistke Sa-
vine Atai, Iviliana Bellis. Res škoda, ker niso takšne 
delavnice, ki so brezplačne oziroma pobiramo pro-
stovoljne prispevke in so res na visokem nivoju, bolj 
obiskane. V času, ko imamo že tako nemalo težav, je 
takšna sprostitev več kot dobrodošla.

Vsak dan se smejmo vsaj 5 minut. Smeh je za bolečino 
kot luč za temo.

VAMPIJADA 2016
V začetku maja je v Sodražici potekala Vampijada 
2016. Tudi letos smo prijavili ekipo našega društva, ki 
se je imenovala ekipa Mam. Albina, Marija in Stanka 
so tudi letos posegle po odličjih in tako osvojile kar 
dve nagradi – dobile so prvo nagrado občinstva in za-
sedle tretje mesto na tekmovanju, zmagala je ekipa Tu-
rističnega društva Pirniče. Iskrene čestitke!
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Bravo, naše odlične kuharice. S predsednico razmišlja-
va, da bodo na letošnjem pikniku pokazale, kaj znajo, 
in nam pripravile … kaj mislite, kaj … ja, seveda, vam-
pe. Ste za?

DELAVNICA IZDELAVE NARAVNIH KREM
V začetku maja smo v društvu pripravili delavnico iz-
delave 100-% naravnih krem. Zeliščarka Ana Ferjančič 
z Rakeka nam je prikazala izdelavo dveh krem – zeli-
ščne in konopljine.

Osnova za izdelavo kreme je deviško kakavovo maslo 
in deviško karitejevo maslo, katerima primešamo raz-
lične sestavine, kot so: macerat 35 zdravilnih rastlin, 
konopljino olje (hladno stiskano), hidrolat sivke, vita-
min E in C ...

Foto: Jože Obreza, Rakek

222222222222

NASTOP POVASJENK
Naše ljudske pevke, Povasjenke, so zelo aktivne. Na 
povabilo Turističnega društva Loški Potok so nasto-
pale v KTC-ju na sprejemnem večeru ob dobrodošlici 
študentom in profesorjem geografije 2. letnika Filo-
zofske fakultete. Študentje so imeli v Loškem Potoku 
nekaj dni terenske vaje. Povasjenke so jim zapele in 
zaigrale dve pesmi, Fani in Micka sta odigrali skeča in 
Stanka jim je recitirala pesmi Fani Debeljak z naslo-
vom Domači kraj in V potoški deželi:

V POTOŠKI DEŽELI 
V potoški deželi se zdravo živi,

tovarniških dimnikov tukaj pač ni.
Širni gozdovi nam čistijo zrak,

da dolgo ostaneš zdrav in krepak.

Vsak svojo ima zemljico
in ob hišici gredico.

Z delom si duha, telo krepimo,
za sprostitev poskrbimo.

Srečni smo, da tu živimo,
v miru pred hišo posedimo.

V zarji večerni se Tabor blesti,
iz line zvon se oglasi,

za lahko noč Ave Marijo zvoni. 

RAZSTAVA »IZDELKI IZ LESA«
Čeprav sem že v prejšnji številki Odmevov napisala 
nekaj o tej razstavi, kar ne morem mimo tega, da ne 
bi napisala, koliko lepih besed in pohval smo oziroma 
so dobili naši trije člani, ki so predstavili svoje izdelke 
iz lesa. 

Da obudimo spomin: razstavljali so Franc Levstik – 
Belčev iz Travnika, Alojz Lavrič – Lukov iz Šegove vasi 
in France Slavec – Boštjanov iz Retij. 

Razstava je bila odprta od začetka marca pa do kon-
ca velikonočnih praznikov v KTC-ju. Nekaj utrinkov 
z razstave: 

dOdOdOdOdOdO



21Maj - junij - julij 2016 212MaMaMMaMaMaMaMMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMMMMMMMaMaMaMaMaMaMaMaMMaMaMaMaMMaMaMaMaaaaaMaMMMaaaMaMMaMaMaMaMMaMaaaMaMaMaMaMaaaaaMaMMaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj --- jujujujuujujujuujujujujujujujujujujujujujujuujujujujuuuuuuuujuuujujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujuuuuuujuuuujuuuuuuuuuuujuuuuuuuujuuuuuuuuuuuujuuuuuuujuuujuuuuuuuujuuuuuuuuuuuujujuujuuuuujuuuuuuuuujuuuuuuuuuuuujuuuujuuujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujuujuuuuuuuuujuuuuuuuuuuuuuuuuuuujuuuuuuuuujjjjjjjuuuujuuuuuuuuuujuuujjjjjjjujuujuuuuuuujjjjjjuuuuuuuuuujjjjjjjjuuuuuuuuuuujujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj nininininiinininininninnininnnnnninnnnnnnnnininnnnnninnininnninininnnnininnnnniiiiniiiinnnnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnnniiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnniiiinnnnnnnnnnnnnnnniiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiinnnnnnnnnnninnnnnnnnnnnnnniiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnninnnnnnnniij j jj j j jj jj jjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj --- jujujujujujujujuujuujjuujujujujujjujujuujujuujujujjuuujujujujuujuuuujujjuujuuujjuuuujjuuuuuujjuuuuuujjjjujjjuuujjjujjjjjjujujujuuuujuuuujjjjjjjjujuuujjjjjjjuujujujuuuuuuuuujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj lililillillijjjjjjjjjjjjj 20200161616666

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

PLAN DELA DRUŠTVA IN VABILO ZA 
UDELEŽBO V NASLEDNJIH TREH MESECIH:
 ■ Vsak četrtek, če vreme dopušča, potekajo rekrea-

cijski pohodi po okolici Loškega Potoka. Zbor je ob 
9.00 uri pod lipo na Hribu.

 ■ V juliju bomo ponovno obiskali hribovski vrt 
Knavsovih.

 ■ 6. 8. se bomo udeležili Srečanja upokojencev Do-
lenjske in Bele krajine v Dolenjskih Toplicah, kjer 
bo tudi možnost triurnega kopanja.

 ■ V septembru bomo organizirali predavanje o gobah 
in delavnico peke dobrot iz buč.

 ■ Prav tako v septembru bo otvoritev razstave »Izdel-
ki, izdelani s servietno tehniko«, ki bo v KTC-ju. 

O točnih datumih vas bomo obvestili s sporočili na 
telefonih, po radiu Univox ali na portalu Mojaobčina.
si. Kdor bi bil rad obveščen s sporočili na mobilnem 
telefonu in do sedaj še ni bil, naj sporoči predsednici 
ali meni, da vas bomo vpisali v imenik. 

In za konec: 25. junija je slovenski državni praznik dan 
državnosti. Praznujmo ta dan. To je dan, ko obeležu-
jemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala 
neodvisna in samostojna država. Kot zanimivost naj 
povem, da je na isti dan razglasila svojo neodvisnost 
od Jugoslavije tudi naša sosednja država Hrvaška. Fani 
Debeljak je v počastitev domovini napisala nekaj lepih 
besed v verzih: 

DOMOVINA
Gora venec te obkroža,

v njem prebivaš kakor roža.
Reke kot listi te krase,
steblo tvoje narod je. 

Oh, da res kot roža bi cvetela,
za narod svoj delo imela.
V miru in slogi bi živeli,
kot bratje se radi imeli. 

Da spori in razdori bi v pozabo šli,
le za prihodnost se borili bi. 

Naj tako Slovenijo svet pozna,
da srečen je narod, ki domovino to ima. 

Želim Vam lepo poletje, predvsem pa si vzemite čas 
zase in za svoje domače. Pa lep in prijazen dan Vam 
želim!

SMEH NE ŠKODI: 
Novinar je vprašal par: »Kako sta ostala skupaj 65 let?«

Žena mu odgovori: »Rojena sva bila v časih, ko smo 
popravljali tisto, kar se je zalomilo, ne pa zavrgli.« 

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

ŽEGNANJE V DRAGI

29. 5. 2016. Nedelja, a ne kot vsaka. Nedeljsko jutro je 
bilo sončno in toplo. Odpravili smo se k maši v našo 
farno cerkev v Drago, ki je posvečena obiskanju device 
Marije. Na zadnji dan meseca maja obeležujemo 
praznik obiskanja device Marije. 

Zato smo se v KŠD Draga in DU Draga odločili, da 
se po nedeljski maši zberemo pred cerkvijo, malo 
poklepetamo in se pogostimo z dobrotami, ki so jih 
pripravili farani. Cerkveni obred je prijetno in lepo 
vodil župnik Bojan Traven. Po procesiji, ki je potekala 
v cerkvi, smo se odpravili pred našo dragarsko cerkev 
v zelo prijeten kotiček. 

