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

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

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

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

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografi ja na naslovnici:
Občinski nagrajenci 2017
Foto: Vinko Košmerl

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 2. februar 2018.

ODMEVI

AKTUALNO

Vabimo vas na tradicionalni

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

POTOŠKIH PEVSKIH ZBOROV,

ki bo v torek, 26. 12. 2017, 

ob 18. uri 

v  šolski telovadnici na Hribu 

v Loškem Potoku.

Na koncertu bodo nastopili:

- otroški pevski zbor osnovne šole

- mladinski pevski zbor osnovne šole

- mešani pevski zbor planinskega društva

- dekliški pevski zbor Ave verum

- vokalna skupina Potoški fantje

- pevska skupina Binklarji

- članice DU Loški Potok Povasjenke

Vljudno vabljeni! 

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da smo v mesecu oktobru zamenjali 
telefonsko številko glavne pisarne Medobčinskega in-
špektorata in redarstva, po novem smo dosegljivi na 
telefonski številki: 

01 320 42 08
V nadaljevanju vas seznanjamo še z ostalimi kontaktnimi 
podatki in časom uradnih ur organa:  

NASLOV:
Skupna občinska uprava 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica

E-NASLOV: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

URADNE URE ORGANA:
v poslovnih prostorih na sedežu organa v Ribnici in po 
telefonu – ponedeljek in sreda od 9.00 do 11.00

URADNE URE NA SEDEŽIH OBČIN 
USTANOVITELJIC:

 ■ na sedežu občine Dobrepolje: četrtek od 8.00 do 9.00
 ■ na sedežu občine Loški Potok: prvi in tretji petek v 

mesecu od 8.00 do 9.00 
 ■ na sedežu občine Sodražica: torek od 10.00 do 11.00 
 ■ na sedežu občine Velike Lašče: torek od 8.00 do 9.00 

OPOMBA: Razgovor s strankami izven navedenih 
uradnih ur je možen le po predhodnem dogovoru.

POSLOVNI ČAS ORGANA: 

Ponedeljek:  od 7.00 do 15.00 
Torek:            od 7.00 do 15.00 
Sreda:            od 7.00 do 16.00 
Četrtek:         od 7.00 do 15.00 
Petek:            od 7.00 do 14.00 

Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in  Velike Lašče   
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

Bliža se konec leta in temu primerni so vreme in opravi-
la, s katerimi se ukvarjamo.
Investicije leta 2017 so v glavnem zaključene, za pri-
hodnje leto pa je potrebno pripraviti proračun – raz-
porediti sredstva, ki jih pričakujemo v prihodnjem letu. 
Mnogokrat so v medijih komentarji, da hočemo občine 
več denarja – da, res je. Vendar ne za delovanje občin-
ske uprave, pač pa za zagotavljanje potreb občanov. In 
področij, ki jih pokrivamo občine, je veliko. Tudi vsak 
izmed poslancev in članov vlade, ki nočejo prisluhniti 
občinam, je občan ene od njih. Pričakujejo pa, da bodo 
imeli urejene lokalne ceste, seveda tudi splužene, javno 
razsvetljavo, pločnike, urejene vrtce s čim večjo subven-
cijo za starše, ustrezne prostore za šole in zdravstvene 
domove, kvalitetno oskrbo z vodo, urejeno ravnanje z 
odpadki, kanalizacijo, urejeno gasilsko službo in še bi 
lahko našteval. Porabo denarja je potrebno planirati za 
leto naprej, ta razdelitev pa je vidna v proračunu. Če 
zelo poenostavljeno prikažemo, kam gre občinski denar, 
lahko to razdelimo na tri skupine. 
Postavka 40 zajema približno 20 % proračuna, namenjena 
pa je za delovanje občinske uprave, vzdrževanje objektov, 
geodetske storitve, elektriko (vključno z javno razsvet-
ljavo), letno in zimsko vzdrževanje lokalnih in gozdnih 
cest. Samo za pluženje in posipanje gre letno 80.000 €. 

ŽUPANOVA STRAN

gasilske domove, ostala sredstva pa so 
namenjena vsem drugim investicijam 
v občini. Povečanje sredstev za ta na-
men v letu 2018 gre predvsem na ra-
čun prenosa dela sredstev iz leta 2017 
v 2018, in sicer na račun obnove regi-
onalne ceste od centra Hriba v smeri 
Sodražice, za katero smo del sredstev 
planirali v letu 2017, pa se gradnja še ni začela. Okoli 
200.000 € za investicije pa si obetamo iz sredstev EU in 
države. 500.000 € vlagamo v poslovno cono v Podpreski, 
ki je v lasti občine, urejeni del pa bomo dali v najem. Za 
to investicijo planiramo pridobiti tudi omenjena evrop-
ska nepovratna sredstva. S tem tudi uresničujemo ob-
ljubo prebivalcem Dragarske doline, da z oživitvijo tega 
območja mislimo resno. 
Skupaj z državo gremo v obnovo že večkrat omenjene-
ga 500-metrskega odseka ceste od centra Hriba v sme-
ri Sodražice. Občina ureja pločnik, javno razsvetljavo, 
vodovod in kanalizacijo, za kar namenjamo 340.000 €, 
delež države za ureditev ceste in podpornih zidov pa je 
okoli 600.000 €.
Konec novembra je začelo delovati daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso (sekance) za center Hriba, s katerim 
ogrevamo 10 objektov, od tega vse javne stavbe. Kotlov-

nica je prva faza 
izgradnje večna-
menskega objekta, 
v katerem bodo 
v spodnjem delu 
dobili prostore ga-
silci PGD Hrib in 
tudi nova cisterna, 

za katero zdaj ni ustreznih prostorov. Za izgradnjo več-
namenskega objekta namenjamo 300.000 €, za gasilsko 
cisterno pa 70.000 € (podvozje je že kupljeno, 50.000 € 
pa smo za nadgradnjo namenili že v letu 2017). 
Pa na kratko poglejmo še v leto, ki se končuje. Največ-
ja investicija v občini – izgradnja daljinskega ogrevanja 
– je končana. Investitor je Lesna zadruga Loški Potok, 
ki je v ta projekt vložila ca 800.000 €. Zadrugi je bila 
podeljena koncesija za 15 let, po tem obdobju preide 
celoten sistem v last občine. S 1. oktobrom je zadruga 
prevzela tudi pogodbeno pošto na Hribu, čeprav je bilo 
jasno, da bo prinašala izgubo. Vsi pa ji lahko pomagamo 
k boljšemu rezultatu, če koristimo njene storitve in tam 
kupujemo blago. Izgradnja vrtca napreduje v glavnem 
po planu in računamo, da bo končana v januarju 2018.
Tik pred snegom smo končali obnovo dela ceste v Re-
tjah, kjer smo obnovili vodovod, javno razsvetljavo in 
položili nov asfalt. Asfaltirana je bila tudi cesta Šegova 
vas–Doline (cesta za Taborom). Že poleti smo uredili 
vodovod in javno razsvetljavo v naselju Lazec, država pa 
je obnovila cesto. Poleg planiranih investicij v letu 2018 
pa so že pripravljeni načrti za kanalizacijo in cesto skozi 
Travnik. Če bodo držale obljube, bi se lahko oba projek-
ta začela izvajati leta 2019.
Želim vam srečno in uspešno leto 2018! 

Ivan Benčina, župan

V postavki 41 so tekoči transferji, kar znaša 22 % prora-
čuna. Tukaj so zajete subvencije za vodo in komunalne 
storitve, subvencije staršem za vrtec (250.000 €), šolski 
prevozi, sredstva za delovanje gasilskih društev, materi-
alni stroški šole.
Postavki 42 in 43 pa predstavljata sredstva za investicije. 
En del je namenjen investicijam za zdravstveni dom in 
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OBČINSKI SVET

15. IN 16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

15. redna seja je bila 21. septembra 2017. 

Na njej je Občinski svet Občine Loški Potok podal iz-
javo, da je seznanjen z višino finančnega jamstva in 
z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, 
določenih z zakonom za celotno obdobje po zaprtju 
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora, v skla-
du z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. list RS, štev. 
10/14, 54/15 in 36/16). Višina finančnega jamstva za 
izvedbo ukrepov v času 30 let po zaprtju odlagališča 
Mala Gora je 707.765 evrov. Delež Občine Loški Potok 
znaša 15,90 % tega zneska in bo občino bremenil od 
leta 2017 do leta 2045. Pridobitev finančnih jamstev 
občin ustanoviteljic za zaprto odlagališče nenevarnih 
odpadkov Mala Gora je bila pogoj za pridobitev oko-
ljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče nene-
varnih odpadkov Mala Gora. 

Občinski svet je sprejel tudi sklep o umestitvi novih 
investicij v občinski proračun za leto 2017. Tako so bile 
v proračun na novo umeščene investicije: 

 ■ Prenova dela lokalne in dela gozdne ceste Šegova 
vas–Doline,
 ■ Obnova vodovoda in posodobitev JR ter ureditev od-

vodnjavanja in sanacija dela lokalne ceste JP 731141 
Retje–Hrib (od Retje 25 a do Retje 136).

Sprejet je bil tudi sklep, da bo občina z rebalansom 
proračuna za leto 2017 in v proračunu 2018 zagotovila 
zadostna finančna sredstva za dokončanje investicije 
»Večnamenski objekt Hrib«.

Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja so člani občinskega sveta sprejeli sklepe o 
podelitvi letošnjih občinskih priznanj. O prejemnikih 
priznanj in obrazložitvah podelitev si preberite v članku 
o osrednji letošnji prireditvi ob občinskem prazniku.

16. redna seja občinskega sveta je bila 
26. oktobra 2017.

Občinski svet se je seznanil s poročilom podjetja Av-
totrade d. o. o. o poslovanju Kulturno-turističnega 
centra Loški Potok, ki ga je podala Tjaša Intihar – vod-
ja KTC. Povedala je, da so vse leto delali na promociji 
in se v ta namen udeleževali izobraževanj o prodajni 
fotografiji, javnem nastopanju, spodbujanju turizma 
in izboljšanju efektivnosti delavcev. Pri poslovanju jim 
je največ izgube prineslo obratovanje kegljišča, kar se 
zadovoljstva turistov tiče, jih je najbolj motilo, da ku-
hinja ni bila odprta. Zato so kegljišče zaprli in odprli 
»teraso nad vasjo«. Ob ponudbi večernega razgleda z 
večerjo so si na »bookingu« dvignili oceno z 8,4 na 9,1. 
Dosegli so tudi cilj, da delovno osebje ne pozna samo 
kraja Loški Potok, ampak tudi turistične znamenitosti 
okoliških občin. V letu 2016 so imeli 1182 nočitev, v 
letu 2017 do priprave poročila pa 1611. Hotel so obi-
skali gostje iz 39 držav sveta. Začeli so delovati tudi na 

področju kolesarstva in italijanskim vodičem nudijo 
podporo pri razvijanju novih kolesarskih poti. Izšolali 
so se tudi na področju lovskega turizma in pridobi-
li ustrezne licence. Na področju kulinarike so razvili 
kulinarični meni »Jej kot zdumar«, v okviru katerega 
gostom predstavijo naše okolje skozi okus, videz in 
zgodbo.

V nadaljevanju se je občinski svet seznanil s poroči-
lom Doma starejših občanov Grosuplje o poslovanju 
njihove enote v Loškem Potoku. Obširnejšo obrazlo-
žitev je podala ga. Marta Gašparovič, direktorica DSO 
Grosuplje. Finančni del poročila je predstavila ga. Olga 
Strmole, računovodkinja DSO Grosuplje. Poslovni 
izid v letu 2016 je 2.875 evrov presežka odhodkov nad 
prihodki. Ga. Gašparovič je povedala, da je bil nega-
tivni poslovni rezultat pričakovan in je v redu rezultat 
predvsem zaradi velikih vlaganj v dom. V letu 2016 so 
bile zaradi težav na vodovodnem omrežju prenovljene 
vse kopalnice v domu. Investicija je bila vredna 70.000 
evrov. Na oddelku za demenco je bila nova dejavnost 
uvajanje gospodinjske skupnosti. V ta namen je bila 
ena soba spremenjena v manjši dnevni prostor in s tem 
sta bili ukinjeni dve postelji. Trenutni posteljni stan-
dard je še vedno 60 postelj (prej 62).  

Sprejet je bil rebalans proračuna občine za leto 2017. 
Predvideni skupni prihodki po rebalansu znašajo 
2.195.521 evrov. Zmanjšanje izhaja zlasti iz dejstva, da 
je koncesijska dajatev od prodaje lesa v državnih goz-
dovih nižja od predvidene. Skupni odhodki v rebalan-
su proračuna se znižujejo na 2.277.994 evrov. Zmanj-
šanje izhaja zlasti iz investicijskih odhodkov, saj so bile 
v proračunu za 2017 predvidene tudi nekatere investi-
cije, ki bodo letos ostale nerealizirane (rekonstrukcija 
odseka državne ceste R3 653/1363 Hrib–Sodražica, 
urejanje obrtno poslovnih območij – IC Podpreska). V 
rebalans pa so uvrščene investicije, za katere je občinski 
svet sprejel sklep na 15. redni seji OS, zlasti na investi-
cijskem vzdrževanju lokalnih cest, v okviru katerih se 
izvaja tudi obnova vodovoda, fekalne kanalizacije ter 
javne razsvetljave. V rebalansu je tudi 50.000 evrov za 
sofinanciranje nakupa gasilske cisterne za PGD Hrib. 

Obravnavan je bil tudi osnutek proračuna občine za 
leto 2018. Osnutek je bil dan v javno razpravo. V času 
javne razprave sta ga obravnavala občinski odbor za 
gospodarstvo in odbor za negospodarstvo in svet 
predsednikov vaških skupnosti. Na osnovi teh sestan-
kov je bil pripravljen predlog proračuna za sprejem na 
17. redni seji občinskega sveta, ki je potekala 14. de-
cembra 2017.

Na oktobrski seji je bil v prvi obravnavi tudi Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki naj bi 
bil v mesecu decembru sprejet, veljati pa začne s 1. 1. 
2018. 

Mojca Lavrič
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AKTUALNO

ZIMSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST IN 
DOLŽNOSTI LASTNIKOV ZEMLJIŠČ OB CESTAH

Zima je pred vrati, zato bi vas radi ponovno opozorili 
na najpogostejše kršitve cestnoprometnih predpisov v 
zimskem času, še zlasti na tiste, ki jih storijo lastniki 
zemljišč ob javnih cestah in s katerimi se v tem času 
srečujemo inšpektorji za ceste, policija, občinsko re-
darstvo, upravljavci cest, še posebej pa izvajalci redne-
ga vzdrževanja javnih cest. Namen tega članka je pre-
ventivne narave, saj kazni za kršitve cestnih predpisov 
niso majhne.

Vrste in obseg dela zimskega vzdrževanja javnih cest 
določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 
(Ur. l. RS, št. 38/16). Gre za sklop dejavnosti in opra-
vil, ki so potrebni za zagotavljanje prevoznosti ceste in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere 
pa nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov ovira-
no ali ogroženo normalno odvijanje prometa.

Vsa dela zimskega vzdrževanja javnih cest se določijo 
z izvedbenim programom zimske službe. V zimskem 
obdobju, ki traja od 15. novembra do 15. marca, je na-
loga izvajalcev zimskega vzdrževanja cest:

 – zagotavljanje dežurne službe, 
 – posipanje cest v obdobju, ko nastaja poledica,
 – zagotavljanje minimalne prevoznosti cest v času 

sneženja,
 – zagotavljanje mest za izločanje in tudi izločanje po-

sameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah,
 – obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti cest,
 – čiščenje drugih prometnih površin po končanem 

sneženju (parkirišča, kolesarske steze, pločniki in 
podobno),

 – odstranitev in odvažanje snega iz preglednega polja 
križišč,

 – čiščenje in vzdrževanje stalne in začasne prometne 
signalizacije.

Kljub temu da smo v lokalnih glasilih že večkrat 
opozorili na napake in kršitve, ki jih v zimskih 
razmerah storijo lastniki zemljišč ob javnih cestah, 
smo inšpekcijske službe, občinsko redarstvo in policija 
tudi v zadnji zimski sezoni obravnavali kršitve cestnih 
predpisov, ki so jih s svojim ravnanjem storili lastniki 
zemljišč ob javnih cestah. Zato ponovno opozarjamo 

na tiste veljavne zakonske določbe cestnih predpisov, 
katerih kršitve pri svojem delu organi nadzora 
najpogosteje obravnavamo:
 ■ Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli 

dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob 
javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogroža-
la, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej (5. 
člen ZCes-1). Še zlasti je prepovedano na cestišču 
javne ceste razsipati sipek material (torej tudi me-
tati sneg nanjo), razen posipnih materialov v času 
izvajanja zimske službe, ter puščati sneg ali led, ki 
pade ali zdrsne na cesto. Za posameznika, ki rav-
na v nasprotju s to zakonsko določbo, je zagrožena 
globa v znesku 1.000 evrov.

 ■ Lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti vse po-
sege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo 
javne ceste, zlasti pa odlaganje snega na njihovo 
zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če 
navedeni poseg ni mogoč v okviru cestnega sveta 
(19. člen ZCes-1). Lastnika zemljišča, ki ne dovoli 
ali ovira odlaganje snega s ceste na svoje zemljišče, 
se lahko kaznuje z globo 500 evrov.

 ■ Snega z zasebnih dvorišč, individualnih dovozov ali 
dostopov ni dovoljeno odlagati v kupe ob robu jav-
ne ceste. Ob občinski cesti je, ne glede na lastništvo 
zemljišča, določen varovalni pas, ki je namenjen va-
rovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu ter 
tudi nemotenemu izvajanju rednih vzdrževalnih 
del (97. člen ZCes-1). Posameznik, ki v varovalnem 
pasu občinske ceste brez soglasja upravljavca ceste 
odlaga sneg, je lahko kaznovan z globo 200 evrov.

 ■ V območju cestnih priključkov na občinsko cesto 
ni dovoljeno storiti ničesar, kar bi lahko oviralo 
preglednost s priključka na cesto (98. člen ZCes-1). 
Posameznika se za kršitev tega člena lahko kaznuje 
z globo 500 evrov.

Lastnike zemljišč ob cesti in tudi udeležence v cestnem 
prometu opozarjamo tudi na pravila obnašanja v zim-
skem času. S tem ko boste lastniki zemljišč ob javnih 
cestah sneg, ki je bil v času pluženja s ceste odrinjen 
na vaše zemljišče ali na vašo dovozno pot, odmakni-
li stran od ceste, boste pomagali tudi k učinkovitemu 
izvajanju zimske službe, saj bo tako ob cestah zagotov-
ljenega dovolj prostora za odlaganje snega. Izvajalec 
zimske službe bo lahko hitreje in lažje zagotovil pre-
voznost cest ter se prej lotil tudi čiščenja pločnikov in 
parkirišč, ki sicer na vrsto pridejo kot zadnji. Voznike, 
ki svoja vozila parkirajo na javnih parkirnih površi-
nah, pa opozarjamo, da vozila pravočasno umaknejo 
in s tem izvajalcem zimske službe omogočijo nemote-
no pluženje teh površin.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, 
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
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OBELEŽILI SMO PRAZNIK OBČINE LOŠKI POTOK

Kot že zadnjih dvanajst let je tudi letošnja prva sobota 
v mesecu oktobru minila v znamenju praznovanja ob-
činskega praznika, ki ga naša občina praznuje v skladu 
z Odlokom o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazni-
ku 4. oktobra v spomin na dan, ko se je leta 1875 v 
Loškem Potoku začel redni šolski pouk, s praznično 
prireditvijo pa ga obeležujemo prvo soboto v mesecu 
oktobru. Letošnja osrednja prireditev je tako potekala 
v soboto, 7. oktobra.

Obiskovalci prireditve so tudi letos dodobra napol-
nili telovadnico naše šole na Hribu. Poleg občanov se 
je prireditve udeležilo veliko gostov, med katerimi so 
bili poslanec v DZ Jože Tanko, župani in podžupani 
sosednjih občin, župnik Bojan Traven, direktorji jav-
nih podjetij in zavodov, predstavniki raznih drugih in-
štitucij in organizacij ter člani Območnega združenja 
vojnih veteranov vojne za Slovenijo Ribnica. 

cista, poliglota in prevajalca dr. Antona Debeljaka, po 
katerem naša šola že 45 let nosi svoje ime. 

Kot se za tako slovesnost spodobi, se je začela s slav-
nostnim prihodom praporščakov s prapori občinskih 
društev in drugih organizacij, ki delujejo v naši občini. 
Po himni Republike Slovenije in pesmi Moj sončni Lo-
ški Potok, ki ju je ubrano zapel mladinski pevski zbor 
naše šole, je sledil govor slavnostnega govornika, žu-
pana Ivana Benčine. V svojem nagovoru je opisal ne-
katere aktivnosti in investicije, ki so se in se še odvijajo 
letos v naši občini, spregovoril pa je tudi o nekaterih 
načrtih za naslednje obdobje. Glavne poudarke svoje-
ga govora je župan povzel tudi v uvodnem prispevku v 
teh Odmevih. Po osrednjem govoru je sledil lep in bo-
gat kulturni program, ki so ga tudi letos pripravili naši 
osnovnošolci pod mentorstvom Bogdane Mohar in 
Marije Montanič in z njim zelo navdušili obiskovalce 
prireditve. Program pa so s svojim nastopom popestri-
le še Povasjenke. Kot že tradicionalno je prireditev tudi 
letos povezoval napovedovalec Radia Univox Tomi 
Gavranič, ki je s svojimi humornimi vložki že tako 
lepo prireditev še dodatno začinil. Rdeča nit letošnje-
ga kulturnega programa je bila počastitev spomina na 
življenje in delo našega rojaka, pesnika, esejista, publi-

Glede na to, da je občinski praznik povezan z začet-
kom šolstva v Loškem Potoku, v zadnjih oktobrskih 
dneh pa je minilo 130 let od rojstva ter 65 let od smrti 
dr. Antona Debeljaka, je bilo še kako prav, da je bil 
kulturni program posvečen temu našemu velikemu 
rojaku. Obiskovalci so lahko tudi preko nastopa naših 
osnovnošolcev spoznali njegovo intelektualno, pred-
vsem prevajalsko veličino. 

Vrhunec prireditve pa je bila tudi letos podelitev ob-
činskih priznanj. Tokrat so bila podeljena tri priznanja, 
in sicer dve listini Občine Loški Potok in en grb Obči-
ne Loški Potok. Listino Občine Loški Potok sta preje-
la Maks Lavrič za dolgoletno aktivno delo na podro-
čju razvoja gasilstva in lokalne skupnosti ter Društvo 
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upokojencev Lo-
ški Potok za velik 
doprinos k razvoju 
lokalne skupnosti 
na področju druž-
benega življenja. 
Grb Občine Lo-
ški Potok pa je za 
27-letno uspešno 
ravnateljevanje na 
OŠ dr. Antona De-
beljaka Loški Po-
tok in zgledno so-
delovanje z lokalno 
skupnostjo prejel 
bivši ravnatelj naše 
osnovne šole Janez 
Mihelič. Po podeli-
tvi priznanj se je v 
imenu vseh nagra-
jencev za prejete 
nagrade zahvalil 
prav Janez Mihelič. 
V dokaj čustvenem 
nagovoru je med 
drugim opisal svo-

je videnje oziroma razloge za njegovo uspešno rav-
nateljevanje. Ker je ob tem opozoril tudi na nekatera 
poglavitna dejstva, ki so glavni pogoj za uspešno delo 
in razvoj v tako majhnih lokalnih skupnostih in tudi 
šolah, kot je naša, vam njegov govor posredujemo v 
celoti: 

»Spoštovani gospod župan Ivan Benčina, spoštovani 
gospod Janez Novak, nekdanji župan, cenjeni gostje, 
spoštovani krajani Loškega Potoka, dragi sodelavke in 
sodelavci in seveda moj naslednik, ravnatelj Andrej 
Starc! Najprej se v imenu vseh prejemnikov občinskih 
priznanj zahvaljujem predlagateljem, mandatno volilni 
komisiji in občinskemu svetu, ki je sprejel sklepe o pode-
litvi občinskih priznanj. Hvala v imenu vseh. 

Dovolite mi, da ob tej priložnosti na kratko povem nekaj 
misli. 27 let je dolga doba. Trije štiriletni in trije petletni 
mandati. Prvi še v prejšnji skupni občini Ribnica, ostali 
pa v novoustanovljeni občini Loški Potok. To so bili di-
namični časi stalnih sprememb. In vendar se mi zdi se-
daj, ko gledam nazaj, da je vse skupaj minilo neznansko 
hitro, prehitro. Vendar tako pač je, take so zakonitosti 
našega življenja. 

Da si lahko tako dolgo ravnatelj, mora biti po mojem 
skromnem mnenju izpolnjenih kar nekaj pogojev. Med 
njimi tudi naslednji: 

Prvi pogoj je, da te okolje sprejme in sprejema. Hvala 
vsem »Potočanom«, da ste me od vsega začetka sprejeli 
za svojega, čeprav čistokrvnega »psoglavca« iz doline in 
druge občine. 

Drugi pogoj je, da imaš podporo v lokalni skupnosti, lo-
kalni oblasti. Te podpore sem bil skupaj s sodelavci vedno 
deležen v polni meri, tako takoj na začetku v takratni KS 
kot tudi pozneje v vseh mandatih župana gospoda Jane-
za Novaka in tudi v sedanjem mandatu župana Ivana 
Benčine in vseh sklicev občinskih svetov po nastanku ob-
čine. Še več, lokalna oblast se je vseskozi zavedala pome-
na vzgoje in izobraževanja in zato je bila pripravljena 
podpreti praktično vse, kar je povezano s šolo in vrtcem. 
Od zagotavljanja prostorskih in drugih pogojev za delo 
do nakupa sodobne IKT-tehnologije, da so lahko sicer 
vedno manjše generacije otrok imele primerne in lepo 
opremljene igralnice in učilnice in ves čas dostop do naj-
novejše informacijske tehnologije ter sodobnega pogleda 
v svet s pomočjo svetovnega spleta. Vedno sem bil namreč 
prepričan, da morajo naši učenci – potoški otroci imeti 
prvi dostop do najnovejše programske in strojne računal-
niške opreme. In tu je podpora lokalne skupnosti s prejš-
njim in sedanjim županom in svetniki odigrala nepre-
cenljivo vlogo in podporo. In mimo še ene pomembne 
značilnosti te lokalne skupnosti, ki jo izjemno cenim in 
spoštujem, ne morem, ne da bi jo še posebej izpostavil. 
Lokalna politika in stranke se v tem času niso nikoli in 
res nikoli vtikale ob postopkih imenovanja ravnatelja. 
In kjer je lokalna politika ne glede na strankarsko pri-
padnost složna, so rezultati vidni na vsakem koraku. V 
razvoju šole in vrtca je to več kot očitno, tako tu v Lo-
škem Potoku kot tudi na podružnici v Podpreski. Seda-
nje gradbišče ob šoli in bližnji okolici to dejstvo samo še 
potrjuje. 

