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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: Panoramski posnetek 
Tabora in Retijske uvale. Avtor: Igor Novak. Fotografi ja 
je bila na spletni strani https://www.skypixel.com/ 
izbrana kot ena najboljših fotografi j uporabnikov te 
spletne strani. Posneta je bila z dronom podjetja DJI, ki 
se zavzema za navduševanje bodočih uporabnikov s 
spodbujanjem edinstvene lepote letalske fotografi je. 

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 3. april 2018.

ODMEVI

PRIČETEK DEL NA REGIONALNI CESTI R3 653/1363
Pričela so se rekonstrukcijska dela na regionalni cesti 
R3 653/1363 skozi naselje Hrib - Loški Potok. Zaradi 
omenjenih del prihaja do polovičnih zapor, ki ovirajo 

OBVESTILA

Za novoletno nagradno križanko, objavljeno v zadnji 
lanski številki glasila Odmevi, smo do predpisanega 
roka prejeli 42 vaših rešitev. Praktične nagrade za sreč-
ne izžrebance tokrat prispeva Lesna zadruga Loški Po-
tok, zato je bilo žrebanje nagrajencev opravljeno na seji 
upravnega odbora Lesne zadruge Loški Potok konec 
meseca januarja. Sreča pri žrebu se je tokrat nasmeh-
nila naslednjim trem reševalcem, ki so poslali pravilne 
rešitve in bodo prejeli praktične nagrade:

1. nagrado – paket Zvezdar v vrednosti 39,90 EUR dobi: 

 Jožica Lavrič, Srednja vas 1 a, 1319 Draga

Društvo invalidov Ribnica vabi 
vse svoje člane na  volilni zbor 
članov, ki bo potekal v soboto, 
24. 3. 2018, ob 11. uri v gos-
tišču Pugelj v Ribnici. Letošnje 
leto je volilno, zato naproša-
mo svoje člane, da podajo pre-
dloge za kandidate za organe 
društva. Volilo se bo predse-

dnika  društva, člane upravnega odbora, predsednika 
nadzornega odbora in dva člana nadzornega odbora 
ter častno razsodišče. Obrazec za kandidaturo dobite 

NAGRAJENCI NOVOLETNE NAGRADNE KRIŽANKE

VABILO NA VOLILNI ZBOR  DRUŠTVA INVALIDOV RIBNICA

2. nagrado – paket Zvezdar v vrednosti 24,90 EUR dobi: 

 Sonja Ornik, Mirna ulica 7, 2212 Šentilj

3. nagrado – baterijsko svetilko v vrednosti 10,00 EUR 
dobi:  

 Jelka Pakiž, Vinice 23, 1317 Sodražica

Lesni zadrugi Loški Potok se najlepše zahvaljujemo za 
prispevane nagrade, srečnim nagrajencem, ki jih bodo 
prejeli, pa iskreno čestitamo! Ostalim reševalcem, ki 
ste sodelovali v žrebanju in tokrat niste bili izžrebani, 
pa želimo več sreče ob naslednji priložnosti! 

Vinko Košmerl    

v pisarni društva ob uradnih urah. Prijave kandida-
tov sprejemamo do 12. 3. 2018, za udeležbo na zboru 
članov pa do 23. 3. 2018. Po uradnem delu bo sledilo 
druženje.                                                                      

Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo 
v uradnih urah društva v ponedeljek in petek od 9. do 
11. ure po telefonu  01/8361169 ali 070688811 ali po 
elektronski pošti di.ribnica@gmail.com.     

Vljudno vabljeni! 

Društvo invalidov Ribnica  

normalen potek prometa. Zato prosimo vse voznike za 
razumevanje in strpnost v času gradnje. Dela se bodo 
predvidoma izvajala do meseca septembra 2018.
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Prvi mesec leta je mimo, 
nekateri so si privoščili 
zimsko spanje, nam to ni 
bilo dano. Pa se zato ne 
pritožujemo. Bolj nam je 
v veselje, da se zadeve v 
zvezi z bodočimi projek-
ti občine odvijajo v pravi 
smeri.

Sredi decembra nam 
je narava ponovno 

pokazala, kako zelo smo odvisni od elektrike in 
komunikacijskih povezav. Ostali smo brez elektrike, 
interneta, velikega dela mobilne telefonije in kabelske 
televizije. Z elektriko se občina Loški Potok oskrbuje iz 
treh smeri. S strani Sodražice, Osilnice in Jelenovega 
Žleba. Tudi tokrat so odpovedale vse tri. Najkrajša in 
nam najpomembnejša pa je povezava od RTP Ribnica 
preko Jelenovega Žleba do Bele Vode in Travnika. 
Približno pol trase je že pod zemljo, delamo na tem, 
da se vkoplje tudi drugi del, za kar je zainteresiran 
tudi upravljavec daljnovoda – Elektro Ljubljana, DE 
Kočevje. Da pa bi to pospešili, smo na občini prevzeli 
obveznost pridobitve soglasij lastnikov parcel na 
omenjeni trasi sedanjega daljnovoda. Lastniki parcel 
bodo z občine prejeli dopis s prošnjo za soglasje za 
omenjeni poseg. Ob tej priložnosti prosim vse, ki 
lahko, da nam pri tem pomagajo. To je pomembna 
zadeva, od katere bodo imeli korist vsi občani, saj bi se 
s tem posegom oskrba z elektriko bistveno izboljšala. 
Ne bomo se ustavili le pri tem. Za center občine (vsaj 
za zdravstveni dom, šolo, občino, pošto in telefonsko 
centralo) predvidevamo rezervno napajanje z 
agregatom, saj morajo biti objekti, ki so pomembni za 
delovanje v izrednih razmerah, oskrbljeni z elektriko v 
vsakem primeru.

ŽUPANOVA STRAN

V povezavi z energetsko rabo lesa je bil pomemben 
tudi dogodek v KTC-ju – predstavitev meritev trdih 
delcev v Loškem Potoku, ki jih je za svoje doktorsko 

drogovih in ob zadnjem vetrolomu je bila pretrgana na 
treh mestih. Na trasi od Sodražice do Loškega Potoka 
pa je kabel zaradi poškodb spojen več kot desetkrat. 
Da bi zagotovili večjo sigurnost, bo potrebno tudi ta 
kabel spraviti pod zemljo. Tudi na to temo potekajo in-
tenzivni pogovori in tudi v tem primeru je del opravil 
nase prevzela občinska uprava. 

Glavna komunikacijska povezava za telefon, mobilno 
telefonijo, kabelsko TV in internet pa je optika, ki je 
speljana od Sodražice ob regionalni cesti. Ta poteka po 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso na Hribu, ki je 
bila največja lanska investicija v občini, po začetnih 
težavah, ki so pričakovane ob tako kompleksnem pro-
jektu, uspešno deluje. V dveh mesecih delovanja je bilo 
z lesnimi sekanci nadomeščeno več kot 30.000 litrov 
kurilnega olja. Boj kot doma sta ta projekt in koncept 
energetske oskrbe z obnovljivimi viri občine Loški Po-
tok in povezava z zadrugo deležna pozitivne pozornosti 
drugje. 23. januarja sem na povabilo Gozdarskega inšti-
tuta iz Ljubljane predstavil občino in omenjeni koncept 
na njihovem izobraževanju, 13. februarja prihaja na to 
temo obisk iz občine Jezersko, 16. februarja pa iz občine 
Lovrenc na Pohorju in Energetike Maribor.
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AKTUALNO

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 14. 12. 2017
Občinski svet je opravil 2. obravnavo Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča in novi od-
lok sprejel. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, štev. 
75/2017. O novostih, ki jih prinaša v primerjavi s sta-
rim odlokom, preberite v posebnem članku.

Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi višine sub-
vencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode za leto 2018 na območju 
občine Loški Potok. Za občane to pomeni, da bo ob-
čina tudi v letu 2018 subvencionirala del cene storitve 
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpa-
dne vode v enaki višini, kot jo je v letu 2017. Sklep je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 75/2017, in velja 
za leto 2018.

Občina Loški Potok je Zdravstvenemu domu dr. Janeza 
Oražma Ribnica izdala soglasje k zadolžitvi za nakup 
novega reševalnega vozila. Ob predpostavki, da bi vse 
občine ustanoviteljice izdale soglasja, bi občina Loški 
Potok iz občinskega proračuna v naslednjih treh letih 
sofinancirala nakup novega reševalnega vozila v sou-
stanoviteljskem deležu 11,64 %. Po zadnjih informa-
cijah, ki smo jih dobili, občina Ribnica do konca leta 
2017 ni sprejela sklepa o sofinanciranju te investicije 
in je Zdravstveni dom Ribnica novo reševalno vozilo 
kupil iz lastnih sredstev. 

Na predlog Osnovne šole dr. Antona Debeljaka je ob-
činski svet sprejel novo sistemizacijo delovnih mest v 

enoti vrtca pri osnovni šoli za leto 2018. Uporablja se 
od 1. 1. 2018. Sistemizacija je osnova za izračun cene 
programov za leto 2018. 

Občinski svet je sprejel naslednje cene programov v 
enoti vrtca pri OŠ:

 – 1. starostno obdobje 429,56 evrov

 – 2. starostjo obdobje 393,87 evrov.

Sprejeta je bila tudi cena prehrane na dan: 2,08 
evrov. 

Cene programov in cena prehrane na dan veljajo od 
01. 01. 2018.

Na zadnji seji v letu 2017 je občinski svet sprejel tudi 
proračun Občine Loški Potok za leto 2018. Z njego-
vo vsebino ste bili seznanjeni že v zadnji lanski števil-
ki Odmevov. Objavljen je v Uradnem listu RS, štev. 
75/2017, in na občinski spletni strani.

Občinski svet občine Loški Potok je sprejel tudi sklep, da 
se pozove upravljalca električnega prenosnega omrežja 
in upravljalca optičnih povezav, ki zagotavljajo teleko-
munikacijske storitve v občini, da zagotovita varnost 
infrastrukture tudi v primerih izrednih dogodkov in 
daljnovode za oskrbo občine Loški Potok z električno 
energijo in optične kable speljeta pod zemljo.

Mojca Lavrič

delo dva meseca izvajala doktorska študentka Kristina 
Glojek. Poleg tega je dr. Asta Gregorič, predstavnica 
podjetja Aerosol, predstavila njihovo merilno opremo, 
Primož Vavpetič iz Instituta Jožef Stefan filter za trde 
delce za male kurilne naprave, prispevek o rabi lesa kot 
energenta, pripravljeno s strani dr. Nike Krajnc iz Goz-
darskega inštituta, pa sem predstavil sam, ker je bila 
avtorica službeno zadržana. Meritve so pokazale, da so 
ob toplotnih inverzijah, ko se v dolinah zadržuje hla-
den zrak, krepko presežene dovoljene koncentracije 
trdih delcev tudi pri nas, nekaj k onesnaženju pa pri-
speva tudi promet. Res pa je, da je primerjava meritev 
v Ljubljani in pri nas pokazala, da tako čistega zraka, 
kot je pri nas v času izven kurilne sezone, v Ljubljani ni 
nikoli. Prispevek na temo dogodka je našel mesto tudi 
v spletni izdaji Financ.

Končno se je začela obnova regionalne ceste od centra 
Hriba v smeri Sodražice (ca 500 m), ureja se otok v 
centru Hriba, kjer smo odstranili lipi, ki sta bili v zelo 
slabem stanju. Po ureditvi bo na tem mestu ponovno 
zasajena lipa – tokrat le ena. Nadaljujejo se dela pri 

vrtcu – dokončanje se bo nekoliko zamaknilo – raču-
namo do konca aprila. Na predlog ravnatelja smo se 
odločili predelati šolsko zbornico v dodaten oddelek 
vrtca, kar prvotno ni bilo planirano. S tem bomo vse 
oddelke vrtca združili na enem mestu. Da bi bil vrtec 
prazen, ni strahu, predlani je bilo v občini Loški Potok 
rojenih 22, lani pa 23 otrok. Kar tako naprej. 

En oddelek vrtca sedaj deluje poleg pošte na Hribu, ko 
se bo sprostil, pa načrtujemo, da bo ta prostor name-
njen lekarni.

Seveda pa potekajo tudi priprave za letošnji največji in-
vesticiji v občini – to sta obnova dela industrijske cone 
v Podpreski in izgradnja večnamenskega objekta na 
mestu, kjer že deluje kotlovnica DOLB.

Upajmo, da od jeseni dalje občanke in občani ne bodo 
hodili v Podpresko le na odmevne kulturne dogodke, 
pač pa tudi na delo.

Ivan Benčina, župan
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AKTUALNO

SPREMEMBE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V OBČINI LOŠKI POTOK
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nada-
ljevanju: NUSZ) se plačuje na območju mest in naselij 
mestnega značaja, na območjih, ki so določena za sta-
novanjsko in drugačno kompleksno graditev, na ob-
močjih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni načrt, 
in na drugih območjih, ki so komunalno opremljena.

Ministrstvo za finance (MF) je pozvalo občine k za-
konski uskladitvi odlokov o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča, skupaj z Ministrstvom za okolje 
in prostor (MOP) in Ministrstvom za javno upravo 
(MJU) pa je podalo tudi smernice, ki naj bodo upošte-
vane pri vsebinski pripravi novega odloka. Te smernice 
predvidevajo predvsem sledeče: 

1.   Pobiranje NUSZ za stanovanjske površine 
(ZA VSE STANOVANJSKE STAVBE)

Občina mora pridobiti podatke za namene odmere 
NUSZ iz uradnih evidenc (kataster stavb, zemljiški ka-
taster, register nepremičnin (v nadaljevanju: REN)). De-
jansko so to podatki, ki ste jih ob popisu nepremičnin 
za potrebe prihajajočega zakona na premoženje oddali 
na geodetsko upravo v Kočevje. (Te podatke je možno 
spreminjati samo na geodetski upravi v Kočevju.)

2. Pobiranje NUSZ za nezazidana stavbna zem-
ljišča (ZA VSA ZEMLJIŠČA, KI SO VEČJA OD 
500 m2 IN KJER JE MOŽNO ZGRADITI NOVO 
STAVBO)

Občina ima na osnovi prostorskih aktov bazo podat-
kov teh zemljišč, zato jih je možno dopolnjevati samo 
na občinski upravi ob upoštevanju njihovega stanja v 
prostorskem aktu.

V obeh primerih je NUSZ odvisen tudi od komunalne 
opreme (dostop, voda, elektrika, telekomunikacijski 
vodi (telefon, internetna dostopnost in dostopnost ka-
belske televizije).

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka, 
če je omrežje, na katero se je možno priključiti, odda-
ljeno od meje stavbnega zemljišča do vključno 50 m in 
obstaja tudi dejanska možnost priključitve in korišče-
nja teh komunalnih objektov in naprav.