Če boste pokukali v ta kotiček pred cerkvijo, boste 
tam zagledali lepe klopce in mize. In ob tej priložnosti 
je treba pohvaliti Društvo upokojencev Draga, ki je 
pravzaprav zaslužno za zamisel za postavitev klopi in 
miz pri naši cerkvici. Pridni člani so se potrudili in 
mize in klopi postavili. In ne samo to, uredili so tudi 
okolico. Zdaj je ta kotiček prav prijeten za oko. 

IZLET V LJUBLJANO

V soboto, 4. 6. 2016, smo se z otroki in starši iz vrtca z 
avtobusi odpeljali v Ljubljano na zaključni izlet. V Lut-
kovnem gledališču smo si ogledali lutkovno predstavo 
Mojca Pokrajculja. Sprehodili smo se tudi po mestu. 
Ladjice pa so nas peljale po reki Ljubljanici, kjer smo 
opazovali in spoznavali znamenitosti Ljubljane. Bilo 
nam je zanimivo.

Andreja Car

Če pa vas pot zanese preko Dragarske doline, si našo 
farno cerkvico v Dragi le oglejte. Ob njej se ustavite in 
odpočijte. Sedežnega reda na lepih klopcah iz hlodov 
ni. Tako vas čaka prostor, kadarkoli pridete. V miru in 
tihoti naj vam trenutki ostanejo v lepem spominu. 

Za KŠD Draga in DU Draga 

zapisala Nevenka Dražetič 
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BLAGOSLOV KRIŽA IN ZVONA V ČRNEM POTOKU PRI DRAGI
V Črnem Potoku, majhni in lepi vasici ob mejni reki 
Čabranki, je bil v soboto, 4. junija 2016, prazničen dan. 
Prebivalci Črnega Potoka, Črnopotokarji od blizu in 
daleč, prebivalci sosednjih krajev ob obeh bregovih 
reke Čabranke ter mnogi povabljeni gostje iz vseh 
koncev Slovenije in sosednje Hrvaške so se zbrali ob 
domačiji pri Vasnih ter s svojo prisotnostjo počastili 
blagoslov križa in zvona.

Križ in zvon v Črnem Potoku so ob domačiji pri Vasnih 
postavili potomci po pokojnih sestrah Agati Mihelič, 
por. Borko, in Frančiški Mihelič, por. Urh, v njun 
spomin, v spomin vseh pokojnih prebivalcev Črnega 
Potoka, še zlasti desetih talcev iz Črnega Potoka, ki so 
jih 2. 8. 1942 na Plešcih ustrelili italijanski vojaki. Med 
talci so bili France Ožbolt, Albert Tušek, Filip Tušek, 
Franc Tušek, Valentin Malnar, Jakob Malnar, Jože Vesel, 
Franc Vesel, Alojz Miklič in Anton – Zvonko Borko. 

Obred blagoslova križa in zvona sta opravila g. Bojan 
Traven, župnik v Loškem Potoku, in g. Tone Kompare, 
župnik v župniji Ljubljana - Trnovo. 

Po uvodnem pozdravu domačega župnika g. Bojana 
Travna je g. Tone Kompare v homiliji opisal pomen 
križa, svetega znamenja, ki vsem, ki se ob njem ustav-
ljajo, govori zgodbo o Jezusovem trpljenju in smrti na 
križu, o njegovi ljubezni, darovanju in vstajenju, o na-
šem upanju in odrešenju. Še zlasti se je g. Kompare v 
svojem govoru ustavil ob pomenu sedmih stavkov, ki 

jih je Jezus izrekel na križu: »Gospod, odpusti jim, saj 
ne vedo, kaj delajo!«, »Žejen sem!«, »Moj Bog, Moj Bog, 
zakaj si Me zapustil?«, »Glej, tvoj sin, glej, tvoja mati!«, 
»Resnično, povem ti: še danes boš z Menoj v raju«, »Oče, 
v Tvoje roke izročam Svojo dušo!« in »Dopolnjeno je!«

Po zaključenem 
obredu blagoslova 
je zbrane pozdravil 
tudi župan 
Loškega Potoka g. 
Ivan Benčina. V 
svojem nagovoru 
je poudaril skrb 
za razvoj celotne 
občine Loški Potok. 
Ob tem je omenil 
tudi pomen dobrih in vzdrževanih cestnih povezav, pri 
čemer pa ni bilo moč spregledati, da je prav v teh dneh 
cesta med Travo in Podplanino zaprta, kar prebivalcem 
vasi ob reki Čabranki in obiskovalcem otežuje prost 
dostop do domov po slovenski strani.

Po zaključenem obredu blagoslova so se obiskovalci 
ob napitku in prigrizku zadržali v sproščenem 
prijateljskem razgovoru s Črnopotokarji, sosedi, 
prebivalci iz okoliških krajev, prijatelji in znanci.

M. B.

50 LET PGD RETJE
1966–2016

VABILO

Vabimo vas na prireditev v počastitev

50-letnice delovanja PGD Retje, ki bo

v nedeljo, 14. 08. 2016, ob 15. uri

 v Retjah (na Lokvi).

Po uradnem delu bo sledila velika vrtna veselica z 

ansamblom Jureta Zajca in bogatim srečelovom.

NA POMOČ!
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Zadnjo majsko nedeljo, 29. 5. 2016, smo se v KŠD Dra-
ga odločili, da se v spomin na dan mladosti odpravimo 
na pohod na Kamengrič. 

Pohodniki smo se zbrali pri domu krajanov v Podpre-
ski v dopoldanskih urah. V pohodnih hlačah, s poho-
dnimi palicami, z nahrbtniki in dobro voljo smo se 
odpravili cilju naproti. 

Hodili smo po gozdnih poteh. Hoja ni bila naporna, 
saj smo se večkrat ustavili, si povedali kaj smešnega in 
zanimivega. 

Prijetno utrujeni smo po štirih urah hoje prispeli na 
Kamengrič. Res smo si zaslužili nekaj za okrepčilo. 
Postreženi smo bili s pijačo in odlično hrano. Pohvalili 
smo pridno gospodinjo, ki je vse to pripravila, in praz-
ni krožniki so bili samo še dokaz, da je bila jed za lačne 
pohodnike nadvse okusna. 

NA KAMENGRIČ

Informacije: 
 Nevenka (041 402 438)

Simon (031 667 039)
Toni (041-252-533)

in Vaška skupnost Novi Kot

VABITA 

PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
Pohod bo potekal na relaciji: 

Novi Kot–Prezid–Kranjci–Prvi izvir 
Ljubljanice–Prvi izvir Čabranke–Novi Kot.

Zbor pohodnikov bo ob 9. 30 uri 
v Novem Kotu, 

ob 10. uri pa štart. 

Na cilju bo za vse pohodnike pripravljen 
topel obrok in druženje z ansamblom.

Štartnina znaša 5 €: vključuje topel 
obrok in pijačo. 

Vsak udeleženec potrebuje osebni 
dokument zaradi prečkanja državne meje. 

Udeležba je na lastno odgovornost!

Ko smo se pošteno najedli, smo se pohodniki odpravili 
veselo na pot proti domu. A sonca ni bilo nikoder več. 
Samo še dežne kaplje so nas spremljale. A kapljice nas 
niso ustavile. Mi smo pogumno stopali naprej. Domov 
smo prispeli s prijetnim občutkom, da smo naredili 
nekaj zase in za svoje zdravje. 

V našem društvu se bomo še spominjali dneva mla-
dosti tako, da se bomo odpravili na pohod po poteh 
naših gozdov in travnikov. Tu, kjer smo doma, je naj-
lepše. 

Za KŠD Draga Nevenka Dražetič 

v soboto, 23. 7. 2016,
na 15. tradicionalni pohod:
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Balinanje v Novem Kotu je že kar vrsto let tradicio-
nalna prireditev Kulturno-športnega društva Draga in 
vaške skupnosti Novi Kot. Vsako leto združimo sku-
paj moči in se potrudimo, da je na balinišču v Novem 
Kotu na praznik dela luštno. 

A letos nam je malce zagodlo vreme. Praznik dela, 1. 
maj, je bil obarvan z dežjem. Zato smo balinanje izpe-
ljali v nedeljo, 8. 5. 2016. Pa nič zato. Imeli smo se lepo. 
Sicer nas tudi ta dan dež ni pustil pri miru. Nagajale 
so nam dežne kaplje in grmenje. Pod streho tamkaj-
šnjega doma smo se skrili in z dobro voljo dež kmalu 
prepodili. 