Tretji pogoj, da lahko vodiš šolo in vrtec toliko časa in 
ki je najbrž najpomembnejši, pa so zaposleni – sodelav-
ci. Imel sem izjemne sodelavce. Brez njih in njihovega 
dela, predvsem pa pripadnosti šoli in vrtcu zagotovo ne 
bi zaključil šest zaporednih mandatov. Spoštovani »Po-
točani«! Imate dobre in predane učitelje in vzgojitelje, 
ki so za potoške otroke pripravljeni narediti in dejansko 
naredijo zelo veliko in več. Že bežen pogled na statistične 
podatke o realizaciji programa, učnem uspehu, dosežkih 
na tekmovanjih, sodelovanju na prireditvah in nenaza-
dnje občutno boljših povprečnih dosežkih na NPZ od 
povprečja v državi neizpodbitno dokazujejo vložen trud 
strokovnih delavcev, pa tudi učencev. Pa saj je v tem oko-
lju verjetno vsakomur jasno, da se skoraj nič ne zgodi in 
ne more zgoditi brez šole in vrtca in mojih nekdanjih 
sodelavcev. Kako usklajeno in složno deluje ta kolektiv 
in lokalno okolje, kaže tudi dejstvo, da je imenovanje 
novega ravnatelja gospoda Andreja Starca potekalo brez 
najmanjših zapletov. Njemu seveda želim, da bi potoško 
šolo in vrtec še naprej vodil uspešno v dobro otrok in  
kraja. 

Spoštovani »Potočani«! Hvala, da ste mi dali možnost in 
priložnost sooblikovati vašo in mojo potoško šolo in vr-
tec in sodelovati pri vzgoji in izobraževanju vaših, »po-
toških« otrok. Pogrešam vas in pogrešal vas bom. Hvala 
in srečno!
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MAKS LAVRIČ – LISTINA OBČINE LOŠKI POTOK

LETOŠNJI DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ

Gospod Maks Lavrič je veliko prispeval k razvoju ga-
silstva v Dragarski dolini in občini Loški Potok. Po izo-
brazbi je univ. dipl. ing. strojništva, pred leti pa je opravil 
tudi magisterij. S svojim strokovnim znanjem je vedno 
pripravljen pomagati gasilcem pri njihovih akcijah. Ni 
samo gasilec, nosi tudi čin gasilskega častnika. Zelo 
vestno in dosledno opravlja že drugi mandat predsedni-
ka PGD Podpreska. Istočasno je tudi član upravnega od-
bora Gasilske zveze Loški Potok. Pri svojem delu je zelo 
korekten in ima lep odnos do vseh članov društva. Tudi 
razpoložljiva finančna sredstva zna smotrno in pošteno 

Po Miheličevem govoru in odhodu praporščakov s pri-
zorišča in s tem zaključku uradnega dela prireditve je 
sledil še zabavnejši del z nastopom glasbene zasedbe 
Gadi, ki je obiskovalce dodobra ogrel, in nekatere čla-
nice Povasjenk so bile ob njihovih poskočnih skladbah 
tako navdušene, da so med njihovim igranjem v dvo-
rani celo zaplesale. Prav vsi obiskovalci prireditve pa 
smo se lahko po zaključku prireditve ustavili ob boga-
to obloženi mizi in se posladkali z dobrotami, ki so jih 
za obiskovalce  pripravile pridne roke članic Društva 
upokojencev Loški Potok. Že ob samem pogledu na 
mizo z dobrotami se je bilo praktično skoraj nemogo-
če upreti sladkim pregreham, med katerimi so zlasti 
med gosti oziroma obiskovalci izven naše občine prav 
posebno zanimanje povzročili kuhelni. Prazniku pa so 
obiskovalci prireditve lahko nazdravili in se nekoliko 
okrepčali tudi v šolski jedilnici, kjer je bila pripravljena 
pogostitev. 

Za uspešno izvedbo letošnje prireditve se zahvaljuje-
mo vsem, ki ste karkoli prispevali in kakorkoli pripo-
mogli k temu, da smo občinski praznik lahko obeležili 
na način, kot se spodobi. Že zdaj pa velja vabilo vsem 
občanom, da se prireditve udeležite tudi naslednje leto. 

Tekst in foto: Vinko Košmerl

razporejati. Prav zato gasilci radi sodelujejo v akcijah, za 
katere se dogovorijo. Pod njegovo taktirko se je zgradil 
tudi večnamenski dom v Podpreski. Za njegovo gradnjo 
je urejal vso potrebno dokumentacijo, sodeloval z vod-
stvom Občine Loški Potok in seveda tudi z izvajalci vseh 
del na tem objektu.

Veliko vlogo je g. Maks Lavrič opravil tudi pri nadgra-
dnji novega gasilskega vozila, ki je bilo nekaj posebnega 
za PGD Podpreska. Udeležuje se številnih izobraževanj 
na področju gasilstva in na sestankih upravnega odbora 
PGD Podpreska gasilce seznanja z vsemi novostmi. 

Tudi v domači vasi se g. Maks Lavrič pridruži vsem ak-
cijam, za katere se vaščani odločijo, da jih bodo izpeljali. 
Veliko truda je skupaj z ostalimi vaščani vložil v obnovo 
cerkve sv. Roka in polepšanje domačega kraja.

Za g. Maksa lahko rečemo, da je vsestranski človek. Po-
leg že omenjenega je tudi politik, saj je že od ustanovitve 
občine Loški Potok vključen v delovanje občine kot ob-
činski svetnik. Že tretjič je s strani občinskega sveta ali 
aktualnega župana imenovan tudi na mesto podžupana 
občine. Na tem položaju se kot uvideven in spoštljiv člo-
vek trudi poiskati najoptimalnejše rešitve nalog, ki jih je 
potrebno izvesti v lokalni skupnosti. 

OBČINSKI PRAZNIK



9November - december 2017 9November - december 2017

Društvo upokojencev Loški Potok letos praznuje 65-le-
tnico svojega obstoja. V letih svojega delovanja je iz 
društva, ki le vključuje in združuje starejšo populacijo 
našega kraja, preraslo v društvo, ki zelo aktivno deluje 
na kulturnem področju in področju ohranjanja kultur-
ne dediščine in tradicije ter v zelo veliki meri prispe-
va k promociji kraja in naše občine. V okviru svojih 
dejavnosti so člani društva v zadnjih letih tako izvedli 
vrsto aktivnosti oziroma akcij, o katerih nas redno in 
zelo vestno seznanjajo tudi v našem občinskem glasilu. 
Izpeljali so vrsto delavnic, kjer so se člani društva in 
tudi ostali občani lahko seznanjali z različnimi obli-
kami ročnih spretnosti in se naučili izdelovanja raz-
ličnih izdelkov iz najrazličnejših materialov. Te izdelke 
so nato predstavili širši javnosti na mnogih razstavah, 
ki so jih ob različnih priložnostih pripravili v občini in 
tudi izven nje. Člani, predvsem pa članice društva zelo 
aktivno sodelujejo tudi pri projektih, h katerim jih po-
vabijo druga društva ali ustanove. Tako so npr. aktivno 
sodelovale pri pripravi ponatisa knjižice potoških re-
ceptov. Zaslužne so tudi za vpis božičnega kruha – žu-
pneka v register nesnovne kulturne dediščine in zna-
nje priprave tega božičnega kruha v obliki vsakoletne 
delavnice prenašajo tudi na mlajše rodove. Še posebej 
odmevna pa so bila gostovanja potoških upokojenk na 
TV Slovenija, ko so v oddajah Dobro jutro predstavile 
pripravo tradicionalnih potoških jedi. Povsod, kjer se 
predstavijo, pa svoj nastop popestrijo tudi s petjem in 
humorjem. V svojih vrstah imajo namreč pevski zbor 
s pomenljivim imenom Povasjenke, ki s prepevanjem 
ljudskih pesmi popestri marsikatero prireditev v naši 
občini, prepoznavne pa so že tudi izven občine, saj jih 
zaradi njihove pristnosti radi povabijo na različne do-
godke in prireditve. Društvo je v zadnjih letih naveza-
lo stike in tudi gostilo kar nekaj drugih upokojenskih 
društev iz Slovenije ter jim predstavilo lepote naše ob-
čine. Članice društva pa skrbijo tudi za naše najmlajše, 
saj ob rojstvu vsakemu novorojenčku v občini v znak 
pozornosti podarijo copatke.

Gospod Janez Mihelič je 27 let uspešno opravljal nalo-
ge ravnatelja na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. 
Po izobrazbi učitelj tehnike in kemije ter tudi univer-
zitetni diplomirani pedagog se je hitro vključil v stro-
kovno pedagoško vodenje kolektiva in hkrati vpeljal 
zgledno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Vsa leta je 
kot dober gospodar skrbel za razvoj in napredek šole, 
tako da je v sodelovanju z ustanoviteljem, Občino Lo-
ški Potok, vedno pravi čas pristopil k obnovi, dogra-
ditvi, sanaciji in materialnemu opremljanju šole. Zelo 
aktivno in angažirano je sodeloval pri projektih obnove 
matične šole na Hribu in podružnične šole v Podpre-
ski ter izgradnji telovadnice in igrišča na Hribu. Vsa 
leta je skrbel tudi za to, da je šola sproti nabavljala in 
posodabljala računalniško opremo in drugo interak-
tivno tehnologijo ter s tem omogočala sodoben vzgoj-
no-izobraževalni proces. Dobre materialne možnosti 
šole je vedno nesebično nudil v uporabo tudi ostalim 
deležnikom v lokalni skupnosti, tako da so krajevna 
društva in druge interesne skupine lahko razpolagali s 
šolskimi prostori ali opremo. Šolo in njene vzgojno-iz-
obraževalne dejavnosti je vseskozi uspešno povezoval 
z življenjem kraja, občine in tudi širše. Poleg skrbi za 
materialne pogoje je veliko pozornosti namenjal tudi 
visoki ravni strokovnega, pedagoškega dela svojih so-
delavcev, saj jim je z velikim posluhom omogočal stal-
no strokovno izpopolnjevanje in jih spodbujal pri ure-
sničevanju raznih strokovnih izzivov in projektov. Ves 
čas svojega mandata pa je s svojim poštenim odnosom 
do vsakega posameznika gradil dobre medčloveške 
odnose in s tem homogenost celotnega kolektiva. Prav 
tako je vsa leta gojil dobro sodelovanje šole s starši, z 
namenom, da bi to zagotavljalo čim večjo uspešnost 
učencev v učnem procesu in njihov vsestranski razvoj. 
Njegov socialni čut pa se je dolga leta odražal tudi ob 
njegovem vodenju Ustanove za štipendiranje socialno 
šibkih otrok krajevne skupnosti Loški Potok, pri čemer 
se je vedno zelo skrbno zavzemal za to, da bi sredstva 
omenjene Ustanove prišla v prave roke.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK – 

LISTINA OBČINE LOŠKI POTOK

JANEZ MIHELIČ – GRB OBČINE LOŠKI 

POTOK

OBČINSKI PRAZNIK
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IZ POSLANSKIH PISARN

ZA ZMERNEJŠE DAVKE

Gospodarske razmere v drža-
vi se izboljšujejo že nekaj časa, 
tako kažejo podatki. Zasluge 
lahko pripišemo predvsem 
gospodarstvu, ki je izrazito 
izvozno usmerjeno in je zaje-
lo trende rasti v Evropi, pred-
vsem v Nemčiji, ki je naš naj-
pomembnejši trg. Z boljšimi 
izvoznimi rezultati so poveza-
ne tudi investicije gospodar-
skih družb, nekoliko pa se je 

dvignila tudi poraba prebivalstva. 

Čeprav vlada ni sprejela kakšnih ukrepov za stimula-
cijo gospodarske rasti, se Cerarjeva ekipa hvali z zaslu-
gami za visoko gospodarsko rast, ob tem pa že cel svoj 
mandat predlaga davčne in administrativne ukrepe, ki 
zavirajo oziroma otežujejo poslovanje nosilcev gospo-
darske dejavnosti in efektivno ekonomsko moč prebi-
valstva. Npr. začasno povišane davčne stopnje spremi-
nja v stalne, izvaja množično zaposlovanje v državno 
upravo, komplicira postopke itd. Ljudje, državljani 
nimajo od vladne hvale nič, več ali manj učinke rasti 
»kasirajo« tisti, ki so pripeti na lovke lobijev. 

Zato smo poslanci SDS prejšnji mesec (novembra) v 
zakonodajni postopek vložili dva davčna zakona, za-
kon o davku na dodano vrednost (ZDDV) in zakon 
o dohodnini (ZDoh), s katerima predlagamo znižanje 
davčnih stopenj.

V prvem zakonu predlagamo, da se obe davčni stopnji 
DDV-ja, višja in nižja, vrneta na raven pred krizo, to-
rej da se znižata z 22 na 20 % in z 9,5 na 8,5 %. Poleg 
tega pa  predlagamo še dodatno znižano – 5-% davčno 
stopnjo. Ta bi veljala za nekatere pomembne izdelke in 
storitve, npr. za kruh, moko, sir, jajca, sadje, zelenjavo, 
za dobavo vode, električne energije, plina in daljin-
skega ogrevanja, pa za zdravila, medicinsko opremo, 
stanovanja in obnovo stanovanj ter še nekatere druge. 
Ker so v znižano stopnjo uvrščeni izdelki in storitve, 
katerih uporaba je za življenje neizbežna, naš predlog 
pomembno razbremenjuje družinske proračune, še 
posebej pri skupinah z nižjimi prihodki. Te družine bi 
precej lažje zadihale. 

Je pa potrebno ob tem dodati, da najnižje, 5-% davčne 
stopnje ne bi bilo moč takoj uporabiti, saj bi se morala 
vlada v pogajanjih dogovoriti z Evropsko komisijo. A 
glede na to, da imajo koncept druge nižje davčne stop-
nje uveden že mnoge države v EU, to tej ali prihodnji 
vladi ne bi smelo predstavljati nobenih težav.

Pri ZDoh pa predlagamo 3 temeljne spremembe: dvig 
osnove katastrskega dohodka za obračun dohodnine 
z 200 na 500 €, nekoliko, za 200 € povišano splošno 
olajšavo in za 2-% točki znižane stopnje v vseh petih 

dohodninskih razredih. Na nacionalni ravni pomeni 
to za ca 250 mio € nižjo pobrano dohodnino oziro-
ma okrog 400 € prihranka pri povprečni plači. Kar ni 
malo. Ta sprememba tudi pomeni, da se bodo povečale 
neto plače, ugodno pa bo vplivala na rast potrošnje, 
s čimer bi se neposredni izpad dohodnine z dodatno 
pobranim DDV ponovno vrnil v državni proračun. 

Sprejem teh dveh zakonov za koalicijo ne bi smel 
predstavljati nobene težave. Prej bi pričakoval, da bi 
dodali še kakšne izboljšave. Če je vlada s takšno lah-
koto našla več kot 120 mio € za ilegalne migrante ali 
200 mio € za ustanovitev podjetja za 2. tir (2TDK) ali 
če dopušča koruptivna ravnanja v največjih zdravstve-
nih ustanovah, iz katerih poniknejo desetine mio €, bi 
bilo nasprotovanje takima predlogoma prava blamaža 
za Cerarjevo koalicijo.

Zakon o DDV bo obravnavan že decembra, tako da 
boste ob branju članka že vedeli, kakšno bo stališče 
vlade in kako bo glasovala vladna koalicija, dohodnin-
ski zakon pa bo na dnevnem redu prve redne seje DZ 
po novem letu.

Morda prihaja čas, ko bo koalicija zmogla sprejeti 
tudi kakšen zakon, ki ga predlaga največja opozicijska 
stranka, SDS. Božično-novoletni prazniki so že taka 
priložnost.

Jože Tanko

poslanec SDS

V srcu, če je pravo, je zmeraj prostora
za mnogo (tisoč in več) lepih stvari,
ki jih ljubiti mora
vse, kar živi. 

(Tone Pavček)

Vsem občankam in občanom 
voščim vesel božič, 

ponosno praznovanje 
dneva smostojnosti in enotnosti 

ter zdravo, zadovoljno in 
uspešno leto 2018!

Jože Tanko
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Ob prihajajočih praznikih vam želim predvsem 
obilo notranjega miru, ponosa ob zavedanju, 
da živimo v samostojni državi, ter iskrenega 

veselja v krogu vaših najbližjih.

IZ POSLANSKIH PISARN
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KAM GRE POD CERARJEVO VLADO PRAVNA DRŽAVA?

PODPRITE OBČINSKA DRUŠTVA, KER VAS NIČ NE STANE

Ustavno sodišče je pred tremi 
leti odločilo, da mora država 
v celoti pokriti stroške izva-
janja obveznega programa v 
osnovni šoli, ker je osnovna 
šola za vse otroke obvezna, 
starši pa imajo po ustavi pra-
vico do izbire šole. Koalicija v 
treh letih po odločitvi ustav-
nega sodišča ni bila sposobna 
spremeniti zakonodaje tako, 

da bi to odločbo tudi izpolnila. Namesto tega se je raje 
zatekla k ideološkemu ravnanju in želela skupaj s stran-
ko Levica spremeniti ustavo. S to spremembo bi eno-
stavno obšli odločitev ustavnega sodišča ter preprosto 
javnoveljavni program v zasebnih šolah nehali financi-
rati. Zgleda pa, da na ustavni komisiji ta namera ne bo 
dobila dovolj glasov podpore, saj se bo poslanec manjši-
ne vzdržal. Investicijsko vzdrževanje in dodatni progra-
mi šestih zasebnih šol se že sedaj plačujejo preko šolnine 
in direktno iz žepov staršev. 

Zdi se, da želita vladna koalicija in Levica s tem predlo-
gom ustavne spremembe narediti elitistične šole, kjer bi 
šolnine zmogli plačevati le premožnejši starši. Sedanje 
zasebne šole so namreč dostopne vsem, tudi otrokom 
iz ne ravno bogatih družin. Če bi se javnoveljavnemu 
programu na zasebnih šolah vzelo celotno financiranje 
obveznega ali samo razširjenega programa, pa bi zaseb-
ne šole res postale dostopne samo bogatim. A potem 

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v 
vaši občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih 
društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsak-
dan v vaši občini lepši, varnejši ali športno in kultur-
no pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko 
društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 
0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni 
pa veliko. 

V vaši občini je 10 društev, ki jim lahko podarite del 
svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizade-
vanjih. Če se za to ne odločite, gre vašega pol odstotka 
nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 mili-
jone evrov neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih 
ravno občinska društva znala najbolje in najkoristneje 
porabiti.

Vsakdo se verjetno najprej spomni prostovoljnih ga-
silcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa naj-
brž vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše 
občinsko društvo, tudi njemu lahko podarite svojega 
pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med več 
društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do 
največ pet. 

pridemo do situacije, ko na primer otrok matere samo-
hranilke, ki sedaj lahko obiskuje zasebno osnovno šolo 
z javnoveljavnim programom, tega zelo verjetno ne bo 
več mogel. Starši s svojimi skromnimi dohodki ne bodo 
mogli plačati dodatne učne pomoči, varstva in posebne 
obravnave, kar sicer sodi v razširjeni program, ki je v 
državnih šolah v celoti brezplačen. 

Ravnanje vladne koalicije ni ostalo neopaženo niti v 
tujini. Veleposlaniki so me takoj po glasovanju o spre-
membi ustave spraševali, kako lahko pričakujemo, da 
nam bodo pomagali prepričati Hrvaško v spoštovanje 
arbitražne razsodbe, če pa niti sami ne izpolnjujemo od-
ločb svojih najvišjih sodnih institucij. Koalicija skupaj z 
Levico dela naši državi s takim ravnanjem veliko sramo-
to in škodo tudi v mednarodnem prostoru. Prav never-
jetno je, da vlada, ki jo vodi profesor ustavnega prava, in 
koalicija, v kateri je kar nekaj pravnikov, tega nista spo-
sobni uvideti. Ta tema je tudi zelo priročna za ideološki 
boj pred državnozborskimi volitvami. Šest zasebnih šol 
res ne more ogroziti okrog 770 državnih šol niti javnih 
financ, saj gre v tem primeru le za okrog 308.500 evrov 
letno.

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete 
preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri samih 
društvih. Lahko pa obiščete spletno stran dobrodelen.
si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz vaše občine 
– poiščite jih po poštni številki, jih označite, vpišite 
svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta 
odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev 
velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov. 
Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto 
tudi zaradi vas življenje v vaši občini še lepše, boljše, 
varnejše. Hvala.

Uroš Bonšek, Center za informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij

Ljudmila Novak, predsednica NSi
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LESNA ZADRUGA LOŠKI POTOK – NAPREDEK ALI »BLEF«

Kmalu bosta pretekli dve 
leti, odkar smo na predlog 
našega župana g. Ivana Ben-
čine ustanovili lesno zadru-
go, tudi z namenom tesnej-
šega sodelovanja občine z 
lokalnim okoljem in iskanja 

ter uveljavljanja sinergijskih učinkov pri projektih, s kate-
rimi bi lahko pridobivali dodatna sredstva tako za razvoj 
infrastrukture v občini kot tudi za  sofinanciranje stori-
tev za občane iz virov in dejavnosti, ki občinam niso na 
razpolago. S tem so mišljeni predvsem razni projekti na 
gospodarskem področju. Koncept nastanka omenjenega 
gospodarskega subjekta temelji na organizacijski obliki 
zadrug, kakršnega je že pred več kot 120 leti utemeljeval 
največji zagovornik zadružništva, tedanji slovenski naro-
dni poslanec, po osnovnem poklicu pa duhovnik, prof. 
dr. Janez Evangelist Krek. Gre namreč za organizacijsko 
obliko, v kateri imajo vsi člani ne glede na višino vpla-
čanega posameznega deleža in število vplačanih deležev 
pri odločanju vedno samo 1 glas. Torej ni bolj in manj 
vplivnih članov, ampak imajo pri odločanju in glasova-
njih enako moč. Glavna usmeritev zadruge je razvidna že 
iz 1. člena zadružnih pravil:
Zadruga deluje kot nepridobitna pravna oseba, ki ni us-
tanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička in 
premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega dobič-
ka ali presežkov prihodkov nad odhodki oziroma jih deli v 
omejenem obsegu, v skladu z zakonom o socialnem podje-
tništvu.
V 8. in 9. členu istih pravil pa so opredeljene pravice in 
obveznosti članov zadruge:
Vsak član zadruge ima v skladu z zakonom zlasti pravico:

 – da je navzoč, da razpravlja, daje predloge in odloča na 
občnem zboru;

 – da voli in je izvoljen v organe zadruge;
 – da se udeležuje sej organov zadruge, katerih član je;
 – da sodeluje z zadrugo pod enakimi pogoji kot drugi člani in 

ima pri tem prednost pred osebami, ki niso člani zadruge;
 – da je obveščen o vseh vprašanjih, pomembnih za uresni-

čevanje članskih pravic in obveznosti;
 – da je udeležen pri delitvi presežka v skladu s pravili in 

sklepi občnega zbora;
 – da se mu vrednost vplačanih deležev prevrednoti v skla-

du z veljavnimi predpisi;
 – da se mu v določenem času po prenehanju članstva 

izplača vrednost vplačanih deležev;
 – da ima pravico do ustreznega dela preostalega premože-

nja v primeru likvidacije ali stečaja zadruge.
 – Obveznosti vsakega člana zadruge so zlasti:
 – da vplača obvezni delež na način in v rokih, ki jih dolo-

čajo ta pravila oziroma sklepi občnega zbora zadruge;
 – da aktivno sodeluje v organih zadruge, če je bil izvoljen 

vanje;
 – da vestno izpolnjuje svoje obveznosti iz sklenjenih po-

godb z zadrugo, ki se nanašajo na izvajanje projektov, 
sofinanciranje projektov, finančno vodenje, upravljanje 
in drugo;

 – da s svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi aktivno 

sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju razvoja zadruge.

Glede na hotenja, namene in interese ljudi, ki se včla-
njujejo v zadrugo, pa jih lahko razdelimo na tiste, ki jim 
predstavlja primarni interes aktivno sodelovanje v izvaja-
nju projektov zadruge, v katerih vidijo dodatno možnost 
razvoja in pridobivanja dobička v svoji pridobitni dejav-
nosti, in na tiste, ki želimo s svojim delom, znanjem in 
izkušnjami doprinesti k uspešni organizaciji in optimal-
ni izpeljavi zastavljenih projektov. Ob tem je zanimivo 
dejstvo, da je večini ljudi, ki sem jim skušal predstaviti 
program zadruge, popolnoma razumljivo, da nekdo so-
deluje, ker pač hoče s svojo primarno dejavnostjo nekaj 
dodatno zaslužiti. Ko pa omenim ljudi, ki želimo delo-
vati v javno dobro, tako da brezplačno prispevamo svoje 
znanje in izkušnje za razvoj skupnosti, v kateri živimo, pa 
se obraz večine sogovornikov nekoliko zresni, češ: »Tale 
me pa nateguje, bog ve, kje misli na skrivaj kasirati, tako 
da je bolje, da ne sodelujem, da ne bom česa kriv.« Da ne 
omenjam raznih gostilniških debat, s katerimi želijo bolj 
ali manj poučeni »strokovnjaki« hote ali nehote onemo-
gočiti širjenje in delovanje zadruge. 

Pravila zadruge kot temeljni akt pa o delitvi dobička v 24. 
členu pravil določajo:
Po razporeditvi dela presežka, določenega s predpisi, temi 
pravili ali sklepom občnega zbora zadruge, v sklade zadru-
ge lahko občni zbor zadruge z ostankom presežka prosto 
razpolaga in ga lahko razporedi za enega ali več namenov:

 – investicije v osnovna sredstva, potrebne za opravljanje 
dejavnosti,

 – ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest,
 – pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške od-

sotnosti oziroma manjše delovne učinkovitosti delavcev,
 – izobraževanje in usposabljanje delavcev in prostovoljcev,
 – druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih opra-

vlja, če niso v izključno korist članov, za ustanovitev ali 
soustanovitev zavoda ali za namene razvoja socialnega 
podjetništva v lokalni skupnosti,

 – povečanje premoženja zadruge,
 – delitev v skladu s temi pravili.