Čeprav dajejo predpisi, ki urejajo NUSZ, občinam pre-
cejšnjo avtonomijo glede zajema dohodka iz naslova 
NUSZ (določanje meril, območij, točkovanje), pa je 
nedvomno, da mora zajem podatkov NUSZ temeljiti 
na podlagah, ki zaradi svoje vsebinske poenotenosti 
in ažurnosti ter postopkovnih varoval pri njihovem 
nastajanju in vzdrževanju zagotavljajo enakovredno 
in pošteno obravnavo zavezancev na eni strani ter po-
sledično čim optimalnejši zajem prihodkov občine na 
drugi strani. Zakon o graditvi objektov je jasno določil, 
da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih 

državnih evidenc, kar pomeni, da morajo občine za 
namen odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti 
podatke o stavbah in delih stavb iz Registra nepremič-
nin (REN).

Po pošti boste prejeli informativni izračun s sezna-
mom objektov in parcel, ki jih je občina s pomočjo 
pripravljavca podatkov, firme Realis d. o. o., pridobila 
iz uradnih državnih evidenc in bodo podlaga za od-
mero NUSZ za leto 2018. 

Prosimo vas, da jih skrbno pregledate. V kolikor me-
nite, da se pridobljeni podatki ne skladajo z dejanskim 
stanjem, vas pozivamo, da jih v 15 dneh od prejema 
tega obvestila sporočite na naslednji način:

 ■ Popravke podatkov, ki so prevzeti iz registra nepre-
mičnin in katastra stavb, morate obvezno urediti na 
geodetski upravi in izvedene spremembe sporočiti 
Občini Loški Potok. To so podatki o površinah po-
sameznih delov stavbe (PODATKI O HIŠAH – STA-
NOVANJSKIH STAVBAH).

 ■ Ostale popravke pa sporočite Občini Loški Po-
tok tako, da izpolnite obrazec, ki ste ga prejeli na 
dom (PODATKI O NEZAZIDANIH STAVBNIH 
ZEMLJIŠČIH IN PODATKI O KOMUNALNI 
RABI).

V kolikor na podatke, navedene v spodnjem sezna-
mu, nimate pripomb, prosimo, da to obvestilo pod-
pišete in ga prav tako v 15-dnevnem roku po preje-
tju informativnega izračuna vrnete na Občino Loški 
Potok.

Iz informativnega izračuna boste razbrali višino NUSZ 
(ta bo glede na to, da zadnjih deset let vrednost ni bila 
spremenjena, nekoliko višja v primeru, da so vaše pri-
javljene površine na geodetski upravi enake, kot ste jih 
navedli v prijavnem listu na začetku pobiranja NUSZ v 
letu 1999; v primeru razlik glede na vaše prijavljene po-
vršine na geodetski upravi pa bo lahko znesek različen). 

Mnenja sem, da je država s tem, da moramo obvezno 
uporabljati baze podatkov iz uradnih evidenc, na nek 
način prisilila občine, s tem pa tudi občane, da s spre-
jemanjem novih odlokov o NUSZ na ta način prip-
ravimo del podatkovne baze za prihajajoči davek na 
nepremičnine. Zato je za posameznika smiselno, da 
si podatke na geodetski upravi uredi čim prej, saj se 
po mojem mnenju lahko zgodi, da se bo urejanje teh 
podatkov v kasnejših fazah lahko celo zaračunavalo. 
Urejeno stanje podatkov o nepremičnini vam zago-
tavlja tudi mirno pričakovanje sprejemanje davka na 
nepremičnine, kljub temu da se ga vsi po malem bo-
jimo, predvsem pa politika, saj ga sprejema že zadnjih 
dvajset let. 

Viljem Vesel



6 Odmevi

RAZPIS

Občina Loški Potok objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 – odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016, 
61/2017), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok 
(Ur. l. RS, št. 95/2012), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2018 (Uradni list RS, št. 75/2017) in Statuta Občine Loški 
Potok (Uradni list RS, št. 79/2015)

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v občini Loški Potok za leto 2018.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

 ■ redna dejavnost registriranih kulturnih društev ozi-
roma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v 
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registri-
rano tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kul-
turnimi dejavnostmi
 ■ kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, sre-

dnješolske in študentske populacije, ki presega šolske 
vzgojno-izobraževalne programe
 ■ izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubitelj-

skih kulturnih dejavnosti
 ■ kulturne prireditve v občini, ki so v interesu občine, 

in sodelovanje na prireditvah izven občine 
 ■ ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, av-

dio in video produkcija …)

Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, po-
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledali-
ške, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske de-
javnosti in kulturne dediščine ter obujanja starih običajev. 

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.500,00 EUR.

4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2018, in sicer od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.

5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRA-
TI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, osta-
la društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, 
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer 
za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustano-
vitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni 
ustvarjalci. Kandidati, ki kandidirajo na razpisu, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:
 ■ da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpi-

sani v register v skladu z veljavno zakonodajo,
 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo 

na njenem področju,
 ■ da imajo zagotovljene materialne, prostorske in orga-

nizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kul-
turnih dejavnosti,
 ■ da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 ■ da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
 ■ da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo po-

ročila o realizaciji programov in planu aktivnosti za 
prihodnje leto,

 ■ posamezni kulturni ustvarjalci ali udeleženci kultur-
nih in kulturno-izobraževalnih programov morajo 
imeti sedež stalnega prebivališča v občini Loški Po-
tok.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z ob-
razci kandidati lahko prejmejo od 01. marca 2018 dalje 
na Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški 
Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za 
popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa 
besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja 
vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino 
javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec 
s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno 
objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih 
sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene 
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na na-
slov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Po-
tok, najkasneje do vključno petka, 30. marca 2018, do 10. 
ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgor-
njem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem 
levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ –  JAVNI RAZPIS 
– KULTURA 2018«. Nepravilno označene ovojnice in 
prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi 
z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumen-
tacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri 
Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

 Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obvešče-
ni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev 
oziroma najpozneje do 20. aprila 2018. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan:
Ivan Benčina, l.r.
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RAZPIS

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023, Pravilnika o 
vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o 
spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, 
št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2018 (Uradni list RS, št. 75/2017) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni 
list RS, št. 79/2015) objavlja Občina Loški Potok 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 
v občini Loški Potok za leto 2018.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:

 ■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
 – športna vzgoja predšolskih otrok
 – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
 – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v ka-

kovostni in vrhunski šport
 ■ ŠPORTNA REKREACIJA
 ■ ŠPORTNE PRIREDITVE

3. SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 
7.500,00 EUR, od tega:

 ■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE – 
2.500,00 EUR
 ■ ŠPORTNA REKREACIJA – 1.000,00 EUR
 ■ ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.200,00 EUR

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRA-
TI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in 
klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v 
športu in so splošno koristne in neprofitne, ter zavodi 
na področju vzgoje in izobraževanja. Prednost pri sofi-
nanciranju programov imajo športna društva pred dru-
gimi izvajalci programov. Kandidati, ki želijo sodelovati 
na razpisu, morajo izpolnjevati tudi sledeče pogoje:

 ■ da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v 
skladu z veljavnimi predpisi,
 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok,
 ■ da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kako-

vostnim športom in nimajo sedeža na območju obči-
ne, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in 
kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebiva-
lišče na območju občine Loški Potok,
 ■ da imajo materialne, kadrovske, prostorske in orga-

nizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,
 ■ da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za 

določene športne programe,
 ■ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-

rini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna 
društva in klube),
 ■ da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za so-

financiranje programov.

5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA 
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA: 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2018, in sicer od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z ob-
razci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2018 dalje 
na Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine 
Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se 
šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih 
določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, 
če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. 
Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z 
vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani 
izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi sogla-
ša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih 
denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavlje-
ne v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na 
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški 
Potok, najkasneje do vključno petka, 30. marca 2018, 
do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v 
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS – ŠPORT 2018«. Nepravilno označene ovojnice 
in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi 
z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumen-
tacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri 
Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni 
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do 20. aprila 2018. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan:
Ivan Benčina, l.r.
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AKTUALNO

VETROLOM V NAŠIH GOZDOVIH
Globalnim klimatskim spremembam sledijo 
pogostejše naravne ujme, katerih vzrok je predvsem 
poraba fosilnih goriv in strmo povečevanje deleža CO2 
v ozračju. Za žledolomom v letu 2015 se je namnožil 
lubadar na smreki. V letu 2017 se je v aprilu najprej 
pojavila pozeba, kar je onemogočilo plodenje večine 
drevesnih in nekaterih grmovnih vrst, potem je bilo 
vroče in sušno poletje, kar se bo na drevju poznalo v 
letošnjem letu; med 11. in 13. decembrom je orkanski 
veter podiral drevje v Sloveniji, Južni Avstriji, v 
Gorskem kotarju in zahodni Bosni. Kmalu po novem 
letu pa je nov vetrolom zajel še predele severno od Alp.
V Sloveniji je po zadnjih ocenah poškodovanega preko 
2 milijona kubičnih metrov drevja. Veter je lomil in 
ruval drevje na Kočevskem, Postojnskem, Koroškem, 
manjša območja na Gorenjskem in drugod po Sloveni-
ji. Najhujše poškodbe so na kočevskem gozdno gospo-
darskem območju, ki obsega območje med Turjakom, 
Kolpo, Kočevskim rogom in Loškim Potokom. Polo-
vico poškodovanega drevja je v okolici mesta Kočevje. 
Sredi januarja je bila ocena poškodovanega drevja na 
celotnem območju 797.000 m3, in to predvsem iglav-
cev. V nižjih legah je več poškodovane smreke, v višjih 
legah pa več jelke. Tako obsežne poškodovanosti goz-
dov na kočevskem gozdno gospodarskem območju do 
sedaj nismo imeli.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je pripravil oceno 
poškodovanosti po posameznih odsekih oziroma od-
delkih. Podatki so bili preneseni v sistem Ajda, ki je 
osnova za uveljavljanje škod s strani lastnikov gozdov. 
ZGS je v roku dveh mesecev od nastanka škode izdelal 
sanacijski načrt, ki poleg podatkov o poškodovanosti 
vsebuje tudi predvidena dela za obnovo poškodovane-
ga gozda. Zaradi velike količine poškodovanega drevja 
ZGS izdaja odločbe z oceno poškodovanih m3 in le iz-
jemoma tudi označi polomljeno drevje za posek.
Takoj po vetrolomu so se začele čistiti javne ceste in 
kmalu zatem tudi gozdne ceste. Prevoznost gozdnih 
vlak pa so dolžni zagotoviti lastniki parcel, prav tako 
tudi njihovo vzdrževanje. Z omogočenim dostopom 
do iglastih gozdov smo šele videli pravi obseg poškodb. 
Lastnike gozdov pozivamo, da tudi sami pregledajo 
svoje gozdne parcele in se posvetujejo o sanaciji s pri-
stojnim revirnim gozdarjem Zavoda za gozdove Slove-
nije. Priporočamo, da na sanaciji delajo predvsem za 
to usposobljeni ter opremljeni gozdarji in lastniki. V 
poškodovanem drevju je ogromno sil, ki čakajo, da se 
sprostijo, in lahko poškodujejo izvajalce sanacije. Var-
nost pri ogledu gozda in sanaciji poškodovanega drev-
ja je zato na prvem mestu. Pri izvajanju sečnje in spra-
vila mora uporabnik po končani uporabi gozdne ceste 
očistiti vozišče in elemente za odvodnjavanje (jarki, 
koritnice, odtočni jaški …) ter vzpostaviti stanje, kot je 
bilo pred uporabo. V predelih z večjo poškodovanostjo 
je priporočljiva sanacija s strojno sečnjo, saj je hitrejša 
in predvsem varnejša. Pri sečnji bo ogromno sečnih 
ostankov primernih za naselitev lubadarjev. Vrhače in 
veje iglavcev se v zadnjem času vse pogosteje zmeljejo. 
S tem se izognemo nevarnosti prenamnožitve luba-
darjev in obenem pripravimo površino za obnovo za 
mlado gozdno drevje.
Posek poškodovanih iglavcev in izvoz lesa iz gozda v 
lupljenje ali predelavo morata biti zaključena najkasne-
je do sredine maja letošnjega leta, da se preprečijo do-

V občini Loški Potok je vetrolom bolj prizadel območje 
v okolici Drage, območje Martaloza v smeri Jelenovega 
žleba, ob Šegovi vasi, pred Lazcem, pod Medvedjakom 
idr. Na osojnih legah je manj podrtic, več pa na južnih 
prisojnih pobočjih in izpostavljenih vrhovih. Ocenje-
na količina porušenega drevja v občini Loški Potok 
je okoli 50.000 m3, od tega dve tretjini v zasebnih in 
ena tretjina v državnih gozdovih. Podrto drevje je zelo 
razpršeno, kar je idealno za razvoj lubadarjev v toplih 
spomladanskih in poletnih mesecih.

Strojna sečnja

Vetrolom je poskodoval predvsem iglaste gozdove
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AKTUALNO

SANACIJA ŠKODE PO VETROLOMU V GOZDOVIH 
IN OBVEZNOST LASTNIKOV GOZDOV OB JAVNIH CESTAH
V sredini meseca decembra 2017 je močan veter 
povzročil veliko škode v gozdovih. Podrtega in polom-
ljenega je veliko drevja, ki so ga nekateri lastniki že za-
čeli spravljati iz gozdov, večino lastnikov pa to opravilo 
še čaka.

Glede na dejstvo, da smo v zvezi z izvedbo teh del v 
naši službi že prejeli večje število obvestil o spolzkih 
voziščih javnih cest zaradi vnosa blata in zemlje, ki je 
posledica spravila lesa s traktorji ali  nakladanja lesa in 
njegovega prevoza s tovornimi vozili, ki les nakladajo 
tudi neposredno na voziščih javnih cest, o poškodo-
vanju cestnih bankin vzdolž javnih cest, ki zaradi tega 
ne odvajajo več meteorne vode vzdolž ceste, ampak se 
ta razliva po cestah, pa tudi o sečnji, ki se izvaja ne-
posredno ob cesti in brez ustreznega zavarovanja del 
s predpisano prometno signalizacijo, opozarjamo vse 
lastnike gozdov, da 27. člen Zakona o cestah (Ur. l. RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-
1) določa, da je za podiranje dreves, spravilo lesa in 
opravljanje vseh drugih del na zemljiščih v območju 
javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrže-
vanja, potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne 
ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh 
del. Posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ces-

te opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrže-
vanja, se za prekršek lahko kaznuje z globo 2.000 evrov, 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa se 
lahko za prekršek kaznuje z globo 6.000 evrov, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 2.000 evrov.