Balinanje se je nadaljevalo v vedrem duhu. Metali 
smo in skušali balinarske krogle čim bolj približati 
balinčku. V balinarskih spretnostnih se je pomerilo kar 
nekaj ekip, in sicer: JUNCI, BAJKERJI, KŠD DRAGA, 
RETJE, ZGURANCI, PODPRESKA. Vse ekipe so 
se trudile in vsak uspeh posameznika v ekipi smo 
pohvalili. A le ena ekipa je na koncu zasedla 1. mesto. 
V finalu sta se pomerili ekipi JUNCI in PODPRESKA. 

Po napetem boju je bil vrstni red ekip sledeč: 
1. MESTO: Podpreska

2. MESTO: Junci

3. MESTO: Retje 

Prehodni balinarski pokal je prevzela ekipa Podpreska 
od lanskih zmagovalcev, ekipe Retje.

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO BALINANJE 
V NOVEM KOTU

A tudi boj za najboljšega bližalca balinarskega turnirja 
je bil napet. Balinarske krogle je ta dan najbolj spretno 
in natančno metal domačin Toni Cimprič. Zaslužil si 
je pokal za najboljšega bližalca. Čestitke, Toni. 

Čestitamo tudi vsem ekipam. Naslednje leto pa se zo-
pet srečamo na balinišču v Novem Kotu ob prazniku 
dela. Ne pozabite, pridite. 

Za KŠD Draga in vaško skupnost Novi Kot 

zapisala Nevenka Dražetič 

Štart osnovnošolskih tekov bo ob 17.00, štart teka za od-
rasle, ki bo potekal na razgibani progi, dolgi 8 km, pa bo 
ob 17.30. Tek šteje tudi za notranjski tekaški pokal. Čas 
štarta teka ni določen in se lahko zamakne, odvisno od 

vremena (vročine). 

Prijave sprejemamo eno uro pred štartom. 

Po končanem teku nas bo zabaval domači ansambel 
Štiklc.

Vljudno vabljeni!

Za več informacij nas lahko kontaktirate 

prek našega Facebook profila: 

https://www.facebook.com/TuristicnoRekreativniKlubNevtralia

ali preko elektronske pošte: nevtralia.klub@gmail.com

Turistično rekreativni 
Nevtralia klub vas vabi na 
Tek po sledeh medveda, 

ki bo v soboto, 13. 8. 2016, v 
Loškem Potoku v vasi Retje.
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PRIREDITEV »KDOR ZNA, NAJ IGRA« 
V ORGANIZACIJI PGD HRIB TUDI LETOS LEPO USPELA
Dejstvo, da so bile dosedanje prireditve »KDOR ZNA, 
NAJ IGRA« med občani dobro sprejete, predstavlja 
prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrib dodatni 
motiv pri organizaciji prireditve, ki je postala zdaj 
že tradicionalna in jo je društvo v počastitev dneva 
državnosti letos organiziralo že šesto leto zapored.

Letošnja prireditev je bila še posebej praznična, saj 
je potekala v počastitev 25-letnice samostojnosti 
naše države, in to ravno na praznični dan, torej v 
soboto, 25. junija. Čeprav so se na nebu v zgodnjih 
popoldanskih urah začeli zbirati temni oblaki in obeti 
za izvedbo prireditve niso bili ravno najboljši, ker so 
tudi posamezni bliski in gromi v okolici napovedovali 
slabo vreme, pa se je po nekaj dežnih kapljah ob 
začetku ravno prav razjasnilo in celotna prireditev se je 
lahko odvila povsem po začrtanem planu. Obiskovalci, 
ki so v prijetnem in ravno prav toplem poletnem 
popoldnevu dodobra napolnili prireditveni prostor 
na igrišču pri šoli na Hribu, so tako lahko brez skrbi 
uživali ob zanimivih nastopih glasbenih in plesnih 
ustvarjalcev.

Kot se za praznično prireditev spodobi, se je začela 
z državno himno, ki so jo pod vodstvom dirigentke 
Mojce Debeljak zapeli Potoški fantje. Nato je vse 
prisotne pozdravil župan občine gospod Ivan Benčina, 
ki je poleg pozdrava spregovoril tudi nekaj besed o 
samem prazniku. Sledil je nastop mladih ribniških 
mažoretk, med katerimi plešeta tudi Potočanki Nadja 
Kordiš in Gala Bartol. Ribniške mažoretke se lahko 
pohvalijo s številnimi priznanji z najrazličnejših 
tekmovanj, tako doma kot v tujini, zato je lepo, da so 
svoje plesno znanje tokrat pokazale tudi obiskovalcem 
naše prireditve, ki so njihov umetniški nastop seveda 
nagradili z aplavzom. Ob vodenju prireditve Staneta 
Modica, ki mu je pri tem pomagala tudi članica 
Kluba harmonikarjev Urška in hkrati pevka ansambla 
Ribniški pušeljc Manca Oblak, so nato sledili glasbeni 
nastopi. Pester program so poleg Potoških fantov, ki so 
se občinstvu še enkrat predstavili z dvema lepo zapetima 
pesmima, kreirali predvsem nastopi harmonikarjev, ki 
so s spretnimi prsti iz svojih inštrumentov izvabljali 
čudovite zvoke znanih slovenskih narodno-zabavnih 
melodij. Obiskovalcem so se tako predstavili 
harmonikarji Sašo Lavrič, Miha Rojec, Mitja Mohar, 
Tone Klun, Jože Žagar, Luka Keser ter Matija Turk, 
ki je predstavil dve svoji avtorski skladbi z zanimivim 
in humornim besedilom. S petjem pa so svoje igranje 
nadgradili tudi nekateri ostali nastopajoči in s tem 
svoje nastope le še popestrili. Popestrila sta jih tudi dva 
kitarista, in sicer Luka Kordiš, ki je nastopil v duetu 
s harmonikarjem Mitjo Moharjem, in gospod Edo 
Dergan, ki je svojo skladbo zaigral v kombinaciji kitare 

in orglic. Obiskovalcem so se predstavili tudi članice 
in člani Kluba harmonikarjev Urška iz Zamostca, 
ki so sicer redni gosti naše prireditve in so nastopili 
z venčkom znanih slovenskih narodno-zabavnih 
pesmi. Kot se spodobi, pa je prav na koncu glasbenih 
nastopov svoj meh raztegnil še glavni organizator in 
voditelj prireditve Stane Modic. Za smeh in še boljšo 
voljo med obiskovalci je s humorističnim vložkom 
sredi glasbenih nastopov poskrbel Blaž Rus, ki je v 
vlogi Serpentinška povedal kar nekaj krepkih na račun 
žensk in s tem prisotne pošteno nasmejal. Skupno 
število nastopajočih je bilo letos sicer nekaj manjše kot 
minula leta, a zaradi tega prireditev ni bila prav nič 
siromašnejša. Prav nasprotno, vsi nastopi so bili zelo 
kvalitetni in pestri in obiskovalci so ob njih zelo uživali 
ter vsakega nagradili z zasluženim aplavzom. Prav vsi 
nastopajoči pa so iz rok voditelja prireditve Staneta 
Modica za svoj nastop prejeli tudi zasluženo priznanje.

Gasilci so po prireditvi organizirali še veselico z 
bogatim srečelovom, ki je nekatere bolj, druge pa 
nekoliko manj osrečil, vsekakor pa med obiskovalci 
vzbudil veliko zanimanja, saj so bile vse srečke 
razmeroma hitro prodane. Za zabavo na veselici pa je 
poskrbel ansambel Ribniški pušeljc.

Ker prireditev brez pomoči različnih sponzorjev in 
posameznikov ne bi uspela, se organizatorji, torej 
člani PGD Hrib, ob tej priložnosti še enkrat najlepše 
zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli pomagali pri 
izvedbi, tako v finančni kot tudi v materialni obliki ali 
pa kakorkoli drugače.