Zadruga mora presežke prihodkov nad odhodki iz dejav-
nosti zadruge primarno namenjati za opravljanje dejav-
nosti zadruge. Zadruga lahko deli del presežka prihodkov 
(dobička) svojim članom. Vsakemu članu pripada v takem 
primeru del presežka prihodkov (dobička) v višini, soraz-
merni z vrednostjo njegovih obveznih in prostovoljnih de-
ležev glede na skupno vrednost vseh obveznih in prostovolj-
nih deležev članov zadruge.
Delež presežka prihodkov (dobička), ki se deli članom, ne 
sme presegati 20 % vsega ustvarjenega presežka prihodkov 
(dobička) v določenem letu in le v primeru, da presežek pri-
hodkov ne predstavlja neporabljenih javnih sredstev.
Če zadruga del presežkov prihodkov (dobička) deli članom, 
pri delitvi upošteva tudi delavce zadruge.
S svojim prvim projektom, s katerim zadruga želi prido-
biti dodatne možnosti zaslužka potoškim gozdarjem, je 
sodelovanje pri razpisih za posek in spravilo lesa v dr-
žavnih gozdovih. Ta prvi projekt dokaj uspešno poteka, 
čeprav zanimanje nekoliko omejujejo trenutno zelo nizke 
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cene tovrstnih storitev v državi, sorazmerno velika kon-
kurenca usposobljenih izvajalcev na področju gozdarstva 
in pa neenotnost in nezaupanje nekaterih izvajalcev tovr-
stnih storitev v iskrene namene zadruge in zadružnikov.
Naslednji projekt, ki je dokončno zaživel v začetku okto-
bra, je naša pogodbena pošta. Kot je splošno znano, Pošta 
Slovenije postopoma zapira oziroma oddaja v najem tako 
imenovane »nerentabilne« poslovalnice. Takšna usoda je 
bila predvidena tudi za naš poštni urad v Loškem Potoku. 
Brez posebnega razmišljanja in računanja smo se člani 
zadruge odločili, da zadruga prevzame pogodbeno pošto 
kot samostojni urad s strokovno usposobljenim delavcem 
in ne kot nekakšen poštni kotiček z na hitro priučenimi 
zaposlenimi, kot je to praksa v mnogih primerih pogod-
benih pošt po Sloveniji. Pri tem so nas bolj kot dobiček 
vodile neke druge vrednote, kot so na primer tradicija in 
z njo povezana identiteta kraja, ohranjanje določenega 
standarda bivanja, olajšana dostopnost storitev ranljivej-
šim skupinam občanov, visoka stopnja kvalitete storitve 
in ne nazadnje ohranjanje delovnega mesta in strokovnih 
znanj v kraju. Naj podrobneje utemeljim samo nekaj dej-
stev, ki so nas vodila k ohranitvi pošte:
Poštna postojanka v Loškem Potoku (takrat kot pošta 
Traunik) je bila z ustreznim odlokom v takratnem ura-
dnem listu organizirana že leta 1869. Telegraf kot ne-
kakšen predhodnik telefona pa je bil poštnemu uradu 
priključen konec leta 1896. Gre torej za zavidljivo tradi-
cijo neprekinjenega delovanja tudi v slovenskem merilu. 
Prisotnost poštnega urada na področju občine je razen 
zadnjih nekaj let, ko smo v občini že izgubili poštni urad 
z dolgo tradicijo v Dragi (vzpostavljen leta 1888), vedno 
prinašala več sorazmerno varnih delovnih mest srednje-
ga standarda, ki so jih zadnjih 70 let skoraj brez izjeme 
zasedali prebivalci tega področja. Tovrstna delovna mesta 
so dodatno vplivala tudi na strokovno pestrost in zapo-
slitveno raznolikost v kraju, iz katere so mladi lahko v 
praksi spoznavali različne poklice, kar jim je bilo lahko v 
pomoč pri odločanju za nadaljnje šolanje. Poštni urad v 
Loškem Potoku deluje že najmanj 100 let na istem mestu, 
najprej je bil v pritličju stare občinske zgradbe, nato pa ga 
je leta 1978 na skoraj isti lokaciji v pritličju znotraj novega 
»bloka« zamenjal nov modernejši urad. 
Vsi javni uradi, pri čemer poštni ni izjema, so bili vselej 
nekakšna področja srečevanja, izmenjave mnenj, skratka 
nekakšna mikrolokacija, na kateri so se ljudje videvali, se 
družili ter med seboj izmenjevali mnenja, novice in tudi 
aktualne čenče.
Vsak urad, ki občanom v kraju samem približa oziroma 
olajša koriščenje določenih storitev, s svojo dejavnostjo 
vpliva tudi na kakovost oziroma standard bivanja in pred-
stavlja določeno boniteto pri odločitvi za življenje v njem. 
Vsaka dodatna boniteta pa ima lahko samo pozitiven vpliv 
na povečan interes za stalno naseljevanje na takem podro-
čju, kar je vitalnega pomena za obstoj krajev v njem.
Na vrednost in pomembnost samostojnega poštnega ura-
da za neko področje ne nazadnje nakazuje tudi dejstvo, 
da je bil v času nastajanja zdajšnjih občin za to, da neko 
področje postane samostojna občina, kot eden od pogojev 
navedena tudi prisotnost poštnega urada na tem področju.
V prostorih pošte, ki jih vsaj občasno obišče sorazmer-
no velik odstotek prebivalcev, pa vidimo tudi priložnost 
za prikaz ustvarjalnosti občanov na področju domačih 

Notranjost kurilnice Dolb

obrti in rokodelstva. V okviru dodatne dejavnosti pošte 
namreč želimo ponuditi vsem, ki se na tak ali drugačen 
način ukvarjate s tovrstno dejavnostjo, priložnost za 
prodajo vaših izdelkov. Trenutno so se nam nekateri že 
oglasili in dopolnili prodajni program z ročno izdelanimi 
glinenimi pekači, potičnicami, različnimi posodicami in 
kvačkanimi ogrlicami. 
Konec prejšnjega meseca je že pričel z obratovanjem tudi 
tretji projekt Lesne zadruge Loški Potok, in sicer sistem 
daljinskega ogrevanja (DOLB) širšega centra Hriba, v 
katerega je poleg zgradb v lasti občine, kot so občinska 
zgradba, zdravstveni dom, dom starejših občanov, osnov-
na šola, kulturno-turistični center, poslovni del poslov-
no-stanovanjskega objekta na Hribu 16 in stanovanjski 
objekt Hrib 7, vključenih še nekaj zasebnih poslovnih 
in stanovanjskih objektov na področju centra Hriba. Za 
ta projekt je občina na podlagi javnega razpisa podelila 
zadrugi koncesijo za izgradnjo in distribucijo toplote za 
obdobje 15 let, zadruga pa se je zavezala, da bo po poteku 
tega časa celoten sistem DOLB, vključno s prodajo toplo-
te, brezplačno prenesla v last in upravljanje občine. Veči-
no sredstev za izgradnjo omenjene infrastrukture sistema 
predstavljajo nepovratna sredstva, pridobljena na razpisu 
evropskih kohezijskih skladov, za preostanek sredstev pa 
je zadruga pridobila kredit pri banki, za kar gre zasluga 
predvsem vztrajnemu delu, znanju in izkušnjam idejnih 
vodij tega projekta, Ivanu Benčini in Tomažu Zveru, ki je 
obenem tudi ustanovni član zadruge. 

Tudi pri tem projektu bi lahko naštel kar nekaj pozitiv-
nih učinkov. Eden od njih je zagotovo dodaten zaslužek 
občanov, saj bo del denarja, ki ga sedaj občina namenja 
dobaviteljem za plačilo kurilnega olja, preko plačevanja 
računov za dobavo toplote zadrugi le-ta namenila doba-
vitelju sekancev. Ta dobavitelj pa bo s tem denarjem pla-
čal nabavo surovin svojim dobaviteljem. To pa so lahko 
vsi občani, ki imajo v lasti  gozdove in zaraščene travnike, 
saj so za izdelavo sekancev zanimive skoraj vse vrste tako 
imenovanih lesnih ostankov, ki nastanejo tako pri sečnji 
kot pri čiščenju parcel (suha drevesa, veje, grmovje).
Nezanemarljiv je tudi podatek, da bo občina po sicer 
približnih projekcijah stroškov samo pri ogrevanju 
objektov v njeni lasti prihranila več tisoč proračunskih 
evrov letno, ki jih bo lahko usmerila v druge projekte in 
dejavnosti.
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VSE O PODJETNIŠTVU NA ENEM MESTU

Na spletnih straneh občin Sodražica in Loški Potok ter 
v ribniškem glasilu Rešeto je OOZ Ribnica napovedala 
serijo predavanj, seminarjev, delavnic in individualnih 
svetovanj. Dogodki so se zvrstili od torka, 14. 11., do pet-
ka, 17. 11. 2017, od 8. do 19. ure, v prostorih Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Ribnica.

Pri načrtovanju smo izhajali iz vsakodnevne prakse, ki jo 
imamo z občani in aktualnimi podjetniki iz občin Ribni-
ca, Sodražica in Loški Potok.

Poudarek podjetniških dni je bil na občanih, ki razmiš-
ljajo o vstopu v svet obrtništva in podjetništva. Tako so 
zbornični strokovnjaki vsak dan pripravili predavanje 
in delavnice o odprtju statusa samostojnega podjetnika, 
o osebnem dopolnilnem delu, o dopolnilni dejavnosti 
na kmetiji in o ustanovitvi družbe z omejeno odgovor-
nostjo. Udeleženci so dobili tudi natančne informacije o 
vstopni točki VEM, preko katere na OOZ Ribnica opra-
vijo vse postopke od registracije, sprememb do izbrisa s. 
p., ustanovitve d. o. o., oddajo podatkov v evidence ZZZS 
(prijave-M1, odjave-M2, spremembe-M3) ter sporočanje 
davčnih podatkov na FURS.

Za aktualne obrtnike in podjetnike sta bili posebej za-
nimivi predavanji o delovno-pravni zakonodaji in pre-
davanje o upokojitvenih pogojih in možnostih dela 
po upokojitvi. Izkušena strokovnjaka, Tomaž Bernik, 
pravnik iz Združenja delodajalcev obrti in podjetništva 
Slovenija, in Dušan Bavec, pravnik iz Obrtno-podjetni-

ške zbornice Slovenija, sta slušateljem na kratko predsta-
vila svoji temi, po predstavitvi pa sta posameznim udele-
žencem še individualno svetovala. Prav ta svetovanja so 
udeleženci posebej pohvalili, ker so razjasnili svoje speci-
fične probleme.

Temo »socialni kapital – mreženje« je predavala Gordana 
Tekavčič, magistrica ekonomskih in poslovnih ved, 
trenutno pa direktorica občinske uprave občine Ribnica. 
Da je mreženje ključna življenjska spretnost in temelj 
medsebojnih odnosov, je predavateljica dokazala v 
zanimivem predavanju, ki je bilo popestreno s praktičnimi 
primeri. Vsekakor gre za znanje in veščine, ki jih mora 
vsak podjetnik obvladati vsaj v osnovi!

Naslednja tema – »kako učinkovito izkoristiti internet« 
za prodajo svojih izdelkov in storitev ter kako zaslužiti 
na internetu, če izdelkov ali storitev sploh nimate, 
je predstavil Gorazd Svete, avtor knjige Zaslužek na 
internetu za začetnike. Gospod Svete je zelo »živo« 
predstavil možnosti interneta, saj je z dodatnim 
izobraževanjem doma in v tujini v treh letih trdega dela 
sam prišel do zanimivih produktov in rešitev, ki so za 
začetnike in obstoječe podjetnike lahko ogromen korak 
naprej za dobro prodajo. Vsak udeleženec je od gospoda 
Sveteta prejel za darilo dve e-knjigi kot pripomoček pri 
izdelovanju svoje spletno-prodajne strani.

Zaključek: v štirih dneh se je na sedmih delavnicah zvr-
stilo 60 slušateljev. Veliko, malo? Na OOZ smo za silo za-
dovoljni, saj je glede na res zanimive teme škoda, da ni 
bilo še več udeležbe. Upamo in apeliramo pa na udele-
žence, da bodo dobro izkušnjo posredovali naprej in bo v 
bodoče na podobnih akcijah še več udeležencev.

Zapisal in fotografi ral Pavel Hočevar

Takšen način ogrevanja, kot ga omogoča DOLB, pa je 
nesporno tudi korak v smer uporabe okoljsko primer-
nejših energentov, saj gre pri veliki večini sedanjih upo-
rabnikov za nadomestitev fosilnih goriv (kurilnega olja) z 
obnovljivimi viri energije (lesni sekanci).
Omenil sem samo tiste naše projekte, ki smo jih že pripe-
ljali do stopnje, ko so učinki delovanja že vidni. V različ-
nih organizacijskih fazah pa se ukvarjamo s še kar nekaj 
zamislimi. Temeljno vodilo pri tem nam je trdna in uspe-
šna rast in razvoj zadruge, ki bi skozi izvedene projekte 
pridobivala vedno večja sredstva za znatnejše povečanje 
kvalitete življenja in bivanja v občini, ter povečanje pozi-
tivnih učinkov rabe obnovljivih virov energije, kar je tudi 
ena od prioritet tako v Sloveniji kot tudi širše v razvitem 
svetu. Ker se zavedamo dejstva, da več ljudi več ve, si že-
limo pridobiti v članstvo ljudi, ki jim je blizu delovanje 

po principih družbeno koristnega dela s poudarkom na 
socialnih vrednotah. Kot sem pred časom že napisal, se v 
zadrugo lahko včlani vsak občan naše občine, ki sprejema 
njena pravila in vplača pristopni delež (za fizične osebe 
trenutno znaša 200,00 evrov, za podjetja pa nekaj več). 
Sicer pa tako pristopno izjavo kot celotna pravila (statut) 
zadruge najdete na spletni strani Občine Loški Potok, ki 
nam je prostor za objavo prijazno posodila, dokler ne 
bomo imeli lastne spletne strani. 
P. S.:
Sličica, ki je predstavljena na začetku članka, je novi logo-
tip zadruge, ki ga bomo uporabljali pri njenem poslovanju. 
Avtorica je ga. Mateja Leban iz Studia Ageko iz Ribnice.

Vlado Mohar

Foto: Ivan Benčina
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BOLEZNI PROSTATE – SKRB MOŠKIH

Prostata je moška spolna žleza, ki se nahaja na izho-
du iz sečnega mehurja med danko in sramno kostjo. 
Obdaja začetni del sečnice, kamor se stekajo tudi njeni 
izločki. Izločki žleze so del semenske tekočine, ki omo-
goča ohranitev, prehrano, gibljivost in oploditveno 
sposobnost semenčic. Z leti pomen, ki ga ima žleza, 
usiha.

Preventivna akcija z imenom MOVEMBER je tudi le-
tos potekala v mesecu novembru in je namenjena oza-
veščanju o raku prostate.

Moški si v podporo tistim, ki 
se spopadajo s težko boleznijo, 
puščajo rasti brke. 

Rak prostate je najpogostejši 
rak pri moških tako v Sloveni-
ji kot tudi Evropi. V povprečju 
za rakom prostate na leto umre 
376 Slovencev.

Najpogostejše bolezni prostate: 
vnetje prostate, benigno po-
večanje prostate, rak prostate. 
Bolezni prostate se pojavijo 
najpogosteje po 50. letu, nered-
ko pa lahko tudi prej.

Težave zaradi bolezni prosta-
te: občutek zastajanja seča v 
mehurju, curek seča je tanek 
in se prekinja, čakanje na za-
četek uriniranja in pritiska-
nje, pogosto nočno uriniranje, 
nenadna zapora seča, pekoče 
uriniranje, sled krvi v seču ali 
spermi.

Rak prostate je vse pogostejša 
bolezen pri moških. Dokler je 
rak omejen samo na žlezo, ne 
povzroča težav, šele ko se raz-
širi in v kasnejši fazi povzroča 
težave pri odtekanju seča in 
tudi bolečine, ker rad pošilja 
zasevke v kosti.

Prvi opozorilni znak je povi-
šana vrednost PSA v krvi ozi-
roma postopno zviševanje te 
vrednosti v nekem časovnem 
obdobju. Moški po 50. letu 
mora imeti določeno vrednost 
PSA v krvi in jo poznati.

Kaj pa je PSA? Prostatični 
specifični antigen oziroma be-
ljakovina, ki jo izločajo celice 
prostate. Določi se tako, da se 
odvzame kri. 

Kaj lahko storite sami? Izpolnite mednarodni točkovni 
vprašalnik o simptomih prostate ali IPSS. Dosegljiv je 
na spletu. Sestavljen je iz vprašanj, ki se nanašajo na 
simptome prostate, za vsako od vprašanj obkrožite en 
odgovor glede na pogostost posamezne težave. Če je 
seštevek točk več kot 8 in ste starejši od 50 let, vam 
priporočam obisk pri zdravniku.

Jerneja Žagar
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Nepopolno izpraznjenje - Kolikokrat v zadnjem mesecu 
ste imeli občutek nepopolno izpraznjenega mehurja po 
uriniranju?

0 1 2 3 4 5
Pogostost - Kolikokrat v zadnjem mesecu ste morali 
ponovno urinirati manj kot dve uri po prejšnjem uriniranju? 0 1 2 3 4 5
Prekinitve - Kolikokrat v zadnjem mesecu ste ugotovili, 
da se je curek urina ustavil, potem pa ste večkrat ponovno 
začeli urinirati?

0 1 2 3 4 5
Nuja - Kako težko ste v zadnjem mesecu zadrževali urin? 0 1 2 3 4 5
Šibek curek - Kolikokrat v zadnjem mesecu ste imeli šibek 
curek urina? 0 1 2 3 4 5
Napor - Kolikokrat v zadnjem mesecu ste morali potiskati 
ali se naprezati, da ste začeli urinirati? 0 1 2 3 4 5

Kakovost življenja
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Kako bi se počutili, če bi morali preostanek življenja živeti s 
sedanjim stanjem uriniranja? 0 1 2 3 4 5 6

Mednarodni vprašalnik o simptomih prostate (IPSS) 
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Nokturija - Kolikokrat povprečno na noč se zbudite
zaradi potrebe po uriniranju? 0 1 2 3 4 5
Skupni rezultat vprašalnika IPSS

Skupni rezultat: 0-7: blago izraženi simptomi, 8-19: zmerno izraženi simptomi, 20-35: hudo izraženi simptomi.

Mednarodni vprašalnik IPSS: Priredilo Združenje urologov Slovenije, December 2009

Mednarodni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj, ki se nanašajo na simptome prostate.
Za vsako od vprašanj obkrožite odgovor glede na pogostost posameznega simptoma.

Če imate seštevek točk več kot 8 in ste starejši od 50 let, vam priporočamo, da obiščete svojega zdravnika.
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URESNIČEVANJE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA (SLR) 
LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE PREKO 
PROJEKTOV

DESTILACIJA NEKOČ IN DANES

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–
2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local 
Development – CLLD). Za namene črpanja evropskih 
sredstev je bilo ustanovljeno lokalno zasebno partner-
stvo Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD). Partner-
stvo pokriva območje osmih občin, in sicer: Dobrepo-
lje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče.

Izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
PPD poteka s podporo Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno ob-
močje LAS, in s podporo Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo (MGRT) dne 14. 10. 2016 z od-
ločbo potrdilo LAS Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe in Strategijo lokalnega razvoja, s katero je LAS 
PPD v programskem obdobju 2014–2020 upravičena 
do 1.881.975,00 EUR iz EKSRP ter do 946.520,00 EUR 
iz ESRR.

LAS PPD je v mesecu januarju 2017 objavila 1. javni 
poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev SLR, 
ki se bodo financirali iz sredstev EKSRP, in v mese-
cu marcu 2017 2. javni poziv za izbor projektov, ki se 
bodo financirali iz sredstev ESRR. 

V okviru 1. javnega poziva je bilo s strani LAS PPD 
potrjenih 12 projektov. Vsi projekti so bili  oddani 
na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, ki bo opravila dokončno potrditev 
operacij.

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Tur-
jaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je v mesecu 
marcu objavila 2. javni poziv za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja LAS PPD v letu 2017, ki se 
bodo financirali iz sredstev Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR). Na 2. javni poziv LAS se je s 
projektom Destilacija nekoč in danes prijavila (skupaj 
s partnerjema – Društvom HERBS in Zadrugo Zak-
ladi Kočevske) tudi Občina Loški Potok. LAS PPD je 
izmed 11 projektnih predlogov, ki so bili oddani na 2. 
javni poziv, potrdila 8 projektov, med katerimi je bil 
tudi projekt občine. 

V okviru 2. javnega poziva je bilo s strani LAS PPD 
potrjenih 8 projektov. Vsi projekti so bili oddani na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo 
opravil dokončno potrditev operacij.

Več o potrjenih projektih si lahko pogledate na spletni 
strani LAS PPD: www.las-ppd.si. V kolikor vas zani-
majo dodatne informacije o LAS in prihajajočih javnih 
pozivih LAS (pogoji, upravičeni stroški itn.), jih dobite 
pri vodilnem partnerju LAS, in sicer: 

 ■ po elektronski pošti: info@las-ppd.si;

 ■ po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med 9. in 
15. uro;

 ■ osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodil-
nega partnerja RC Kočevje Ribnica d. o. o., Trata 
XIV 6 A, 1330 Kočevje;

 ■ v svetovalni pisarni LAS, ki poteka v Sodražici vsa-
ko prvo sredo v mesecu od 8.00 do 11.30 ure, v 
mali sejni sobi Občine Sodražica, in v Loškem 
Potoku vsako prvo sredo v mesecu od 12.00 do 
15.00 ure v sobi štev. 4 v pritličju občinske stavbe 
v Loškem Potoku.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d. o. o.

Razlogi za prijavo projekta so gozdovi, zgodovina pri-
dobivanja eteričnega olja na območju občine Loški Po-
tok in v njeni okolici, gozdni material, možnost izko-
riščenja gozda na drugačen način in razvoj človeških 
virov. Projekt torej nudi nove ideje izkoriščanja obse-
žnih gozdnatih območij in omogoča razvoj dopolnil-
nih dejavnosti.



17November - december 2017

GOSPODARSTVO

PRILOŽNOST ZA ROKODELCE V OKVIRU PROJEKTA 
SODELOVANJA: 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nada-
ljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot 
dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi 
tega, da je rokodelstvo lahko dobra poslovna prilož-
nost. LAS PPD, ki združuje občine Dobrepolje, Kočev-
je, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in 
Velike Lašče, se je zato odločil, da pristopi v projekt 
sodelovanja Zgodbe rok in krajev kot partner, v kate-
rem sodeluje še 10 ostalih lokalnih akcijskih skupin, ki 
vključujejo skupaj več kot 60 občin po vsej Sloveniji.

Ena izmed aktivnosti projekta je popis rokodelcev s 
statusom kot tudi tistih potencialnih rokodelcev, ki 
se za ta korak še odločajo. Enotna baza (ki trenutno 
ne obstaja) z vsemi podatki rokodelcev je osnova za 
nadaljnje povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje ter 
vključevanje v mreže rokodelcev. Temeljni del projekta 
so tudi aktivnosti, ki nudijo različne oblike izobraževa-
nja. Rokodelci dobijo nova znanja za razvoj izdelkov, 
veščine javnega nastopanja in osebnega komunicira-
nja, urejanja stojnic, promocijo in prodajo izdelkov itd.

LAS PPD, katerega vodilni partner je RC Kočevje Ribnica 
d. o. o., je v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Ribnica in Rokodelskim centrom Ribnica 
v začetku decembra 2017 izvedel že prve aktivnosti 
v okviru projekta, in sicer predavanje o poslovnem 
sistemu za rokodelce, predavanje o pomenu certifikata 
Art&Craft in seminar o temeljnih kompetencah 
rokodelcev. Na omenjenih aktivnostih so rokodelci 
in ostala zainteresirana javnost spoznali pravno-
organizacijske oblike rokodelca (s. p., d. o. o., ODD), 

pomen certifikata Art&Craft in sistem ocenjevanja 
Komisije DUO na OZS ter temeljne kompetence 
(znanje, sposobnosti, veščine), ki jih mora rokodelec 
imeti ali poznati za uspešno in učinkovito izvedbo 
dela. Projekt se bo nadaljeval v letu 2018. 

Vabimo rokodelce z območja LAS PPD, da se vključi-
jo v projekt in prepoznajo priložnost za povezovanje 
in možnost za lastni razvoj ter razvoj in položaj roko-
delstva v Sloveniji. Za več informacij o projektu, za so-
delovanje v popisu, o predvidenih terminih omenjenih 
aktivnosti nam pišite na info@las-ppd.si ali nas sprem-
ljajte na spletni strani LAS PPD: www.las-ppd.si. Pus-
tite nam kontakt (elektronski naslov ali telefonsko šte-
vilko), stopite v stik z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Ribnica (ooz.ribnica@ozs.si), Rokodelskim 
centrom Ribnica (info@rokodelskicenter-ribnica.si) 
ali RC Kočevje Ribnica d. o. o. (info@las-ppd.si) in 
sproti vas bomo obveščali o predvidenih aktivnostih.

RC Kočevje Ribnica d. o. o. 

Glavne aktivnosti projekta so:

 – laboratorijska destilacija in analiza eteričnega 
olja in hidrolata iz iglic smreke, s katero želimo 
optimirati pridobivanje eteričnega olja in hidrolata 
v laboratorijskem merilu, to je ugotoviti razlike v 
kvaliteti in kvantiteti eteričnega olja in hidrolata v 
odvisnosti od letnega časa, rastišča, razmerja med 
iglicami in vejami;

 – izvedba delavnic na temo prikaza parne destila-
cije, naravne kozmetike ter predavanj o čajih: lo-
kalnemu prebivalstvu želimo predstaviti tudi druge 
načine uporabe smrekovih iglic in zdravilnih zelišč;

 – izvedba strokovne ekskurzije v drevesnico Marof 
v Kočevju: v drevesnici si bodo udeleženci ogleda-
li zeliščni vrt, travniški sadovnjak, nasad sibirskih 
borovnic, nasad ameriških borovnic in drugega ja-
godičevja; v sklopu ekskurzije pa bo tudi izobraže-
valna delavnica na temo lokalne samooskrbe (tržni 
trendi, prodaja pridelkov, prodajni kanali);

 – raziskava zgodovine ter priprava gradiva in vse-
bine za brošuro o eteričnih oljih.

Najpomembnejši del projekta, tudi finančno najbolj 
zahteven, je strokovna analiza pridobljenega olja, ki jo 
bo izvajala Fakulteta za farmacijo iz Ljubljane. Le na 
ta način lahko dobimo prave podatke o kvaliteti olja, 
vsebnosti učinkovin in prisotnosti alergenov, kar je 
najpomembnejše za odločitev o komercialni rabi.

Projekt se bo izvajal od oktobra 2017 do oktobra 2018. 
Večina aktivnosti se bo izvajala v letu 2018. Vabljeni, 
da spremljate aktivnosti projekta in se prihodnje leto 
kateri tudi pridružite. 

Nina Sterle, RC Kočevje Ribnica d. o. o.
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KAJ JE ZVOK IN KAJ STA INFRAZVOK IN ULTRAZVOK II.

V četrti letošnji številki našega glasila Odmevi se je v zvezi 
z mojo ilustracijo infrazvoka oglasil strokovnjak za aku-
stiko dr. Ferdinand Deželak. V članku, ki se žal bere prej 
kot nagajanje brez resnih argumentov oziroma izračunov 
kot pa neka resna debata, dr. Deželak omenja domnevne 
nepravilnosti in nejasnosti, s katerimi naj bi podpisani za-
vajal javnost.

Pojasnimo:

1. Doktor Deželak trdi, da vnašam “veliko zmedo” v 
članek z uporabo referenčnega zvočnega tlaka namesto 
referenčne gostote energijskega toka.