Vse, ki vas čaka sanacija nastale škode v gozdu, zato po-
zivamo, da pred začetkom izvajanja sečnje ali začasne-
ga skladiščenja lesa ob cesti in njegovega transporta pri 
pristojni službi občine z vlogo zaprosijo za pridobitev 
soglasja upravljavca ceste iz 27. člena ZCes-1. V prime-
ru oddaje teh del usposobljenim podjetjem za sečnjo in 
spravilo lesa lahko lastniki gozdov za pridobitev nave-
denega soglasja pooblastijo tudi izvajalce del.

Skupna občinska uprava 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 
in Velike Lašče

datne škode zaradi namnožitve lubadarjev na poško-
dovanem drevju. Nekoliko kasneje (do sredine leta) je 
lahko zaključena sanacija jelk, saj se lahko namnožijo 
tudi jelovi lubadarji, s katerimi smo v preteklosti že 
imeli težave.
Preti nevarnost ponovne velike namnožitve lubadarjev!
Na kočevskem območju je ZGS lansko leto izdal za 
ca 200.000 m3 sanitarnih C-odločb po vzroku insekti 
(lubadar). Jesenski napad lubadarjev se izraziteje 
pokaže sredi zime (rjavenje smrekovih krošenj). 
Sečnjo dreves, napadenih s podlubniki, je po predpisih 
potrebno zaključiti do 19. marca, da se izognemo 
ponovni namnožitvi lubadarjev. Vetrolom je in bo 
za sabo pustil veliko sečnih ostankov in posameznih 
podrtic. Pri sanaciji iglavcev je obvezen gozdni red – 
veje in vrhače v kupe s pokritimi debelejšimi konci vej 
ali pa le-to zmeljemo. Razmere za razvoj podlubnikov 
so po tem vetrolomu izredno ugodne, zato moramo v 
gozdovih narediti čim več preventivnih in sanitarnih 
del, da preprečimo še večje širjenje lubadarja. Ključna 
je pravočasna in kvalitetna izvedba sanacije lubadark 
in vetroloma.

Tekst in foto:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje

mag. Mirko Perušek

Zagotavljamo konkuren ne cene ter pla ilo po dogovoru.Zagotavljamo konkuren ne cene ter pla ilo po dogovoru.
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POŠTA
Za občane ena najopaznejših dejavnosti Lesne zadru-
ge Loški Potok je prav gotovo pogodbeno upravljanje 
poštne poslovalnice. Zadruga kot najemnica je pristoj-
na in odgovorna, da izvaja poštne in bančne storitve v 
dogovorjenih okvirih s Pošto Slovenije. Žal ima Pošta 
Slovenije do pogodbenih pošt določene omejitve pri 
storitvah in produktih, kar stranke tudi konkretno ob-
čutite. To pomeni, da so okrnjene nekatere storitve in 
pa sama logistika dostave in prevzema pošiljk. Glavne 
posledice teh omejitev pri naši pogodbeni poštni po-
slovalnici do sedaj so:

1.  Poznejše jutranje 
prispetje poštnih pošiljk 

Ker gredo vse pošiljke 
iz poštnega logističnega 
centra v Ljubljani najprej 
na matično pošto v Stari 
trg in šele od tam k nam, se 
pogosto dogaja, da pošiljke 
zjutraj prispejo kasneje, 
kot se poslovalnica odpre. 
Pošta Slovenije kljub 
našim pritožbam še vedno 
ni uredila, da se organizira 
prispetje poštnih pošiljk 
k nam do 8:00 zjutraj. 
To predvsem občutite 
uporabniki poštnih 
predalov in vsi tisti, ki 
želite prevzeti obveščene 
pošiljke.

Prav tako zaradi poznejše dostave gotovine na dan 
izplačila pokojnin ni možno z izplačili pričeti takoj ob 
odprtju pošte, ampak šele po prispetju pošiljk. To pa je 
nekje med 8:15 in 8:45, odvisno od dneva.

2.  Omejitve pri prevzemu obveščenih pošiljk

V kolikor dobite obvestilo o nedostavljeni pošiljki, te 
pošiljke ne morete prevzeti še isti dan na naši poštni 
poslovalnici. Poštar vse nedostavljene obveščene po-
šiljke odpelje nazaj na matično pošto v Stari trg in jih 
naslednji dan zjutraj dostavi v našo poslovalnico, kjer 
jih lahko normalno prevzamete.

V primeru, da želite pošiljko prevzeti še isti dan, ko 
dobite obvestilo, je prevzem možen samo na matični 
pošti v Starem trgu. 

3.  Omejitve pri bančnem poslovanju NKBM

Polog gotovine, plačilo položnic ali dvig gotovine v 
naši poslovalnici je možen samo do zneska 1.000 €. 
Naša poslovalnica tudi nima pooblastil za odpiranje 
novih računov NKBM. Prav tako ne moremo izdajati 
pooblastil za upravljanje z računi.

4.  Pošta je svojim pogodbenim poslovalnicam uki-
nila storitev pošiljanja telegramov.

5.  Vplačila lota niso mogoča

Pošta Slovenije ni pripravljena pomagati svojim po-
godbenim poštam pri poslovanju z Loterijo Sloveni-
je, ki ni zainteresirana za sodelovanje s posameznimi 
pogodbenimi poštami predvsem zaradi premajhnega 
prometa. Kljub temu se bomo še naprej trudili prido-
biti možnost vplačil na naši pošti.

Vse našteto pa ima negativen vpliv na raven poštnih 
storitev v kraju. Ker pa je naša želja ponuditi občanom 
čim višji nivo storitev, si bomo še naprej v pogajanjih s 
Pošto Slovenije prizadevali umakniti iz poslovanja čim 
več omejitev in nelogičnih postopkov. Tako so nam na 
Pošti Slovenije prisluhnili in nam tik pred kulturnim 
praznikom sporočili, da bodo pošto od 13. 2. 2018 v 
našo poslovalnico poskusno pošiljali direktno iz logi-
stičnega centra v Ljubljani in ne več preko pošte v Sta-
rem trgu, kar bi odpravilo velike motnje v poslovanju, 
omenjene pod 1. in 2. točko v tem članku.

AKTUALNO

Kot smo vedeli že pred prevzemom pogodbene pošte, 
le-ta stroškov delovanja samo s poštnimi storitvami ne 
more pokriti. Zato v naši poštni poslovalnici postopoma 
povečujemo izbor raznovrstnih artiklov, kot na primer 
darilne bone Zvezdar, pisarniški material, baterije, 
svetilke, sveče in še mnogo drugega. Nudimo tudi 
storitev fotokopiranja in skeniranja. Ob tem naj povem, 
da imajo vsa društva naše občine pri fotokopiranju 
nevezanih materialov 50-odstotni popust.

Seveda pa bodo vsa prizadevanja obrodila kaj klavrne 
rezultate, če nam, dragi soobčani, pri tem ne boste po-
magali, se večkrat razgledali po naši ponudbi, predla-
gali, kako naj jo še izboljšamo in popestrimo, jo vzeli 
za svojo in seveda kakšno malenkost tudi kupili.

Ne nazadnje imamo od obstoja poštnega urada v kraju 
vsi neke drobne ugodnosti. Pa tudi kraj z raznovrstnej-
šo ponudbo storitev je zanimivejši tako za obiskovalce 
kot za prebivalce.

Darko Šega
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SDS SE BORI ZA  NAŠE DRŽAVLJANE, KOALICIJA PA ZA PALESTINCE

SLOVENIJA JE PRED KLJUČNIMI IZZIVI PRIHODNOSTI

Decembra je Slovenijo doletela nova ujma, 
v kratkem času že druga. Po žledolomu in 
napadu podlubnikov pred leti je tokrat ve-
liko škode povzročil še veter. V že tako na-
četih gozdovih je dodatno padlo še okrog 2 

mio m3, ki jih bo potrebno pospešeno spraviti iz gozda, si-
cer se bo lubadar spet prekomerno namnožil in povzročal 
še dodatno uničenje sicer zdravih ostankov gozda. Vsak, 
ki se vsaj nekoliko spozna na zakonitosti gozda, ve, da se 
uničen gozd ne obnovi v eni generaciji oz. da obnova traja 
več desetletij. Zato smo v SDS takoj odreagirali in vloži-
li interventni zakon, s katerim bi prizadetim lastnikom 
gozdov za 30 let odpisali plačevanje katastrskega dohodka 
za uničeni del gozdnih površin. Poleg tega smo v tem za-
konu predvideli še nekaj nujnih izboljšav za prostovoljne 
gasilce in njihove delodajalce. A Cerarjeva vlada in njeni 
poslanci so naš zakon zavrnili, pa je šlo le za ca 3 mio €. 
Tudi Židan se je potuhnil. Za podeželje člani levičarskih 
vladnih strank nimajo posluha. Kmet je bil in bo ostal raz-
redni sovražnik. Pričakovanje, da se bodo za kmeta zavzeli 
v SD, SMC, DeSUS ali v novo nastajajočih levih strankah, 
je utopija. Tudi ko smo nedavno predlagali za 2-% točki 
znižano dohodninsko lestvico v vseh dohodninskih ra-
zredih, za 200 € povišano splošno olajšavo ter ob tem še 
300-evrski dvig katastrskega dohodka, ki se upošteva pri 
izračunu dohodnine, so bile leve stranke proti, zato spre-
membe dohodnine niso bile sprejete. Prav enako usodo je 
doživel naš zakon o znižanju stopenj DDV. Prav nobena 
leva stranka ne prenese, da bi država imela premožne, za-
dovoljne in ustvarjalne državljane, ki bi bili v kar največji 
meri odvisni od svojega dela. Člani levih strank kar naprej 
govorijo o revščini, o velikih socialnih razlikah, o krivicah, 
o tajkunih itd., a istočasno ne povedo, da so tajkuni njiho-
vi glavni politični sponzorji. So nedotakljivi ter posredno 
ali neposredno veliki na veliko zajemajo iz javnih sredstev. 
Tudi ko malverzacije pridejo na dan, se jim ne zgodi nič. 

V preteklih tednih sem se večkrat spom-
nila dogodkov izpred skoraj desetih let. 
Takrat sem stopila na čelo barke, ki se je 
vsem zdela v izgubljenem položaju. Po-
gosto sem slišala, da se še nobeni stranki 

ni uspelo vrniti v parlament. Kljub številnim preprekam 
smo s skupnimi močmi ter mešanico mladostne zagna-
nosti in izkušenj starejših uspeli Novo Slovenijo pripe-
ljati nazaj v parlament, kamor tudi sodi. 
Po skoraj desetih letih vodenja NSi je prišel trenutek, da 
stranko predam v roke mlajše generacije. Pred Slovenijo 
so namreč številni novi izzivi, ki od nas zahtevajo spre-
membe in zato tudi nove poglede in pristope. Zaradi 
premajhnega števila rojstev in daljše življenjske dobe pre-
bivalstva postajamo starajoča se družba. Tukaj so še pre-
nizke plače ter premajhne pokojnine in tudi zdravstveni 
sistem je v velikih težavah. Želim si, da bi na te izzive pri-
hodnosti odgovorili skupaj, še posebej pa mladi oziroma 
generacija, ki je v najbolj aktivnem življenjskem obdobju. 
Generacija, ki dobro razume delovanje današnjega sve-
ta in se zaveda, da je treba svoje sposobnosti in znanje 

Za običajne državljane pa so predvidene vrste pred ura-
dniškimi okenci, kjer se jim na osnovi takih ali drugačnih 
podatkov dodeljujejo razne subvencije. Mnogo boljše bi 
bilo, da bi se del socialnih subvencij prelil v davčne in do-
hodninske olajšave in bi odpadel ves ta uradniški cirkus in 
stalna preračunavanja, ali se bolj splača delati ali je bolj-
ša sociala. Tudi zaradi tega so socialistični režimi bistve-
no manj učinkoviti kot druge oblike oblasti. Ko se neka 
ministrica neke stranke v času gospodarske rasti hvali s 
povišanjem socialnih transferjev, vemo, da stvari ne tečejo 
v pravo smer. Povsem drugačna zgodba se na levi odvija, 
ko je potrebno preprečiti deportacijo ilegalnega sirskega 
migranta, ki bi že zdavnaj moral oditi tja, od koder je pri-
šel, ali pa ko gre za priznanje Palestine. Takrat stopi vsa 
koalicija skupaj, polna usta so jih človekovih pravic, proti-
imperializma, neoliberalizma in drugih floskul, za katere 
večina še ve ne, kaj pomenijo. Židan, Cerar, Brglez, Er-
javec in njihovi poslanci kar naenkrat postanejo največji 
človekoljubi, občutljivi za vse krivice tega sveta, pripravlje-
ni so poteptati odločitve domačih in tujih sodnih instanc. 
Pravna država kar naenkrat ni več pomembna, pomem-
ben postane nek sirski brivec, ki se nikakor noče vrniti k 
svoji družini, čeprav njegova domovina ni več ogrožena. 
Minister Erjavec pa je šel še korak dlje. Nedavno je izjavil, 
da je priznanje Palestine notranji problem Slovenije. Not-
ranji problem Slovenije ni, da nimajo upokojenci 1.000 € 
pokojnine ali delavci 1.000 € minimalne plače, ampak pri-
znanje Palestine. Ne samo ta leva vlada, tudi vse prejšnje 
leve vlade so se ukvarjale z vsemi mogočimi problemi po 
svetu, le za naše državljane jim je zmanjkovalo časa, vo-
lje in denarja. Če se bo po junijskih volitvah levi politični 
vzorec ponovil, bomo še vedno kar čakali na svetlo pri-
hodnost. Čas je, da naš človek, njegove pravice in njegov 
standard končno postanejo naša prva skrb.  

Jože Tanko, poslanec SDS

uveljaviti in pokazati veliko energije v razmerah močne 
konkurence doma in v tujini. Za prihodnost Nove Slo-
venije me ne skrbi. Vem, da imamo številne sposobne in 
poštene ljudi, ki jim ni vseeno za prihodnost Slovenije. 
Prepričana sem, da z novo ekipo pride tudi nova energija. 
Verjamem v politiko sodelovanja in verjamem, da bo tudi 
Matej Tonin lahko pri tem naredil korak naprej. Čaka nas 
odgovorna naloga, sama pa seveda ostajam trden člen 
slovenske krščanske demokracije. Svojo aktivnost v po-
litiki sem vedno razumela kot poslanstvo, svoje delo sem 
opravljala s srcem, iskreno in za dobrobit Slovenije in 
njenih ljudi. Funkcije v življenju pridejo in gredo, najpo-
membnejše pa je, kaj naredimo v času, ko smo na določe-
nem položaju, in kakšen človek ob tem postanemo. Svojo 
pot v politiki bom nadaljevala kot poslanka v državnem 
zboru, kjer bom svojo energijo še naprej usmerjala v kre-
pitev bolj pravične, poštene in uspešne Slovenije. Ob tej 
priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi skozi 
celotno obdobje vodenja Nove Slovenije zaupali in poma-
gali na tej poti. 