Vinko Košmerl 

Skupinski posnetek vseh nastopajočih z županom.
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PRIREDITEV LIONS KLUBA RIBNICA OB 
ZAKLJUČKU LIONISTIČNEGA LETA 2015/2016

KULTURA

V ponedeljek, 6. junija 
2016, je Lions klub Ribni-
ca z zaključno prireditvijo 
sklenil uspešno lionistično 
leto na posestvu Andoljšek 
v Otavicah. Za začetek so 
nas v prijeten večer z glasbe-
nima točkama pospremile 
učenke Glasbene šole Ribni-
ca. Predsednica kluba v letu 
2015/2016, Alojzija Zak-
rajšek, se je v uvodnem na-
govoru zahvalila prisotnim 
članom ter kratko povzela 
uspešno dogajanje v klubu 
v minulem letu. Osrednja 
dobrodelna nit, ki se je v na-
šem klubu vlekla skozi vse 
leto, je bilo zbiranje sredstev 
za nakup defibrilatorjev. 
Glavno vlogo pri uspehu te 
akcije sta imeli predsednica 
Alojzija Zakrajšek, ki je bila 
pobudnica tega projekta, in zakladničarka Mirjam Tr-
dan, ki je s pomočjo donatorjev uspela zbrati glavnino 
sredstev za nakup teh aparatov, to je skupaj 25.000,00 
EUR. Ta vsota je zadoščala za nakup 13 defibrilatorjev. 
Na zaključni prireditvi so te aparate, ki rešujejo živ-
ljenja, prevzeli župani občin in predstavniki gasilskih 
društev oz. vaških skupnosti. Že v preteklosti smo po-
ročali, da so se naši akciji pridružile občine Ribnica, 
Velike Lašče, Loški Potok in Sodražica, lokalna gasil-
ska društva in krajevne skupnosti. Mirjam Trdan je 
podelila zahvale prisotnim donatorjem. 

Na prireditvi smo omenili, da uspešno nadaljujemo 
tudi akcijo, ki jo je Mirjam Trdan začela v prejšnjem 
lionističnem letu, to je »klopce za Ribnico«, saj je bila 
3. junija 2016, ob obeležitvi 70-letnice Podružnične 
šole Sušje, tudi otvoritev nove klopce, ki jo je naš klub 
podaril tej šoli. V nadaljevanju večera smo v naše vrste 

sprejeli pet novih članov. Podeljena so bila priznanja 
za delo partnerjem treh naših članov, ki že vrsto let 
nesebično pomagajo pri naših akcijah, to so Breda 
Trdan, Vinko Trdan in Franc Tanko. Zdravstvenemu 
domu Ribnica smo podarili učni defibrilator z 
lutkama. Ob koncu uradnega dela prireditve se je nova 
predsednica, Mirjam Trdan, ki bo naš klub vodila od 
1. julija 2016 dalje, zahvalila prejšnji predsednici in 
napovedala aktivno lionistično leto 2016/2017. 

V nadaljevanju večera nas je povsem prevzel 
reševalec na motorju, Danijel Andoljšek iz Ortneka, 
ki nam je z zanosom predstavil oživljanje s pomočjo 
defibrilatorja. Sledili smo mu zbrano in z vso 
pozornostjo in morali tudi sami sodelovati v vaji 
oživljanja na lutki. Danijel Andoljšek bo jeseni aktivno 
nadaljeval z izobraževanjem na temo oživljanja s 
pomočjo defibrilatorja. Izobraževanje bo izvedeno v 
sodelovanju z gasilskimi društvi, vaškimi skupnostmi 
in vsemi štirimi osnovnimi šolami, to je v Ribnici, 
Velikih Laščah, Sodražici in v Loškem Potoku. Pri 
prenašanju svojega znanja, ki rešuje življenja, mu bo v 
veliko pomoč učni defibrilator z lutkama. Po zaključku 
njegovega prikaza oživljanja je sledilo prijetno druženje 
pozno v noč. V prihodnje lionistično leto Lions klub 
Ribnica stopa optimistično in z veliko načrti za pomoč 
sočloveku ter za izboljšanje kakovosti bivanja v našem 
lokalnem prostoru.

V Ribnici, 17. junija 2016
Tajnica LK Ribnica

Duška Hočevar Mihelič
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NAŠE OTROŠKO GLEDALIŠČE
GLEDALIŠČE POŽIVLJA DUHA IN VNAŠA USTVARJALNI NEMIR
Gledališče je tako vabljiva kulturna dejavnost, saj 
ponuja dramsko preslikavo našega vsakdana na oder 
in tako lahko sebe in svoja dejanja gledamo z malo 
drugačne, prirejene perspektive. Največ je seveda 
odvisno od posrečene izbire dramskega dela, skorajda 
v enaki meri pa nas lahko v govorjeno in prikazano 
prepričajo igralci.

Še posebej iskrena hvala vsem nastopajočim, 
sodelujočim in mentoricam ter ribniški šoli, ki se vsako 
leto organizira tako, da si ta dan napravi kot delni 
kulturni dan in tako izkoristi priložnost, da si ogleda 
predstave na domačem pragu. Tak dogodek je posebno 
doživetje za vse nastopajoče, saj se pokažejo svojim 
sošolcem, sovrstnikom in učiteljem. Hvala občini, da to 
tudi finančno podpre. 

Spet pa smo ugotovili, da dvorana ni primerna za 
gledališke predstave, saj oder, narejen kot je, uduši 
vsak zvok. Za take zadeve bi bilo dobro pri vsakršni 
obnovi na pomoč klicati strokovnjake, saj se drugače 
pokaže, da je karkoli drugega stran vržen denar.

Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
Foto: Marko Burger

V Ribnici smo imeli tokrat produktivno leto in kar 
sedem skupin; dve gostujoči iz Kočevja, saj se območni 
izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti pri 
tem povezujeta, tri iz ribniških šol ter po eno iz potoške 
in sodraške šole. Primabalerina je bila odigrana po 
predlogi naše Sonje Pucer, upokojene ribniške učiteljice, 
ki se je našla v izvirnem pisanju otroških zgodbic, in 
je bila všečna tudi strokovni spremljevalki. Kočevski 
Volk, ki je padel iz pravljice, se je uspel umestiti tudi na 
regijski nivo in se je 3. maja tako predstavil na Vrhniki, 
medtem ko je avtorsko delo Ane Porenta Skrivnostno 
seme prejelo srebrno priznanje. Dolenjevaščani so 
predstavili igro Nočemo biti dinozavri, čeprav so otroci 
še pred začetkom hudomušno ugotovili, da se pred 
njimi sprehaja zmaj in ne dinozaver. 

Včasih pač čas ne dopušča novih rekvizitov. S 
Kočevskega je prišel tudi otroški muzikal Kresniček, 
ki je bil gostujoča glasbena noviteta, Škrat Kuzma dobi 
nagrado pa je bila ena izmed treh ribniških predstav. 
Potočani so prišli k nam s predstavo Kje si, Uršika zala? 
Gledališki dan je trajal celo dopoldne, vsega skupaj pa se 
je na odru in v publiki zvrstilo preko 500 otrok. Prišli so 
tudi vrtčevski in se obnašali kot prvovrstno gledališko 
občinstvo. 

Biti otroški gledališčnik je malo delikatna zadeva. Po 
navadi gre za šolske interesne skupine, ki imajo bolj 
malo priložnosti za vadbo, zato težje nastane predstava, 
ki bi na mah osvojila občinstvo. Vaja, vaja, vaja, je na 
območnem srečanju otroških gledaliških skupin, ki 
je bilo 30. marca v ribniški dvorani TVD Partizan, 
opomnila tudi Simona Zorc Ramovš, znana režiserka 
in dramaturginja. Dva tedna pred predstavo je potrebno 
vaditi tudi izredno, da vse skupaj res lahko zaživi na 
odru, da igralci znajo besedila in se povežejo v celoto. 

Na odru ne sme biti statistov, vsak mora razumeti, kako 
pomemben člen igre je – ne štejejo samo glavne vloge. 
Učiteljice potarnajo, kako težko je otroke dobiti večkrat 
in spočite, saj so raztreseni po mnogoterih dejavnostih, 
kar je seveda šibka točka v gledališču. A obstaja pomoč in 
rešitev prav v taki obliki, da se mesec dni pred predstavo 
pokliče strokovnjaka, ki predstavo postavi tako, da stoji, 
in prepriča, popravi, kar morda ni zaživelo na odru, 
in se odkriža balasta. V gledališču nasploh velja, da se 
predstava ne sme skrivati za preveliko količino scene, 
marveč se pogosto uporabi le nekaj rekvizitov, vse ostalo 
govorijo zgodba in igralci. Slednji pa morajo razumeti 
igro in jo podoživljati, da jo lahko prenesejo do gledalca 
tako, da v njem zbudijo kakšna občutja. Najhuje je 
gledati občinstvo, ki samo sedi in gleda in igralec ne ve, 
kaj si misli o igranem. 