Kot strokovnjak za akustiko dr. Deželak zagotovo ve, da 
sta zvočni tlak in gostota energijskega toka zvoka neločlji-
vo povezana. Tako je fundamentalna količina, ki jo uho 
direktno zaznava, nihanje v tlaku in ne gostota energij-
skega toka. Transformacija iz amplitude tlaka v gostoto 
energijskega toka zvoka oz. v zvočno intenziteto je precej 
preprosta:

Tu so P moč zvoka, vpadajočega na površino A – torej 
z gostoto energijskega toka j (oziroma intenziteto I) – z 
amplitudo tlaka p, pri gostoti zraka ρ, po katerem zvok 
potuje s hitrostjo c, pod kotom θ. Za enostavnejše ra-
čunanje privzemimo, da je površina, na kateri merimo 
gostoto energijskega toka, pravokotna na smer širjenja 
zvoka – tako je kosinus kota med normalo na površino 
in smerjo širjenja zvoka enak 1 in je gostota energijskega 
toka pri danih podatkih maksimalna. Gostota energijske-
ga toka zvoka je tako sorazmerna s kvadratom amplitude 
tlaka, gostota zraka in hitrost zvoka v zraku pri normal-
nih pogojih (suh zrak s temperaturo 20 stopinj celzija, 
zračni pritisk 101.35 kPa) pa sta ρ = 1.204 kg/m3 in c = 
343 m/s. S temi podatki in pa z referenčno amplitudo tla-
ka 20 μPa za referenčno intenziteto zvoka hitro izračuna-
mo j = 0.97×10-12 W/m2. Kot že rečeno, je gostota ener-
gijskega toka zvoka sorazmerna s kvadratom amplitude 
tlaka, torej velja, j j

kar se upošteva v logaritemski formuli za izračun raz-
merja intenzitet oz. amplitud tlakov (logaritem razmerja 
amplitude tlakov – ne kvadratov amplitude tlakov – je 
pomnožen s faktorjem 2, ki pride iz logaritmiranja kva-
dratov).

Vidimo, da sta obe količini neločljivo povezani. Govor o 
intenziteti zvoka ima torej popolnoma enak pomen kot 
govor o amplitudi tlaka. 

2. Razlika med matematičnim in fizikalnim nihalom

Dr. Deželak tu pravilno ugotovi, da bi bilo za opis nihanja 
otroka na gugalnici ustrezneje uporabiti enačbo za fizi-
kalno nihalo. Ker pa je bil moj namen postavljanje infra-
zvoka v perspektivo za bralce, ki niso nujno diplomirali 
iz tehniških ved, in ne na stotinko točni izračuni, naj mi, 
prosim, dr. Deželak in bralci oprostijo, če sem stvari malo 
poenostavil. Vseeno pa verjamem, da se bo dr. Deželak 
strinjal s tem, da je za grobo oceno velikostnih redov do-
volj, če guganje otroka obravnavamo kot matematično 
nihalo, kjer zanemarimo vplive ostalih sil, kot so trenje 
in zračni upor. Sprememba vztrajnostnega momenta za-
radi razsežnosti trupa povprečnega devetletnika mase M 
= 30 kg, katerega v prvem približku lahko obravnavamo 
kot elipsoid z eno polosjo recimo b = 32.5 cm in drugo 
polosjo recimo c = 15 cm, kar po formuli za vztrajnostni 
moment rotacije elipsoida okoli lastne osi 

v primerjavi z vztrajnostnim momentom točkastega tele-
sa okoli osi gugalnice z dolžino d = 1 m 

da za razmerje J
1
/J

0
 = 0.4(b2+c2)/d2, torej za velikost 

popravka vztrajnostnega momenta zaradi razsežnosti 
otrokovega telesa okoli 5 % v primerjavi s točkastim 
otrokom. Pa nismo niti upoštevali možnosti, da se 
otrok poganja s pomočjo nihanja telesa okoli lastne 
osi v nasprotni smeri, kar mu spremeni hitrost in še 
poveča zračni tlak na najhitreje gibajočih se delih telesa. 
V izračunu tudi ni upoštevan zračni upor, ki bi bil za 
povprečnega devetletnega otroka s presekom zgornjega 
dela telesa 0.2 m2 (65 cm x 30 cm) pri maksimalni hitrosti 
2.4 m/s in koeficientom upora 1 okoli 0.7 N. V primerjavi 
s silo gravitacije na takega otroka, ki, kot rečeno, tehta 30 
kg, torej okoli 300 N, je ta sila precej majhna, okoli 0.2 
%. Če dr. Deželaka tudi preveč moti, da se nihalo počasi 
ustavlja zaradi zračnega upora in trenja, si lahko poleg 
otroka predstavlja še njegovo prelestno mlado mamico, 
ki mu s potiskanjem dodaja energijo. Vidimo torej, da 
lahko za namen preprostega izračuna, kjer nas predvsem 
zanimajo velikostni razredi, zanemarimo vse razen 
največjega prispevka, ki nam da precej dobro oceno reda 
velikosti amplitude tlaka. Primerjamo namreč nihanje 
v zračnem pritisku zaradi guganja, ki je za stokrat večje 
od nihanja zračnega pritiska zaradi infrazvoka vetrnih 
elektrarn, in zanemarimo nekaj stotink, ki jih prinese 
fizikalno nihalo v primerjavi z matematičnim nihalom. 
Zanemarimo tudi nekaj drobcev sekunde, za kolikor se 
podaljša nihajni čas pri večjem izmiku iz ravnovesne 
lege nihala (za 3 % pri 45 stopinjah) in nekaj tisočink 
zaradi zračnega upora, kar nam da dovolj dobro oceno 
reda velikosti amplitude tlaka. Ostali prispevki zaradi 
vlažnosti in kemične sestave zraka, popravki zaradi 
temperature in nadmorske višine, geografske širine, 
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10. ROJSTNI DAN BIVALNE ENOTE V RIBNICI

Minilo je 10 let, odkar starši otrok, ki bivajo v bivalni 
enoti, spimo mirnejše. Z nas je padlo veliko breme – kje 
bodo naši otroci s posebnimi potrebami preživljali svoje 
dni, ko odrastejo, predvsem pa takrat, ko mi ostarimo 
in nam opešajo moči. V tej hiši je našla svoj drugi dom 
tudi naša Katja. Ima svetlo sobico, prijatelje, "prijatelja", 
skratka drugo družino. Zelo je zadovoljna v posebni hi-
ški za umirjanje, kamor se zateče, da umiri duha in me-
ditira v svojem svetu.

Je varna, zadovoljna in ljubljena. Za vse to so zaslužni 
tamkajšnji zaposleni. Lahko so ponosni nase, kajti nji-
hovo delo ni vedno lahko, je pa srčno in plemenito.                  
Praznovanje je bilo čustveno, vendar lepo. S svojim 
nastopom so ga polepšali varovanci bivalne enote in 
VDC Ribnica. Zaplesali in zapeli so nam. Hvala Lidiji 
in Žigi Bižalu za trud pri učenju varovancev za nastop. 
Zahvaliti se moram tudi našim POVASJENKAM, ki so s 
svojim nastopom na prireditvi dodale piko na i. 

Katjina mama
Foto: VDC Ribnica

smeri nihanja, svetlobnega tlaka, magnetnega polja 
Zemlje, gravitacijskih anomalij, gravitacijskega vpliva 
Sonca, Lune, Jupitra in ostalih planetov, relativističnih 
popravkov zaradi prisotnosti gravitacijskega potenciala 
Zemlje in Sonca, pa še bi se lahko česa spomnili, prinesejo 
še manj. Tudi če bi bila hitrost otroka za polovico manjša, 
bi nanj še vedno deloval tlak veliko večje amplitude kot 
v primeru infrazvoka vetrnih elektrarn. Vidimo, da je 
dlakocepljenje dr. Deželaka neutemeljeno.

3. Sprememba kinetične energije gugalnice v zvočno 
energijo

V moji ilustraciji nisem govoril o tem, da bi se kinetična 
energija otroka spremenila v akustično energijo – da bi 
recimo otrok tlesknil ob zid, ki bi mu ga med nihajema 
podstavil neznani zlobec in s tem povzročil pok, – temveč 
o tem, da na otroka zaradi gibanja deluje sinusoidno spre-
minjanje zračnega tlaka s frekvenco infrazvoka in ampli-
tudo tlaka, stokrat večjo kot infrazvok vetrne elektrarne 
na razumni razdalji. 

4. Decimalna mesta

Naj mi dr. Deželak oprosti nemarno zaokroževanje fizi-
kalnih količin, uporabljenih v našem miselnem eksperi-
mentu. Ker nismo ne v prvem letniku fakultete za fiziko 
niti v laboratoriju za fizikalne meritve, nam take napakice 
ne bodo škodile. 

5. Hitrost lopatic

Dr. Deželak pravilno ugotavlja, da se lopatice vetrnih 
elektrarn vrtijo s hitrostmi tudi nad 100 m/s, kar ustvarja 
močne tlake in tlačne valove v neposredni bližini vetrnih 
turbin. Vendar lopatic to prav nič ne moti, saj so za take 
razmere tudi zasnovane. Vetrne elektrarne pa tudi ne 
bodo postavljene na naših dvoriščih, tako da smo lahko 

zadovoljni z vrednostmi infrazvoka na razumni razdalji, 
ki, kot povedano v mojem prejšnjem članku, niso zdravju 
nevarne.

6. Avtorjevo fizikalno ozadje

Dr. Deželak na koncu zahteva uporabo diferencialnih 
enačb kot dokaz mojega fizikalnega ozadja. Prvič, naše 
glasilo ni namenjeno računskim vajam. Drugič, nismo na 
izpitu iz fizike, in tretjič, če je dr. Deželak pozabil, kako 
uporabljati valovno enačbo, ima na razpolago dovolj stro-
kovne literature, v kateri je le-ta podrobno obdelana. 

Sklepna beseda

Razne slovenske civilne iniciative se, kot je bilo že veli-
kokrat videno (nazadnje na primerih drugega tira ali la-
kirnice Magna), nadvse rade vtikajo v projekte, s katerimi 
nimajo veliko povezave. Pri tem ne izbirajo sredstev in se 
ne potrudijo razumeti problema. So proti, ker se jim zdi, 
da jim bo vlada pokradla denar, ali ker se jim zdi, da jim 
bo uničeno življenje. So proti, ker jim ugaja publiciteta, in 
so proti, ker jim ugaja občutek moči, ki ga daje oviranje 
in zaustavljanje projektov. Pri tem se žal ne zavedajo ali pa 
se zavedajo, pa jih ne briga, da s svojim nasprotovanjem 
praktično vsemu (v angleščini imajo celo ustrezno okraj-
šavo za take ljudi: “CAVE people” oz. Citiziens Against 
Virtually Everything) dejansko škodijo samim sebi in lju-
dem okoli njih. Razvoj gre svojo smer in nas bo dosegel 
prej ali slej. Lahko si zatiskamo oči pred realnostjo in iz-
ženemo napredek in možnosti za boljše življenje. Lahko 
pa vzamemo moč odločanja v svoje roke in (p)ostanemo 
gospodarji na svoji zemlji – če smem Cankarjevo misel 
presaditi v našo situacijo: Občani si bomo pisali priho-
dnost sami, ne pa civilne iniciative.

Samo Košmrlj
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JESENSKI KULTURNI UTRINKI NA NAŠI ŠOLI
 »POVEZOVANJE SKUPNOSTI IN KULTUR«

Razstavo so si ogledali otroci iz vrtca ter učenci in uči-
telji naše šole in se spominjali svoje najljubše slikanice. 
Tako smo ugotovili, katera slovenska slikanica prevla-
duje kot najljubša med učenci v posameznem razredu 
in tudi med učitelji. Po ogledu razstave in poslušanju 
pravljice o Muci Copatarici so učenci izvedli še dru-
ge dejavnosti. Učenci 2. razreda so po šoli iskali skri-
ti zaklad in našli več slikanic Muca Copatarica ter iz 
papirja izrezovali Muco Copatarico. Učenci 1. razreda 
so barvali pobarvanke o Muci Copatarici in ji narisali 
police s copatki, učenci 3. razreda pa so pisali in risali 
odlomke iz zgodbe in naredili svojo razredno slikani-
co. Učenci 4. razreda so pravljico uprizarjali in izdelali 
lutke Muce Copatarice. 

Obiski učencev in prijetna druženja v knjižnici naše 
šole se vsako šolsko leto pričnejo že v mesecu sep-
tembru, saj 8. septembra praznujemo dan pismenosti 
in začetek projekta Rastem s knjigo, 17. septembra dan 
zlate knjige, ko se spomnimo obletnice rojstva in smrti 
pisatelja Franceta Bevka in povabimo učence k sode-
lovanju v projektu Bralna značka, ob koncu septembra 
pa se spomnimo še na obletnico rojstva pesnika Tone-
ta Pavčka.

V mesecu oktobru, ko praznujemo »mednarodni me-
sec šolskih knjižnic«, pa poteka v šolski knjižnici še več 
dejavnosti. Ob vhodu v šolo smo z učenci uredili pano, 
ki je obveščal o mednarodnem mesecu šolskih knjižnic 
in njegovem pomenu.

Otroci iz vrtčevskih skupin metuljev in pikapolonic 
so prvič obiskali knjižnico prvi oktobrski ponedeljek 
ob praznovanju tedna otroka. Ker vsak teden obiščejo 
šolsko knjižnico in jim starši doma pridno berejo, so 
ob prvem obisku prejeli izkaznice in si prvič sposodili 
slikanico. Ob slikanici Nekoč je bila … smo se pogo-
varjali o ravnanju s knjigami, o branju, poslušanju in 
prijateljstvu. 

Četrti ponedeljek v oktobru so bili učenci po šolskem 
radiu seznanjeni o pomenu šolskih knjižnic, na kate-
rega opozarja mednarodno združenje šolskih knjižnic, 
in o letošnjem geslu »POVEZOVANJE SKUPNOSTI 
IN KULTUR«.

Učenci in učitelji so bili povabljeni na ogled razstave v 
zgornji avli šole. Z razstavo smo se vključili v projekt 
Založbe Mladinska knjiga »NAJLEPŠE SLOVENSKE 
SLIKANICE«. S to razstavo smo praznovali 100-letni-
co prve slovenske slikanice, to je bil Martin Krpan av-
torja Frana Levstika z ilustracijami Hinka Smrekarja, 
in tudi 60-letnico od prvega izida vedno aktualne sli-
kanice Muca Copatarica pisateljice Ele Peroci. Nismo 
pozabili tudi na 22. oktober – praznik zbirke Čebelica. 

K sodelovanju o izbiri najlepše slovenske slikanice in 
na ogled razstave so bili povabljeni tudi starši, dedki 
in babice učencev. Na anketo so se odzvali v velikem 
številu. Med učenci in odraslimi je bila najpogosteje 
omenjena »kraljica« slovenskih slikanic – Muca Copa-
tarica, med dedki pa stoletna slikanica Martin Krpan. 
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Učenci vseh devetih razredov so v oktobru obiska-
li šolsko knjižnico. Poleg utrjevanja pravil obnašanja 
v knjižnici in prebiranja knjig v slovenskem jeziku so 
učenci tretje triade brali tudi angleške knjige.   

Ob prvem obisku v šolski knjižnici so učenci 1. razreda 
postali člani šolske knjižnice in prejeli izkaznice, dru-
štvo Bralna značka pa jih je obdarilo s slikanico Petra 
Svetine – Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom.

Ob praznovanju meseca šolskih knjižnic so učenci 
ustvarjali tudi na drugih področjih: izdelovali so knji-
žne kazalke, risali šolsko knjižnico, ilustrirali po zgod-
bi Andraž spozna knjižnega molja Aleksandre Koc-
mut, izdelovali abecedo za urejanje knjig na knjižnih 
policah, poiskali slikanice, ki pripovedujejo o knjižni-
ci, knjigi in branju, in jih razstavili v knjižnici.

Prav v povezavi z letošnjim geslom »Povezovanje skup-
nosti in kultur« je 24. oktobra potekala tudi šolska pri-
reditev, ki je bila posvečena našemu velikemu literatu, 
pesniku, kritiku, publicistu in poznavalcu mnogih je-
zikov, našemu domačinu, po katerem se imenuje naša 
šola, dr. Antonu Debeljaku. Z učenci smo se spomnili 
130-letnice njegovega rojstva (25. 10. 1887) in 65-le-
tnice njegove smrti (24. 10. 1952). V spomin nanj so 
učenci na prireditvi za vse osnovnošolce nastopili s 
programom, ki so ga izvedli že na občinski prireditvi 
za širšo javnost (s prizorom Birič Renčur iz Debeljako-

vega prevoda Balzacovih Okroglih povesti in pevskimi 
točkami), dodali pa so še uprizoritve nekaj Debeljako-
vih basni iz pesniške zbirke Tičistan. Pred knjižnico je 
razstava Debeljakovih knjig, v srednji avli pa so na pa-
nojih z besedilom in slikami predstavljeni bistveni po-
datki iz njegovega življenja in dela. V dneh omenjenih 
obletnic so si učenci ogledali njegova dela in pobliže 
spoznali njegovo življenje in pomen. Učenci gledališke 
skupine so z omenjenim kulturnim programom obi-
skali tudi varovance doma starejših občanov v Loškem 
Potoku.

V okviru sodelovanja z drugimi knjižnicami smo z 
učenci 7. razreda izvedli nacionalni projekt »Rastem s 
knjigo 2017«, in sicer v knjižnici Miklova hiša v Ribnici. 
Poleg ogleda knjižnice in predstavitve podarjene knjige 
Zvezde vabijo (podarja jo Javna agencija za knjigo 
RS) in njenega avtorja Mihe Mazzinija smo spoznali 
tudi dela in pomen jezikoslovca Stanislava Škrabca. 
Obiskali smo njegovo rojstno hišo – Škrabčevo 
domačijo v Hrovači in tako še bolje spoznali njegovo 
življenje, delo, hišo, gospodarska poslopja in skedenj, 
ki je preoblikovan v pomembno kulturno središče. 
Zanimiv je bil tudi ogled parka kulturnikov v gradu, v 
grajskem muzeju pa smo si ogledali zbirke suhe robe, 
lončarstva in čarovništva. V Rokodelskem centru 
smo spoznavali izdelovanje izdelkov iz lesa – suhe 
robe, si ogledali spominsko sobo etnomuzikologinje 
Zmage Kumer (rojena je bila v oklici Ribnice in je vsa 
svoja dela zapustila Rokodelskemu centru Ribnica) 
ter prisluhnili nekaterim posnetkom starih ljudskih 
pesmi. 
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17. oktobra smo z vrtcem izvedli jesenski pohod. Pova-
bili smo otroke in starše iz vseh skupin. 

Pohod smo začeli v Retjah pri Lokvanju in ga nada-
ljevali proti Florjanu. Na poti smo imeli štiri postaje z 
različnimi nalogami. 

Pri prvem postanku smo ob lutkah peli jesenske pesmi. 

Pri drugem smo se razgibali z gimnastičnimi vajami. 
Vsi so aktivno sodelovali. 

Pri tretjem pa so po travnati površini tekle cele druži-
ne. Zmagovalci so bili seveda vsi udeleženci teka. 

Pri zadnji postaji pa smo vsi skupaj postavili krog pri-
jateljstva in tudi zapeli pesem Mi se imamo radi. 

Pri Lokvanju smo se skupaj družili in se okrepčali s 
sadjem in čajem. Pohoda se je udeležilo veliko staršev 
in otrok.

opere, ki so ga predstavili učenci z avtizmom glasbene 
šole DO RE MI z Bleda. 

Marija Montanič

V času knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Lju-
bljani konec novembra so učenci od prvega do četrtega 
razreda centralne in podružnične šole izvedli kulturni 
dan, kjer so obiskali knjižni sejem, si ogledali predsta-
vo Pekarna Mišmaš, ki so jo izvedli učenci in učitelji 
Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Učen-
ci in učitelji so bili nad predstavo navdušeni, presene-
čenje pa je bilo še večje ob odhodu iz dvorane, ko jim 
je pek Mišmaš delil sveže žemljice. Učenci otroškega 
pevskega zbora pa so nastopili v projektu »Pesmi ba-
bic in dedkov« Založbe Rokus Klett z ljudsko pesmijo 
Rasla je jelka. 

Pridni bralci sedmega, osmega in devetega razreda so 
bili nagrajeni z obiskom knjižnega sejma v petek, 24. 
novembra, kjer so si ogledali tudi koncert Fantom iz 

KULTURA

Andreja Car
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Šport je zelo dobrodošel v kateremkoli mesecu v letu. 
Tako razmišljamo v našem društvu in smo vedno za to, 
da pripravimo tudi kakšen športni dogodek, ne samo 
za rekreacijo, ampak tudi za druženje. 

Po zabavnih dnevih se prileže rekreacija tudi za vse 
ljubitelje narave in dobre družbe. 

Gostilna »PRI KAPCU« v Loškem Potoku organizira 
že sedmi tradicionalni pohod PO PASTIRSKIH STE-
ZICAH TRAVNIKA, ki bo 06. 01. 2018 ob 09.00 uri 
izpred gostilne (prvo soboto v mesecu januarju). Pot 
je srednje težka in traja cca 4–5 ur, zato se je potreb-
no primerno opremiti. Pohod je voden in na lastno 

odgovornost! Štartnina 6,00 EUR!

BALINANJE  EKIP  V  PODPRESKI

7. POHOD PO PASTIRSKIH STEZICAH TRAVNIKA! 

Za okrepčilo in dobro voljo bo poskrbljeno med potjo 
in na cilju (ranč KAPUNA ali v primeru slabega vre-
mena v gostilni – udeleženec dobi topel obrok in čaj).

LJUBITELJI NARAVE IN DOBRE DRUŽBE, 
VABLJENI!

Gostilna »PRI KAPCU« pa vsem skupaj  Ž E L I  
SREČNO in ZDRAVO NOVO LETO 2018!

Bilo je zanimivo slediti balinanju, navijali smo za vsake-
ga člana ekipe. Dobre volje smo spremljali vsako igro in 
ob vsakem balinarskem dvoboju smo nestrpno čakali, 
katera ekipa se bo povzpela čisto na vrh tekmovanja. 

V Podpreski se je v mesecu avgustu obnovilo balinišče ob 
domu krajanov. Zdaj je balinarska steza urejena in lepo je 
urejena tudi okolica. V prvih dneh septembra smo orga-
nizirali balinanje ekip na prenovljenem balinišču. 

Po finalni tekmi je bil izid sledeč: 

1. MESTO: CEKARJI

2. MESTO: RETJE 

3. MESTO: MLADI UPI 

Najspretnejša bližalka turnirja pa je bila tokrat gospa 
BRANKA MOHAR. 

Čestitamo vsem balinarskim ekipam, posebno še pr-
vim trem ter najboljši bližalki. 

Hkrati se je na nogometnem igrišču odvijala prija-
teljska tekma za pokal občine Loški Potok med HRI-
BOM in RETJAMI. Rezultat je bil 5 : 5. 

Za KŠD Draga 
Nevenka Dražetić 

Zbralo se nas je kar nekaj. Vreme nam je bilo tudi 
naklonjeno. Bili smo deležni toplih, še skoraj poletnih 
sončnih žarkov. Na štartu se je prijavilo pet ekip: KŠD 
PUNCE, PODPRESKA, CEKARJI, MLADI UPI in 
RETJE. Pri balinanju so nekateri pokazali prav odlične 
balinarske spretnosti. 

LOKALNE NOVICE
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NAGRADNA KRIŽANKA 
Spoštovani reševalci!

Za popestritev prazničnih dni ob koncu leta smo vam tudi tokrat 
pripravili dvostransko nagradno križanko. Vanjo smo uvrstili vo-
kalne zasedbe oziroma pevske zbore, ki delujejo v naši občini in 

KRATICA ZA 
GRADBENO 
PODJETJE

IME IN PRIIMEK 
RUSKE PEVKE

OPERETA 
JACQUESA 

OFFENBACHA

KDOR NOSI 
OČALA

GRELNO TELO

KONJSKI TEK, 
DRNEC

MESO IZ 
ZGORNJ. DELA 

NOGE PRI 
GOVEDU

PRIPADNIK 
APAČEV

OBČIN. PROSTOR. 
NAČRT

VRSTA 
DRAGEGA 
KAMNA

GORA V SRBIJI

SLOV. IZUMIT. 
(JANEZ)

FIATOV AVTO

BIVŠI HRVAŠKI 
PEVEC(ZEMLJA 

PLEŠE)

HRVAŠKA 
TENIŠKA 
IGRALKA

MAJHEN LAS
GLIVIČNA 

BOLEZEN ŽIT

VAS V NAŠI 
OBČINI BIVŠE IME 

ZA JEZERO 
MALAVI

VISOK MOŠKI 
PEVSKI GLAS

SREŽ, INJE 2 ORANJE
TINA 

TRSTENJAK

POKRAJINA NA 
PELOPONEZU, 

ELIDAPIJAČA IZ 
SADJA

BIVŠI ŠVEDSKI 
ALPSKI 

SMUČAR 
(JONAS)

ALOJZ LAVRIČ

PROTISTRUP
POPRAVLJALEC 

BESEDILČRKI, KI 
OKLEPATA T

MESTO V RUSIJI

DRAMA ANTONA 
ČEHOVA

IVO DANEU

PALAČA V SANKT 
PETERBURGUOKRASNA PTICA

NASEKANO 
MESO

NUDENJE, 
LICITIRANJE GEOMETRIJSKO 

TELO

BIVŠI NOR. 
SMU. (ATLE)

LITIJ
OZVEZDJE 
RIMŠČICE

MALTNA ZIDNA 
OBLOGA

VELIK UGLED KOŠARKARSKA 
LEGENDA 
DANEU

BRIT. OBV. ORGAN. 
MED II. SV. V.

ČEŠKI PLES

TEMNI DEL 
DNEVA

PREBIVALEC 
BOLETINE

JEZERO V VZH. 
KITAJSKI

VODNA ŽIVAL

OBDELOVALNA 
POVRŠINA

REKA V 
SRBIJI, PRITOK 

ZAHODNE 
MORAVE

RADIOAKTIVNI 
PLIN

VRSTA PŠENICE BINE NORČIČ

OLAJ JOŽE
EDGAR ALLAN ...

GRŠKA GORA 
SEDEŽ BOGOV

OKRASNA 
RASTLINA, 
SIMBOL 1. 

MAJA

OSLABELOST, 
IZMUČENOST

VAŠKI ODBOR ENCIM V 
ČREVESNI 
SLUZNICI

PALIČAST 
MIKROB

PLOD BUKVE
TROPSKI 
KUŠČAR

ICEK, TELIČEK

VSAKOLETNA 
PRIREDITEV 
Z NASTOPI 
PEVSKIH 
ZBOROV

SODOBNIK 
KELTOV

DALMATINSKI 
GLASBENI 

SESTAV

STOTINKA 
DANSKE KRONE 

(ÖRE)

KRATICA ZA 
OBNOVLJIVE 

VIRE ENERGIJE

ANTIČNO IME 
ANIENE

PARIS SAINT 
GERMAIN

POP ... IN POP 
SPIRA

GORA V ŠVICI

SLIKA NA TV 
EKRANU NAŠ 

NOGOMETAŠ 
(NIK)

SLOVENSKO 
MESTO (NEKOČ 

RUDNIK)

RDEČI KRIŽ

KOVINA 
(SIMBOL NB)

REZINA MESA 
ZA JED

JANEZ NOVAK

PARNI ORGAN 
VIDA ŽIVLJENJSKA 

TEKOČINA

KUBA. TISKOV-
NA AGENCIJA

NEMŠKI POLITIK 
(JOHANNES)

GLASBENA 
ZVRST

MADŽ. PREMIER 
(VIKTOR)

RUSKA ROCK 
SKUPINA

UPANJE BORIS KOBAL

BIVŠI JAMAJSKI 
TEKAČ BOLT

PRODAJALKA 
NA ŽIVILSKI 

TRŽNICI

NAJSTAREJŠE 
SLOVENSKO 

MESTO
STATUA, SOHA

TURŠKI 
NOGOMETAŠ 

(AYHAN)

se bodo na božično-novoletnem koncertu predstavili širši javno-
sti. Nekateri boste križanko reševali zgolj za razvedrilo, spet drugi 
boste z njo preizkusili tudi srečo v žrebanju nagrad za pravilno 
rešitev. Tako enim kot tudi drugim želimo ob reševanju obilo 
užitkov. Če želite sodelovati v nagradnem žrebanju, morate na do-

Pomoč pri reševanju (po abecedi): ADULT – šola za odrasle; AKMAN – turški nogometaš (Ayhan); APIA – glavno mesto Zahodne Samoe; CORBUL – romunski pisatelj in filmski 

scenarist (Vintila, 1916-2008); ENA NOČ – naslov povesti Konstantina Konstantinova; KRUIZ – ruska rockovska skupina, ustanovljena leta 1980; LAREN – ime ameriške pisateljice 

NAGRADNA KRIŽANKA
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PRIDAJALEC 
POLETNE 
SLADICE

KDOR SE 
UKVARJA S 
POLITIKO

ZNAČILNOST 
RJAVEGA

AVTOMOBILSKA 
OZNAKA ZA 
UZBEKISTAN

STROKOVNJAK 
ZA KEMIJO

SESTAVIL:
VINKO KOŠMERL

OPONAŠALEC, 
KDOR IMITIRA

KEMIJSKI 
SIMBOL ZA 

NIKELJ

ŠOLA ZA 
ODRASLE

ŽLAHTNA 
KOVINA (RE)

PREBIVALEC 
IRANA

SLOVENSKA 
OPERNA PEVKA 

(DUNJA)

FINSKO JEZERO

IME PEVOVODJE MEPZ 
PLANINSK. DRUŠ.