Ljudmila Novak, poslanka DS
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V LETU 2018 PESTRO V OOZ RIBNICA
V Območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica (OOZ 
Ribnica) smo »na polno« začeli leto 2018. Obrtniki in 
podjetniki smo dobili četrtega človeka v državi, in sicer 
je podjetnik iz Grosuplja, gospod Alojz Kovšca, izvoljen 
za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. 
Gospod Kovšca je znan kot goreč zagovornik obrtno-
-podjetniških interesov in neizprosen pogajalec, kar je 
kot svetnik dokazal v zadnjih dveh mandatih.
OOZ Ribnica je leto 2017 zaključila na 41. prednovo-
letnem srečanju obrtnikov, podjetnikov in upokojenih 
obrtnikov, ki je bilo tokrat v gostilni Urška v Zamostcu. 
Predsednik Franc Lesar, poslanec v DZ RS Jože Tanko, 
župana občin Sodražica in Ribnica, gospod Blaž Mila-
vec in Jože Levstek, ter načelnik Upravne enote Ribnica, 
Primož Bučan, so pozdravili prisotne in poudarili dobro 
sodelovanje z OOZ Ribnica.
Vodstvo OOZ Ribnica si konstantno prizadeva, da 
je za svoje člane učinkovit servis. Tako je za leto 2018 
pripravljenih veliko aktivnosti, ki bodo aktivnim in 
bodočim članom pomagale pri njihovem poslovanju.
Omenjamo nekatere izobraževalne programe. Podobno 
kot vsako leto smo 1. 2. 2018 že izvedli seminar Raču-
novodski in davčni obračun za leto 2017 ter davčne no-
vosti, ki veljajo z letom 2018. Udeležba je bila rekordna, 
navzočih je bilo 26 slušateljic. 
V sodelovanju z LU Kočevje organiziramo BREZPLAČ-
NE tečaje za angleški jezik in za različne računalniške 
programe. Ti tečaji so namenjeni tudi za nečlane in ob-
čane iz občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Prva 
skupina za angleščino je že začela učenje 7. 2. 2018, za 
jesensko skupino pa zbiramo prijave. 
Za računalniške tečaje poteka zbiranje prijav do konca 
februarja 2018, prijavijo se lahko le zaposleni občani, za-
želena je starost nad 45 let.
Z inšpektoratom RS za delo bomo 22. 5. 2018 organi-
zirali delavnico z naslovom Posredovanje v sporu med 
delavcem in delodajalcem ter varno in zdravo delo za-
poslenih, z namenom preprečevanja delovnih sporov. 
Delavnica bo BREZPLAČNA, namenjena pa je zlasti 
malim delodajalcem, ki nimajo posebnih finančnih 
sredstev niti kadra za to področje.
V sodelovanju z Razvojnim centrom Kočevje Ribnica 
bomo tudi v letu 2018 obveščali o aktualnih razpisih 
za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU-skladov. 

Pomembno je, da se bodoči prosilci že pred razpisom 
pripravijo na kandidaturo, posebej tisti, ki imajo v 
načrtu gradnjo poslovnih prostorov, kjer je potrebna 
določena dokumentacija.
Tudi v letu 2018 bo na OOZ Ribnica delovala e-VEM 
točka, na kateri bodo občani registrirali dejavnosti in 
opravili druge postopke. V letu 2017 je bilo v zborni-
ci opravljenih 505 postopkov registracij, sprememb in 
prenehanj dejavnosti ter prijav v zdravstveno zavaro-
vanje, objava prostega delovnega mesta na Zavodu za 
zaposlovanje, posredovanje davčnih podatkov in vlog za 
registracijo za DDV.
Dobro sodelovanje z občinami in drugimi institucijami 
bo OOZ Ribnica nadaljevala tudi v letu 2018. Posebna 
pozornost bo posvečena srečanjem z različnimi inšpek-
cijami, saj dosedanja praksa kaže, da je nepravilnosti 
na terenu dosti manj, če zbornica obvešča podjetnike o 
pravočasnem odpravljanju napak.
Leto 2018 lahko proglasimo za volilno leto, saj bomo 
volili nove poslance v Državni zbor, jeseni bodo volitve 
v lokalnih skupnostih, funkcionarje in organe pa bomo 
volili tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenija in v 
območnih obrtno-podjetniških zbornicah. V OOZ Rib-
nica si bomo prizadevali, da bo novo izvoljeno vodstvo 
podobno uspešno, kot je sedanje. Želja je tudi, da ima-
mo enega ali več predstavnikov v OZS, ker se le na ta 
način slišijo problemi tudi z ribniškega konca. 
Kot partner sodeluje OOZ Ribnica v več projektih. Z RC 
Kočevje Ribnica d. o. o. sodelujemo v projektu ZGOD-
BE ROK IN KRAJEV, z občino Sodražica smo skupaj v 
njihovih projektih ROKODELSKA ZADRUGA in PO-
KRITA TRŽNICA, z občino Ribnica pa sodelujemo v 
Fab Lab projektu, kjer gre za ustanavljanje inovativnih 
in kreativnih centrov. Teh je v svetu že čez 500, za širše 
ribniško področje naj bi torej nastal tudi v Ribnici.
Plan dela za 2018 je zelo ambiciozno zastavljen, zato ste 
vsi podjetniki in občani vabljeni na omenjene in dru-
ge aktivnosti, o katerih boste informirani na različne 
načine (lokalni časopisi Rešeto, Suhorobar in Odmevi, 
Radio Univox in Radio 1, direktno po elektronski bazi 
podatkov…). 

Zapisal:
Pavel Hočevar

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM
Razvojni center Kočevje Ribnica bo tudi v letu 2018 
izvajal mobilno vstopno točko VEM, ki podjetnikom 
in ostali zainteresirani javnosti omogoča naslednje 
brezplačne storitve:
 ■ svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.,
 ■ postopek ustanovitve s. p. in d. o. o.,
 ■ postopek zaprtja s. p.,
 ■ vnos sprememb v poslovni/sodni register,
 ■ prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja 

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

nanciranja poslovanja) …

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

Naslednja mobilna vstopna točka VEM bo 7. marca 
2018.

RC Kočevje Ribnica d. o. o.
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ČEBELARSTVO

KAJ LAHKO VSAK POSAMEZNIK NAREDI ZA ČEBELE IN 
KAKO LAHKO VSI SKUPAJ POMEMBNO PRISPEVAMO K 
OHRANJANJU OKOLJA IN S TEM POGOJEV ZA OBSTOJ ČEBEL?
Težko pričakovana razglasitev svetovnega dne čebel in 
prvo praznovanje, ki ga bomo obeležili in praznovali 
letos 20. maja, nas navdaja z velikim veseljem. Svetovni 
dan čebel pa nas poleg velike prepoznavnosti opominja 
in nam nalaga odgovornost do čebel in ostalih opraše-
valcev, ki so zelo občutljivi na spremembe v okolju in jih 
zato upravičeno imenujemo indikator čistega okolja. Za-
vedati se moramo, da smo ravno ljudje tisti, ki s svojim 
obstojem in delovanjem lahko poskrbimo, da bodo če-
bele in ostali opraševalci še naprej opravljali svoje osnov-
no poslanstvo, to pa je opraševanje rastlin. Predvsem je 
naša naloga, da prav vsak posameznik po svojih močeh 
prispeva k ohranjanju okolja in s tem tudi našim zanam-
cem zagotovi pogoje za življenje. Ne smemo dopustiti, da 
nas naš notranji pohlep žene v nepremišljena dejanja, ki 
dolgoročno ogrožajo živalske vrste, kamor sodijo tudi če-
bele. Verjetno se niti ne zavedamo, da s takšnimi dejanji 
ogrožamo tudi sebe. Postavlja pa se vprašanje, kako lahko 
vsak od nas prispeva k ohranjanju okolja. Nekateri boste 
znali zelo hitro odgovoriti, da en sam človek tako ali tako 
ne more ničesar spremeniti. Ste že slišali za tisti znameniti 
rek, ki ga je nekoč izrekel Dalai Lama: »Če mislite, da ste 
premajhni, da bi lahko kaj spremenili, poskusite zaspati 
s komarjem v sobi.« Zato je pomemben prav vsak posa-
meznik, prav vsak šteje. Več nas bo, večji bodo premiki. 
Za vse, ki verjamete, da je svet lahko lepši, smo pripravili 
nekaj predlogov, ki so primerni tako za posameznike kot 
tudi za večje skupnosti. 
Kako lahko vsi skupaj pomagamo?
Čebelam je treba pomagati s sajenjem medovitih rastlin, 
predvsem avtohtonih. K temu lahko pripomore vsak od 
nas in tako čebelam pomaga preživeti. Na svoj cvetlični 
in zelenjavni vrt, na balkone in v cvetlične lončke po-
sadimo medovite rastline, lokalne oblasti pa jih lahko 
sadijo na javnih površinah. Te rastline dajejo čebelam 
medičino in cvetni prah, nas pa bodo razveseljevale s 
cvetjem in svojo lepoto. Treba je le izbrati prave sorte, 
tako da bomo prijetno združili s koristnim, da bo torej 
lepo za naše oko in koristno za čebele. 
Katere medovite rastline, ki privabljajo čebele, lahko 
posadimo na domačem vrtu in na javnih površinah? 
Pomembnejše rastline za čebele so: leska, zvončki, tro-
bentice, žafrani, vrbe, telohi, rese, divja češnja, vse za-
čimbnice in dišavnice, vse sadno drevje, oljna ogrščica, 
akacija, lipa, javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija in 
druge. Precej je tudi rastlin, ki jih gojimo kot okrasne in 
so prav tako koristne za čebele. S sajenjem avtohtonih 
in okrasnih cvetočih rastlin lahko precej pripomore-
mo k ohranitvi čebel. Na svoje vrtove sadimo medovite 
trajnice, kot so: skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, 
nageljčki, plamenka, grenik, teloh, jesenska astra, rud-
bekija, orlica, srčki, potonika, plahtica, ivanjščica, lilija, 
maslenica, ostrožnik, ameriški slamnik, rman, jetičnik, 
jesenska anemona, kamnokreč, šmarnica, krvomočnica, 
hosta, hermelika, homuljica, jeglič, netresk in številne 
druge. S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v pre-

lepih barvnih odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno 
nabirale medičino in cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin 
so zelo medovite vse začimbnice in dišavnice, ki jih je 
prav tako koristno imeti na vrtu. To so predvsem žaj-
belj, origano, bazilika, vse vrste met, hermelika, timijan, 
pelin, melisa in številne druge. Če imamo na vrtu veli-
ko prostora, lahko zasadimo večje medovito grmičev-
je in drevesa, ki nam ne bodo samo popestrila okolice 
doma, ampak bodo privlačna tudi za čebele. Od grmov 
lahko sadimo dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kosmulje, 
vse vrste vrb oziroma mačic, liguster, hibiskus, vse vrste 
drenov in kovačnikov ter druge. Od dreves pa lipo, divjo 
češnjo, pravi in divji kostanj, evodijo, japonsko soforo, 
cigarovec, tulipanovec, amorfo, gledičijo ter seveda šte-
vilne druge. Z avtohtonimi rastlinami je mogoče urediti 
vrt, ki bo prijazen do čebel, saj bodo v njem vedno našle 
nekaj paše, hkrati pa nam bo v lep okras in ponos. 
Ureditev okolice z medovitimi rastlinami
Najbolje je grede oblikovati po robovih parcel in objek-
tov in ne na sredini zelenic. To je eno od pravil vrtnar-
skega oblikovanja. Posebej urejen videz dosežemo tudi 
z ureditvijo roba grede, tako da ločimo samo gredo z 
robom od zelenice. Če bomo sadili povečini doma-
če avtohtone medovite rastline, posebnih zahtev glede 
priprave tal ni, v kolikor pa bomo posadili kaj drugega, 
pa je pri sajenju smiselno upoštevati posamezne zah-
teve, saj bo kasneje rastlina bolje uspevala. Možnosti 
kombinacij je neskončno, prav tako glede sort rastlin, 
ki so danes na voljo v vrtnarijah in vrtnih centrih, saj je 
nabor izredno pester. 
Tisti, ki imajo možnost zasaditi večje površine, se bodo 
samega sajenja lotili drugače, saj tam ni smiselno delati 
gred, ampak rastline posaditi v skupine in po več skupaj. 
Vizualni efekt je vedno večji, če sadimo v skupine, ne 
glede na to, kaj sadimo. Izogibajmo se sajenju počez in 
vse mešano. Vzdrževanje takšnega vrta je potem izred-
no zahtevno, še najbolj pa košnja, saj se izogibamo vsake 
rastline posebej. Vse rastline po sajenju dobro zalijemo, 
pri sajenju dreves pa le-tem vedno dodamo še oporo. Za 
ureditev vrta se lahko odločimo tudi kasneje v letu, saj 
je danes možno dobiti rastline, vzgojene v loncih, kar 
omogoča, da jih lahko kadarkoli presadimo, je pa bolje, 
če se tega dela lotimo spomladi ali pa jeseni. Z malo vo-
lje in improvizacije se da z medovitimi rastlinami okoli-
co svojega bivanja spremeniti v pravcati medeni park, ki 
bo čebelam v korist in čebelarju v ponos. 
Medovita drevesa za novorojence
V nekaterih lokalnih skupnostih pa so se že pridružili 
pobudi Čebelarske zveze Slovenije, da vsakemu novoro-
jenčku podarijo avtohtono medovito sadiko drevesa, ki 
bo rastlo skupaj z otrokom in poleg tega tudi čebelicam 
in ostalim živalim nudilo hrano in zatočišče. 
Osmislimo svoje življenje in življenja mladih generacij.

Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj
Čebelarska zveza Slovenije
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Stran društva upokojencev
Tako pravijo: novo leto – nov začetek. In tako smo spet zakorakali v novo obdobje in gremo spet vse od začetka, 
novim izzivom naproti. V društvu imamo veliko idej. Nekaj smo jih predstavili našim članom v letnem planu, 
ki ga dobijo oziroma so ga prejeli natisnjenega ob plačilu članarine. Vse ideje in predloge bomo poskusili izvesti 
oziroma udejanjiti čez celo leto.  