Prav zato so takšna območna srečanja s strokovnim 
spremljevalcem tako pomembna in dobrodošla, saj 
mentorjem pomagajo rešiti kup drobnih težav, ki se 
pojavijo pri režiranju predstave - še bolje bi bilo, da bi 
bili s tem seznanjeni prej, saj bi bilo delo lažje in bolj 
produktivno. Vse nas požira čas in v izogib temu je bolje 
delovati po tem sistemu, ker preizkušeno deluje.
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NAJ SE NAS VIDI, KULTURNIKI!
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Človek, ki ljubi kulturo, komaj pravilno diha, če želi 
obiskati vse, kar mu je všečno, saj smo Slovenci zelo 
plodovit narod. Tudi na Ribniškem živimo kulturno 
intenzivno in precej barvito, pred poletjem, ko si bomo 
delno oddahnili, pa lahko naredim kratek zbir vsega, 
kar se je dogajalo na našem področju.

Kot si aplavz zasluži osebje potoške šole za prvovrstno 
gostiteljstvo, ki je tudi na Ribniškem že postalo redkost. 

O gledališču sem že pisala, zato naj omenim revijo 
malih vokalnih skupin, ki smo jo imeli februarja v 
sodraški osnovni šoli, kjer so se predstavili tudi Potoški 
fantje. Uspeli smo jih videti prvič in prav vsi pevci 
drugih zasedb so se jih zelo razveselili. Več kot nas je, 
bolje pojemo, in strokovni spremljevalec Matej Penko 
je ugotovil, da se kljub temu, da so se predstavile le štiri 
skupine, tu ohranja kakovost. 

Na 39. Srečanju pevskih zborov Zahodne Dolenjske, 
ki je bilo 6. maja v Dolenji vasi, smo tudi letos, kot že 
nekaj preteklih let, pogrešali potoške zbore in skupine. 
Dobrodošli bi bili med množico 12 nastopajočih, 
kolikor jih je bilo letos. Prvič so tudi peli na drugi 
termin, saj bo po novem dolenjevaško srečanje v 
prvem tednu maja in ne junija, kot je bilo doslej. 

Seveda smo tudi letošnjega aprila prišli v vašo domačo 
potoško šolo in skupaj z njo organizirali območno revijo 
otroških in mladinskih pevskih zborov. Predstavilo 
se jih je 11, saj so manjkali sodraški, ki se zaradi 
kadrovskih težav niso zmogli pravočasno pripraviti. 
Revija vendarle ni samo zborovsko petje, ampak se 
zborovodkinje trudijo z zahtevnejšim programom 
pustiti dober vtis pri strokovnem spremljevalcu, ki je 
bil tokrat priznani profesor in skladatelj Tomaž Habe. 
Ponovno je bila dvorana povsem polna obiskovalcev 
– očijev, mamic, sestric, bratcev, dedkov, babic. Na 
polovici pa se je precej spraznila, saj so mnogi svoje 
otroke po njihovem nastopu odpeljali domov. Prijazno 
bi jih radi nagovorili, da je takšna prireditev, kjer se 
pokažejo ribniški zbori, samo enkrat letno; otroci se 
radi družijo, primerjajo in ugotavljajo napredke pa 
tudi komentirajo prisrčne spodrsljaje, zato jih pustite, 
da uživajo na celotni prireditvi. To je tudi kulturen 
odnos do kulturnega. Vsak otrok, ne samo naš, se 
je moral potruditi in na nastopu zablesteti in vsak si 
zasluži našo pozornost in aplavz. 

Maj je prinesel tudi Teden ljubiteljske kulture, ki poteka 
v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, in 
v tednu od 13. do 22. maja smo si dali veliko opravka 
okrog opominjanja javnosti na vlogo kulture. Letošnja 
pozornost je bila posebej namenjena zborovstvu, na 
katero Slovenija prisega, a je številčno v upadanju. 
Sicer pa je želja tega projekta, da kulturniki opozorimo 
na svoje delo, ki je za narod prvobitnega pomena. 
Na ribniškem trgu smo aranžirali izložbena okna, v 
katerih so se predstavljali društva in posamezniki s 
svojimi kostumi, instrumenti, fotografijami, slikami … 
Ljudje so živahno komentirali izložbe in tudi 21. maj, 
ko so se večje skupine predstavile na prostem. Zaželeli 
so si, da bi se to dogajalo vsaj dvakrat mesečno. Morda 
nekoč … Zagotovo pa se bo potoška šola odzvala 
enako, kot se je letos, ko je v tednu TLK okrasila šolo 
in pripravila dogodke ter potrdila, da upravičeno nosi 
naziv kulturne šole. 

Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
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ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)
NADALJEVANJE

Družina Kveder se je priselila v Loški Potok iz Drage 
nekako poleti, bolj verjetno pa jeseni 1894, ker očetu 
niso hoteli podaljšati najemne pogodbe za prostore, v 
katerih je imel svojo trgovino. Naselili so se v Retjah, 
čemur je najverjetneje botrovalo tudi dejstvo, da je bil 
od tam takratni župan Jožef Košmerl, pri katerem se je 
kot občinski tajnik zaposlil Zofkin oče. Na tem mestu 
je zamenjal trgovca Mihaela Tavzesa s Hriba. Naselili 
so se najprej v Retjah 20 (po domače Štamfel, kasneje 
Dolenc in nazadnje Mihovcova), kasneje pa so bili v 
knjigi gostačev vpisani na naslovu Retje 95 (po doma-
če Bašeljčev Janez, kasneje Benčinova). Uporabil sem 
hišne številke, ki so bile v veljavi v tistem času in so jih 
uporabljali do leta 1954.
Ivanu Kvedru Loški Potok vsekakor ni bil tuj, saj je ob 
opravljanju raznih služb, od davčnega uslužbenca v 
Starem trgu in v Novi vasi na Blokah, kjer je opravljal 
tudi dela zavarovalniškega agenta, do trgovca v Dragi 
spoznal kar nekaj ljudi, ki so po letu 1890 delovali 
tudi v Loškem Potoku. Naj omenim samo trgovca na 
Hribu Franca Kovača, ki se je priselil iz Starega trga, 
potem Ferdinanda Turnherja, ki je od tam prišel na 
Hrib na mesto strojnika na parni žagi. Bil pa je tudi 
trgovec in gostilničar. Poznal je tudi trgovca Jakoba 
Kordiša iz Travnika, ki je bil potoški župan pred zgoraj 
imenovanim Jožefom Košmerlom. Prijateljeval pa je 
tudi s člani družine Lunaček in Koy iz Travnika, ki jih je, 
če ne prej, spoznal v Dragi, kamor so večkrat prihajali 
na nedeljske izlete s svojo kočijo, kakor je v članku 
»Drugi plamen Zofke Kvedrove« zapisal dr. Anton 
Debeljak: »Za poštarico je bila v Travniku Lunačkova 
hči Matilda, poročena s Koyem, priseljenim s severa. 
Pomagala ji je sestra Tončka, zaposlena seveda tudi v 
trgovini. Mlado, lepo, zdravo družbo so ob nedeljah 
potegnili Koyevi konji na izlet v Drago« ... (Življenje in 
svet, 4. 7. 1938)