HARMONIKAR 
SLAK

HRVAŠKA FOTOG. 
(ERIKA)

GLAVNO MESTO Z. 
SAMOE

RUSKA ŠAHIST-
KA KUŠNIR

MAMA BOSANSKA REKA

JOŽE ŠMIT
POVEST K. 

KONSTANTINA

ZAŠČITENA 
GOZDNA PTICA

VODNA PTICA

BIVŠI NORVEŠKI 
SMUČAR SØRLI

ŽEN. OS. IZ 
ROM. QUO 

VADIS

SLOVENSKI 
IZBOR PESMI ZA 

EVROVIZIJO

KALCIJ STROJ ZA 
ČIŠČENJE 

SNEGA
SREČNO 2018

DOMAČA 
VPREŽNA 

ŽIVAL
SKALOVJE

OBIČAJEN DAN, 
VSAKDANJIKŠPAN. NARODNI 

JUNAKEGIPČANSKI BOG 
SONCA

POGAN, AON

VITO ROŽEJ
RUSKA 

NIKALNICA
KOVANJEAVTOM. OZNAKA 

ZA NIZOZEMSKO

GLAVNO MESTO 
TURČIJE

DEL TEDNA

CIGANI

VEČNOST
MESTO NA 

NIZOZEMSKEM

VESOLJSKI 
IZSTRELEK

POSTELJNO 
POKRIVALO

SKLADATELJ  
ALEŠ KERSNIK

PREBIVALKA 
ČADOVELJ

PEVOVODJA 
MEPZ (ŠTEFKA)

AVT. OZNAKA ZA 
KRŠKO GRŠKA MUZA 

LJUBEZENSKEGA 
PESNIŠTVA

LOVSKA 
DRUŽINA

ODGOVOR NA 
KONTRO

FRANCOSKA 
REKA

KANADSKO 
JEZERO

JANEZ USENIK
BOSANSKI 

UBEŽNIK PRED 
TURKI

AFRIŠKI 
VELETOK

IGRALKA 
SAVINA

ROM. PISATELJ 
(VINTILA)

ŽICA 
(POGOVORNO)

NORVEŠKI 
POLARNI 

RAZISKOVALEC 
(ROALD)

ANTON AŽBE OZNAKA ZA 
NARAVNO 

PRIDELAVO

PREBIVAL. 
JADRANSKEGA 

POLOTOKA

NASLOV FRANC. 
KRALJEV AMERIŠKA 

IGRALKA 
FONDA

GRŠKI 
MITILOŠKI 
LETALECŠPORTNA IGRA 

Z ŽOGO
ORODJE IZ 
NEOLITIKA

KONEC 
POLOTOKA

PODEŽELSKO 
NASELJE

HRIB NAD 
BEOGRADOM

AMERIŠKA 
PISATELJICA 

STOVER
OSEBNI ZAIMEK

HLEV PO 
DOMAČE

PRENAŠALEC 
POŠTE, SEL

IRSKA RE-
PUBLIKANSKA 

ARMADA

JEZERO V 
SEV. ITALIJI INDIJSKI 

HRAST, TIKTROPSKO 
DREVO

EKSPLOZIVNO 
TELO

NADZORNIK 
JAVNIH STAVB V 
STAREM RIMU

NATRIJ

NEVARNA 
PADAVINA

PUSTOLOVŠČI-
NA

RUDI LAVRIČ

DOLŽINSKA 
MERA

PISATELJ 
FLEMING

SLOVENSKI 
PISATELJ (IGO)

ILUSTRATOR
ARALSKO 
JEZERO

JAPO. BORILNA 
VEŠČINA

NAGRADE 
PRISPEVA 

LESNA ZADRUGA 
LOŠKI POTOK

VITA MAVRIČ
ANTONIO 
VIVALDI

GORA V ŠVICI

ITALIJANSKI 
PEVEC 

(FAUSTO)

PEVOVODJA 
ZBORA AVE 

VERUM 
(MARIJA)

EGIPTOVSKI 
POLITIK SADAT

ATEK, OČKA, OČI DOVTIP, VIC

Stover; LEPA HELENA – opereta Jacquesa Offenbacha (LA BELLE HELENE); NILSSON – bivši švedski alpski smučar (Jonas); PRELA – kubanska tiskovna agencija s sedežem v Havani; 

RAE – mesto in jezero v Kanadi; SOE – britanska tajna služba za pomoč odporniškim gibanjem med II. svetovno vojno (Special Operations Executive); SMOLNI – palača v Leningradu; 

ŠMIDER – hrvaška umetnostna fotografinja (Erika); TAI – jezero v vzhodni Kitajski

pisnico izpisati gesla, ki so pobarvana. Dopisnice z rešitvami in 
svojimi podatki pošljite najkasneje do petka, 19. januarja 2018, na 
naslov Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib 17, 
1318 Loški Potok. Vsak reševalec v žrebanju lahko sodeluje samo 
z eno poslano dopisnico. S tem ko reševalec sodeluje v žrebanju, 
tudi soglaša, da se njegovi podatki v primeru, da bo izžreban, lah-
ko objavijo med nagrajenci.

Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili 
tri praktične nagrade, ki jih prispeva Lesna zadruga Loški Potok. 
Prva nagrada bo v vrednosti 30,00 EUR, druga v vrednosti 20,00 
EUR in tretja v vrednosti 10,00 EUR.

Želimo vam veliko užitkov pri reševanju ter sreče pri žrebu na-
grad!

Vinko Košmerl

NAGRADNA KRIŽANKA
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NOGOMET

Za nami je jesenski del tekmovanj v 2. ligi Medobčin-
ske nogometne zveze Ljubljana (MNZ Ljubljana), kjer 
tekmujejo starejši dečki U-15, in v 3. ligi MNZ Ljublja-
na, v kateri sodelujejo mlajši dečki U-13. 

Starejši dečki so november začeli s porazom v Dom-
žalah, nato pa so nanizali dve zmagi, in sicer doma z 
Interblockom iz Ljubljane in v gosteh pri vrstnikih iz 
Komende. Na polovici sezone zasedajo 6. mesto, kar 
jih trenutno vodi v 1. ligo MNZ Ljubljana. Posebnost 
tekmovanja v 2. ligi MNZ namreč je, da v prvo ligo 
lahko napredujejo samo ekipe, ki ne sodelujejo tudi 
na višjih nivojih tekmovanja. Od takšnih ekip je tako 
pred nami le ekipa NK Zagorje, kar pomeni, da je ŠD 
Extrem na enem od treh mest, ki zagotavljajo napre-
dovanje v 1. ligo. Takšen napredek bi bil krona uspe-
hov prve novejše generacije ribniških nogometašev. 
Sedanja generacija je namreč začela tekmovati v 4. ligi 
MNZ Ljubljana med mlajšimi dečki in si v dveh letih 
izborila napredovanje v 3. ligo MNZ Ljubljana, kjer 
zaradi starosti ni mogla več nastopati. Sledilo je nasto-
panje v 3. ligi MNZ Ljubljana med starejšimi dečki in 
že prvo leto napredovanje v 2. ligo, kjer torej trenutno 
tekmuje. 

Generacija mlajših dečkov U-13 po jesenskem delu za-
seda 7. mesto. V zadnjih krogih je nanizala dva poraza 
in en neodločen izid. Fantje so z zmagami ali neod-
ločenimi izidi vzeli kar lepo število točk papirnatim 
favoritom (Domžale, Ilirija, Ivančna Gorica), vrhu-
nec jesenskega dela je zmaga nad trenutno vodilnim 
moštvom Arne Tabor iz Ljubljane. Fantje iz igre v igro 
pridobivajo več izkušenj, na vidiku pa so že mlajši, ki 
sicer tekmujejo v nižjih kategorijah (U11), vendar so 
že uspešno nastopili tudi v kategoriji U-13.

Čeprav so pozimi v ospredju dvoranska tekmovanja, 
smo se v ŠD Extrem letos prvič odločili prijaviti v zim-
sko ligo U-15, ki se odvija na igrišču z umetno travo 
v Ivančni Gorici. V prvem krogu je ekipa ŠD Extrem 
premagala ekipo NK Arne Tabor 69 s 4 : 1 in pristala 
kar na 1. mestu lestvice. O napredovanju v tej ligi vas 
obvestimo v naslednji številki Odmevov. 

ŠD EXTREM: ZAKLJUČEK NOGOMETNEGA DELA SEZONE, 
ZAČETEK DVORANSKIH TEKMOVANJ

NOGOMET – REZULTATI 

U-15 – 2. liga MNZ Ljubljana  

9. krog NK Domžale 6 : 1 ŠD Extrem

10. krog ŠD Extrem 3 : 1 NK Interblock

11. krog NK Komenda 0 : 3 ŠD Extrem

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 6.

U-13 – 3. liga MNZ Ljubljana  

9. krog NK Kamnik 0 : 0 ŠD Extrem

10. krog ŠD Extrem 0 : 2 NK Bela krajina

11. krog NK Labys Mengo 6 : 0 ŠD Extrem

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 7.

FUTSAL

Člani so letošnjo futsal sezono pričeli s prvimi tekma-
mi že v septembru, tako je za njimi že tretjina sezone. S 
precej pomlajeno ekipo dobro parirajo prav vsem eki-
pam, edino prvouvrščena ekipa iz Nove Gorice je po 
kvaliteti v kategoriji razred zase. Extremovci zasedajo 
sredino lestvice, do konca sezone pa je še daleč. Prihaja 
obdobje, ko bo več domačih tekem, in vabimo vas, da 
se jih udeležite in spodbujate domačo ekipo in ji tako 
pomagate k novim zmagam.

V kategoriji U-19 nastopa 9 ekip, med katerimi je med 
resnejšimi kandidati za napredovanje v končnico kar 
prvih sedem ekip, ki so med seboj izjemno izenačene 
po kvaliteti.

V kategoriji U-15 se bo ekipa ŠD Extrem po videnem 
najbrž borila celo za prvo mesto v skupini zahod. Za-
enkrat drži 2. mesto na lestvici, saj so nedavno morali 
priznati premoč ekipi iz Škofij. Se pa do konca rednega 
dela z njimi pomerijo še trikrat, tako da ni prav nič še 
zamujenega.

V kategoriji U-13 so tekmovanja tudi letos organizi-
rana na turnirski način. Po štirih turnirjih ekipa ŠD 
Extrem zaseda 4. mesto. Tekmovanje bo še dolgo, tako 
da bo še izjemno zanimivo.

V novembru so se pričela tekmovanja v futsalu tudi za 
kategorije U-11, U-9 in U-7. Tekmovanja U-11 in U-9 
potekata pod okriljem Medobčinske nogometne zveze 
Ljubljana. V U-11 letos sodeluje kar 10 ekip (od tega kar 
štiri iz ŠD Extrem), v kategoriji U-9 pa šest ekip (od tega 
kar tri iz ŠD Extrem). Prvi turnir U-11 je bil 18. 11. 2017 
v Športni dvorani Sodražica, na katerem je bilo odigra-
nih deset tekem. V kategoriji U-9 pa je bil prvi turnir 
organiziran 26. 11. 2017 v Športni dvorani Velike Lašče. 
Vsaka od ekip je odigrala po dve tekmi. Videti je bilo 
mogoče res velik napredek mladih nogometašev s šte-
vilnimi lepimi potezami in seveda zares veliko zadet-Članska ekipa ŠD Extrem v futsalu v sezoni 2017/18
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kov. Tekmovanje U-7 je organizirano zgolj v sklopu 
ŠD Extrem, na njem se pomerijo vrstniki iz vseh šol 
ŠD Extrem (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke in 
Loška dolina). Izpeljano je bilo v soboto, 25. 11. 2017.

ŠD Extrem se lahko pohvali, da v vseh letih delova-
nja veliko vlaga v izobraževanja trenerjev. Do sedaj je 
društvo na izobraževanja za pridobitev futsal licence C 
poslalo kar 14 trenerjev. Verjetno je med vsemi futsal 
klubi v Sloveniji to tudi svojevrsten rekord. Velja se po-
hvaliti, da so v letošnji sezoni kar štirje trenerji uspešno 
zaključili šolanje in uspešno opravili praktični in tudi 
teoretični del izpita in si pridobili ustrezne nazive tudi 
za najvišjo stopnjo futsal izobrazbe v Sloveniji: TRE-
NER FUTSAL UEFA B (Mitja Mihelič, Srečko Rajšel, 
Srđan Đorđević in Slaviša Đorđević). Vsem trenerjem 
iskreno čestitamo! Z zaključeno nogometno izobrazbo 
imamo v društvu trenutno še 3 trenerje, od tega enega 
z licenco UEFA B (Srečko Rajšel), dva pa z licenco C 
(Mitja Mihelič in Ivan Poje). Trenerjem želimo uspeš-
no trenersko pot, da bodo svoje znanje in izkušnje čim 
bolje prenesli igralcem.

Hvala vsem staršem za zaupanje, da vaši otroci treni-
rajo in tekmujejo v ŠD Extrem. Še naprej se bomo tru-
dili, da bomo nudili kar se da kvalitetno vadbo vsem. 

FUTSAL – REZULTATI  

ČLANI – 2. SLOVENSKA FUTSAL LIGA

6. krog KMN Velike Lašče 12 : 4 ŠD Extrem

7. krog ŠD Extrem  2 : 4 KMN Tomaž Šic bar

8. krog ŠD Extrem  1 : 3 FSK Stripy

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 7.

U-19 – SLOVENSKA FUTSAL LIGA ZAHOD 

5. krog Siliko Mkeršmanc 4 : 2 ŠD Extrem

7. krog ŠD Extrem 3 : 2 FC Ivančna Gorica

8. krog FC Litija 3 : 2 ŠD Extrem

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 7.

U-15 – SLOVENSKA FUTSAL LIGA ZAHOD

1. krog FC Litija 6 : 11 ŠD Extrem

2. krog ŠD Extrem 14 : 1 KMN Oplast  Kobarid

3. krog KMN Bronx Škofije 7 : 3 ŠD Extrem

4. krog ŠD Extrem 6 : 5 FC Litija

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 2.

U-13 – SLOVENSKA FUTSAL LIGA ZAHOD 

1. krog ŠD Extrem 1 : 2 NK Ribnica Kočevje

2. krog ŠD Extrem 5 : 1 FC Litija

3. krog ŠD Extrem 2 : 4 Futsal klub Dobrepolje

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 4.

Starejši dečki U-15 po tekmi 

Vabljeni k ogledu in spremljanju našega dela na dru-
žabnem omrežju in k ogledu tekem. Aktualni napo-
vednik tekem vam je na voljo na spletni strani ŠD 
Extrem (www.sd-extrem.si).  Morda vas ali vašega ot-
roka prepričamo, da se nam pridružite na nogometni 
ali futsal vadbi! Za vse informacije smo vam na voljo 
na naslednjih kontaktih: 

• e-mail: info@sd-extrem.si 

• GSM : 041/831-722

• spletna stran: www.sd-extrem.si

• Facebook: @sportnodrustvo.extrem)

VSEM ŽELIMO ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO 
LETO 2018!

ŠD Extrem, foto: ŠD Extrem

Skrb za mladi rod

BORIL TALENT se je pošteno, 
njegov cilj je le eno,
da za reprezentanco skakal bi ves čas
in s skoki bi navduševal vse nas.

ANAGRAM V STAVKU

(Rešitev dobite, če črke prvih dveh besed premešate 
oziroma anagramirate.)

                                                Vinko Košmerl
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V DEŽELI KOZOLCEV SMO POSTAVILI POTOŠKE OSTRNICE

Sredi oktobra smo se odpravili na jesenski izlet društva 
na Dolenjsko. Kogar pot vodi iz Loškega Potoka proti 
Novemu mestu, običajno zavije proti Kočevju in nato 
proti Dvoru ob reki Krki. Tik pred Dvorom se cesta 
v ostrem ovinku spusti proti mostu čez Krko. Tu stoji 
nekaj velikih objektov, pri katerih se večina ljudi, ki se 
kdaj pelje tu mimo, ni še nikoli ustavila. Mi smo se. 

izdelovali pa so najrazličnejše izdelke, od zvonov do 
okrasnih predmetov. Med zanimivostmi je tudi zgod-
ba o naročilu takratne srbske vlade za izdelavo velikega 
števila topov. Ko so to izvedeli na Dunaju, so morali 
pogodbo razveljaviti, pred tem pa je železarna vseeno 
naročniku poslala nekaj izdelanih topov. Dediščino 
nam je podrobno predstavil g. Novinc iz podjetja No-
vinc, ki izdeluje pohištveno okovje. Ohranitev livarske 
dediščine, prenova objekta in inventarja ter predstavi-
tev sodi v poslanstvo podjetja, kar je lahko dober zgled 
tudi drugim. 

To je namreč lokacija nekdanje dvorske, Auerspergove 
železarne, ki je v razcvetu svojega delovanja zaposlova-
la okrog 1000 ljudi. Delovala je od konca 18. do konca 
19. stoletja in je bila največja železolivarna v tem delu 
Avstro-Ogrske. Najbolj znana je bila po številnih ume-
tniških in drugih ulitkih, ki so se ohranili do današnje-
ga dne. Na mnogih pokopališčih še stojijo železni križi 
z motivom križanega ali Marije z Jezusom, ki so bili 
izdelani na Dvoru, nekaj jih najdemo tudi v Loškem 
Potoku, na  pokopališču v Dragi in na Travi.  Marsikdo 
pa hrani doma tudi star železen likalnik na žerjavico. 

Od nekdanjega kompleksa železolivarne je danes malo 
ohranjenih objektov, po njenem zaprtju so mnogi slu-
žili povsem drugačnemu namenu. Ohranjeni so ostan-
ki nekdanje visoke peči, prenovljen pa je tudi objekt, 
v katerem je Edukacijski in produktni center železo-
livarne na Dvoru. Njegov glavni namen je ohranjanje 
umetniške in tehnične kulturne dediščine. V objektu je 
predstavitev nekdanjih livarskih izdelkov (od železnih 
peči, kotlov, železnih štedilnikov, likalnikov, nagrob-
nih križev do drobnih predmetov), v posebnem pro-
storu – moderni livarni pa izvajajo tudi predstavitveno 
vlivanje. S pomočjo filma smo si ogledali ta zahtevni 
postopek priprave kalupov iz kremenčevega peska, vli-
vanje ter razbijanje kalupov, v živo pa smo videli tudi, 
kako kalupi izgledajo in kako iz njih dobijo izdelek – 
na primer »rogača«, stojalo za sezuvanje čevljev, ki mu 
v Loškem Potoku pravimo »zajec«, a je narejen iz lesa. 

Livarna je bila v času svojega delovanja med vodilnimi 
petimi železarnami tedanje avstro-ogrske monarhije. 
Njena posebnost so bili ulitki s tanko steno do 4 mm, 

Nedaleč stran od Dvora je Žužemberk z mogočnim 
gradom. Grad je dolga desetletja propadal, po vzpo-
stavitvi samostojne občine Žužemberk pa se je počasi 
pričela njegova obnova, zlasti utrditev obzidja in ure-
ditev nekaterih zbirk in prostorov za prireditve. Po 
gradu nas je popeljala predstavnica lokalnega turistič-
nega društva. Najbolj živahno je v gradu poleti, ko se 
tu odvijajo Trški dnevi. Z gradu je izjemen razgled na 
lehnjakove slapove Krke, na prireditveni in kopališki 
prostor ob reki ter na cerkev sv. Mohorja in Fortuna-
ta, kjer župnikuje naš nekdanji potoški župnik Franc 
Vidmar. Zelo je bil vesel našega obiska in nas povabil v 
cerkev, kjer je podrobno predstavil zgodovino nastan-
ka župnije in požig glavne cerkve med drugo svetov-
no vojno, pri čemer se je skliceval na pisno pričevanje 
takratnega župnika, g. Gnidovca. Cerkev ima povsem 
novo opremo, vključno s slikami in oltarji ter drugo 
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KRAŠENJE SMREKIC 2017 – VABLJENI NA 

OGLED!

Letošnje, 7. krašenje smrekic je potekalo od 17. do 22. 
decembra 2017. V času božično- novoletnih praznikov 
bodo smrekice na ogled na dveh lokacijah – v Kultur-
no-turističnem centru na Hribu, kjer bodo na ogled 
do svetih treh kraljev, ter v Osnovni šoli dr. Antona 
Debeljaka, kjer si bo mogoče ogledati smrekice po bo-
žično-novoletnem koncertu, 26. 12. 2017.  

Lepo vabljeni, da si ogledate, kaj lahko ustvarijo pridne 
in vešče roke s pomočjo domišljije!

Podrobnejša predstavitev bo v prihodnji številki.

opremo.  Samo oltarja sv. Marije se nista dotaknila ne 
medvojni požar ne bombardiranje. 

V Šentrupertu smo si ogledali tudi gotsko cerkev sv. 
Ruperta in z zanimanjem poslušali razlago o vlogi sv. 
Eme Krške, izjemne ženske slovenskega rodu z gradu 
Pilštanj, redovnice, ki je ustanovila in vodila samostan 
v Krki na Koroškem in je bila po smrti razglašena za 
blaženo. Bila je patronica mnogih cerkva na Sloven-
skem, njen portret pa je videti tudi v cerkvi sv. Ru-
perta. Ker je Šentrupert znan tudi po vinih, smo izlet 
zaključili z degustacijo penine vinarstva Frelih in s ko-
silom v njihovi restavraciji. Na koncu smo, že v temi, 
obiskali cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Veseli gori, 
kamor nas je kljub strmi in ozki cesti vešče pripeljal in 
odpeljal Jernej Kastelic. 

Iz Žužemberka smo se odpeljali mimo Dobrniča in 
Trebnjega v Šentrupert, v Deželo kozolcev, kjer so 
zbrali kozolce različnih tipov, ki so bili obsojeni na 
propad. Muzej obsega prostore za organizacijo pre-
davanj in delavnic, informacijski center z muzejsko 
trgovino, razstavni prostor kozolcev, pod katerimi 
organizirajo najrazličnejše dogodke, od kmečkih iger 
in druženj pod kozolci do porok, kmečki zeliščni vrt 
in ribnik z vodnim in obvodnim rastlinjem. Muzej 
predstavi sušenje sena, od ostrvi (sušenja na lesenih 
kolih in stojalih) do kozolcev, v glavnem z območja 
Dolenjske; tu so zbrani kozolci različnih velikosti, iz-
delave in okrasja ter s samosvojimi zgodbami – enojni 
in dvojni kozolci, kozolci na kozla. Na začetku je pred-
stavljeno tudi sušenje na preprostih stojalih – ostrveh, 
kot se splošno imenujejo. Ta del smo želeli obogatiti s 
primerki potoških ostrnic, zato smo se z vodjo muzeja, 
go. Branko, dogovorili za postavitev. S seboj smo pri-
peljali tri ostrnice, ki smo jih zaradi transporta nekoli-
ko prikrajšali, seno, banko in štango ter jih postavili in 
zdeli. Čeprav morda ne bodo zdržale celo zimo, pa so 
se menda mesec dni po postaviti – sredi novembra – še 
dobro »držale«.

Za pohod v Nebesa nam je tokrat zmanjkalo časa, bo 
pa za to zagotovo še čas in priložnost! 

Veseli smo bili, da so potoške ostrnice na ogled v De-
želi kozolcev in jih bomo ponovno osvežili, ko bo to 
potrebno. Tekst in foto: Blanka Bartol
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Stran društva upokojencev
Pozdravljeni! V društvu smo veseli, da so naša prizadevanja in naše delo videli in opazili tudi drugi. Veseli smo, 
da smo dobili občinsko priznanje. Še posebno pa smo veseli denarne nagrade, saj bomo tako še bolje in uspešnej-
še delovali predvsem v korist naših članov in občanov. 

Pa začnimo: 

 OBISK JUBILANTKE  

Letos v našem društvu med vsemi člani samo ena 
članica praznuje 90 let. S predsednico sva v začetku 
septembra obiskali Albino Krajec iz Srednje vasi 3, 
Jernejčkovo mamo  s Kaple, ki je 11. septembra pra-
znovala visok jubilej, 90-letnico rojstva. 

Doma je bila iz Malega Loga, 
Tumaževa, v družini je bilo šest otrok. Poročila se je 
v Srednjo vas in rodila tri sinove – Franceta, Janka in 
Mirana. Ima sedem vnukov in tri pravnuke.  

V službo ni hodila, je pa morala trdo delati od malega. 
Pravi, da so se časi zelo spremenili, nikjer ni nikogar, 
otroci so »cartáni« in vse je »komot«. 

Čeprav ji domači branijo, še vedno vse dela. Skrbi za 
svoje gospodinjstvo, okoplje in skoplje  krompir in ze-
lenjavo, zlaga drva … Vsak dan posluša poročila – ob 
enih popoldne in zvečer, še vedno rada bere, čeprav se-
daj malo manj,  hodi k nedeljski maši in prav vsak dan 
moli. Kar je pa najpomembnejše – zdravje ji še vedno 
dobro služi, ne jemlje nobenih tablet, le včasih kakšno 
za spanje. 

In njen recept za dolgo življenje – »Če se b el cartáš, 
slabje je!«

Snaha Mira nam je skuhala kavico in postregla z 
dobrim pecivom in seveda smo tudi nazdravili. Torej, 
gospa Albina, še enkrat vse najboljše in najlepše, 
predvsem pa še veliko zdravih in srečnih let.  