Pa na hitro preletimo naš plan:

 ■ v januarju kot vsako leto poberemo članarino, de-
lavnice ročnih del, ki potekajo v DSO ob sredah, so 
posvečene izdelavi nakita;

 ■ v februarju se ob četrtkih začnejo rekreacijski po-
hodi, delavnice ročnih del bodo posvečene risanju 
na steklo;

 ■ v marcu pripravljamo razstavo ročnih del naših čla-
nov, imeli bomo občni zbor članov društva, delav-
nice ročnih del bodo posvečene šivanju;

 ■ v aprilu si bomo ogledali Pasijon v Ribnici, delavni-
ce ročnih del bodo posvečene izdelavi rož iz lesa, če 
bo zadostno število prijavljenih, gremo na plavanje 
in pohod v Izolo;

 ■ v maju se udeležimo orientacijskega pohoda PZDU 
Dolenjske in Bele krajine;

 ■ v juniju (kot vedno) organiziramo celodnevni izlet 
in obisk opere Carmen – predstave na prostem v 
Vipavi;

 ■ v juliju obiščemo hribovski vrt pri Lidiji in Petru 
Knavsu na Hribu;

 ■ v avgustu se udeležimo Srečanja upokojencev Do-
lenjske in Bele krajine, imamo piknik v Ojstrici in 
sodelujemo na »Igrah brez meja« v Retjah;

 ■ v septembru ponovimo kopanje in pohod v Izoli, 
organiziramo pohod na Snežnik in se udeležimo 
Festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarje-
vem domu v Ljubljani;

 ■ v oktobru bo srečanje starejših članov nad 80 let ter 
jubilantov, organiziramo romanje na Brezje;

 ■ v novembru ponovno, že tretjič zapored, organizi-
ramo izlet v Strunjan na praznik kakijev in marti-
novanje;

 ■ v decembru bodo delavnice posvečene peki praz-
ničnih dobrot, organiziramo 4. razstavo župnekov 
ter sodelujemo na krašenju smrečic.   

Seveda vabimo, da se nam pri naših aktivnostih 
pridružijo tudi nečlani, vsi, ki jih zanima, kaj se pri nas 
zanimivega dogaja, in bi bili radi del naše skupnosti. 
Dobrodošli! 

ČLANARINA
V januarju smo pobirali članarino, zato prosim vse 
člane, ki je še niste poravnali, da to čim prej storite. 
Članarina društva za leto 2018 ostaja enaka, torej 10,00 
€, članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki se 
je lani preimenoval v Sklad vzajemne samopomoči, pa 
je 12,00 €. 

V zvezi z Vzajemnim posmrtninskim skladom je tudi 
nekaj sprememb, in sicer je zbor članov ZDUS dne 15. 
12. 2017 izglasoval, da poleg povišanja letne članari-
ne za leto 2018 z 10,00 € na 12,00 € na člana z novim 
letom 2018 stopi v veljavo lestvica različnih vrednosti 
izplačil posmrtnine glede na dobo vplačevanja, in sicer 
po sledeči tabeli:

Doba vplačevanja 
članarine:

Vrednost izplačila 
posmrtnine:

do 9 let 190,00 EUR

od 10 do 19 let 195,00 EUR

od 20 do 29 let 200,00 EUR

nad 29 let 205,00 EUR

Od mojega zadnjega poročanja se je v društvu dogaja-
lo sledeče: 

DELAVNICA PEKE BOŽIČNEGA KRUHA Z 
UČENCI
V četrtek, 14. 12., je Anica Car vodila delavnico pripra-
ve in peke župneka – božičnega kruha. Delavnica je 
potekala v osnovni šoli dr. Antona Debeljaka na Hribu.

Pri pripravi so sodelovali učenci 8. razreda, ki obisku-
jejo izbirni predmet – sodobno pripravo hrane.

Nastali so krasni, čudoviti župneki, ki so bili nato raz-
stavljeni na naši razstavi v KTC-ju, 
kjer so učenci na 
otvoritvi pove-
dali tudi nekaj o 
sami pripravi in 
običajih.

OdOdOdOdOdOddOdOdOdOdOOddOdOdOdOdOdOOdOdOdOOOOOOdOddOOOdOOOO mememememememememmeemeem viviivivivivivivivivivvivivviv

azstavi v KKTCTC-ju,u  
a 



15Januar - februar 2018 1515155JJJJJaaJaJJJJaJaJaJJJaJaJJ nnnnnnnuuuuununnnnunnnunnunuunnuunununuununuunuuararararararrrrrrrrrrarrrrarrrrrr ---- fffffffffffffffffffffffffeeeeebebebebbbbbbbeeeeebbeebebeeeeebbeeeebeebebeeeebebeebbebebbee rururururururuuuuuuuruuuuuurururruuuuuuruuuruuuuaaaarararararrrrrrrrararrarararrrrrrarrraararraraarrraaaraarrarrar 2222222222222222222222222220000000010010101110001111100111000101001111111110101110 88888888

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

ROKODELSKE DELAVNICE ZDUS 
Od 11. do 15. 12. 2017 so v hotelu Delfin potekale 
vsakoletne rokodelske delavnice. Letos se jih je udeležilo 
141 rokodelcev iz vse Slovenije, ki so lahko izbirali med 
16 različnimi delavnicami: risanje na steklo, vezenje, 
izdelovanje nakita, klekljanje, peko, izdelovanjem rož iz 
krep papirja, rož iz nogavic in rož iz lesa, izdelovanje 
hotela za žuželke, izdelavo priponke … Material, ki 
smo ga uporabili, pa je bil recikliran oziroma so bili to 
ostanki od lesa, odpirači pločevink, plastične vrečke, 
stare nogavice, stari kozarci za vlaganje …

Iz našega društva so se delavnic 
udeležile štiri oziroma pet članic. 
Sama se sem jih udeležila kot lju-
biteljska mojstrica in sem roko-
delcem iz vse Slovenije na treh 
delavnicah predstavila rože iz 
lesa. Marija Slavec in Meta Bu-
ček sta se delavnic udeležili kot 
mentorici, predsednica Marija 
Turk pa kot spremljevalka. Kot 
podporna članica društva se 
nam je pridružila tudi Mirjana 

Mikulič. 

Drugi dan delavnic smo članice na-
šega društva predstavile posebnost Loškega Potoka in 

pripravile delavnico peke kuhelnov. Vsak udeleženec 
je to našo edinstveno dobroto lahko poizkusil, saj smo 
jih ponudile več kot 150. Da je šlo delo hitreje, smo od 
doma prinesle že 50 ocvrtih, spekli sta jih Anica Mohar 
in Marica Ruparčič.

Rokodelstvo je najboljša 
naložba za zadovoljno in 
aktivno staranje.

Večeri so bili namenjeni 
druženju. 

 

ŽUPNEKI 2017
Že tretje leto zapored je naše društvo v KTC-ju pripra-
vilo razstavo župnekov in golobic. Otvoritev razstave 

smo združili s podelitvijo priznanj in nagrad 
ekipam, ki so se v decembru 

udeležile krašenja 
smrečic z naravnim 
in recikliranim mate-
rialom, v organizaciji 

Turističnega društva 
Loški Potok. 

Razstava je bila mednarodna, z udeležbo sosednjega 
hrvaškega kraja Prezid. Sodelovali so  tudi učenci OŠ 
dr. Antona Debeljaka – 8. razred ter sosednja društva – 
Društvo upokojencev Draga ter Društvo upokojencev 
Sodražica. 

Na sami otvoritvi je bila na ogled potujoča razstava Po-
prtnik ali župnek Zavoda Parnas iz Velikih Lašč. Nekaj 
o nastanku razstave, ki so jo prvič 
predstavili leta 2016, in o božičnem 
kruhu nam je povedala Metka Sta-
rič iz Zavoda Parnas. 

Župneke je blagoslovil župnik Bo-
jan Traven, program so popestri-
li Povasjenke, mladi harmonikar 
Luka Lavrič, Anica Car in učenci 
8. razreda, Stanka Kordiš ter Fani 
Debeljak s svojo avtorsko pesmijo. 

Na fotografiji Marija Debeljak in 
Milka Ožbolt, predsednica Udru-
ge Trbuhovica iz Prezida, ki je 
župnike gospodinj iz Prezida po-
darila Domu starejših občanov 
na Hribu. 

RAZSTAVA ŽUPNIKOV OZIROMA POPRTNI-
KOV V PREZIDU IN SODRAŽICI
Na  povabilo gospodinj, imenovanih UDRUGA TR-
BUHOVICA, iz Prezida je naše društvo dne 17. 12. 
2017 sodelovalo na njihovi razstavi župnikov, kot jim 
pravijo v Prezidu. Sodelovali smo s svojimi izdelki – 
župneki, okrašenimi z okrasjem, ki je značilno za naš 
kraj. Tudi Povasjenke so kot skupina ljudskih pevk po-
nesle slovenske in potoške ljudske pesmi čez mejo, na 
Hrvaško.  

Sprejeli smo tudi povabilo na prireditev Turističnega 
društva Sodražica in Občine Sodražica – »Prižig bo-
žičnega ognja«, ki je bila v torek, 19. 12. 2017, na trgu v 
Sodražici. V prostoru bivše Zadruge je potekala razsta-
va poprtnikov. Na otvoritvi so nastopale naše Povas-
jenke, na razstavi pa sta Anica Car in Majda Levstek 
sodelovali s svojim župnekom.
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Foto: Marija Turk

Foto: Metka Starič, Zavod Parnas
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SMREKICE 2017/2018
Tudi lani, torej v decembru, 

je naše društvo sodelo-
valo pri postavljanju 
smrekice v organizaci-
ji Turističnega društva 
Loški Potok. Tokrat smo 
smrekico postavile LE-
SENKE in seveda so bili 
okraski v slogu naše sku-
pine – rože iz lesa. 

Upam, da je bila vsem, ki ste jo videli, všeč, in ker je 
bila všeč tudi komisiji, smo zanjo prejeli priznanje in 
prvo nagrado za izvirno in likovno usklajeno božično-
-novoletno smrekico. 

PREDNOVOLETNI OBISK STAREJŠIH ČLANOV
Med božično-novoletnimi prazniki so Tinca Košmerl, 
Joži Rus in Slavka Vesel obiskale naše starejše člane na 
njihovih domovih. Vse so obdarile z majhno pozor-
nostjo – darilom našega društva. 

Foto: Jožica Rus

Nekaj fotografij z obiskov: 

Z ženo Štefko živita v prav prijetni sobici in drugo 
leto bosta praznovala že 65-letnico skupnega življenja. 
Pravi, da dokler se sama »rihtata« in sama jesta, sta v 
redu. Problemov nimata, zdravje se ju drži. Če bo tako, 
računa na podaljšanje (življenjske dobe) in je ZA (po-
daljšanje). 

Pravi, da je bilo življenje trdo, v mladosti pomanjkanje. 
Vseskozi je delal v gozdu. Na delo je najprej hodil peš, 
nato štiri leta s kolesom, potem pa s kombijem.  

Recept za dolgo življenje: vsi, ki so garali in skromno 
živeli, so dočakali kar lepa leta – prav tako on. Vsak 
dan zjutraj žganci, ocvirki in malo slanine pa jabolko. 

Ponosen je na vnuka Tilna Bartola in spremlja vsak 
njegov nastop na TV. 
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Na silvestrovo, 31. 12. 2017, sva s predsednico obiskali 
tudi vse naše člane, ki starost preživljajo v Domu sta-
rejših občanov na Hribu v Loškem Potoku. Vse tiste, ki 
se niso udeležili oktobrskega srečanja starejših članov 
v KTC-ju, sva tudi obdarili s simboličnim darilom.  
Veseli so bili najinega obiska in prav vsi so pohvalili 
osebje doma, kako lepo skrbi za njihovo dobro počutje 
in udobje. 

Največ časa sva se zadržali pri našem najstarejšem čla-
nu Ivanu Bartolu, Banetovem »stričkotu« s Hriba, ki je 
ravno tisti dan, torej 31. 12., praznoval svoj 95. rojstni 
dan. 
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Še dobro, da sem že opra-
vila večino intervjuja, ker je 
hčerka ravno prinesla torto 
za njegovo res visoko oble-
tnico rojstva. Še enkrat – vse 
najboljše in najlepše, veliko 
zdravja in seveda smo tudi 
mi »ZA«.  

Na hodniku doma sva s pred-
sednico srečali tudi Jožefo 
Lavrič, Matevževo Pepco iz 
Srednje vasi, ki nama je po-
kazala, kako lepo si je uredila 
sobico, in ker je bilo blizu novo 
leto, je seveda poravnala še čla-
narino. 

Pravi, da je po vseh operacijah sedaj dobro in da se 
dobro počuti. Rada bere in plete. Malo smo se pogovo-
rile, se nasmejale in čas je prehitro minil. 

TEDEN UNESCOVE DEDIŠČINE
Konec januarja so v okviru projekta Uživam tradicijo v 
Slovenskem etnografskem muzeju potekale delavnice 
o Unescovi dediščini na nacionalnem nivoju. 

23. januarja je bil pogovor z nosilci dediščine priprave 
poprtnika – župneka. Sodelovala je tudi naša članica 
Anica Car, ki je predstavila prenos na mlade skozi izo-
braževalni sistem in sodelovanje v čezmejnih projektih. 

Ker je bila delavnica dob-
ro obiskana in ker je bilo 
veliko zanimanja zanjo, 
smo jo kar trikrat ponovi-
li. Vsi izdelki bodo razsta-
vljeni na razstavi del naših 
članov, katere otvoritev bo 
3. marca v KTC-ju. Že sedaj 
vabljeni k ogledu! 

VsVse člčlčlanaa e Društva upoookojjenenencec v Loški i PoPotok k 
vavavabibibimomo nna občnčni i zbzbzbororor dddrruštva, ki bo 

4. mmarararcaca 22010188 oobob 111444. uu iri vv KKTCTC-jju.u. 

VlVljuujudndno o vavabbljeejeninini, dadad ssseee zbzbbororora a ududdeleležite
v v čičimm m vevvečjčjčjemememe šštete iviilululu.

In za konec še pesmica Fani Debeljak: 

PUST
Februar mesec norčavi,
v njem PUST se najavi.

Ta dan je za norčije,
hudomušne vragolije.

Če želiš preobrazbo,
si nadeni masko,
da boš nepoznan

vsaj na pustni dan.

Pust, pust
mastnih ust,

pod masko skrit obraz:
»Ugani, kdo sem jaz?«

Za pusta pa pregovor ta:
»Če maškare mokre so in od blata,

bo fižola letina bogata.«
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SMEH  NE ŠKODI: 
Upokojenec pripoveduje: 

»Včeraj popoldne sem se s kolesom odpravil v trgo-
vino po steklenico

cvička. Kupil sem ga in vrečko obesil na kolo. Ko pa 
sem že odhajal, sem pomislil, da se vrečka vendar 
lahko strga, steklenica pa pade in se razbije. Odločil 
sem se, da cviček raje spijem, še preden sedem na 
kolo. Izkazalo se je, da je bila to zelo dobra odločitev, 
saj sem na poti domov s kolesom sedemkrat padel.«

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

DELAVNICA IZDELAVE NAKITA
V januarju smo se na delavnicah ročnih del ukvarjali 
z izdelovanjem nakita, ki smo ga izdelali s polstenjem 
volne. Vodja delavnice je bila Meta Buček, ki nam je 
predstavila mokro polstenje volne. Vsaka udeleženka 
si je izdelala poljubno število kroglic, ki smo jih nani-
zali v ogrlico in uhane. 
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co inn uhuhane. 