Tudi Zofka je Loški Potok, še preden so se tu naselili, 
verjetno vsaj površno poznala. Če nič drugega, se 
je skozenj peljala v Drago. Kakorkoli že, zagotovo 
je obiskala Tabor 22. julija 1894, ko je bila skupaj 
z Antonijo Lunačkovo »družica« pri novi maši 
duhovnika Franceta Knavsa, doma s Hriba 41, od 
Tanov`h. V duhovnika je bil posvečen samo teden dni 
prej v Gorici. O tem dogodku je dr. Antonu Debeljaku 
pripovedovala tudi Antonija Lunaček, poročena Cvar, 
ko jo je leta 1938 obiskal na njenem domu v Ljubljani: 
»Zofko Kvedrovo sem spoznala ob izletu v Drago, 
kamor so se priselili z Blok. Bila je srčkana vesela 
deklica. Nadlogar Wiesenberger, po rodu Čeh, jo je 
rad dražil: »No, Zofi, kište pokat, fajfe pucat!« Zofka 
je namreč dosti pomagala očetu, ki je bil občinski 
tajnik in osebni poslovodja pri županu. Nadlogar ji 
je pogosto nagajal s tem, da ji je omenjal Turkovega 
Edvarda: »Eduard und Kunigunde kommen z'am zu 
jeder Stunde.« (E. in K. se snideta vsako uro). Ko se 
je družina preselila v Loški Potok, sva se sprijateljili, 
zlasti ob novi maši Franceta Knavsa, sedanjega dekana, 
ki je vzel naju za krancljevki (družici) in ob tej priliki 
povabil na udeležbo celo vrsto semeniščnikov. Eden 
njih, F. N. (Franjo Neubauer – opomba avtorja), se je 
strastno zagledal v Zofko. Zavoljo nje je pustil lemenat 
in šel za diurnista k sodniji v Ribnico«. 
Jablane, kakor je Zofka v svojih delih imenovala Retje, 
so ji ostale v najlepšem spominu: »Ko smo se doselili v 
četrto vas, sem bila že na pol odrasla. Zato imam menda 
to vas najrajši in v mojih spominih je ona ostala »moja 
vas«. Pol hiš je stisnjenih v dolini, druge stoje v rebru. In 
lepo se vidi od tam na vse strani. Bela pota režejo skozi 
pisana polja v dolini, a po hribih se temne gozdovi, šumeči 
ob jugovini kakor tisoč voda. Vse ljudi sem poznala tod in 
oni mene. Žene so mi pripovedovale svoje skrbi, dekletom 
sem pisala zaljubljena pisma, fantje so mi poverili, katera 
je njihova izvoljena, in otroci so mi nagajali, če sem imela 
nov predpasnik ali nov klobuk. Pa to ni bilo iz zlobe, Bog 
ve, da ne. Prijatelji smo bili, jaz in moja vas. Saj človek 
še o bratu ali sestri zine kdaj kakšno nelepo besedo brez 
hudobnega namena, pa me zato nič ne boli, če je morda 
kdaj ta ali oni dejal, da bi bilo bolje, če bi bila malo 
drugačna, kakor sem bila. Naj bo. Jaz vem, da jih je dosti, 
ki so glasno ali tiho dejali, da sem »golant« dekle, in še 
danes se mi dobro zdi, če se tega spomnim. Marsikdaj je 
šel kakšen star in pameten možak k meni in pomenila sva 
se o letini in o pravdah, o davkih, o kupčiji, o slabih časih. 
Rekli so, da sem pametna in da je škoda zame, da nisem 
fant. Danes se razgovarjam večkrat s sivimi učenjaki 
o modrih in pametnih stvareh, o umetnosti, o vedi in 
politiki, ali ne veseli me tako, kakor me je veselilo, ko sva 
se menila z županom o poselskih bukvicah Kačičeve Mine 
ali pa o ženitvi Kregarjevega Ferda, ki je bil bolan in ni 
imel nič, ženil bi se bil pa le.« … (Zofka Kveder, Moja vas, 
Zbrano delo, 3. knjiga, str. 441)Loški Potok pred 1898 (iz zbirke Muzeja Ribnice).
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… »V Jablanah so me smatrali vsi kar prvi dan za odraslo 
dekle. In meni je bilo prav. Tožilo se mi je še včasih nazaj, 
a življenje je teklo dalje, vse po starem v vedno starih 
spremembah: dol, gor, kakor ladja na morju, vselej 
drugače, vedno enako.
Stopila sem bolj iz sebe in skrbneje opazovala ljudi.
Zanimali so me fantje iz vasi, ki so zahajali k nam, in 
starejši kmetje, ki so pozimi sedeli krog naše peči, pili 
slivovko in droženca in pogrevali stare, stare dogodbe. In 
orožniki in novi dacar in učitelj in njegov mlajši tovariš in 
poštar in vodja z velike žage doli v žlebu. In Kraševci, ki 
so poleti nad vasjo žgali apno, in Italjani, ki so na tratini 
delali opeko. Ljudje so bili, nikdar tako dobri, kakor se 
čita v knjigah, in včasih tudi ne tako hudobni in izprijeni, 
kakor se čita ravno tam.
Vse ljudi sem poznala v vasi, skoraj vse iz župe. Če 
je prirogovilil stari Šimen k nam, brez konca pil »božji 
darek« – prosto žganje, razbijal s pestmi po prsih in se 
na vse grlo drl: »Jaz sem Garibaldi! Garibaldi!«, bil je 
res kakor avstrijski vojak svoj čas v Italiji – videla sem ga 
prav tako rada kakor Matička, njegovega prijatelja, ki je 
ves večer ponižno mrmral v njegovo renčanje: »He, kaj si 
bil?! Kaj boš ti, napil si se! Ali jaz sem bil na Hrovaškem v 
šumah in dvakrat me je potrlo, dvakrat!«
In Dobnikovo Katro sem poznala, močno mlado 
osemnajstletno dekle. Ali je bila vesela in neumna! Dve 
njeni tovarišici sta se omožili, pa se je morala še ona.
»Tak cepec že ne ostanem, šment, da ne! In svatovanje! 
Meni se že vse sline cede! Kadar se jaz omožim, bo ohcet, 
ohcet, vam pravim! Pa vi pridete tudi, Lenka? Plesali 
bomo, eh! Štirje muzikantje najmanj!«
Pa sem res plesala na njeni svatbi. Tako vesele neveste 
še niso videli, so dejali ljudje. Ali čez dva meseca se je 
prijokala k materi domov in le z velikim nagovarjanjem 
so jo spet spravili nazaj k možu. Tašča je ni mogla videti, 
pa je bil večen prepir v hiši in mož jo je tepel.
Da, življenje ni kar tako. Prodajala sem moko za pogače 
in za sedmine, vse vprek, iz ene vreče.
Sedmine so lepa šega, samo nekako čudno se zdi, da se 
kruh je in žganje pije in kuhano vino na vso žalost. Pa kaj 
se hoče! Je že tako. In iz naše vasi je bilo daleč k fari, pa 
so se ljudje utrudili.« … (Zofka Kveder, Moja prijateljica, 
Zbrano delo, 2. knjiga, str. 590)

Tabor ji je bil očitno zelo pri srcu, saj ga v svojih delih 
večkrat omenja, enkrat kot fara, potem kot Visoko, pa 
tudi kot Tabor. Tudi za druge kraje je uporabljala svoja 
imena.
… »Na Visokem pri fari je minila deseta maša. Ljudje so 
vreli iz velikih, na stežaj odprtih vrat. 
Praznično oblečene ženske v novih volnenih in svilenih 
rutah so v gručah stopale preko prostornega trga in na tej 
ali oni strani hitele po hribu navzdol: ta v Zavode, ona v 
Dolino, druge v Osredek.
Bil je krasen dan. Vse je bilo sončno, svetlo in krasno. 
Temnozeleni gozdi, ki so krili hribovje, polje, ki se je v 
pisanih, rjavih, zelenih in rumenkastih pasovih bleščalo 
iz doline; vasi, ki so prijazno čepele sredi polja ali vabljivo 
kitile stran kakega hriba, vse je dihalo, vse je praznovalo 
nedeljo. Ceste in steze so se kakor trakovi stezale čez polja, 
vezale vasi, se izgubljale v sivkasto modri daljini ali na 
gozdnih paberkih.

In nad vsem tem krasno, jasno nebo, bleščeče sonce, gibljiv, 
čist zrak!
Bila je res nedelja v naravi in v vaseh in v ljudeh, ki so 
zadovoljnih, svežih obrazov vreli iz cerkve, polnili trg pred 
župniščem in odhajali na razne strani v doline.
Resnejši možaki, nekateri že sivi in stari, drugi čvrsti in čili, 
so se ustavljali pri lipi, ki je s svojimi mogočnimi vejami 
senčila malone ves prostor med cerkvijo in župniščem.
Na ograji, ki je kot kaka miza oklepala lipo, je sedel 
močan mož. Njegova pol gosposka suknja in papirji, ki 
jih je resno držal v roki, so kazali, da ima nekako službo, 
nekak ugled pri teh ljudeh, ki so stali okrog njega. Mirno 
je sedel in gledal gručo, ki se je čim dlje bolj zgoščevala 
okrog lipe. Med starejše možake se je pomešalo tudi nekaj 
mlajših, ki so nekako v zadregi stali poleg starih in tiho 
izpraševali v svoje sosede, ki so jim odgovarjali z enakim 
tihim, spoštljivim glasom. Tudi kaka ženska je obstala pri 
lipi. Gotovo kaka vdova, ki ji je tudi skrbeti, da zve, kaj 
ukazuje gosposka. Oni mož, občinski sluga, je še enkrat 
pogledal čez gručo. Menda se mu je poslušateljstvo zdelo 
polnoštevilno, kajti pokimal je zadovoljno in se z nekako 
prakso vzpel na svojem vzvišenem prostoru. Močno se je 
odkašljal, pomaknil klobuk malo nazaj, razvil papirje, 
še enkrat pogledal čez svoje poslušalce in začel počasno z 
debelim močnim glasom: 
»Razglas. Od c. kr. okrajnega glavarstva se je naročilo 
županstvu, da se vam oznani, da je po paragrafu toliko in 
toliko prepovedano« … Tu je sledila dolga dolga prepoved 
glede pašnje po polju«. …(Zofka Kveder, Na kmetih, 
Zbrano delo, 2. knjiga, str. 186)

Se nadaljuje.