3FŽO

Kot že nekaj let zapored smo se tudi letos udeležili 17. 
festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal od 
26. do 28. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Opoldne smo se odpeljali proti Ljubljani in spro-
ti pobrali še nekaj članic DU Sodražica. Dogajanje v 
Cankarjevem domu je bilo zelo pestro in je potekalo 
v treh nadstropjih. Vsak si je lahko našel nekaj zase. 
Postavljena sta bila dva odprta odra, veliko stojnic je 
ponujalo različne stvari oziroma storitve in prikazova-
li so različne rokodelske dejavnosti. Pozno popoldne 
smo se v Linhartovi dvorani udeležili še 9. večera pe-
smi in plesa. 

Moram se pohvaliti, da so rože iz lesa, ki jih izdelujemo 
na naših delavnicah, ponesle glas vse tja do Ljubljane 
in na Zvezi društev upokojencev Slovenije so prosili, 
da jim jih naredimo za vse nastopajoče in nagrajence v 
Cankarjevem domu. In tudi zato smo ustanovile roko-
delsko skupino LESENKE.

LESENKE 

V letošnjem letu večino našega časa oziroma delavnic 
ročnih del namenjamo izdelovanju rož iz lesa. Na to 
temo smo najprej imeli delavnico za vse rokodelce iz 
društev upokojencev iz vse Slovenije, nato smo rože 
izdelale za okrasitev naše stojnice na občinski proslavi, 
tudi Tjaša iz KTC-ja marsikdaj okrasi mize z našimi 
rožami in konec leta, v decembru, bomo naše rože iz 
lesa prikazali na ZDUS-ovih delavnicah v Izoli, v hote-
lu Delfin, kjer jih bomo ustvarjali kar tri dni. 

DoDoDoDoD mamamama jjje e e bibibib lalalalaa iiizz MaMaMalelelegagaaaa LLLLLogogogogoga,a,a,

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 
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Ker je za rože iz lesa veliko zanimanje, jih lahko za 
prostovoljni prispevek dobite v KTC-ju. S prispevkom 
podprete naše društvo oziroma bomo denar porabile 
za nakup materiala za delavnice ročnih del. 

RAZSTAVA GOB

V petek, 6. 10. 2017, je naše 
društvo v Kulturno-turi-
stičnem centru ob otvoritvi 
razstave likovnih del z Li-
kovne kolonije 2017, ki jo je 
organiziralo Turistično dru-
štvo Loški Potok, pripravilo 
razstavo gob iz naših goz-
dov, ki smo jih člani nabirali 
z najbolj znanim gobarjem v 
Loškem Potoku – Tonetom 
Potiskom. 

PRIZNANJE NAŠEMU DRUŠTVU 

V soboto,  7. oktobra,  nam 
je bilo ob praznovanju 
občinskega praznika ozi-
roma na slavnostni prire-
ditvi podeljeno priznanje 
»listina Občine Loški Po-
tok« za velik doprinos k 
razvoju lokalne skupnosti 
na področju družbenega 
življenja.

Na prireditvi so sodelovale 
tudi naše Povasjenke, po 
prireditvi pa smo poskr-
beli, da je vsak obiskovalec 
proslave lahko pokusil slad-

ke potoške dobrote ter upokojenski čajček.

Hvala vsem za izrečene čestitke in pohvale. 

Naša predsednica Marija Turk se ob prejemu listine 
zahvaljuje: 

»Občini Loški Potok oziroma občinski upravi se v imenu 
Društva upokojencev Loški Potok iskreno zahvaljujem 
za prejeto občinsko priznanje – listino Občine Loški Po-
tok. V društvu  je nekaj več kot 200 članov, ki jim vsako 
leto pripravimo zanimiv program. Z vašo pomočjo ozi-
roma z denarjem, ki je namenjen sofinanciranju progra-
mov ljubiteljske kulturne dejavnosti, pripravimo oziro-
ma se udeležimo kulturnih, izobraževalnih, ustvarjalnih 
in družabnih srečanj. Obljubim, da se bomo tudi naprej 
trudili v korist vseh članov in prispevali k razvoju in v 
dobrobit lokalne skupnosti. Hvala.«

OBISK HRIBOVSKEGA VRTA

V ponedeljek 16. 10., smo si ogledali jesenski hribovski 
vrt Lidije in Petra Knavsa. Vreme je bilo čudovito – 
sončno in toplo. Uživali smo v vseh barvah jeseni.

SREČANJE ČLANOV NAD 80 LET IN JUBI-

LANTOV

V nedeljo, 29. 10. 
2017, smo našim 
članom nad 80 let 
in vsem letošnjim 
jubilantom pripra-
vili srečanje s kul-
turnim programom 
ter toplo malico 
oziroma poznim 
kosilom.

Vse navzoče je najprej pozdravila predsednica, ki je 
tudi vodila program. Poleg naših Povasjenk sta nasto-
pali še klepetulji Fani in Micka. 

Moram se zahvaliti in pohvaliti tudi naši zvesti članici, 
sestri Mimi in Ivano, ki nas na vsakem srečanju in tudi 
na občnem zboru razveseljujeta z ljudskim petjem in 
sta pravi zaklad naše dediščine. Tudi Povasjenke so se 
naučile že marsikatero staro potoško pesem od njiju. 

Ob odhodu domov je vsaka udeleženka prejela vrtnico, 
vsak udeleženec pa stekleničko s smrekovim žganjem.

Bilo je veselo, zabavno in lepo.

šš
rr
dd
zz
LL
PP

V 

n
ž

N
tu
pp
b
pr

k šk d b k

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 
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KAJ MAR MI LETA – FANI DEBELJAK

Ne mislim na leta,

pozabim skrbi,

četudi v duši kdaj boli.

Po dobrem jutru dan se pozna,

dobra volja pri meni je doma.

Roke in noge stegujem,

da pokajo kosti,

se ne sekiram in ne jezim,

še kakšen počep vmes naredim.

Si mislim, saj to nisem jaz,

mi gre kot po maslu,

vse je kot špas.

Kavo popijem, se glava zbistri,

v glavi se sploh več ne vrti.

Včasih je dober tudi kakšen »šluk«,

ves dan odrešen si vseh muk.

Narava me vabi in sončen dan,

le urno, le urno iz hiše na plan.

Dnevi so šteti in leta teko,

ne sekiram se, koliko jih še bo.

Ničesar ne obžalujem,

se ne kesam,

le prekratek mi je vsak dan.

ZAHVALNA NEDELJA

V Sloveniji poznamo zahvalni dan, ki ga v katoliški 
cerkvi obhajamo v nedeljo po prazniku vseh svetih. 
Na ta dan se želimo Bogu zahvaliti za vse darove, ki 
smo jih prejeli v preteklem letu – za pridelke, ki jih je 
obrodila zemlja, in za vse ostale darove, ki so nam bili 
naklonjeni. 

Bodimo hvaležni 
za vse, kar smo 
prejeli, zahvali-
mo se.

Kot že nekaj let 
zapored smo 
tudi letos cerkev 
okrasile članice 
Društva upoko-

jencev Loški Potok pod vodstvom Marije Mišič. Marija 
je naredila tudi vse ikebane, ki krasijo cerkev. Skoraj 
neverjetno je, ampak rožice so narejene iz krep papir-

ja. Marija, hvala 
za ves tvoj trud 
in idejno zasnovo 
krašenja cerkve 
in oltarja. Poleg 
Marije moram 
seveda omeniti še 
Andrejo, Anico in 
seveda našo pred-
sednico Marijo, ki 
so prav tako po-
magale. 

HVALA.

nanaklklklonononnjejejejej ninninini....

B

PRAZNIK KAKIJA V STRUNJANU

Na željo naših članov, ki so se nam lani pridružili na 
prazniku kakija v Strunjanu, smo letos izlet oziroma 
ekskurzijo na Primorsko ponovili. 

Tako smo se v so-
boto, 18. 11., iz 
meglenega Loške-
ga  Potoka odpe-
ljali proti sloven-
ski obali, kjer nas 
je pričakal sonček 
in kar 16 stopinj 
celzija toplo ozra-
čje. 

Po programu smo si najprej ogledali razstavni pros-
tor, v hotelu Svoboda smo imeli super dobro kosilo, 
nato smo se šli nekateri kopat, drugi pa so si ogledali 
strunjanski park oziroma odšli peš do Portoroža. 

Kaki je okusen in vsestransko uporaben sadež. Na stoj-
nicah so ga prodajali po 6 oziroma 7 evrov na zabojček 
(5 kg), odvisno od zrelosti sadeža. Prtljažnik avtobusa 
je bil poln zlatih jabolk, kot tudi pravijo kakiju. 

Bil je res čudovit dan. Če bo drugo leto še zanimanje, 
izlet z veseljem ponovno organiziramo. 

PEKA PTIČKOV, PARKELJNOV IN GOLOBIC

Zadnji dan novembra smo v društvu or-
ganizirali delavnico 
peke ptičkov, par-
keljnov in golobic. V 
učilnici gospodinj-
stva osnovne šole se 
nas je zbralo ducat in 
pripravile smo kvaše-
ne dobrote kar iz šti-
rih kilogramov testa. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 



33November - december 2017 333NNoNNNNNNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNooNoNNNNNNNoNoNoNoNoNNoNoNoNoNoNoNNNoNoNoooNoNNNooNoNNNoNNNoNoNoNoNNNooNNoNoNNNovvvvvvvvvveveeevevvvvvvvvvvevevvvvvvvvvvvvvvvvvvveevvvvvvvveevvvevvvvvvvvvevvvvvvvvevevvvvvveevvvvvvvevevevvvvvvevvvvvvevvvveveeeeeeeeeeveveeeevveeeevvvvvvvvveembmbmbmbmmmbmbmbmbmbmmbmbmbmbmbmmbmbmbmbmbmbmbmbmbbmmbmbmbbbmbmbbbbbmbmbbbmmbmbbmbmbmmmbmbmbbbbmbmmbbbbbbbmmbbbbbbbbbbmmbmbbbbbbbbbbbbbbbbmbmmmmmmbbbbbbbmbbmbbbmmmmbmmbmmbmmbbmbbbbbbbbmmmmmmmmmbmmbbmbbbbbbbbmmmmmmmmmmbmbmbmbmbbbbbbbbbbmbbbmmmmmmmmmmbmbbbbbbbbmmmmmmmmbbbbbbbbmmmmmmmbmmmmmmbbbmbmbmbmbbbbbbbbbbbmmmmbmmmmbmbbmbbbbbbbbbbmmbmmbmbmbmbbmbbbbbbbbmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbmbmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbmbbbbmmmmmmmbmmbbbbbbbbbbbmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbberereeeeerererererererereerrererrereerrrerrrrerereerrerrrrrreeereeeeeerererrrrreererererrrrrrreeeeeeeeeeeeeeerrrrrrreeeeeeeeeeeeeereerrrrreeeeeeeeeeeeeerrreeeeeeeeeeeerrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeeeereeeeeeeeeeeererrreeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrreeeeeerrreeerrrrrrreeeeeeeeeeeeeeee --- ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeecececeeeeeeeeeecceeeeeeeecccemmeme bebebeeeer r rr 202000000000020000000000020000000202000000000000000000000000000111717171717171717171717171717117171711111111117171111717171111711171711111117111711111171111171171111111171717117117171711111771717711117171111777111111111111111111111111111111111177111117

Prav tako ob plačilu članarine vabim vse letošnje upo-
kojenke in upokojence oziroma vse, ki bi se radi včla-
nili v naše društvo, da se nam pridružijo. Veseli bomo 
prav vsakega in prav za vsakogar se bo našlo pri nas kaj 
zanimivega – delavnice, pohodi, izleti, razstave, reciti-
ranje … Pri nas boste lahko izmenjali znanja, izkušnje 
in predloge, prinesli nove ideje. 

SMEH  NE ŠKODI: 

Trije upokojenci so prišli k zdravniku po nasvet, kako 
ostati v poznih letih čim bolj vitalen in zdrav. Zdravnik 
vpraša prvega:

»Kako visoko pokojnino pa imate?«

»1.000 €.«

»Jejte veliko sadja – kivi, ananas, avokado, jagodičje, 
hodite pa tudi v savno in fitnes. To vas bo ohranilo vi-
talnega.«

Upokojenec zadovoljno odide in v ordinacijo vstopi 
naslednji.

Zdravnik ga vpraša: »Kako visoko pokojnino imate?«

»500 €.«

»Svetujem vam, da jeste jabolka. Veliko jabolk vam bo 
koristilo.«

Potem vstopi še zadnji upokojenec in zdravnik ga 
vpraša:

»Kako pa je kaj z vašo pokojnino?«

»Slabo, slabo, gospod doktor. Kmečko penzijo imam, 
200 € na mesec.«

Zdravnik premisli in reče:

»Svež zrak. Da, svež zrak, to je najboljše za vaše zdravje!«

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

Sreča je!  Sreča je v majhnih stvareh, 
toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh.

Vesel božič in srečno novo leto 2018 
Vam želita 

upravni in nadzorni odbor 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Vsaka je pokazala, 
kako pripravlja in 
oblikuje, nato smo 
s skupnimi močmi 
spekle in pripravile 
golobice in pujske že 
za otvoritev razstave 
župnekov.

Razstava in blagos-
lov župnekov je bil 
nedeljo, 17. 12. 2017, 
ob 14.30 v KTC-ju. 
Številne gospodinje so 
sodelovale s svojim žu-
pnekom.

Približujejo se prazni-
ki – božič in novo leto. 
To je čas, ko pogledamo 
nazaj in tudi razmiš-
ljamo za naprej, si kaj 
obljubljamo, zaobljub-
ljamo in izrekamo želje, 

želje zase in za naše najbližje. Zato vsem bralkam in 
bralcem upokojenske strani, vsem občanom in seveda 
še posebno vsem našim članom želim, da bi se vam 
uresničile vse želje, vsa pričakovanja in sanje. Naj bo 
novo leto polno dobre volje, ljubezni in zdravja. Sreč-
no!  

Tudi Fani je ob zaključku leta napisala, seveda na svoj 
način – v pesmici:

KONEC LETA

Mraz pritiska
in veter pometa,
kmalu bo konec

še enega leta.

Hitro, hitro mine čas,
leto se poslovi od nas.

Komaj se zavemo,
že v novega prispemo.

Kakor vsako leto
vse najboljše si želimo.

Edina želja je to,
da zdravja obilo

bi novo leto
nam natrosilo. 

Plačevanje članarine in v Vzajemni posmrtninski 
sklad (prej: Sklad vzajemne samopomoči)  za leto 
2018  bo v nedeljo, 21. oziroma 28. januarja 2018. 
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Kaj je več vredno kot dobra volja, mar ne? Če si je ne 
znamo sami pričarati, nam jo pa lahko pričara čisto 
pravo gledališče.

V soboto, 21. 10. 2017, smo v našo družbo v Podpresko 
povabili amatersko gledališče DPD Svoboda. Igralci so 
se nam predstavili s komedijo Raya Cooneya Funny 
Money. Odlična igralska zasedba nas je z igro navdušila. 

NASMEJALI SMO SE DO SOLZ …
Nasmejali smo se do solz. Preplet dogajanj, zaporedje 
smešnih prizorov od začetka igre pa vse do konca so v 
nas vzbudili veliko pozornosti in obilico smeha. Gle-
dalci smo pozorno sledili dogajanju v igri, na koncu 
smo bili vsi mnenja, da je bila igra odlična. Igralci so 
profesionalno odigrali svoje vloge in  si zaslužijo vse 
pohvale. Ob naslednji priložnosti, ko bodo pripravi-
li novo komedijo, pa jih bomo spet povabili v svojo 
družbo, da nas popeljejo v svet komedije in smeha. 

Tokrat je bilo gledalcev nekoliko manj kot prejšnja leta. 
Vabila naših dogodkov so vedno objavljena na oglas-
nih deskah v občini, na facebook profilu KŠD Draga 
ter na MojaObčina.si/Loški Potok. Le slediti je treba in 
se ozreti. Ali pa razlog tiči kje drugje? Ne gre za to, da 
se nič ne dogaja, samo čas si je treba vzeti. 

Za KŠD Draga

Nevenka Dražetić 

V veselem decembru je čas, da naredimo obračun z iz-
tekajočim se letom in obenem že sestavljamo plan, kaj 
bomo počeli v novem, prihajajočem letu.

V DU Draga lahko potegnemo črto in priznamo, da 
smo bili dokaj delavni in uspešni. V času, ko to pišemo, 
je pred nami le še “medgeneracijsko” srečanje, ki pa je 
že v polni pripravi, saj je planirano v sredini decembra. 

Torej, ves delovni program, ki smo ga sprejeli na le-
tnem občnem zboru, smo realizirali. Zadovoljni smo, 
čeprav bi se bilo lahko vmes morda še kaj malega do-
dalo. Čisto v celoti ni morda realizirano športno po-
dročje, je pa izpeljano vse delo, kar zadeva kulturnih 
prireditev. 

UPOKOJENCI DU DRAGA SMO ZADOVOLJNI Z 
IZTEKAJOČIM SE LETOM

Čas je, da se zahvalimo vsem, ki so nas pri delu fi-
nančno podprli, najbolj pa OBČINI LOŠKI POTOK 
za dodeljena sredstva glede na naš program. Vsi dobro 
vemo, da brez denarja ni funkcionalnosti društva. Po-
rabo dobro pretehtamo in vedno pazimo, da sredstva 
porabimo skupno s krajani.

V veselem decembru vam želimo, da preživite veliko 
prijetnih dni in se skupaj veselimo prihajajočega leta, 
kjer nas čakajo novi izzivi in nove obveznosti. 

Prihodnje leto bo namreč leto kulturne dediščine. Ta 
pa je pravzaprav temelj vsakega naroda. 

Srečno!

Za DU Draga
Irena Klepac

Občanom OBČINE 
LOŠKI POTOK 
želimo vesel božič 

in polno mero sreče v letu 
2018. 

Upokojenci DU Draga

Krajani Novega Kota in 
Starega Kota želimo vsem 

občanom lepe božične 
praznike in srečno v novem 

letu 2018.

Vaška skupnost 
Novi Kot - Stari Kot
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Kulturno-športno društvo Draga

uspešno kulturno in 
športno zaključuje leto 2017.

V prihajajočem letu pa vam želimo, 
da vas leto 2018 obdari s srečo, 
uspehom, z zadovoljstvom ter 

lepimi trenutki, ki naj vam 
polepšajo vsakdan. 

LOKALNE NOVICE

Za spretne prste ni nikoli prepozno in nikoli nepravi 
čas. Tisti, ki radi ustvarjamo, radi spoznavamo nove 
ustvarjalne ideje in se radi posvetimo izdelovanju. Tok-
rat smo se poizkusili v posebni delavnici – polstenje vol-
ne.

K nam smo povabili gospo JA-
NJO URBIHA iz Kozarišč, ki se 
ukvarja s to dejavnostjo. Najprej 
nam je predstavila teoretični del, 
kaj je to polstenje, kako poteka 
ter katere materiale potrebuje-
mo. 

Izvedeli smo, da je polstenje 
volne prav posebna tehnika 
ustvarjanja izdelkov iz volne. 
Ob predstavitvi se nam je ta 
tehnika zdela težka, a ko smo 
začeli ustvarjati in ko nam je 
Janja demonstrirala postopek, 
smo ga usvojili in nam je kar šlo. 
Je pa to nekoliko dolgotrajnešja 
tehnika ustvarjanja in ne poteka 
tako hitro kot druge ustvarjalne 
tehnike. Janja nam je pojasnila 
in pokazala, da se iz volne s 
tem postopkom da izdelati prav 

posebne unikatne izdelke, kot so: šali, torbice, prtički, 
nakit, obeski, copati, dekorativni izdelki, preproge in 
oblačila. Bili smo navdušeni.

DELAVNICA  POLSTENJE

Po predstavitvi smo se lotili praktičnega dela, nekateri so 
izdelovali nakit, nekateri torbico za očala, večina nas pa 
je ustvarjala prtiček. Bilo je zanimivo, a potrebovali smo 
kar nekaj časa, da smo dobili končni izdelek. Med ustvar-
janjem pa smo imeli čas za klepet, nasmeh in druženje. 

Bilo je zelo ustvarjalno, zanimivo in prijetno. Unikatne 
izdelke smo razstavili na prireditvi »Le predi, dekle, 
predi!« v domu krajanov v Podpreski. 

Za KŠD Draga
Nevenka Dražetić 
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GASILCI OBISKALI GRC NOVO MESTO 
IN SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ

Gasilska zveza Loški Potok v svojem enaindvajsetletnem 
delovanju ves čas veliko pozornost posveča 
izobraževanju in usposabljanju naših prostovoljnih 
gasilcev, kar je za razvoj gasilstva zelo pomembno. V 
sklop izobraževanj sodi tudi spoznavanje zgodovine 
gasilstva na naših tleh in njegovega razvoja ter 
spoznavanje dela poklicnih gasilskih enot, ki se s 
tem področjem ukvarjajo profesionalno in naj bi 
predstavljale nekakšen zgled prostovoljnim gasilskim 
enotam glede usposobljenosti in opremljenosti. Zaradi 
navedenega se je vodstvo naše gasilske zveze letos 
odločilo za organizacijo strokovne ekskurzije. Ta je 
bila v soboto, 25. novembra, poleg vodstva gasilske 
zveze so se je udeležili tudi vodilni iz posameznih 
prostovoljnih društev iz naše občine. 

Na pot smo krenili v zgodnjih dopoldanskih urah. Pot 
nas je preko Kočevja in Dvora vodila do Novega mesta, 
kjer je bila prva postaja. Najprej smo si ogledali Gasil-
sko-reševalni center Novo mesto. Delo in naloge cen-
tra nam je podrobno predstavil tovariš Robert Janežič 
in nam razkazal prostore centra ter opremo in vozila, 
s katerimi razpolagajo. Gasilsko-reševalni center Novo 
mesto je zadolžen za zagotavljanje javne gasilske služ-
be na območju mestne občine Novo mesto in širše 
regije. Njihove naloge so zelo obširne in raznovrstne, 
saj poleg zaščite, gašenja in reševanja ob požarih ob-
segajo tudi zaščito in reševanje v primeru naravnih 
nesreč, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 
reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje iz globin 
in višin ter razna druga tehnična reševanja in ukrepe. 
Ukvarjajo pa se tudi z vzdrževanjem, servisiranjem in 
tehničnim pregledovanjem ter atestiranjem gasilsko-
-reševalnih naprav ter sredstev, opreme in objektov. 

pred centrom zadržali še pri vozilu za intervencije na 
višini in ob tej priložnosti so nam gostoljubni gostitelji 
tudi omogočili, da je večina naših gasilcev lahko pre-
izkusila, kakšni so občutki v višini, saj so jih v košari 
dvignili visoko v zrak. 

Po ogledu GRC Novo mesto nas je pot preko Gorjan-
cev vodila v Belo krajino, in sicer v Metliko. V starem 
mestnem jedru, v neposredni bližini gradu je namreč 
Slovenski gasilski muzej. Muzej nosi ime po dr. Branku 
Božiču, ki je bil pobudnik za njegovo ustanovitev in 
dolgoletni predsednik Gasilske zveze Slovenije. Ogled 
muzeja, ki s svojo bogato zbirko prikazuje zgodovinsko 
dediščino in obširno dejavnost gasilstva od začetkov 
do današnjih dni, je bil naš naslednji cilj. Po muzeju, 
ki je v dveh stavbah, nas je prijazno popeljala njegova 
kustosinja Petra Planinc. V prvi stavbi je razstavljeno 
najrazličnejše zgodovinsko gradivo, številne slike in 
fotografije iz časa pred 1. svetovno vojno, med kate-
rimi so tudi slike treh utemeljiteljev slovenskega gasil-
stva, Ignacija Merharja, Frana Barleta in Josipa Turka, 
najrazličnejši gasilski tisk, razna gasilska priznanja in 
odlikovanja, pa oprema gasilcev iz različnih obdobij, 
troblje in trobente, zanimive čelade, gasilske sekirice 
ter ostalo manjše gasilsko orodje. Med razstavljenimi 
fotografijami pa smo našli tudi fotografijo gasilcev iz 
Loškega Potoka, ki so se leta 1923 slikali pred seda-
njo občinsko stavbo na Hribu. V spodnji etaži stavbe 
ter v paviljonu pa je predstavljena gasilska tehnika iz 
različnih obdobij, in sicer gasilske brizgalne s področ-
ja celotne Slovenije. Med njimi je še posebej zanimiva 
brizgalna iz leta 1836 iz Grahovega pri Cerknici. 

Po ogledu muzeja smo spet sedli na avtobus in se od-
peljali do vasice Krupa pri Semiču, kjer smo si najprej 
ogledali izvir reke Krupe, nato pa nas je na Turistični 
kmetiji Cerjanec že čakalo pozno kosilo oziroma zgo-
dnja večerja z domačimi dobrotami. Dobro razpolože-
ni in polni prijetnih vtisov smo se v poznih večernih 
urah vrnili domov.

Vinko Košmerl

Med razkazovanjem prostorov in opreme je beseda na-
nesla tudi na nedavno obsežno intervencijo v podjetju 
za zbiranje in predelavo odpadkov v Zalogu pri Novem 
mestu, ki je bila zelo zahtevna in pri kateri so bili gasil-
ci tega centra zelo aktivno udeleženi. Zato smo lahko 
iz prve roke izvedeli, kako nevarno in zahtevno je bilo 
gašenje ter reševanje pri tej nesreči. Po ogledu prosto-
rov in opreme centra ter vozil pa smo se na dvorišču 

PGD Loški Potok 1923
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Zima je čas, ko narava leže k počitku, ljudje pa se za-
tekamo k toplemu ognjišču in pogosto posegamo po 
medu in ostalih čebeljih pridelkih, ki so v tem letnem 
času nepogrešljivi. Med pogosto uživamo na kosu kru-
ha, uporabljamo ga kot naravno sladilo, pogosto pa 
zaide tudi v kuhinjo, kjer ga dodajamo tako mesnim 
jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju 
kot tudi slaščičarsko-pekovskemu pecivu … V tem 
predprazničnem času smo za bralce pripravili recept 
»Medena potica za božič«. 

ŠE PREJ PA NEKAJ 

ZANIMIVOSTI O IZ-

VORU IN RAZVOJU 

POTICE: 

Prve slovenske potice so 
bile sadne, z nadevom iz 
stolčenega suhega sadja 
in medu. Suho sadje za 
potice so na peči ali v 
peči posušili in nato v 
možnarjih ali v mlinskih 
stopah stolkli v moko. 
Sladkali so z medom, 
ki je bil stoletja edino 
sladilo. Poleg sadja so 

MEDENA POTICA ZA BOŽIČ

SESTAVINE

Kvašeno testo: 500 g pšenične bele moke, 70 g sladkorja, 
30 g kvasa, 60 g masla, 4–5 jajčnih rumenjakov, 2–3 
dl mlačnega mleka, ščep soli, 1 jušna žlica sladkorja, 
1 jušna žlica tekočega medu. Medeno-orehov nadev: 
150 g tekočega medu, 600 g mletih orehov, 1–2 dl 
mlačnega mleka, 2 jajci, ščep mletega cimeta, ščep 
mletih klinčkov, ščep stolčenih nageljnovih žbic, 
vaniljev sladkor, naribana limonina lupina, ½ dl ruma 
za aromo. Premaz: mleko in jajce.

PRIPRAVA

Testo: Moki, ki smo jo 
hranili na sobni tempe-
raturi, dodamo rume-
njake, sladkor, stopljen 
med in rum. Mleko se-
grejemo in raztopimo 
maslo. Dodamo mešani-
co soli, mleka in kvasa. 
Zmešamo srednje go-
sto testo, ga zgnetemo, 
pokrijemo in pustimo 
vzhajati čez noč. 

Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni kopeli. Ko 
je stopljen, ga odstavimo, primešamo maslo in približ-
no polovico mletih orehov (ki jih lahko nadomestimo 
s piškotnimi ali kruhovimi drobtinami). Vse skupaj 
zalijemo z mlekom. Na koncu dodamo še začimbe in 
jajci. Priprava na peko: Tradicionalno se je potico pek-
lo v okroglih lončenih modelih. Dolžino razvaljanega 
testa določimo tako, da izmerimo premer modela in 
pomnožimo z dve. Testo, ki je počivalo čez noč, zjutraj 
še enkrat premesimo, tanko razvaljamo, nanj namaže-
mo medeni nadev in potresemo s preostankom mle-
tih orehov. Testo tesno zvijemo, položimo v namaščen 
modelček in ga postavimo na toplo, da še enkrat vzha-
ja. Medena potica je težja in vzhaja počasneje. Pred 
peko kolač premažemo z zmesjo mleka in jajc. Pečemo 
v pečici, ogreti na 175 °C, približno 45 minut.

Avtorica recepta: mag. Urška Intihar

Čebelarska zveza Slovenije

kot nadev uporabljali še orehe, lešnike, bučne peške 
in pehtran. Rozine so na kmete prišle zelo pozno. 
Nadev je bil lahko tudi slan. Potico je v pisnih virih 
prvi omenil Janez Vajkard Valvazor, in sicer v Slavi 
vojvodine Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila 
prva potica nadevana z orehi in medom, ponekod s 
skuto. Včasih so jo zvijali na poseben način. Testo so 
razvaljali v obliki kroga in ga po vsej površini namazali 
z nadevom. V sredini so zarezali križ, katerega kraki 
so bili dolgi 12 cm. Potico so začeli zvijati iz sredine 
proti zunanjemu robu, vsak trikotnik zase. Nastal je 
dolg tanek zvitek, ki so ga prerezali in polagali v model 
v obliki kače, zvitek na zvitek. Potica je na toplem 
vzhajala, nato pa se je pekla v krušni peči. Že od nekdaj 
so jo povezovali z božičem.

Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije

KURJI SLÊJP*

* Črni teloh (Helleborus niger): v Loškem 
Potoku iz zelenih lanskih listov teloha delajo 
zelene verižice na močni niti — "kranclne iz 
kurjega slêjpa", s katerimi  okrasijo — okranclajo 
cerkev ob slovesnih priložnostih, kot sta birma 
in obhajilo. 

Besedilo: Blanka Bartol
Ilustracija: Peter Polončič Ruparčič

PO „PATUOŠKU”
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Prvi zapis, ki sem ga dobila, je bila razprava o potrebi po 
zdravniku v Loškem Potoku, in sicer v časopisu Slovenski 
narod (Narodna tiskarna, 9. 6. 1896, št. 130):
Iz Loškega potoka, 3. junija – »Če kdo izmed Vas zboli, 
Bog mu pomagaj, predno pride zdravnik na pomoč, je bol-
nik lahko mrtev, kakor se je to gotovo že dostikrat pripetilo 
in kakor se je zgodilo to Vašemu nadučitelju in posojilnič-
nemu tajniku. Če je mogoče zdravnika o pravem času do-
biti na pomoč, koliko izmej Vas je v tako dobrih razmerah, 
da bi si mogli plačati zdravnika? Dalnja trudapolna pot iz 
Ribnice in iz Loža, iz obeh krajev čez Novo vas, zamuda 
celega dne pouzroči, da zdravnik ne more za majhne de-
narje k Vam priti, in vendar Vam je zdravje tako potrebno 
ko drugod, še potrebneje, ker imate veliko trpljenja, katero 
spodkopuje Vaše zdravje. Deželni zdravnik je za celo prebi-
valstvo le tedaj prave koristi, ako je tudi zares celemu prebi-
valstvu mogoče v slučaju potrebe klicati ga. Ker ga ne more-
te imeti vsak dan na razpolago, vsaj na teden jedenkrat naj 
bi Vas obiskal na naprej določen dan. Tačas vsaj naj bi bila 
bolnikom prilika dana dobiti zdravniško pomoč. Zdravila, 
ki bi jih zdravnik zapisal, bi potem donesel lahko poseben 
poslanec, kateri bi za vse skupaj šel v najbližjo lekarno v 
Ribnico. Kolika dobrota bi bila to za Vas, ako bi vsaj sem 
ter tje dobil kdo brez posebnih troškov pravočasno zdravni-
ško pomoč.«
V istem časopisu z dne 12. 12. 1896 pa je bilo zapisano, 
koliko je bilo potrebno plačati za obisk zdravnika na 
domu. 
»Poznam tovariša v svoji bližini s 500 gld. letne plače, ki 
ima že veliko časa bolezen pri hiši. … Poslal je večkrat v ta 
namen po zdravnika v naš trg, celo v Novo mesto in tudi v 
Trebje; vsi ti kraji so oddaljeni po jedno, tri in štiri ure. V 
takih slučajih moral je zdravnikom plačevati po 10 ,15, 20 
gld. za jeden obisk; potem takem skoro polovico mesečne 
plače!« (plača ljudskega učitelja) … 
V člankih tedanjih časopisov Slovenec (5. 2. 1898) in Slo-
venski narod (5. 3. 1897 in 7. 2. 1898) je opisano, kako so 
se poslanci iz našega okraja na sejah krajinskega deželne-
ga zbora zavzemali za to, da bi imeli vsaj enkrat tedensko 
zdravnika in kako bi se ga plačalo. 
Slovenski narod (Narodna tiskarna, 5. 3. 1897):
»Posl. Pakiž priporoča v posebni resoluciji, naj bi 
deželni odbor uplival na to, da bi se uvedli zdravstveni 
uradni dnevi in sicer v Sodražici in v Loškem potoku. 
Posl. Višnikar opozarja, da je že pred leti priporočal 
ustanovitev zdravstvenih uradnih dnij za razne kraje na 
Kočevskem in za Loški potok. Neprimerno bolj potrebna 
nego za Sodražico je upeljava zdravstvenih uradnih dnij 
za Loški potok, zategadelj priporoča, naj se v prvi vrsti 
jemlje ozir na Loški potok. Posl. Schaffer povdarja, da je to 
vprašanje v prvi vrsti denarno. Zdravstveni uradni dnevi 
se lahko uvedejo, če hočejo zdravstveni okrožni zastopi 
dotične zdravnike za njih trud odškodovati.«
Kako naj bi to uredili, pa je opisano v časopisu Slovenec 

KJE IN KAKO SO POTOČANI PRI TEŽAVAH Z ZDRAVJEM ISKALI 
POMOČ, preden smo marca leta 1962 dobili prvega stalnega 
zdravnika (dr. Šmalca) in istega leta zdravstveno postajo. 
NADALJEVANJE

(Slovenec, političen list za slovenski narod. Ljudska ti-
skarna, 5. 2. 1898).
»Posl. Kalan poroča o prošnji županstva v Loškem poto-
ku, da bi prihajal okrožni zdravnik iz Ribnice vsak teden 
enkrat v Loški potok. V imenu lin. odseka predlaga, naj 
se dež. odbor pooblasti, da polovico troškov v znesku 720 
gld. prevzame dežela, ako ribniški zdravstveni okraj, do-
tične občine in interesentje prevzamejo drugo polovico. Ob 
jednem predlaga resolucijo, naj dež. odbor proučuje vpra-
šanje, ali bi se kazalo sedež okr. zdravnika iz Kočevske Reke 
premestiti v Loški potok.« ...
Podatka, ali je bil po tem zdravnik v Loškem potoku in 
kje naj bi ordinacija bila, pa nisem dobila. 
Je bilo pa leta 1913 v tedanjem časopisu objavljeno, kako 
je bilo, če se je zgodila nesreča v Loškem Potoku:
Domoljub: slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo (05. 
06. 1913, letnik 26, številka 23):
… »15-letni sin občinskega sluge Alojzij Bartol je pulil na 
skednju s senenim ključem stlačeno seno s kupa. Ker mu 
ni šlo od rok, je zlezel vrh kupa in metal z rokami seno na 
mesto, kjer je prej stal in kjer je pustil ključ. Ko je dovolj sena 
nametal, je z vrh kupa skočil na nametano seno. Priletel pa 
je na seneni ključ, ki je bil z mrvo zakrit, tako nesrečno, da 
se mu je isti zadrl v spodnji del trebuha, in sicer tako glo-
boko, da je bil ključ v njem z obema ostrinama zataknjen. 
V silnih bolečinah je klical na pomoč; pritekla je sestrica, 
ki mu je z vso silo vlekla ključ iz telesa, kar je položaj še 
poslabšalo. Na kričanje so pritekli domači in sosedje, ki so 
nesrečnika spravili v posteljo. Rešiti ga ni bilo mogoče, ker je 
bil ključ z obema ostrinama zataknjen v telo; tako je revček 
v tem stanju moral nad šest ur čakati zdravnika. Bil je gro-
zen prizor. Zdravnik je moral prepiliti v njem del ostrine, 
da je spravil železni del ključa iz telesa.«
V istem časopisu je 26. 6. 1913 o tej nesreči ponovno pi-
salo: »Deček, o katerem smo poročali, da se je nesrečno na-
bodel, je ozdravel. Prvo pomoč in postrežbo mu je oskrbela 
Ivana Bambič, ki se je udeležila tečaja za bolniško strežbo. 
Zdravnik se je jako pohvalno izrazil o njej ter jej sam izro-
čil skrb bolnika. Gotovo je izredne koristi, da imamo tako 
osebo! Posebno v dolini, ki je tako daleč od zdravnika. Poleg 
znanja ima tudi potrebno orodje za prvo pomoč. Vse to je 
nam oskrbel deželni odbor na prošnjo tukajšnje Vincenci-
jeve družbe, ki je omogočil brezplačen pouk in pripravo z 
orodjem in več zdravili.«
In kdo je bila Vincencijeva družba:
Domoljub: slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo (20. 
3. 1913, letnik 26, številka 12):
»Loški potok. Pri nas imamo tudi Vincencijevo družbo, 
ki s svojim tihim in vztrajnim delom pridobiva vedno več 
naklonjenih src. Namen ji je: podpiranje ubožcev, bolnikov 
in zapuščenih sirot, prenočevanje revnih potujočih, kuhi-
nja za šolske otroke ter mala zasilna lekarna … S pomočjo 
slavnega deželnega odbora se nam je omogočilo poslati Iva-
no Bambič k bolniškemu strežniškemu tečaju v Ljubljano, 
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kjer se jo je oskrbelo koncem pouka tudi z raznimi zdravili 
in orodjem za bolniško strežbo. V več slučajih je pomagala s 
kaj dobrim uspehom raznim bolnikom. Tako nam bo omo-

gočeno vršiti tudi postrežbo bolnikom. Izrekamo zahvalo 
slav. deželnemu odboru kakor tudi blagi Ivani Bambič, ki se 
je odzvala naši prošnji in posvetila omenjenemu delu.« …
Pri porodih so pomagale babice, domačinke, mogoče so 
tudi one obiskovale kakšen tečaj ali so se samo »priučile« 
od starejših. Po letu 1900 so bile v krstnih knjigah, kamor 
so vpisovali tudi imena babic, vpisane: Franica Vesel, Ma-
rija Košmerl, Antonija Knavs in Franca Bambič (po do-
mače Krumpleva), okoli leta 1920 Alojzija Ruparčič (rekli 
so ji teta Lojza in je stanovala na Taboru), Angela Zbačnik 
(po domače Strugarjeva) je kot babica začela z delom leta 
1939. Iz dokumentacije, ki jo hrani hčerka, pa je razvidno, 
da je še leta 1956 pomagala porodnicam. Starejši se je še 
spominjajo po tem, da je imela poškodovano roko in je 
vse opravljala samo z eno roko (po prometni nesreči leta 
1942). Če je pri porodu prišlo do komplikacij, za katere ni 
mogla poskrbeti sama, je »poslala« po dr. Oražma v Rib-
nico. Ohranjena je tudi slika iz babiške šole v Ljubljani, ki 
jo je obiskovala ga. Angela.

Anica Car

Slika je verjetno iz leta 1937, lastnik slike je Pavla Grandljič, ga. 
Angela je peta z leve v drugi vrsti. 

JOSIP TURK: MOJI SPOMINI NA DRAG
KOLEDAR OBRAMBNE DRUŽBE SV. CIRILA IN METODA-V LJUBLJANI 1939

Opomba 1: Priobčujemo spomine g. Turka, ki je kot okraj-
ni šolski nadzornik veliko izkusil tekom svojega službova-
nja na Kočevskem.  G. Turk je umrl 4. septembra 1938 in 
je bil pokopan 6. septembra 1938 pri sv. Križu v Ljubljani 
(ljubljanske Žale).
Ni ga menda kraja na bivšem Kranjskem, kjer bi se vršili 
skozi več desetletij pred prvo svetovno vojno tako srditi 
in dolgotrajni boji med Slovenci in Nemci kakor v jezi-
kovno mešani Dragi in štirih sosednjih vaseh. O teh bojih 
se je že svojedobno pisalo, opisovale so se po časopisju 
(Slovenski narod in Slovenec) krivice in nasilja, ki so se 
vršila s strani Nemcev proti Slovencem. Omeniti pa je 
treba, da je bil ta boj zanešen od zunaj in da so ga vodile 
osebe, ki so imele vpliv in moč ter na razpolago denar in 
so se posluževale vsakojakih sredstev, da so pritiskali na 
Slovence, jih denuncirali in materialno oškodovali. Mno-
go, zlasti gmotno slabeje situiranih Slovencev je klonilo 
in se vdalo pritisku, a drugi so vztrajali v odporu in to 
je bila zasluga nekaj požrtvovalnih in neustrašnih mož, 
predvsem dolgoletnega župana Pavla Turka v Dragi in 
par somišljenikov domačih iz sosednjega Travnika.
V Dragi in štirih sosednjih vaseh (Trava, Podpreska, Sre-
dnja vas in Lazec) žive mešano Slovenci in Kočevarji. Ti 
Kočevarji se štejejo za Nemce, a njih narečja pravi Nemec 
ne razume. V narečju je precej popačenih slovenskih be-
sed, npr.: detelein, kačen, koš, mišt … itd. 
Spominjam se svoje mladosti, da so se celo v Kočevju pri 
uradih posluževali uradniški Nemci pri zaslišanju strank, 
posebno žensk, tolmačev. Skozi leta so se potem Koče-
varji potom šole priučili nemščine za silo.  Do približno 
1875. leta so živeli v Dragi Slovenci in Kočevarji složno 
med seboj. Upoštevati je treba tudi takratne razmere; 
Slovenci so bili vobče ponižni, nemški jezik je imel med 
ljudstvom večjo veljavo, saj uradni jezik je bil nemški in 
tudi slovenske stranke so dobivale nemške rešitve in se 
niso upale ugovarjati, meneč, da drugače ne more biti.

Tedaj tudi Kočevarji niso bili agresivni in so bili navezani 
na možno sožitje s Slovenci, ker je bila vsa okolica sloven-
ska, njih najbližji kočevski rojaki so onkraj prostranega 
Auerspergovega gozda v Grčaricah in Kočevski reki, s 
katerimi pa niso imeli nobenega posebnega stika. Tekom 
prejšnjega stoletja se je živelj v Dragi in soseščini večal, 
priseljevali so se Slovenci iz okolice. Nekaj se jih je tudi 
priženilo. Ti doseljenci so se prilagodili razmeram in tudi 
delno priučili kočevarskega narečja, posebno ženske so 
bile dovzetne, po njih pa tudi otroci, ki se pozneje svoje 
narodnosti niso več zavedali.
Ljudstvo se je pečalo s kmetijstvom in prevažanjem lesa iz 
graščinskih gozdov; nekaj, posebno Slovencev,  je hodilo 
čez zimo na delo v hrvaške šume. Posamezniki so se lotili 
krošnjarstva po svetu.
Menim, da so predvsem ti krošnjarji, ki so se vračali po-
gostokrat z dobrim zaslužkom, povzročili neslogo med 
ljudstvom, boj med Slovenci in Nemci. Nemci oziroma 
renegati so imeli izpočetka zaslombo pri Kočevarjih v 
Kočevju ter oporo v Auerspergovih gozdarjih, ki so imeli 
v vasi Podpreski svoj sedež. Krog leta 1870 je postal žu-
pan v Dragi gozdar Reiniger, ki je županoval nekaj let. V 
tej dobi, po prihodu omenjenega Pavla Turka v Drago, 
so se začeli vzbujati in zavedati Slovenci, ki so bili de-
jansko v večini. Pričeli so se boji, ki še niso do danes pov-
sem končani.
Fara Draga, ki leži ob skrajnem zahodnem robu 
kočevskega sreza ob hrvaški meji, obsega občino Draga 
in Trava (zdaj sta obe v savski banovini, srez Čabar, in 
združeni v eno občino). K občini Draga so pripadale 
jezikovno mešane vasi Draga, Podpreska, Lazec ter 100-% 
slovenska vas Novi kot. K občini Trava so pripadale Trava 
in Srednja vas, ki sta jezikovno mešani, pa slovenski vasi 
Stari kot in Podplanina. Kakor je bila za vso dragarsko 
dolino ena sama fara, tako je bila dolgo časa ena sama 
šola – enorazrednica v Dragi, ki so jo posečivali vsi otroci 



40 Odmevi40 Odmevi

iz jezikovno mešanih vasi Drage, Podpreske, Lazca, 
Srednje vasi in Trave. Iz ostalih slovenskih vasi, ki so zelo 
oddaljene od šole, imajo posebno pozimi slaba pota in 
čez gozdove so le posamezni otroci redno obiskovali šolo, 
predvsem oni, ki so imeli stanovanje pri sorodnikih v 
Dragi ali kaki bližnji vasi. Le v letnem času so prihajali v 
Drago tudi vsi oddaljeni otroci zaradi verouka, da so se 
pripravili na prvo spoved in sveto obhajilo.
Pouk na šoli v Dragi je bil utrakvističen na ta način, da 
so se otroci izpočetka učili slovensko, pozneje, v zadnjih 
oziroma višjih razredih, pa so se naučili tudi pisati in či-
tati nemško. Podlaga za pouk je bila slovenščina, ki so jo 
obvladali vsi otroci, nemščine pa niso razumeli niti ko-
čevarski otroci. S početnim nemškim učnim jezikom bi 
bil učitelj pač malo opravil. Iz tega razloga so poučevali 
vedno, celo pozneje v samostojnih nemških oddelkih, ve-
rouk slovensko. Tudi pridige pri mašah in verouk pri po-
poldanski službi božji se je vršil vedno le slovensko, dasi 
je od raznih strani pritiskalo, da naj bi se vsaj enkrat na 
mesec nemško pridigalo. Posebno hud pritisk je izvajal na 
župnike, župana in občane okrajni glavar Thoman, ki je 
nalašč zato prišel v Drago. Pri tej priliki je mogočni glavar 
rohnel nad županom.
Vršil se je dialog: Ali veste, kdo sem jaz? – Da, vi ste 
gospod okrajni glavar. Ali pa veste, gospod okrajni gla-
var, kdo sem jaz? – Vi ste župan, a skrbel bom, da ne 
boste več. – Dobro, ako ne bom po vaši želji več župan, 
ostanem, kar sem, posestnik in trgovec. In kaj ostane 
Vam, ako ne boste glavar? – Seveda nadaljnje šikane 
niso izostale. V čast dragarskim župnikom, da so bili 
vsi razen enega, ki se je bil iz političnega nasprotstva 
sporazumel z Nemci, narodno zavedni, spoštovanja 
vredni možje, ki se niso uklonili pritisku oblastnikov 
in se niso dali podkupiti. Važno je še to omeniti, da so 
doma po hišah, tudi pri kočevskih, molili slovensko – 
drugače vsaj v dobi, ki se je jaz spominjam, niso znali.
Naravno je,  da so Nemci za ponemčenje predvsem 
poprijeli šole in na njej nameščenega slovenskega učite-
lja. Šola v Dragi je bila podrejena znanemu nemškemu 
nadzorniku profesorju Linhartu, poznejšemu deželnemu 
šolskemu nadzorniku v Gradcu. Bil je zagrizen nasprot-
nik Slovencev.
Že v letih 1881 in 1882 je imel z njim zaradi šole hud 
boj župan Pavel Turk, kar je bilo razvidno iz dopisov v 
Slovenskem narodu in Slovencu. 
Mnogo škode slovenskemu življu na šolah v Dragi in Tra-
vi je v predvojni dobi v letih 1905–1911 povzročil zagri-
zeni kočevski Nemec, okrajni šolski nadzornik R. Peerz, 
ki je bil zelo agilen poverjenik Schulvereina in Südmarke.
Prvi učitelj, kar se jih spominjam, je bil v Dragi Jakob 
Marn. Po njegovem odhodu na Preserje, menda okrog 
1880, je prišel na šolo W…tz, nato so prišli pod vpliv 
nemškega nadzornika, zaposlenega v Kočevju, drugi uči-
telji, katerim sta sledila Slovenca Andoljšek in Potokar, 
ki pa nista imela dolgega obstanka v Dragi, in prišel je v 
Drago nemški fanatik Tscherne, eksponent Schulvereina, 
ki je bil menda na šoli do leta 1912, ko se je preselil v Ko-
čevsko reko.
Ne spominjam se, kdaj so delili šolo v nemški in slovenski 
oddelek, gotovo po nastanitvi prvih nemških učiteljev na 
zahtevo šolskega nadzornika v navadi, da bi laže sloven-
ske otroke ponemčevali.
Opomba 2: K temu pripominja urednik. Šola v Dragi je 

bila otvorjena v letu 1855. Prvi učitelj je bil Vrtnik. V šol-
ski okoliš so spadale tudi vasi Srednja vas, Trava, Stari kot, 
Podplanina, Črni potok in Pungart. Razen prvih dveh, kjer 
so prebivalci narodno mešani, so v ostalih vaseh pravi Slo-
venci. V letu 1874 je bilo sezidano sedanje šolsko poslopje. 
Do leta 1886 je bil pouk samo v nemščini. Po tem letu pa 
je bila vpeljana slovenščina kot obvezni predmet. Ko pa je 
bil leta 1883 imenovan za učitelja v Dragi Josip Petrič, se 
je pričel narodnostni boj. Slovenci so prejemali podporo od 
CMD (Ciril-Metodove družbe), Nemci od Schulvereina. 
Petriču je sledil Mihajlo Vrbič in temu Andoljšek. Za temi 
so bili nameščeni sami Nemci. Leta 1914 je obnovil Schul-
verein še posebno nemško šolo, ki je bila 1918 ukinjena. 
Opomba 3: Učitelji državne enorazredne šole v Dragi so 
bili: Anton Vrtnik (1855), Jakob Marn (1870–1874), Josip 
Petrič (1883), Mihael Vrbič, Bernard Andoljšek (1880–
1897), Potokar, Ferdinard Reiniger (1903–1904), Josip 
Tscherne (1907–1912), Josip Jarh (1914–1915), Marija 
Mavrin (1915–1918).
V nemški oddelek so lovili otroke z raznimi obljubami. 
Staršem so natvezli, da se bodo otroci nemško naučili, 
kar je potrebno, a slovensko pa že itak znajo. Otrokom v 
nemški oddelek so dajali vse šolske potrebščine zastonj, 
otroci so dobivali tudi božična darila, zato ni čuda, da so 
mnogi slovenski starši vpisali otroke v nemški oddelek. 
Te podpore je dajal Schulverein – nagrajeni so bili tudi 
učitelji. Tudi Südmarka ni štedila, ta je dajala ob raznih 
prilikah staršem podpore in jih tako navezala. Precejšnjo 
vlogo pri tem ponemčenju so imeli Auerspergovi gozdar-
ji s svojim vplivom zaslužka pri izvažanju lesa. Kako je 
padlo v slovenskem oddelku število otrok, se razvidi iz 
tega, da sem našel na šoli v Dragi, ko sem nadzoroval leta 
1904, v slovenskem oddelku samo 16 otrok, medtem ko 
je bilo v nemškem oddelku 60 otrok. Tedaj je bil na šoli 
učitelj Tscherne. Ko sem ga vprašal, kako je to, da so vpi-
sani v nemškem oddelku slovenski otroci, je povedal, da 
jih je vpisal po želji staršev. Nisem mogel oziroma nisem 
smel očitno nič ukreniti, ker so me imeli Nemci že kot 
sorodnika in osovraženega župana na piki in so zasledo-
vali vsak moj korak. Ob neki priliki, ko sem se zanimal za 
pravico Slovencev v Dragi – bilo je menda leta 1904, me 
je okrajni glavar Gestettenhofer opozoril, seveda po nem-
ško, da je bil moj prednik profesor Komljenec na podla-
gi interpelacije v državnem zboru na Dunaju brzojavno 
razrešen nadzorništva, ker se je baje preveč zavzemal za 
slovenstvo v Dragi.
Odgovoril sem glavarju, da mi je ta izredni dogodek znan, 
da se nisem potegoval za nadzorništvo in da sem vložil 
prošnjo za razrešitev funkcije nadzorništva kočevskega 
okraja. To ga je osupnilo in sem imel potem do razrešitve 
leta 1908 nekak mir, ako izvzamem leta 1905 preiskavo, 
češ da sem svojega sorodnika Fr. Turka predlagal za ok-
rajnega šolskega nadzornika v Dragi. To je bilo delo nem-
škega nadzornika Peerza in Kaltenggerja. Iz vsega tega se 
razvidi, da so imeli Kočevarji ne le zaslombo doma, am-
pak tudi celo pri deželni vladi in predvsem na Dunaju.
Za občino Trava je sezidal Schulverein novo dvorazredno 
šolo, menda okoli leta 1900.
Opomba 4: Ko je pogorelo leta 1897 šolsko poslopje na Tra-
vi, je Schulverein pomagal občini, da je še istega leta kupila 
zgradbo, ki je bila poprej graničarska vojašnica, kasneje pa 
je služila za ubožnico. To poslopje je občina preuredila in 
se v njej nahaja šola še danes. Denar za adaptacijo je dalo 

SPOMINI NA PRETEKLOST
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društvo Schulverein. 
Nemški razred so obiskovali otroci iz jezikovno mešanih 
vasi, Trave in Srednje vasi, slovenski razred pa otroci iz 
Podplanine in bržkone tudi iz Pungarta in Črnega potoka 
iz občine Osilnica. Ne spominjam se, ali je bilo kaj otrok 
iz Trave in Srednje vasi v slovenskem razredu.
Vobče so bili Slovenci na Travi manj odporni proti nasilju 
Nemcev in so se zato bolj ponemčili. Nadučitelj na šoli je 
bil Lackner, ki je poučeval nemški razred, njegova sopro-
ga pa slovenski razred. Učitelj Lackner je bil na videz bolj 
miren, a je zato tem bolj deloval prikrito ne le na Travi in 
v Srednji vasi, ampak je za svoje nemštvo navduševal tudi 
ljudi v slovenski vasi Stari kot, kamor je hodil poučevat 
ekskurentno šolo, ki se je nekaj let pozneje preimenovala 
v redno enorazrednico. Že leta 1905 pa je bila ustanovlje-
na samostojna enorazredna šola v Novem kotu. 
To je približna slika šolstva v fari Draga pred prvo svetov-
no vojno. Nekatere osebne spremembe na šolah so bile 
sicer izvršene, a vsajeno seme nemškega duha je ostalo in 
ga niti prevrat ni povsem zatrl. 
Kakor sem že prej omenil, so živeli prvotni Slovenci in 
Kočevarji v fari Draga složno in šele tedaj se je začelo 
medsebojno trenje, ko so si lastili Kočevarji pod vnanjim 
vplivom neko nadoblast nad Slovenci, dasi so bili ti v ve-
čini. 