Foto: Metka Starič, Zavod Parnas 
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PELO IN PLESALO SE JE TUDI V DOMU STAREJŠIH 
OBČANOV V LOŠKEM POTOKU
Kot vsako leto smo tudi ta december skupaj s stanoval-
ci postavili novoletne smrekice in praznično okrasili 
celoten dom. Iz različnega odpadnega materiala smo 
izdelali adventne venčke in jih razstavili v pritličju na-
šega doma. Razstava je bila odprta za stanovalce, nji-
hove svojce in druge obiskovalce.

Za veselo vzdušje 
so poskrbeli tudi 
vsi nastopajoči, ki 
so nas obiskali v 
tem predpraznič-
nem obdobju. V 
novembru so nas 
obiskali članici 
TD Šiška in MZP 
Škrjanček. V de-
cembru pa so nas 
ponovno razve-
selili Binklarji s 

svojim božičnim programom in dedkom Mrazom. 

LOKALNE NOVICE

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V PODPRESKI
Vsako druženje ima pomen. Še večji, če se združijo 
najmlajši, mladi, odrasli in starejši. Najmlajši nas raz-
veselijo, s svojimi igrivimi in navihanimi dejanji nas 
spravijo v dobro voljo in nas pripravijo, da se jim iz 
srca nasmejemo. 

Starejši pa nas obogatijo z izkušnjami, ki se jih je v nji-
hovih življenjih zvrstilo kar veliko. 

Velik pomen za nas ima vsakoletno decembrsko med-
generacijsko druženje v domu krajanov v Podpreski. 

Razstava adventnih venčkov

Novoletni ples

Binklarji

Nastopajočim so se pri petju z veseljem pridružili sta-
novalci, nekateri pa so zraven tudi zaplesali. S svojim 
programom so nas obiskali in razveselili tudi otroci iz 
osnovne šole.

Pred božičnimi prazniki smo v domu organizirali ve-
liko novoletno tombolo, ki smo jo dopolnili s plesom 
in praznično večerjo. Pri tem nas je s svojo harmoniko 
zabaval g. Stane Modic.

Stanovalci in zaposleni se zahvaljujemo vsem nasto-
pajočim, ki so nas obiskali čez celo leto, in vas hkrati 
vabimo, da se nam pridružite tudi v našem jubilejnem 
letu 2018.

Urška Kos, dipl. del. ter.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Tudi letos so za prečudovit program poskrbele men-
torice Vesna Mikolič in Simona Šega z otroki iz vrtca 
iz skupine Medvedki ter Alenka Kalič z učenci po-
družnične šole v Podpreski. Moramo priznati, da je 
pripraviti takšen program, kot so ga pripravili, s tako 
majhnim številom otrok in učencev, več kot samo po-
hvalno. Izpeljali so enourni novoletni program, ki je 
bil prepleten s pesmicami, igricami, recitacijami in le-
pimi mislimi. Ob glasbi jih je spremljal tudi učitelj Jože 
Lovka. 

V dvorani smo bili ves čas navdušeni nad programom 
in hkrati ponosni na otroke, saj so pokazali res veliko. 
In vse to so se naučili v vrtcu in šoli. Za nas, »doma-
če«, je to ostala skrivnost vse do prireditve. Bravo, naši 
malčki, šolarji in mentorice. Uživali smo. 

Letos nas je po prireditvi obiskal dedek Mraz. Obda-
ril je vse nastopajoče in tudi tiste otroke, ki vrtca in 
šole ne obiskujejo, a so del naše Dragarske doline. Za 
finančno pomoč pri nakupu daril sta nam bili v oporo 
Občina Loški Potok in Vaška skupnost Podpreska. 

Dvorano so tisti večer krasile novoletno okrašene 
smrečice. Vrtec, šola, KŠD Draga, DU Draga, Vaška 
skupnost Novi Kot ter PGD Podpreska so lepo in do-
miselno okrasili smrečice, ki nam jih je priskrbel Ma-
tjaž Pajnič. Vsak okrasek je bil poseben in veliko lepši 
kot tisti kupljeni. Takih se kupiti ne da, take lahko iz-
delajo samo spretne roke. In taki so najlepši. Dvorana 
je bila praznično okrašena. Dekoracija na mizah se je 
bleščala odeta v zlato barvo, rdeči dodatki pa so po-
udarili pomen praznične mize. Dekoracijo v zlate in 
rdeče odtenke je odela Marica Cimprič, ki ima pose-
ben občutek za take reči. 

Druženje je minilo v pozitivnem duhu. Še dolgo je od-
mevala pohvala za otroke, ki so tako suvereno nasto-
pili. Poseben obisk dobrega moža je razveselil otroke. 
Pridne kuharice so bile zadovoljne, da so obiskovalci 
pohvalili jedi, ki so jih pripravile. In pošteno poveda-
no, skuhati za toliko ljudi tudi ni mačji kašelj. Je odgo-
vornost in za to je potreben čas, ki si ga kuharice ukra-
dejo. Za tovrstne prireditve si ne ukrademo časa samo 
na dan prireditve, ampak tudi dan pred tem in tudi 
dan po tem. In nekateri smo z mislimi ves čas nekje v 
ozadju vseh prireditev. A ko vidiš zadovojstvo ljudi in 
številčen obisk, se splača. Kaj nam bo prineslo to leto 
– bodo to številčni obiski prireditev, zadovoljstvo obi-
skovalcev, lepe misli, pohvale ali pozitivna kritika, se 
ne ve. Vemo pa, da se bomo v DU Draga in KŠD Draga 
potrudili, da organiziramo prireditve, vi pa bodite tisti, 
ki se boste vabilom odzvali in s tem pokazali, da vam je 
mar za kraj in tovrstne dogodke. Bodite z nami. 

Za DU Draga in KŠD Draga

Nevenka Dražetić 

Foto Vesna Mikolič 
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Letošnja zima je sneg nasula že novembra, a je skopnel 
in ponovno zapadel tik za tem, ko so bile smrekice na-
red za krašenje. Vseh skupaj je bilo letos okrašenih 20 
smrekic, osem v KTC, ena v domu starejših občanov in 
11 v osnovni šoli. 

Smrekice je ocenjevala komisija v sestavi: Helena Bam-
bič iz Retij, Polona Rigler Grm iz Ribnice ter Mira Mo-
rovič iz Šegove vasi – Matevljeka. Vsaka od smrekic je 
prejela po tri ocene, in sicer za skladnost, izvirnost oz. 
ustvarjalnost, pri čemer je komisija posebej pozorno 
ocenjevala tudi izdelanost in material, ter likovni vtis 
celote. Vse tri ocene so dale skupno oceno.

SEDMO KRAŠENJE SMREKIC 2017

V Osnovni šoli dr. Antona Debeljaka je sodelovalo de-
vet razredov ter dva oddelka vrtca, metulji in pikapo-
lonice. Okrašene smrekice so bile na ogled tudi 26. 12. 
2017 v času božično-novoletnega koncerta. 

Šolski otroci in otroci iz vrtca so nagrade in pohvale 
prejeli zadnji šolski dan pred božično-novoletnimi po-
čitnicami, ko je v šoli potekala prireditev v počastitev 
prihajajočih praznikov in hkrati generalka za božično-
-novoletni koncert. Predala jim jih je Blanka Bartol, 
predsednica Turističnega društva Loški Potok.
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Za sodelujoča društva, skupine in posameznike pa je 
potekala podelitev na skupnem dogodku z Društvom 
upokojencev Loški Potok, in sicer 18. 12. 2017 v Kul-
turno-turističnem centru, kjer smo poleg nagrad in pri-
znanj z božično-novoletnimi darili obdarili tudi spon-
zorje lanskoletne likovne kolonije – Avtotrade Vrhnika, 
Anis Trend, Občino Loški Potok, OŠ dr. Antona Debe-
ljaka in enoto Doma starejših občanov Loški Potok. 

membneje – vsakoletno skupno delo otroke in odrasle 
med seboj povezuje, skupni dosežki pa jih utrjujejo. 

Vsem želimo čim več zanimivih idej in spretne roke!

V letošnji fond nagrad za krašenje smrekic so prispe-
vali BAMAG, Benles, ELMAR, Riko Ekos, Gostilna in 
picerija Ana, Gostilna Pri Kapcu in Turistično društvo 
Loški Potok, za kar se najlepše zahvaljujemo. Zahva-
ljujemo se tudi Rudiju Turku in Janezu Turku iz Retij 
za pripravo smrekic ter Ivanu Kordišu, ki je za slike 
izdelal lesene okvire. 

Pred vsakim novim krašenjem se sprašujemo, ali je 
mogoče izdelati še kakšne nove okraske, in vsako leto 
skupine dokazujejo, da domišljija nima meja – nastajajo 
novi okraski, še zanimivejši, še izvirnejši in kar je najpo-

REZULTATI KRAŠENJA SMREKIC 2017

Kategorija: društva in posamezniki

Prvo nagrado je letos prejelo Društvo upokojencev Lo-
ški Potok, drugo nagrado sta si delila Lili Mohar iz Re-
tij in Turistično društvo Loški Potok, tretjo nagrado pa 
so prejele Ribn'ške kvačkar'ce, ki so tokrat sodelovale 
prvič. Priznanja so prejeli: Društvo upokojencev Sod-
ražica, enota Doma starejših občanov, Marija Anzeljc 
in vnuki Jan, Nejc, Tia in Tilen, skupini Rakci in Srnice 
iz Vrtca Ribnica, ki sta pripravili okrasitev pod vod-
stvom vzgojiteljic  Monike Marjanovič in Diane Mer-
har, ter Tjaša Intihar iz Kulturno-turističnega centra.  

Prva triada

1. nagrado in bon za pico je prejel 3. razred pod 
mentorstvom Almire Levstek.

Pohvali in sladka darila sta prejela 1. in 2. razred pod 
mentorstvom  Mojce Kebe in Anite Mate - Turk.

Druga triada

1. nagrado in bon za pico je prejel 4. razred pod 
mentorstvom Renate Peterlin.

Pohvalo in sladka darila sta prejela 5. in 6. razred pod 
mentorstvom Helene Nosan in Donalda Beguša.

Tretja triada

1. nagrado in bon za pico je prejel 8. razred pod 
mentorstvom Darje Lavrič.

Pohvalo in sladka darila sta prejela 7. in 9. razred pod 
mentorstvom Davida Kovačiča in Janija Miheliča. 

Pohvale in posladke so prejeli tudi otroci iz skupine 
Metulji pod mentorstvom Andreje Car in Andreje 
Bartol ter otroci iz skupine Pikapolonice pod mentor-
stvom Jožice Lavrič in Stanke Jerič.

TD Loški Potok

Blanka Bartol
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Praznični december je bil zelo pester mesec, poln priča-
kovanj, različnih dogajanj, pestrih aktivnosti in ustvar-
jalnosti, ki smo jih v vrtcu pripravile strokovne delavke.

Decembra pa s tem še zdaleč ni bilo konec …

Pesmi o dedku Mrazu, ki so odzvanjale po vseh igral-
nicah vrtca, so dobrega moža očitno priklicale tudi v 
naše kraje.

ČAROBNI DECEMBER V VRTCU

PRIREDITVE ZA OTROKE

Otrokom smo želele ustvariti posebna doživetja, ča-
robnost in prijetno vzdušje.

Tako smo v začetku decembra pripravili BOŽIČNO-
-NOVOLETNI BAZAR s presenečenjem.

Otroci in vzgojiteljice smo ob prijetnem zvoku božič-
nih pesmi pridno izdelovali božično-novoletne okra-
ske in voščilnice, ki smo jih kasneje ponudili staršem 
in ostalim obiskovalcem bazarja. Prostovoljne prispev-
ke smo namenili potrebam otrok iz vrtca.  Poleg tega 
pa, kot že rečeno, smo za otroke pripravili posebno 
presenečenje. 

V izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-Fru nas je ob nje-
nem okroglem jubileju obiskala Muca Copatarica, ki 
že 60 let šiva copatke in otroke uči redoljubnosti. Izje-
mno veselje z malenkostnim pridihom strahu, ki ga je 
Muca Copatarica že na samem začetku odgnala s pe-
smijo! Bilo je nepozabno druženje z maskoto, ki ga ot-
roci zagotovo še dolgo ne bodo pozabili. Z gotovostjo 
lahko zatrdimo, da tudi naši otroci od tega dne naprej 
pridno pospravljajo copatke, kot tisti iz Male vasi, ki 
jih opisuje pisateljica Ela Peroci.

ZAHVALA: Vrtec Loški Potok se še enkrat iskreno 
zahvaljuje Moto klubu Holcarji za donacijo, saj smo 

Pod vodstvom igralca in animatorja Stena Vilarja smo 
si skupaj z otroki 1. triade in otroki, ki ne obiskujejo 
vrtca, ogledali igrivo animacijsko predstavo. 

našim otrokom z doniranim denarjem omogočili to 
nepozabno doživetje.
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Malčki se še najbolj veselijo decembra. Kaj se ne bodo, 
ko jih obiščejo trije dobri možje in jim vsak izmed njih 
prinese darila. Največje darilo pa je, če znajo otroci 
ceniti tisto, kar dobijo. Vse več opažamo na obrazih 
malčkov, kako je čisto nekaj normalnega, da so ob-
darovani, še sploh z darili velikih vrednosti. A ko se 
spomnimo le malo nazaj, kako smo se otroci veselili, 
ko je Miklavž prinesel mandarine, zvezek in barvice! A 
časi so drugačni, starši smo drugačni, pa »dobri mož-
je« včasih tudi pozabljajo na skromnost. 

V nedeljo, 10. 12. 2017, smo v dom krajanov v Podpre-
ski povabili male krajane Dragarske doline na novole-
tne ustvarjalne delavnice. V uvodu smo se s pravljico 
preselili v domišljijski pravljični svet, ko so živali pra-
znovale božič. Nato smo z žrebanjem lističev izžrebali 
Hano Cimprič, ki je prejela sikanico, darilo Kultur-
no-športnega društva Draga. Nato smo v prazničnem 
vzdušju ustvarjali novoletne izdelke: novoletne voščil-
nice, vrečko jelenčka Rudolfa, knjižno kazalko snežaka 
in darilne škatlice. Otroci so z veseljem ustvarjali in 
izdelki so bili res čudoviti. 

Kulturno-športno društvo Draga  je poskrbelo za po-
gostitev malih krajanov in za ves material za ustvarja-
nje. 

Najlepše darilo ostaja še vedno iskren nasmeh, kratek 
klepet in lepa beseda. Naj jih bo v tem letu čim več. 

Za KŠD Draga: Nevenka Dražetić 

NOVOLETNE DELAVNICE ZA MALE DRAGARSKE KRAJANE

PRIREDITVE ZA OTROKE

Vanja Mihelič

Da je bila praznična pravljica popolna, pa nas je kasne-
je obiskal tudi dobri, stari dedek Mraz. Več kot očitno 
je bilo, da smo bili celo leto pridni, saj nas je obdaril 
s skupinskimi darili, ki so našim malčkom na obraze 
narisali nepozabne nasmehe.