Vlado Mohar

Retje in Tabor okrog 1910 (last Vlada Moharja)
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

CATHERINE BYBEE
Samska do sobote
Karen Jones je majhna svetlolaska, 
poročena s hollywoodskim zvezdnikom, 
ki igra vlogo srečne žene. Pred letom dni 
se je odločila, da se bo poročila s slavnim 
igralcem, da bi utišala govorice, ki so 
krožile o njegovem zasebnem življenju. 
Zdaj je njuna ločitev tik za vogalom in 
čaka jo plačilo v višini petih milijonov 

dolarjev. Vendar pa, medtem ko se pripravlja, da bo elegantno 
izstopila iz te lažne poroke, vkoraka skozi vrata in v njeno srce 
»za umret« dober brat njenega moža.

Zach Gardner je modrooki temnolasec, ki se nenapovedan 
pojavi na zabavi ob obletnici bratove poroke, da bi spoznal 
njegovo ženo, ki jo skriva pred družino. In iskre se zakrešejo 
v hipu, ko se s Karen srečata. Ko Karen in slavni mož obiščeta 
njegovo družino, mora Karen prikrivati njuno skrivnost 
pred vsemi sorodniki, ki jo zaslišujejo, in tudi pred Zachom, 
moškim, ki bi lahko bil ljubezen njenega življenja.

LAURA LEE GUHRKE
In nato jo je poljubil
Izjemno razumna Emmaline Dove 
želi svoje dobro poznavanje etikete 
deliti z Londončani. Kot tajnici vikonta 
Marlowa bi se ji sanje zlahka uresničile. 
Marlowe, veliki ljubitelj plesalk kankana 
in odločni nasprotnik poroke, je namreč 
najvplivnejši založnik v mestu. Emma 
je prepričana, da lahko prav z njegovo 
pomočjo svoje delo predstavi bralcem, 

dokler ne ugotovi, da je ta lažnivi podlež zavrnil vse njene 
rokopise, ne da bi prebral eno samo stran. 

PAULA HAWKINS
Dekle na vlaku
Rachel se vsak dan vozi z istim vlakom. 
Vsako jutro vlak hrumi po istih tirnicah 
in se ustavi ob istih udobnih predmestnih 
hišicah. Vsako jutro Rachel opazuje isti 
par pri zajtrku na terasi. Zdi se ji, da ju 
že pozna. Njuno življenje je po njenem 
popolno. V popolnem nasprotju z 
razdejanjem v njenem lastnem življenju. 

Nekega dne pa vidi nekaj šokantnega in vse se spremeni. 
Skrivnosti ne more zadržati zase, pove jo policiji in se tako 
nepovratno zaplete v dogodke, ki sledijo, in v življenje vseh 
vpletenih. Jim je bolj škodovala kot koristila?

ANDERS DE LA MOTTE
Dvojna igra
Izgubil je spomin, a ve, da ima temno 
skrivnost. Zdaj lahko še življenje, če jo izda 
napačnemu človeku. Ko se David Sarac 
po avtomobilski nesreči v Stockholmu 
prebudi, ve samo to, da je policist, da je 
naredil nekaj neodpustljivega in da mora 
zaščititi svojega obveščevalca Janusa.

Natalie Aden rekrutirajo, da vohuni 
za Saracom. In postane njegova zaupnica – edina oseba, ki ji 
zaupa in ki mu lahko pomaga, da poveže posamezne namige.

Vendar nista edina, ki iščeta Janusa. In drugi so iz obupa 
pripravljeni narediti marsikaj – uporabiti okrutne metode, da 
bi ga zanesljivo našli prvi.

IVAN SIVEC
Bleščeče celjske zvezde
V drugem delu je zaobjetih osemdeset let 
vzpona treh najpomembnejših celjskih 
grofov. Bili so izjemno podjetni in 
spretni, ob strani pa jim je stala tudi sreča. 
To obdobje zaznamuje usodna dedna 
pogodba z Vovbrškimi, več manjših 
spopadov s sosedi, pogrofovljenje in 
preselitev z Žovneka v Celje. 

Kar tri temne zvezde Turnških pa so razkrile, kaj so delali 
Celjski v dunajski javni hiši, kako so, še preden so jih poknežili, 
zidali knežji dvor in kako se je v Celju vnel vsesplošni pretep ob 
kosovski bitki. Največ pa je zapisanega o Friderikovi ženitvi in 
veliki bitki pri Nikopolju.

Je zadnje dvoje res prineslo Celjskim največ blagostanja?

KILIAN SAUM, JOHANNES 
GOTTFRIED MAYER in ALEX 
WITASEK
Zdravilna moč samostanske 
prehrane
Ugledna skupina avtorjev s patrom 
Kilianom Saumom odpira novo 
poglavje evropske kulturne zgodovine: 
samostansko prehrano. Nune in menihi 
so najbolje vedeli, kako se izogniti 

bolezni ali jo ozdraviti. S to knjigo je odkril zaklad – staro 
vedenje je povezano z modernimi znanstvenimi spoznanji. 
In vse to pregledno, praktično in zelo aktualno. V knjigi je 
opisan občudovanja vreden vpogled v začetke samostanske 
prehrane, ki ne segajo samo do evropske antike, temveč imajo 
tudi veliko skupnega s tradicionalno kitajsko medicino in 
ajurvedskim naukom o prehrani. Opisane so značilnosti naših 
najpomembnejših živil – njihov izvor, sestavine in zdravstvena 
vrednost.

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih 
novosti, ki so vam na voljo v Knjižnici Loški Potok! Čim lepše 
in prijetneje preživite preostanek letošnjega poletja, odpočijte 
si od vsakodnevnih skrbi in obveznosti ter se polni pozitivne 
energije podajte novim delovnim zmagam naproti. Radi in 
lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na aprilski pravljični urici so najmlajši 
prisluhnili pravljici z naslovom Mama je ena 
sama! in izdelovali naprstne lutke nastopajočih 
živali. Majska pravljična urica je minila v 
znamenju pravljice Nekaj res posebnega. Mali 
nadobudneži so izdelovali puzzle.

Tudi na knjižnih policah se je znova znašlo kar 
nekaj zanimivih knjižnih novosti, s katerimi 
si boste lahko krajšali čas med počitnicami in 
dopustom!
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SPOMIN

KMET V ŠAPAH MEDVEDKE
Medvedka napadla kmeta Albina Bartlja, ko je šel na 
avtobus – Tam hodijo v šolo tudi otroci – Lovci nočejo 
plačati odškodnine 

Ko je šel 17. junija ob 4.15 61-letni Albin Bartolj od 
doma iz zaselka Bela Voda na avtobus v vas Hrib v 
Loškem Potoku, ga je nenadoma napadla medvedka. 
Bartolj se tako spominja tega dogodka, ki ga bo pomnil 
vse življenje:

»Tisto jutro sem šel na avtobus, da bi v KZ Ribnica 
uredil nekatere zadeve zaradi posojila za traktor. Šel 
sem po cesti skozi gozd. Strahu ne poznam niti v 
največji temi. Malo sem tudi gluh. Nenadoma sem 
zaslišal, kot bi nekdo za menoj trikrat zamolklo globoko 
dihnil oziroma zagolčal. Obrnil sem se in že zagledal 
komaj meter daleč izza lesk tisti pošastni gobec. Skočil 
sem in ušel za 3 do 4 m, a že me je medvedka po nogi. 
Skočil sem pod cesto v gozd, da bi ji lažje ušel, a mi 

je hitro zarila zobe v zadnjo plat, s šapami pa me je 
udarila po nogah, da sem padel v trnje, medvedka pa je 
bila nad menoj. Na mojo srečo v nesreči me je z zobmi 
zagrabila za najbolj debelo meso. Takrat sem zakričal 
od strahu in bolečin ... in medvedka je odšla, verjetno 
nekam proti mladičem.