S prihodom Pavla Turka iz 
Novega kota v Drago so do-
bili Slovenci svojega voditelja 
in so ga krog leta 1875 izvolili 
za župana, na katerem mestu 
je ostal tudi za časa najhujših 
bojev, z malo izjemo, ves čas 
do svojega odhoda v Ljubljano 
leta 1907. Neizpodbitno je, da, 
ako bi ne bilo njega v Dragi, bi 
se bila že pred leti vsa ponem-
čila, kajti borbe so bile hude in 
Nemci so se posluževali vsa-
kovrstnih sredstev za dosego 
svojega cilja, ki sem jih omenil 
že pri vplivu na šolstvo. 
Najhujši propagator in zakleti 
sovražnik Slovencev – osobi-
to še župana, je bil Auespergov 
gozdar Künzel (Kincl). Imel je 
vpliv posebno na ljudstvo, bil pa 

je tudi zaupnik Schulvereina in Südmarke, ki sta mu daja-
la potrebna denarna sredstva. Veliko so si prizadevali Ko-
čevarji – Nemci, da bi dobili občino v svoje roke. Na roko 
jim je šlo okrajno glavarstvo s svojimi nemškimi glavarji.
Neko leto je kljub ugovarjanju razpisal okrajni glavar 
Thoman občinske volitve v zimskem času, ko je bila ve-
čina slovenskih volilcev zdoma po zaslužku, po hrvaških 
šumah. Pri volitvah so bili dobili Nemci večino, a pozneje 
so bile volitve vsled pritožbe na višjo oblast ovržene in pri 
naslednjih volitvah so zmagali Slovenci, najbolj je odlo-
čala vas Novi kot.
Pri neki drugi priliki je kratko pred volitvami dal gozdar 
Künzel grofovo parcelo razdeliti na precejšnje število ma-
lih parcelic in te je dal prepisati na posestnike v Mozlju 
–  še par ur od Kočevja naprej – tako da so bili Nemci 
pridobili večje število volilcev. 
Zato nekako so se potem Slovenci maščevali, da so na 

enak način razdelili na razpolago dano parcelo na občane 
sosednjega Loškega potoka, ki so se vsi udeležili volitev. 
Tedaj je smel voliti vsakdo – tudi izven občine – ki je pla-
čal v občini vsaj krajcar davka. Volilci so bili v volilnem 
imeniku razdeljeni po višini plačanega davka na tri razre-
de. V prvem razredu so bili največji davkoplačevalci – v 
Dragi grof Auersperg in mogoče še kak posestnik, pa tudi 
župnik in učitelj. V drugem volilnem razredu so bili sre-
dnje veliki in v tretjem najmanjši davkoplačevalci, zato je 
bilo v tem razredu največ volilcev.
Da bi Nemci pridobili odbornike za prvi razred, so si pri-
zadevali, da je bil učitelj na šoli njihovega mišljenja. 
Da bi se iznebili Pavla Turka, ki jim je bil tako hudo v na-
potje, so ga nekoč ovadili, da je razžalil polk domobran-
cev (Landwehr) z imenom – zbadljivko »krompirjevci«. 
Pri prizivni razpravi v Novem mestu je bil župan opro-
ščen, ker se je izkazalo, da ovadba ni bila utemeljena in 
priča podkupljena. Nemci so imeli za zmago pripravljene 
zastave – pa jih je prizadela blamaža. 
Slične politične razmere so obstajale v občini Trava, le-
-tam niso imeli Slovenci pravega voditelja, zato je tam 
padalo število zavednih Slovencev in občina je prišla v 
nemške roke.
Manj znan mi je razvoj boja v Dragi in na Travi v zadnji 
dobi pred (prvo) svetovno vojno in po njej, ker nisem 
tja več zahajal, zato naj moja izvajanja kdo drugi popolni, 
mogoče naslednik na posestvu bivšega župana Pavla 
Turka v Dragi,  Franc Turk.
Ko ne bi bilo v Dragi in na Travi ponemčevalnih šol, Au-
erspergovih gozdarjev v Podpreski, nemškega Schulverei-
na in Südmarke, bi bili v fari Draga že pred prvo svetovno 
vojno izginili vsi Kočevarji, kajti pravih je bilo že pred leti 
bore malo. 
Razširjeni priimki: Jeschelnigg, Miklitsch, Slaschnigg, 
Schager, Mihelitsch, Zimpritsch, Kaltschitz, Bartol, Kna-
us, Wessel, Pospischil kažejo, da njih nositelji izvirajo iz 
bližnjih sosednjih vasi in da njih starši in stari starši niso 
znali kočevarsko in še manj nemško. Nemških priimkov 
se spominjam prav malo, npr.: Glatz, Peitler, Reischel.
Opomba 5:  Da bi mogoče vsak učitelj lahko ugotovil, kako 
je nemška propaganda napredovala ravno s pomočjo nem-
ških šol v sedanji občini Draga, podajamo izkaz uradnih 
ljudskih štetij za vasi: Draga, Lazec, Podpreska, Srednja 
vas, Medvedjek in Trava po narodnosti.
V letu 1880 je bilo v teh vaseh 800 Slovencev in 252 Nem-
cev, skupaj 1052 prebivalcev.
Leta 1890 so našteli 728 Nemcev in samo 477 Slovencev, 
skupaj 1205 prebivalcev.
Pri štetju 1910 pa je bilo 780 Nemcev in le še 157 Slovencev, 
skupaj 937 prebivalcev.
Dejansko pa je po narodnosti po teh vaseh 414 Slovencev, 
137 Nemcev in 253 mešancev, ki so po očetu ali po mate-
ri slovenske narodnosti. Med Nemci so večji del mešani in 
najmanj 25 % slovenske krvi.
Opomba 6: Besedilo Josipa Turka se nanaša na dogajanje 
pred prvo svetovno vojno.
V letu 2007 je Prvenka Turk, prof. zgodovine in umetno-
stne zgodovine, pedagoška svetovalka za zgodovino, v Šol-
ski kroniki 16, Zborniku za zgodovino šolstva in vzgoje 
– XL, objavila članek z naslovom »Šole Dragarske doline. 
Boj proti nemštvu za slovensko šolo v Dragi«, ki pomeni 
dopolnitev spominov Josipa Turka.

Pripravila: Prvenka Turk

Pavel Turk, Dragarski žu-
pan v letih 1875 - 1907
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AMANDA QUICK
Negotova zaroka
Človek ne pričakuje, da ga bodo sredi 
Londona ugrabili ob belem dnevu, a 
Amity Doncaster se zgodi prav to. Komaj 
ji uspe pobegniti iz kočije, kjer ji moški 
s črno svileno masko grozi s smrtjo. 
Skrivnostni serijski morilec z vzdevkom 
Ženin se je spravil nadnjo zaradi 
opravljivih govoric, da je med plovbo 

iz New Yorka omrežila Benedicta Stanbridgea. Le-ta si mora 
priznati, da je do lepotice vse prej kot ravnodušen, seveda pa 
noče, da bi iznajdljiva in hrabra Amity trpela, ker jo povezujejo 
z njim. 

Vsak od njiju želi končati Ženinovo vladavino strahu v Londonu 
in pri tem hitro združita moči. Medtem ko se pripravljata, da 
se spopadeta z neuravnovešenim zločincem sredi mesta, ki ga 
imata rada, se morata soočiti tudi s čustvi, pred katerimi ne 
moreta pobegniti.

AGATHA CHRISTIE
Umor ob bazenu
Premožna lady Angkatell na svojem 
posestvu Hollow priredi zabavo, na 
katero je med drugimi uglednimi gosti 
povabljen tudi Hercule Poirot. Vzdušje 
na zabavi je že spočetka nekoliko mučno, 
saj je vsak gost s seboj prinesel kopico 
osebnih problemov. Nato se zgodi umor. 
Gostje so šokirani, Poirot pa se mora 

nenadejano lotiti primera, pri katerem je, kot se izkaže, polno 
neznank in nepredvidenih zapletov.

MIHA MAZZINI
Zvezde vabijo
Kaja zase misli, da je odlična pevka. 
Zato se prijavi na tekmovanje talentov, 
čeprav jo prijatelji in njen virtualni fant 
prepričujejo, da ni tako. Poskušajo jo 
obvarovati pred sramoto, Kajo pa vseeno 
vleče, da bi zapela pred javnostjo. Imajo 
prav oni ali ona? 

Mojstrsko in napeto branje nas popelje v 
razburljivo in zabavno pustolovščino. Trčimo na pasti virtualne 
resničnosti, plast za plastjo se pred nami lušči resnica o junakih 
romana, ki so na prvi pogled vse kaj drugega kot v resnici. 
Mimogrede se srečamo še s kopico popkulturnih referenc 
in obsesij sodobne potrošniške družbe pa tudi z utrinki, ki 
prinašajo slutnjo drugačnega časa. 

S tem tudi zaključujem letošnji zadnji izbor nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok tudi v 
prihodnje! Kolektiv Knjižnice Miklova hiša vam želi vesele 
božične praznike, v novem letu 2018 pa naj bodo vaši zvesti 
spremljevalci zdravje, sreča, ljubezen in uspeh! Radi in lepo se 
imejte ter na svidenje do prihodnjič! SREČNO!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na oktobrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici Muca Mija in čudežna rastlina ter jo 
kasneje tudi likovno upodobili. Novembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z 
naslovom V naši šoli je kača! Mali nadobudneži so izdelovali domače živali v obliki lutke iz papirja. 
Tudi na knjižnih policah se je znova znašlo marsikaj zanimivega za naše zveste bralce!

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

LUCY TRELOAR
Salt Creek
Roman se začne v angleškem Chichestru 
leta 1874, kjer se zdaj premožna in 
spoštovana Hester Finch spominja svojih 
najstniških let. Leta 1855 se namreč 
nekdaj bogata družina Finch zaradi 
očetovih neposrečenih investicij preseli 
na oddaljen in neposeljen konec Južne 
Avstralije. Daleč od civiliziranega sveta 
in nenadoma obubožana se številna 

družina težko prebija. Očetu ponos ne dopusti obrniti se na 
premožne ženine starše. Edino razvedrilo so redki naključni 
obiskovalci, predvsem mladi umetnik Charles, ki se zagleda 
v domačo hčer Hester, in domorodski deček Tully, ki postane 
skorajda družinski član. Hester po mamini smrti prevzame 
skrb za družino in začne čedalje bolj hrepeneti po civilizaciji.

R. J. PALACIO
Julianova zgodba
Ameriška uspešnica Čudo, prejemnica 
mnogih mednarodnih nagrad za 
kakovostno literaturo, ki je osvojila že 
milijone bralcev po vsem svetu, je v 
odličnem prevodu Boštjana Gorenca 
tudi v Sloveniji ogrela srca mladostnikov 
in njihovih staršev, starih staršev, 
učiteljev, vzgojiteljev ter se uvrstila na 

številne sezname obveznega branja.

Julianova zgodba zdaj prinaša nov pogled na dogodke v 
Beecherjevi osnovni šoli, ki jo v petem razredu začne obiskovati 
tudi August Pullman, fant s hudo deformacijo obraza. Zakaj je 
Julian do novega sošolca Augusta tako nesramen? Zakaj se ga 
izogiba in mu v omarici pušča listke z žaljivimi sporočili? Kako 
se na Julianovo obnašanje odzove vodstvo šole? Kako pa na vse 
skupaj gledajo Julianovi starši? In kdo na koncu poskrbi za to, 
da Julian obžaluje svoja neprimerna dejanja in postane boljši 
človek?

FREDRICK BACKMAN
Tu je bila Britt-Marie
Britt-Marie ne prenese umazanije, in če 
pribor ni v predalu na svojem mestu, 
bi najraje zakričala. Vedno večerja ob 
spodobni uri, vstaja pa ob šestih zjutraj, 
ker se samo norci zbujajo pozneje. In ni 
pasivno agresivna. Niti najmanj. Le ljudje 
včasih njene prijazne predloge razumejo 
kot kritiko. Vsa leta je živela za druge 

in čakala, da se njeno življenje začne. Zdaj pa ima pri 63 letih 
vsega dovolj in zapusti moža. Nova služba jo pripelje v mestece, 
ki ga je prizadela fi nančna kriza. Edino, kar še ostane otrokom 
in odraslim, je navdušenje nad nogometom. Britt-Marie nima 
zanj nobenega razumevanja. Toda otroci, ki mrzlično iščejo 
novega trenerja, se obrnejo nanjo in ji popolnoma spremenijo 
pogled na svet. 
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V SLOVO

Prazen dom je in dvorišče,

zaman oko te naše išče,

sledi ostale so povsod

od dela tvojih pridnih rok.

Kogar imaš rad, 

nikoli ne umre.

Le daleč, 

daleč je …

Bremena usode te niso zlomila,

pod zadnjim bremenom pa si 

omahnila.

Bolezen iz tebe vso moč je izpila ...

Za tabo ostala je le praznina.

(Tone Kuntner)

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi sin, 

mož, brat, stric

ZDENKO LEVSTEK
(24. 3. 1955–24. 9. 2017)

iz Travnika 20

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede to-

lažbe, stisk roke, za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Iskrena hvala dr. Petru Rusu, osebju Zdravstvene postaje 

Loški Potok, gospodu župniku Bojanu Travnu za lep 
obred, pevskemu zboru za zapete pesmi ter pogrebni služ-
bi Komunale Ribnica. Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, in tis-

tim, ki ga boste za vedno nosili v srcu. Hvala tudi vsem, ki 
vas v zahvali nismo posebej imenovali in ste nam v težkih 

trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

ŽANE, IVANE PAJNIČ
iz Srednje vasi pri Dragi

(1939–2017)

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, 
tople objeme in spodbudne besede.

Hvala, da ste ji v tolikšnem številu izkazali spoštovanje 
in jo pospremili na njeno zadnjo pot. 

Zahvaljujemo se tudi za podarjeno cvetje, 
sveče in kakršnokoli pomoč v teh težkih trenutkih.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu in zdravstvenemu 

osebju Loški Potok, ge. Renati Troha za večkraten skrben 
in prijeten obisk na njenem domu, ge. Nevenki Dražetić 
za ganljiv govor, pevcem za zapete pesmi in g. župniku 

Bojanu Travnu za opravljen obred in sveti maši.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 

stare mame, prababice, tašče in botre

EME PALČIČ
(1938–2017)

iz Retij

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

vaščanom, prijateljem, znancem in našim sodelavcem za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebno zahvalo izrekamo osebju DSO Loški Potok in 

osebju Zdravstvene postaje Loški Potok.

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Bojanu Travnu 

za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in 

pogrebni službi Komunale Ribnica.

Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT
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HUMANITARNA MEDICINSKA ODPRAVA MADAGASKAR

Smo Ana, Tjaša, Metka, Aida in Barbara, študentke 
medicine ter dentalne medicine na Medicinski fakul-
teti v Ljubljani. Odpravljamo se na odpravo na Ma-
dagaskar v vasico Matanga. Odprava je organizirana 
pod okriljem Sekcije za tropsko medicino Medicinske 
fakultete v Ljubljani.  Podobne odprave ta sekcija orga-
nizira že 30 let. Odpravo na Madagaskar organiziramo 
s pomočjo slovenskega misijona in dolgoletnega misi-
jonarja na Madagaskarju Pedra Opeke.

Naši zobozdravnici se bosta na Madagaskarju ukvar-
jali predvsem z zobno gnilobo, ki je zaradi slabe nege 
zob kar velik problem.  Predvsem otroke bosta izobra-
ževali o ustni higieni in jim podarili zobne ščetke, da si 
bodo zobe lahko umivali tudi doma.

POMAGAJMO

Ker je Madagaskar ena najrevnejših držav na svetu, 
je cilj naše odprave predvsem zagotoviti zdravstve-
no oskrbo ljudem, ki je sicer zaradi visokih stroškov, 
oddaljenosti od bolnišnice in pomanjkanja medicin-
skega osebja nimajo. Velik problem na Madagaskar-
ju je lakota, saj je kar polovica otrok podhranjenih 
in ima zato oslabel imunski sistem. Zaradi tega so še 
bolj izpostavljeni nalezljivim boleznim. Poleg tega je 
na Madagaskarju zelo slaba precepljenost otrok. Tam 
še vedno umirajo za boleznimi, kot so vodene koze 
in ošpice, ki jih pri nas uspešno obvladujemo z dovolj 
veliko precepljenostjo otrok. K veliki umrljivosti otrok 
pripomorejo tudi številne tropske bolezni. Nekatere so 
lahko zelo dobro ozdravljive, če jih zdravnik opazi do-
volj hitro in jih ustrezno zdravi. Zaradi nezadostnega 
števila medicinskega osebja pa na Madagaskarju to ni 
mogoče.  Seveda v naši ambulanti ne bodo samo ot-
roci, ampak tudi odrasli, ki jih pestijo podobne bolez-
ni kot nas v razvitem svetu. Tudi tam se srečujemo s 
skeletno-mišičnimi boleznimi, povišanim krvnim tla-
kom, sladkorno boleznijo, boleznimi srca in ožilja … 
Prebivalce Madagaskarja pa ogrožajo še bolezni, kot so 
malarija, tuberkuloza, kuga …, ki jih pri nas ni ali jih 
je zelo malo. 
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Poleg tega bi rade poskrbele za oskrbo lokalnih am-
bulant in misijona z medicinsko opremo. Ukvarjale pa 
bi se še s preventivo in prebivalce ozaveščale o zaščiti 
pred nalezljivimi boleznimi, varni spolnosti, ustrezni 
ustni higieni in prehrani. 

Kadar v vasici Matangi ni medicinske odprave, se mo-
rajo bolni in nemočni prebivalci velikokrat peš odpra-
viti na dolgo pot do bolnišnic, ki lahko traja tudi več 
dni. Takrat ambulanto sicer vodi tamkajšnja misi-
jonarka, ki je izučena za poklic medicinske sestre in 
babice, vendar sama ne more pozdraviti nekaterih bo-
lezni, pa tudi nima ustreznih zdravil. Zato so odprave, 
kot je naša, izredno pomembne, saj ne le da nudimo 
medicinsko in zobozdravniško pomoč, ampak tudi 
prinesemo zdravila in medicinsko opremo.

Dispanzer, iz katerega nudimo zdravstveno oskrbo 
tamkajšnjim prebivalcem, je sestavljen iz treh ambulant 
in lekarne. Ena ambulanta je namenjena zobozdravni-
ški dejavnosti, ena splošni zdravstveni oskrbi, ena pa 
kirurški oskrbi. Tudi ta dispanzer se je gradil izključno 
iz denarja, ki ga je nabrala vsaka odprava, in se tudi 
vzdržuje z denarjem, ki ga odprave prinesejo s seboj. 

Takšna humanitarna odprava je velik finančni zalogaj, 
saj je potrebno nakupiti zdravila, sanitetne pripomoč-
ke, medicinsko opremo in cepiva. Odprava se v celoti 

financira z donatorskimi sredstvi, zato smo vsakega 
prispevka zelo vesele. Porabo sredstev nadzira Medi-
cinska fakulteta, ki jamči, da bodo porabljena izključ-
no za odpravo.

Pomagate nam lahko z nakazilom na naš transakcij-
ski račun ali z donacijo preko SMS-a. Lahko pa tudi 
na  Facebooku  spremljate naše priprave na odpravo. 
Najdete nas pod imenom @MadagaskarMaj2018.

Prispevke lahko nakažete na:        

POMAGAJMO

44444444444445454545454444454544444455

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

V LOŠKEM POTOKU

Pričetek tečajev (začetni, nadaljevalni) 
za odrasle bo po 15. januarju 2018.

Tečaj obsega 30 ur. Cena  tečaja  je 210 evrov. 
Možnost plačila v dveh obrokih. 

Tečaj se izvaja enkrat tedensko po dve šolski 
uri.  

Ura tečaja traja 45 minut. 

Za kvalitetno izvedbo tečaja je v skupini 
največ šest slušateljev.  

Pri vseh tečajih je poudarek na praktični 
uporabi jezika in 

individualnem pristopu.  

Cena vključuje delovne liste in didaktični 
material. 

Cena ne vključuje učbenika.

Cena vključuje 22-% DDV. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. 

Tečaje vodi Suzana Levstek, univ. dipl. angl.  

Prijave na telefon 070 615 248 ali preko 
elektronske pošte suzanalevstek@gmail.com.

USTVARJALCI RIBNIŠKEGA 

PASIJONA VABIJO 

K SODELOVANJU!

Prepričani smo, da vsak od nas v sebi 

goji talente, ki bi pripomogli k skupnemu 

ustvarjanju Ribniškega pasijona – glas-

beno-gledališke uprizoritve Kristusovega 

trpljenja. Prijava je možna preko spletne 

strani www.ribniskipasijon.si ali po 

telefonu 051 206 572.

Veselimo se novih članov pasijonske 

družine.

Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

TRR: 0110 0603 0708 380
Sklic: 250568
Namen: Madagaskar 
maj 2018

Napišite SMS 
s ključno besedo 
AFRIKA ali AFRIKA 5
na 1919.

V sodelovanju 
s Karitas Slovenije

Tjaša Žagar, članica humanitarne medicinske 
odprave Madagaskar
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VVVesseele bbožične praznikkkke iinnn 
srreeečnnnoo novo leto 201188!!!

ŽŽŽŽagar Jože s.p.

GGGGozdna dela in 
vzzzzdrževanje cest

Vesel božič ter srečno 

in uspešno novo leto 2017

ELMAR; Aleš Marjanovič, s.p.

GSM:031 810 775

www.slodesign.com/elmar/

Vsem občanom in 
poslovnim partnerjem 

želim vesele 
božično-novoletne praznike 

in uspešno v novem letu!

Storitve:
- elektroinštalacije

- meritve in servisiranje
- avtomatizacija
- najem dvigala

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

Vabimo vse zainteresirane občane, tiste 
izdelovalce domače obrti, ki bi želeli 

svoje izdelke ponuditi našim strankam v 
poštni poslovalnici, da nam svojo ponudbo 

pošljejo po elektronski pošti na naslov 
zadruga1318@gmail.com 

ali pa jo osebno oddajo na poštni 
poslovalnici Hrib 16.

Vsem občanom, članom zadruge in 
poslovnim partnerjem želimo vesele 

božične praznike in srečno novo leto 2018!

Vabimo vas v našo poštno 
poslovalnico, kjer vam poleg poštnih 
storitev po ugodnih cenah nudimo:

• pisarniški material, šolske potrebšči-
ne, pobarvanke in USB ključke

• sveče, umetno cvetje, žalne pakete in 
aranžmaje

• ročno narejene izdelke in okraske iz 
gline

• LED svetilke in baterije
• dežnike, koledarje, voščilnice in razglednice 
• sladki program
• ženske torbice, kozmetične torbice in denarnice
• bralna očala
• darilne in vrednostne kartice
• fotokopiranje in tiskanje

Odpiralni čas:
Ponedeljek, torek, sreda, petek: 08.00 - 11.00 in 

14.30 - 17.00
Četrtek: 08.00 - 11.00 in 

14.30 - 18.00  
Sobota: 08.00 - 11.00
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

 (7. januar, 4. februar, 4. marec, 1. april, 6. maj, 

3. junij, 1. julij, 5. avgust, 2. september, 7. oktober, 

4. november in 2. december 2017) - 

vsakokrat od 7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro 

moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic, 

posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov, 

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

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

in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega, 

kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli 

vašim željam!



Z BONOM 200€ V PAKETU NAJVEČ

DO 200 €BON ZA NAKUPTELEFONANA

SAMSUNG A5

LG K10 NOKIA 5

44

Z BONOM 100€ V PAKETU ŠE VEČ

44

2,2,
Z BONOM 100€ V PAKETU ŠE VEČ

55

3,3,
Z BONOM 100€ V PAKETU ŠE VEČZ Z BONOM 100

U NAJVEČ
Z BONOM 100€ V PAPP

Pooblaščeni prodajalec: Telemach Ribnica, Škrabčev trg 16, 1310 Ribnica, Tel: 070 321 444

Ponudba velja za izbrane modele telefonov ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja za paketa ŠE VEČ in NAJVEČ ob hkratni sklenitvi dogovora za obročni nakup telefona z vezavo 24 mesecev. Višina popusta v obliki bona je 
odvisna od izbranega paketa storitev. Bon za popust do 100 EUR in bon za popust do 200 EUR je mogoče izkoristiti na način, da za plačilo telefona ostane najmanj 1,00 EUR. Preostanek bona za popust se ne izplača in se ne prenaša. 
Ponudba velja do 31.12.2017 ali razprodaje zalog, karkoli nastopi prej. Razlika med akcijsko in redno ceno telefona se vključi v prejeto ugodnost 
ob vezavi. Za prodajo na obroke veljajo Splošni pogoji za prodajo mobilnih terminalov in sorodne opreme na obroke. Naročnik je dolžan prvi 
obrok kupnine za telefon plačati sočasno s sklenitvijo dogovora za obročni nakup. Nekateri telefoni morda ne bodo na voljo na vseh prodajnih 
mestih. Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi 
v paket vključenih količin prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ 64 kbps. Vključene storitve ne obsegajo klicev na 
posebne in komercialne številke ali v tujino ali pošiljanja sporočil SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. Mesečna naročnina za 
naročniške pakete skupine VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve 
ustreznega dogovora za popust z vezavo 24 mesecev velja za naročnike fiksnih storitev Telemacha in največ 4 naročnike paketov skupine VEČ. 
Cena priključnine je 12 EUR, cena spremembe naročniškega paketa je 19,90 EUR. Slike so simbolične. Navedene blagovne in storitvene znamke 
so registrirane znamke njihovih lastnikov. Vse cene vključujejo DDV. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi 
pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na telefonski številki 080 22 88.

Pooblaščeni prodajalec: Telemach Ribnica, Škrabčev trg 16, 1310 Ribnica, Tel: 070 321 444

Ponudbadba veljvelja zaa za i bizbranerane modmodeleele teletelefonofonov obv ob sklsklenitenitvi avi alili podalodaljšanjšanju nju naročaročniškega ga razmrazmerjaerja za kpake Šta ŠE VEE VEČ inČ in NANAJVEČ Č ob hob hkratkratni sni sklenklenitviitvi dogdogovorovora zaa za obrobročniočni nakup telefelefonaona z vez vezavo 24 mesemesecevcev. VišVišina popusta v obliki bona je
odvisna od izbranega paketa storitev Bon za popust do 100 EUR in bon za popust do 200 EUR je mogoče izkoristiti na način da za plačilo telefona ostane najmanj 1 00 EUR Preostanek bona za popust se ne izplača in se ne prenaša

Delovni čas: pon-pet: 09:00 - 12:00 in 14:00 - 19:00 sob: 08:00 - 12:00   ned:/