Obljubil je, da nas drugo leto ponovno obišče.

Naj iskrice, ki sijejo v otroških in vaših očeh, nikoli ne 
ugasnejo.
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V LETU 2017 SE JE V OBČINI LOŠKI POTOK RODILO 
TRIINDVAJSET OTROK

Tudi ob koncu leta 2017 smo 
opravili pregled vlog, ki so jih 
starši novorojenčkov oddali pri 
občinski upravi z namenom, da 
pridobijo enkratno pomoč ob 
rojstvu otroka, ki jim pripada 
v skladu z Odlokom o enkratni 
denarni pomoči za novorojence 
v občini Loški Potok (Ur. list RS, 
štev. 131/2006) in spremembo 
tega odloka (Uradni list RS, štev. 
94/2014). Pogoj za prejem te po-
moči, ki znaša 300,00 evrov, je, 
da imata eden od staršev in ot-
rok prijavljeno stalno prebivališ-
če v naši občini. 

Pomoč je torej prejelo 23 otrok 
oz. njihovih staršev. Rojenih je 
bilo petnajst deklic in osem deč-
kov. Novorojenčki imajo stalno 

prebivališče v naslednjih vaseh:

 – v Črnem Potoku pri Dragi ena deklica,
 – na Hribu štirje dečki in dve deklici,
 – v Malem Logu pet deklic,
 – v Podpreski en deček,
 – v Retjah en deček in pet deklic,

 – v Srednji vasi pri Dragi ena deklica,
 – v Srednji vasi v Loškem Potoku ena deklica,
 – v Šegovi vasi en deček,
 – v Travniku en deček.

Lani rojenim deklicam so starši izbrali naslednja ime-
na: Blažka, Eliana, Iza, Julija, Liza, Maja, Rebeka, Sia, 
Stela, Vita, Zala, dve deklici sta dobili ime Lina in dve 
Sara.

Dečki pa so: Aleksej, Maj, Matic, Nik, Oliver, Oskar, 
Sven in Tim.

Pridne članice Društva upokojencev Loški Potok so 
poskrbele, da so vsi starši novorojenčkov prejeli če-
stitke ob rojstvu novih družinskih članov, in vsakemu 
novorojenčku podarile par ročno pletenih copatkov, ki 
so res zelo čedni. Starši se včasih kar težko odločijo, ka-
teri so jim bolj všeč, saj lahko izbirajo med precejšnjo 
zalogo copatk v živahnih barvah.

Tisti bolj zgodni lanski novorojenčki danes že sto-
picljajo, nekateri plezajo, druge pa to še čaka. Verja-
memo, da so vsi mali nadobudneži svojim staršem v 
veliko veselje, in ob tej priložnosti jim v imenu vseh 
občanov iskreno čestitam. 

Mojca Lavrič

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI 
ŠOLI DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški 
Potok objavlja razpis za vpis predšolskih ot-
rok v vrtec za šolsko leto 2018/2019 (vpis z 
dnem 01. 09. 2018).

Izpolnjen obrazec Vloga za vpis otroka v vr-
tec oddajte v tajništvo šole in vrtca osebno 
ali priporočeno po pošti najkasneje do 30. 
04. 2018. Obrazec dobite na spletni strani 
vrtca in šole ali v tajništvu šole.

Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno 
obveščeni najpozneje do konca meseca maja 
2018.

Če bo prijav za vpis v vrtec več, kot je pro-
stih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok v vrtec. Otroci se spreje-

LOKALNO

majo in vpisujejo v vrtec tudi med šolskim 
letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še 
prosta mesta.

Staršem, ki so vlogo za vpis otroka 
v vrtec že oddali, je ni potrebno 
ponovno oddajati.

Dodatne informacije lahko dobite 
osebno ali po telefonu pri svetovalni 
delavki (01 837 21 99) ali v tajništvu 
šole (01 836 70 10) .

Ravnatelj:
Andrej Starc
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POTOŠKI PRAZNIČNI KONCERT 2017, 26. 12. 2017

KULTURA

Za začetek slovesnosti smo počastili državni praznik, 
dan samostojnosti in enotnosti, s slovensko himno, ki 
jo je zapela moška vokalna skupina Potoški fantje pod 
vodstvom zborovodkinje Mojce Troha.

Po nagovoru in prazničnem voščilu župana naše ob-
čine, gospoda Ivana Benčine, se je začel praznični 
koncert. Imeli smo priložnost prisluhniti kar sedmim 
pevskim zborom in vokalnim skupinam, ki prepevajo 
in delujejo v okviru naše občine in župnije, vsaka se je 
predstavila z dvema skladbama.

Kot prvim nastopajočim smo zopet prisluhnili moš-
ki vokalni skupini Potoški fantje pod vodstvom zbo-
rovodkinje Mojce Troha. Sledili so nastopi, s kateri-
mi so se predstavili dekliški pevski zbor Ave verum 
pod vodstvom Marije Montanič, mešani pevski zbor 
pod vodstvom Štefke Debeljak, vokalno-instrumen-
talna skupina Binklarji pod vodstvom Franca Ješel-
nika, Povasjenke, članice DU Loški Potok ter otroški 
in mladinski pevski zbor potoške osnovne šole pod 
vodstvom Marije Montanič. Pevske zbore so na in-
strumentih spremljali: na klavirju Alenka Bojc, Mojca 
Troha in Štefka Debeljak, na sintetizatorju Jože Lovka, 
na kitari Franc Ješelnik in na harmoniki Jože Žagar. 
Koncertni program so popestrile mlade plesalke – ma-
žoretke naše šole pod vodstvom plesne učiteljice Klav-
dije Križ Potisk.

Čisto za zaključek pa je iz grl potoških pevcev zazvenela 
še naša »potoška himna«. Tako že nekaj časa poimenu-
jemo pesem »Moj sončni Loški Potok«, katere besedilo 
je napisal za nas Potočane tako pomemben učenjak in 
naš rojak dr. Anton Debeljak. V osmih kiticah čudovi-
to opiše Potočane, ne samo iz časa njegovega življenja, 
sporočila so namenjena tudi nam za današnji čas. Melo-
dija nima avtorja, zato lahko rečemo, da jo prepevamo 
po ljudskem napevu. Prav je, da smo se s pesmijo Moj 
sončni Loški Potok poklonili dr. Antonu Debeljaku, saj 
smo v mesecu oktobru praznovali 130-letnico njegove-
ga rojstva in 65-letnico njegove smrti. 

Da pa je bil koncert še bolj prijeten, je pevske nastope 
povezovala praznična zgodba z  naslovom  Nenavadno 
darilo,  s katero so nastopili učenci gledališkega kluba 
pod mentorskim vodstvom Bogdane Mohar.

Seveda pa se naš božično-novoletni koncert nikoli ne 
zaključi brez skupne pesmi Sveta noč Franza Gruberja. 
Tudi tokrat so jo zapeli vsi nastopajoči pevci in pev-
ke in z njo polepšali praznično vzdušje, ki se je med 
nastopajočimi čutilo že na skupni vaji in pred samim 
koncertom.

Po končanem božično-novoletnem koncertu je od-
rasle pevke in pevce Občina Loški Potok počastila v 
KTC, najmlajši pevci in pevke pa so tudi prejeli send-
vič, sok in posladek. Lepa pozornost, ki si jo vsi nasto-
pajoči zaslužijo, kajti vaje potekajo že tudi tri ure pred 
pričetkom koncerta. In ne samo to. Lahko bi rekla, da 
je božično-novoletni koncert pevskim zborom in sku-
pinam potoške občine nekako »zlezel pod kožo«, saj 
ga vsi pripravljamo že vrsto let z veliko odgovornostjo 
in vanj vlagamo veliko truda in časa. Na dan same-
ga koncerta pa se med nastopajočimi čuti prijetno in 
praznično vzdušje, tudi po hodnikih šole, ko pevci šele 
prihajajo in se pripravljajo na nastope. Lahko bi rekli 
po Pavčkovo: »Nekaj je v zraku, lepega, nežnega, ….«  
Verjamem, da želijo nastopajoči s svojim nastopom 
vse to podeliti obiskovalcem v dvorani.

Upam, da poslušalci to začutite!

Marija Montanič
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OBISKALI SO NAS PTUJSKI KURENTI

MIHAEL PETROVIČ ML. PREDSTAVIL SVOJI KNJIGI 

V petek, 9. februarja, smo imeli v naši občini prav po-
seben obisk, kakršnega do sedaj še ni bilo. Obiskala 
nas je namreč skupina kurentov. Etnografska skupina s 
Ptuja, ki že vrsto let tesno sodeluje s Pustnim društvom 
Goriča vas, v času pusta pa vsako leto že tradicional-
no obišče Ribnico in v zadnjih letih tudi Sodražico, je 
letos prvič prišla tudi v našo občino oziroma Loški Po-
tok. Za to ima zasluge predvsem predsednik Pustnega 
društva Goriča vas Cveto Marinšek, ki je v dogovoru 
z župani vseh treh občin organiziral obisk. Žal je do 
dogovora okrog obiska v naši občini prišlo v zadnjem 
trenutku, zato tudi ni bilo mogoče o prihodu kurentov 
pravočasno in širše obvestiti občanov. A tisti, ki so jih 
vendarle videli, so bili nad njimi seveda navdušeni. 
Glede na to, da so bili kurenti pred kratkim vpisani v 
Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, je bil 
namen njihovega obiska v glavnem ta, da jih podrob-
nejše spoznajo predvsem otroci. In ta namen je bil go-
tovo dosežen. Po prihodu v Loški Potok so se kurenti 
namreč najprej odpravili v šolsko telovadnico, kjer so 

V počastitev slovenskega kulturnega praznika je Obči-
na Loški Potok v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem 
Kočevje v četrtek, 1. februarja, v sejni dvorani občine 
organizirala predstavitev knjig »V Kočevje pa že ne« in 
»Maslo za kralja«. 

jih že čakali naši šolarji skupaj z učitelji. Kurenti, med 
katerimi je bilo tudi eno dekle, so najprej zaplesali, 
nato pa so si naši šolarji lahko tudi podrobneje ogleda-
li maske in ostalo opravo kurentov in tudi izvedeli, če 
jih je s tem v zvezi kaj zanimalo. Nekateri učenci so se 
jih najprej nekoliko bali, a je ob druženju in pogovoru 
z njimi strah počasi popuščal ali celo povsem izginil. 
Po obisku šole so kurenti obiskali še Dom starejših 
občanov, kjer so bili njihovega obiska tudi zelo veseli 
in nekateri varovanci doma celo navdušeni. Navduše-
ni pa so bili tudi kurenti, predvsem nad lepoto naše 
pokrajine in še bolj nad veliko količino snega, ki jih je 
pričakala pri nas. Zato se je eden od kurentov pošalil, 
da bi jih za njihovo uspešno poslanstvo, ki ga imajo (to 
je preganjanje zime), tokrat moralo priti najmanj za tri 
avtobuse in ne le petnajst, kolikor jih je bilo na obisku 
tokrat. Dobro razpoloženi so se odpravili nazaj proti 
Ribnici, kjer so jih že čakale druge obveznosti.   

Tekst in foto: 
Vinko Košmerl

Knjigi sta v obliki pogovora predstavila direktorica Po-
krajinskega muzeja Kočevje gospa Vesna Jerbič Perko in 
avtor knjig gospod Mihael Petrovič ml. V vsaki od obeh 
knjig je predstavljenih po 75 znamenitih kočevskih in s 
Kočevsko povezanih osebnosti. Nekatere od njih izha-
jajo ali pa so na kakšen drugačen način tesno povezane 
tudi s področjem naše občine. In prav tem osebnostim 
je bil na predstavitvi dan poseben poudarek oziroma jih 
je avtor knjig podrobneje predstavil. Zanimivo predsta-
vitev, v kateri so obiskovalci prireditve lahko spoznali 
življenje in delo nekaterih bolj, drugih pa manj znanih 
ali celo popolnoma neznanih (sicer pa že pokojnih) 
osebnosti z različnih področij delovanja, je z glasbenim 
nastopom s kitaro popestril še Matic Mohar. 

Obe predstavljeni knjigi sta morebitnim bralcem na vo-
ljo tudi v naši knjižnici. Gospod Petrovič pa ima v prip-
ravi tudi že novo, tretjo knjigo, v kateri bo predstavil 
nove osebnosti.

Tekst in foto: 
Vinko Košmerl

KULTURA
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JULIE GARWOOD

Milost

Julie Garwood je priljubljena ameriška 
avtorica, ki jo tudi slovenski bralci 
naravnost obožujejo. Njene knjige so 
po svetu izšle v več kot 36 milijonih 
izvodov in kar 26 njenih romanov se 
je uvrstilo med največje uspešnice. 

Cenijo jo tudi kritiki, ki so zapisali: »Julie Garwood je 
mojstrica žanra na najvišji ravni. Njeni romani so kot 
stari prijatelji, ki jih vedno radi obiščemo.«

Ko ugledni pravnik Th eo Buchanan na svečanem plesu v 
New Orleansu nenadoma zboli, mu doktorica Michelle 
Renard v zadnjem trenutku reši življenje. Že kmalu pa 
mora on reševati njo, saj postane tarča smrtonosnega 
zločinskega kroga. Štirje brezobzirni pohlepneži 
poskušajo za vedno utišati Michelle, ker bi lahko poznala 
skrivnost o umoru žene enega izmed njih. Medtem ko 
se Michelle in Th eo izogibata prvovrstnemu poklicnemu 
morilcu in tolpi premetenih zločincev, stopata po ozki 
brvi med poželenjem in potrebo po preživetju.

JULIE JAMES
Ljubezen pod krinko

Jessica Harlow in John Shepherd, 
agenta FBI, imata skupno preteklost. 
Bila sta namreč sošolca – ali bolje 
rečeno nasprotnika, ki se nista 
prenašala. Šest let kasneje pa ju 
določijo kot partnerja v zelo zahtevni 
operaciji pod krinko. 

Za nobenega od njiju ne bi mogli najti slabšega časa za 
delo z najhujšim nasprotnikom. Jessica se je pravkar 
ločila od hollywoodskega producenta, zaradi česar išče 
možnost za nov začetek in v tej operaciji novo priložnost, 
da se dokaže. John pa je le še korak pred uresničitvijo 
življenjskih sanj, da bi postal del ekipe FBI za reševanje 
talcev. Če bosta hotela ujeti korumpiranega fl oridskega 
politika, bosta morala sodelovati. Vendar pa se, ko 
sta ujeta v snobovskem hotelu na plaži in prisiljena 
preživljati skupaj več časa, kot jima je ljubo, začnejo med 
njima kresati iskre.