Potem sem se pobral in šepal proti domu. Teči nisem 
mogel. Mislil sem si: če ponovno pride nadme, me bo 
pokončala. Na srečo je ni bilo za menoj.«

Medvedka je Bartolju strgala hlače. Klobuk, ki je ostal 
med spopadom na cesti, mu je kasneje prinesel sosed. 
K zdravniku je hodil 4 dni in dobil tudi zdravniško 
spričevalo. Tudi meni je pokazal poškodbe na nogi, ki 
so posledice boja z medvedko, vendar jih fotografirati 
ni pustil. Pač pa je povedal:

»Marodiral (bolehal, op. pis.) sem 8 dni, od tega 6 
delovnih. Več dni zaradi ugriza še sesti nisem mogel. 
Lovsko družino sem zaprosil za odškodnino, in sicer 
za 6 delovnih dni po 200 din, 400 din za obleko in 400 
din za bolečine, torej skupaj 2.000 din. Pri LD Loški 
Potok pa so rekli, da oni niso ’merodajni’ in da naj 
se pritožim na republiški sekretariat za gozdarstvo in 
kmetijstvo, češ da ima ta medvede čez. Jaz pa nisem 
neumen, saj imam izkušnje. Romal bi od Poncija do 
Pilata, nakopal bi si še stroškov, dobil pa ne bi nič. Zato 
sem raje vse skupaj pustil.«

Lahko rečemo, da je Albin Bartolj zahteval zelo 
skromno odškodnino in da ni prav, da ne bi toliko ali 
celo več dobil. Če so kmetje upravičeni do povračila 
škode, ki jo povzroči divjad (tudi medvedje) na 
njihovih kmetijah, potem so še toliko bolj upravičeni 
do odškodnine zaradi poškodb in druge škode, 
ki so jo utrpeli zaradi divjadi osebno oziroma na 
svojem telesu. Če se občan sam ne znajde, mu je pri 
uveljavljanju njegovih pravic gotovo dolžna pomagati 
krajevna skupnost ali pa občinska skupščina. Žal pa je 
prav na našem območju že tako, da ima divjad veliko 
zagovornikov, kmetje pa bolj malo.

J. PRIMC

Gornji članek je bil prvič objavljen 1. julija 1976 
v Dolenjskem listu, štev. 27. Letos mineva 40 let 
od dogodka, ki je opisan v njem. Sorodniki zdaj 
že pokojnega Albina Bartola so članek poslali 
svojim sorodnikom v Ameriko, da so jih seznanili z 
dogajanjem v domačih krajih. Po prebiranju članka 
lahko ugotovimo, da tudi danes v naših gozdovih 
nismo nič bolj varni pred zvermi, kot so bili pred 
štiridesetimi leti. Res pa je, da novice ne potrebujejo 
več toliko časa, da dosežejo naše znance, ne glede na 
to, kako daleč od doma so si ustvarili nov dom.

Albin Bartolj: »Tudi v vojni ni bilo tako hudo, čeprav sem bil 
v mnogih nevarnostih. Kaj bo, če medvedka napade otroke, ki 
gredo tod vsako jutro v šolo?«

(Foto: Primc)



34 Odmevi

ZAHVALA

Ob boleči – prerani izgubi ljubega moža, 

najboljšega atka, sina, brata, zeta, svaka

JOŽETA DEBELJAKA 
iz Šegove vasi 5

(5. 3. 1973–13. 4. 2016)

se iskreno zahvaljujemo dr. Petru Rusu, Jerneji Žagar, 

OŠ dr. Antona Debeljaka, SGLŠ Postojna, sošolcem 

(1973), KZ Velike Lašče, Občini Loški Potok, Agrarni 

skupnosti Travnik, PGD Travnik, sorodnikom, sosedom, 

prijateljem. Zahvala Gregorju Novaku in Janezu Sterletu 

ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 

njegovi zadnji poti, sočustvovali z nami, izrekli sožalje, 

darovali cvetje, sveče in sv. maše.

Zahvala gospodu župniku Bojanu Travnu, 

pevcem in Komunali Ribnica.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla

in čakala, da prideš ti.

Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni.

(S. Gregorčič)

V SLOVO

VABILO

V nedeljo, 31. julija 2016, 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 

partizanske bolnice OGENJCA. Pričetek prireditve bo 

ob 11. uri.

Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na prireditvi pri 

Ogenjci počastite spomin na tragične dogodke pred 74 

leti.

34 Odmevi

Zakaj ...

Zakaj te bog poklical
je v najlepših letih,

zakaj, zakaj te pustil
ni živeti?

Doma pustil mlado
si družino

zlomljenih src
in hudo bolečino.

V dolini solzni
brez tebe smo ostali,
zakaj, zakaj, se vedno

bomo spraševali.

Spomin v naših srcih
nate bo vedno živ,

prosim, čuvaj iz nebes,
kar si doma pustil.

(Majda Levstek)
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ZAHVALA

Ugasnila je luč življenja naše dobre tete

PAVLE KNAVS
14. 1. 1920–25. 4. 2016

iz Malega Loga 27

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, ki so jo obiskova-
li, vsem, ki so nam ob njenem slovesu izrekli sožalje, 

podarili sveče, cvetje, darovali sv. maše ter jo v tako ve-
likem številu pokropili in pospremili k večnemu počitku.

Zahvaljujemo se dr. Petru Rusu in osebju ZP Loški Potok 
ter kolektivu in sostanovalcem Doma starejših občanov 

Loški Potok.

Hvala gospodu župniku za lep poslovilni obred, pe-
vskemu zboru za ganljivo petje in Komunali Ribnica za 

opravljene storitve.

Žalujoči: nečak Rudi z družino

V SLOVO

Prazen dom je in dvorišče,

zaman oko te naše išče,

sledi ostale so povsod

od dela tvojih pridnih rok.

Ko pošle so ti moči,

zaprl trudne si oči

in čeprav pokojno spiš,

z nami še naprej živiš.

Glej, zemlja si je vzela,

kar je njeno.

A kar ni njeno, 

nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno 

dragoceno, je večno

in nikdar ne more umreti.

(S. Makarovič)

ZAHVALA

Ob smrti našega očeta, moža, brata, dedka

ALOJZIJA ROJCA 
(27. 5. 1940–13. 5. 2016)

s Hriba 44 a

se iskreno zahvaljujemo vsem, 

ki ste sočustvovali z nami, izrekli sožalje, 

darovali cvetje, sveče in svete maše 

ter se udeležili zadnjega slovesa.

Hvala dr. Petru Rusu in osebju 

ZP Loški Potok za vse, kar so storili zanj.

Hvala g. župniku za poslovilni obred, pevcem in 

Komunali Ribnica.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi 
mož, oče, ata, pradedek, brat, bratranec, stric in tast

ANTON ANZELJC
iz Malega Loga 17

(18. 01. 1934–09. 05. 2016)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, lepe 
besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. Še posebej 
se zahvaljujemo dr. Rusu in celotnemu zdravstvenemu 

osebju iz ZP Loški Potok, gospodu župniku Bojanu 
Travnu za prelep cerkveni obred in pevcem za sočutno 

zapete pesmi.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti, ki ste ga imeli 

radi in bili del njegovega življenja.

Žalujoči: 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
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

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

in 3. december 2016) - vsakokrat od 

7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro 

moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic, 

posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov, 

suhe robe, bižuterije, torbic, pasov, krem, olivnega 

olja, medu, sadja, mesnih izdelkov, hrane in pijače 

in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega, 

kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli 

vašim željam!

JANEZ POZNIČ s.p.

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

Sobota in nedelja zaprto!

Hvala za obisk - se priporočamo!

OP T I K

Vrvarska 3, 1310 Ribnica
info 01 / 836 03 67

SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

BOJAN POGORELEC,  
BLESK D.O.O.  
KOSTEVC 7, 1331 DOLENJA VAS

tel.: 041-647-188, 051-456-646,  e-mail: blesk@siol.net,  www.blesk.si                                     

*FASADERSTVO IN ENERGETSKE SANACIJE
- KVALITETNA IZVEDBA FASAD, BREZPLAČNA BARVNA ŠTUDIJA
 (PRIPRAVIMO VAM CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2.400 €)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO DO 7.000 €)

*GRADBENA DELA
- NOVOGRADNJA ALI  REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKIH  IN 
 POSLOVNIH  STAVB (3D VIZUALIZACIJA OBJEKTA)
- ADAPTACIJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 
 (IZRIS TLORISA, IZVEDBA VSEH DEL, Z MOŽNOSTJO NA KLJUČ)
- ZUNANJA UREDITEV (TLAKOVANJE  DVORIŠČ,  ASFALTIRANJE, IZDELAVA ŠKARP…)
- SANACIJE (BALKONOV,  PLOČNIKOV, VLAGE V ZIDU) 
- RUŠITVENA DELA (VODNI IZREZ BETONSKIH, ASFALTNIH ALI OPEČNIH 
POVRŠIN)

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

*POLAGANJE TALNIH OBLOG 
- (KERAMIKA, KAMEN, PARKET, LAMINAT, PVC VINIL)     

*ČISTILNI SERVIS 