AGATHA CHRISTIE

Strupeno pero

Agatha Christie (1890–1976) 
upravičeno nosi naziv »kraljice 
detektivskega romana« in najbolj 
brane avtorice detektivskih romanov 
na svetu. Mojstrski zapleti v njenih 
več kot sto petdesetih romanih so 
privlačni in vabljivi za vse ljubitelje 
dobre kriminalke. Doslej je bilo – 

odkar obstajata fi lm in televizija – po njenih romanih 
posnetih največ priredb. 

Potem ko gospa Symmington prejme anonimno pismo, 
stori samomor. Njeno zadnje sporočilo se glasi, da »tako 
ne more naprej«. Le gospodična Marple lahko potrdi 
resničnost doktorjeve diagnoze, da je šlo za samomor. Je 
za smrt Symmingtonove krivo nekaj povsem drugega? 

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v knjižnico Loški Potok! Čim lepše 
in prijetneje preživite preostanek letošnje zime! Radi in lepo se 
imejte ter na svidenje spomladi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na decembrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici Muca Mija in novoletno darilo. 
Izdelovali so novoletne okraske. Za naše zveste bralce smo znova pobrskali med knjižnimi 
policami in našli naslednje zanimive knjižne novosti! 

IVAN SIVEC

Prikazen v plamenih

Ivan Sivec predstavlja tokrat novo 
knjigo iz zbirke Srečna družina z 
naslovom Prikazen v plamenih, ki 
prinaša napeto gasilsko štorijo. V 
šestnajstletno Tino se zaljubita vrli 
gasilec Florjan in prišlek Frenkiboj. 
V vasi pa se prav ob ljubezenskem 

trikotniku začnejo pojavljati številni požari. Vse kaže na 
to, da so podtaknjeni. In kdo je piroman? Tina se takoj 
loti dela, pomaga pa ji bratec Nejc.

LIZZIE COX

Hej, punca

Lasje so kar naprej mastni, na obrazu 
in drugod po telesu se množijo 
mozolji, družina pa te na vsem lepem 
spravlja ob živce. Kaj se dogaja? Punce, 
bodimo odkrite – včasih je najbolje 
slišati gola dejstva. Odraščanje zna 
biti kot vožnja na vlaku smrti, a je 

vse skupaj lahko precej lažje, če veš, kaj te čaka. Zdaj se 
lahko pomiriš, saj v omenjeni knjigi najdeš vse potrebne 
informacije – od nedrčkov do telesne podobe.

SOPHIE JACKSON

Prepovedana ljubezen

Prepovedana ljubezen je najslajša. 
Kat Lane, ki so ji pred petnajstimi leti 
umorili očeta, je učiteljica v zaporu 
in med njenimi učenci se znajde tudi 
čeden ter skrivnosten Wesley Carter, 
ošabni zapornik, ki se ga drži slab 
sloves. Toda izkaže se, da knjige ne 

smemo soditi po platnicah. Kat namreč ugotovi, da je 
Wesley vse kaj drugega kot le jezni mladenič z ulice in 
da ji morda celo lahko pomaga razjasniti očetov umor. 
Obenem pa začuti, da jo njen drzni učenec tudi nadvse 
privlači.

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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RAZSTAVA DRUGA KOŽA V LOŠKEM POTOKU
Razstava Druga koža prikazuje 
razvoj spodnjega perila od znanih 
začetkov do današnjih dni. Izhodišče 
za nastanek predstavlja zbirka oblačil 
Alenke in Filipa Pakiža, ki sta jih 
zbirala od leta 1995, leta 2014 pa 
sta jo darovala Muzeju Ribnica. S 
terenskim delom v občinah Loški 
Potok, Sodražica in Ribnica, ki je 
obsegalo iskanje spodnjega perila ter 
iskanje spominov in zgodb v zvezi z 
njim, smo želeli razstavo še dodatno 
obogatiti. Od okoli stotih razstavljenih 
predmetov jih največ sega v obdobje 
med obema vojnama, najstarejši kosi 
pa segajo tudi v drugo polovico 19. 
stoletja. Večina razstavljenih oblačil 
je pripadala ženskam, saj je bilo ravno 
perilo za nežnejši spol vedno lepše, 

okrašeno s čipkami in je imelo poleg praktične funkcije 
tudi vlogo zapeljevanja. Del razstave pa je namenjen 
tudi moškemu in otroškemu perilu. V osrednjem, a 
vendar intimnem prostoru na razstavi je prikazano 
dojemanje menstruacije in higiene, razstavljeni so 
intimni pripomočki ter načini pranja perila. Zaključek 
razstave nudi vpogled v sodobno perilo ter načine, 
ki se jih poslužujemo, da bi naša telesa prilagodili 

vnaprej izdelanim 
k o n f e k c i j s k i m 
oblačilom. Nekoč 
so namreč šivilje 
hodile po hišah in 
svojim strankam 
zašile oblačila po 
meri, dandanes 
pa pomerjanje 
oblačil v kabinah 
povzroča nemalo 
frustracij. 

Na razstavi je 
več interaktiv-
nih vsebin, na-
menjenih mla-
dim in mladim 
po srcu, kjer 
se lahko igra-
jo, preizkuša-
jo poznavanje 
blaga, vonjajo, 
kako je perilo dišalo nekoč, oblačila preizkušajo … 
Opisi ob posameznih sklopih oblačil govorijo o soci-
alnem vidiku razvoja spodnjega perila, o samem tipu 
perila, dopolnjeni pa so s spomini sogovornikov. 

Hitrce – večje sanke s kovinskim krmilom za upravljanje in zavijanje (»rajdajne«) in z dolgim sedalom, da se je 
lahko peljalo do deset sankačev. S hitrcami so se sankači pogosto peljali od Tabora do kapelice v Retjah ali z vrha 
Hriba do Travnika ali Srednje vasi. 

Ilustracija: Peter Polončič Ruparčič

PO PATUOŠKU

Razstavo Druga koža smo z uvodnim pozdravom di-
rektorice Rokodelskega centra Ribnica Polone Rigler 
Grm, govorom avtorice razstave kustosinje Nastje 
Dejak in simboličnim odprtjem župana občine Loški 
Potok g. Ivana Benčine odprli 18. januarja, na ogled 
pa bo postavljena do konca marca. Odprtje so z glas-
benimi vložki popestrili Povasjenke in Matic Mohar, 
Metka Buček pa je na kolovratu prikazala, kako so ne-
koč predli. 

Avtorica razstave kustosinja Nastja Dejak
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SPOMINI NA PRETEKLOST

NAJDENA BELEŽKA – STARA 77 LET
Z vstopanjem v novo leto začenjamo z novimi obve-
znostmi, ki jih imamo do dela na delovnem mestu, z 
odgovornostmi, ki jih nalagajo v posameznih društvih, 
in na splošno tudi do sprememb, ki jih prinaša ureje-
nost družbenega sistema.

Vsaka zadolžitev, ki jo človek sprejme, zahteva v glav-
nem doslednost in upoštevanje predpisov za določeno 
področje. Tak red in pravila veljajo od zmeraj. Če se jih 
ne upošteva, pride do zmešnjave.

V Novem Kotu smo v jeseni lanskega leta čisto slučaj-
no prišli do popisa inventarja ali, kot bi rekli tisti čas, 
popisa »naše prostovoljne gasilske čete«. Zapisnik je 
bil zapisan v novo beležko 28. septembra 1941. leta – 
star je 77 let.

Veseli smo te beležke z lično in natančno urejenim 
popisom vseh predmetov. V drugem delu pa je vsak 
predmet še cenovno ovrednoten.

Ne vem, če se tak popis društvenih inventarjev še dela! 
Zanimiv je tudi odtis štampiljke, na kateri piše: »PRO-
STOVOLJNA GASILSKA ČETA V NOVEM KOTU – 
ŽUPA LJUBLJANA«.

V sredini štampiljke je logotip, ki ga ne moremo raz-
brati. Ta beležka je edini predmet, ki se je še ohranil iz 
predvojnega gasilskega doma v Novem Kotu.

Pri nekem urejanju starih dokumentov jo je na Travi 
našel g. Rudi Malnar in nam jo izročil.

Hvala, Rudi!

Zapisnik je uredil tajnik Anton Mihelič – Žrvampov 
stric, ki je po vojni še kar dolgo živel.

Kot predsednik pa je podpisan Valentin Mihelič – 
Podlejsčev gospodar. Ta možakar je kot mnogo drugih 
vaščanov končal svoje življenje v taborišču smrti – v 
Gonarsu.

Danes nam ta beležka veliko pomeni, več, kot bi si kdo 
mislil, zato smo se odločili, da jo pokažemo širši jav-
nosti.

Za Vaško skupnost Novi Kot
Irena Klepac
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MIKLAVŽEV POHOD 
Ko se začne praznični december, vsi začutimo neko to-
plino in čarobnost pred prihajajočimi prazniki. Všeč 
so nam okrašena drevesca, soj bleščečih lučk nas zazi-
ba v praznično vzdušje in pridih decembrskih dni nam 
nariše nasmešek na obraz in vsaj nekateri se razvese-
limo praznovanja. Kljub vsakodnevnim obveznostim 
in skrbem se radi ustavimo ob ljudeh, ki nam nekaj 
pomenijo, in že kratek klepet nas spravi v dobro voljo. 

ŠPORT IN REKREACIJA

V dobro voljo pa nas je nekatere spravil tudi zimski 
Miklavžev pohod, ki smo ga v Kulturno-športnem 
društvu Draga organizirali v soboto, 9. 12. 2017. Izpred 
doma krajanov v Podpreski smo se ob 13. uri odpravili 
po gozdnih, zasneženih dragarskih poteh. Narava je bila 
oblečena v debelo zimsko odejo in pogled na zimsko 
naravo je bil čudovit. Naše sledi so se globoko zarezale 
v sneg in – po pravici povedano – ni bilo lahko gaziti 
po debeli snežni odeji. Bilo pa je prav posebno zimsko 
doživetje! Hodili smo kar nekaj ur in na cilju nas je 
čakal topel obrok, ki so nam ga pripravili v gostilni 
Pri Kapcu. Na cilju smo bili pohodniki zadovoljni in 
ker smo pridno prehodili zimsko pot, nam je Miklavž 
pripravil tudi skromno darilce. 

Čeprav se nas je ta dan zbrala le peščica pohodnikov, 
smo bili dobre volje. Dan je bil obsijan s soncem in 
nam je dal še dodatno motivacijo za zimski podvig po 
naših gozdnih poteh. Ni odvisno od vremena, ni od-
visno od objave, ni odvisno od organizatorja, odvisno 
je od nas samih, ali se odločimo, da se nečesa udeleži-
mo ali ne. Izgovor, da trenutek ni pravi in da je vse, kar 
je dodatno, odveč, je neopravičen. Če prevlada misel, 
da se nam ne da in da nam tega ni treba, zamudimo 
marsikateri prijeten trenutek. Če bi vsak izmed nas 
razmišljal tako, druženja ne bi bilo. 

Za KŠD Draga 
Nevenka Dražetić
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ŠPORT IN REKREACIJA

7. POHOD PO PASTIRSKIH STEZICAH TRAVNIKA USPEŠEN!

Tako kot že šest let doslej smo tudi letos prvo soboto v 
januarju v sodelovanju z Občino Loški Potok organi-
zirali POHOD PO PASTIRSKIH STEZICAH TRAV-
NIKA – letos je bil torej že 7. tradicionalni pohod po 
travniških stezicah.

Vzpenjali so se po strmi vlaki navzgor do Zajčjega 
hriba. Ob sončnem in lepem razgledu po dolini jih je 
pričakala osvežitev – tekoči antibiotik in vroč čaj, tam 
so postali 15 minut, malo pokramljali in se spoznava-
li med sabo. V bleščeči in lesketajoči se pokrajini so 
bili na poti navzdol proti dolini Mali Log deležni malo 
osvežitve z dežno ploho. Ta dolina je v deževnih časih 
polna vode in vredno si je ogledati jezero, ki nastane 
takrat, ko pa se padavine umirijo, pa spet izgine. Vsa 
voda nato izteče na Travniško polje, kjer ponikne in 
odteče v Rakitnico. 

V poletnih dnevih pa je dolina bogata z rastjo raznih 
gob. Izognili pa so se izvira vode pri Malnih, ker so 
si želeli pohodniki ogledati še drugi zaselek v občini 
Loški Potok – Matevljek. Tu jih je snemal s svojim dro-
nom Igor Novak iz Šegove vasi, ki je tudi naredil zak-
ljučni filmček tega pohoda. Po štirih urah hoje so se 
udeleženci malo utrujeni, a mirno vračali proti ranču 
»KAPUNA«. Tu jih je čakal malo daljši odmor s čajem 
in ogledom ranča, naredili pa so še skupinsko sliko v 
upanju, da se srečajo že ob naslednjem pohodu, ki bo 
19. maja s ciljem na ranču (Pohod »GOR« in »DOL« 
po občini Loški Potok).

Start je bil ob 9. uri izpred gostilne »PRI KAPCU« v 
Travniku 74 v Loškem Potoku. Kljub zelo hladnemu 
vremenu z rahlimi dežnimi padavinami se je zbra-
lo okrog 100 ljubiteljev stezic iz različnih krajev – to 
so: Žirovnica, Šentjernej, Ledine, Ravne, Kot, Ribnica, 
Bloke, Sodražica, Kranj, Notranje Gorice, Volčje, Lo-
gatec, Kočevje, Bloke, Cerknica, Ivančna Gorica, Ško-
fja Loka, Kamnik, Stopiče, Ljubljana, Draga in Loški 
Potok. Med Potočani pa je bil seveda tudi izjemen po-
hodnik pri svojih zdravih 92 letih – Travničan Franc 
Levstek, ki je dokazal vsem ostalim pohodnikom, da 
ima še vedno lahek korak in polno pozitivne energije. 

Pot je najprej vodila v strm breg proti zaselku Bela 
Voda, kjer so se pohodniki na vrhu pri kapelici nadi-
hali svežega zraka. Pot so nadaljevali mimo »ŽAGE« 
Bela Voda, po hladni gozdni poti na sončen Mušne-
vec, se spustili do Sodola, kjer so v preteklosti travniški 
pastirji največ pasli svoje živali. 

Kako lepo jih je bilo gledati skozi gostilniško okno, ko 
prihajajo v travniško dolino! Ob 14.00 pa so se že utru-
jeni in navdušeni posedli v gostilni, kjer so dobili toplo 
joto in domačo prekajeno Kapčevo klobaso.  

Vsem udeležencem pohoda se lepo zahvaljujemo in 
obenem Vas že vabimo na naslednji pohod v poletnem 
času, ki bo 19. maja 2018.

Še naprej lahek in miren korak!

Romana Lavrič 
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NA EVROPSKEM PRVENSTVU TUDI IGRALCI 
FUTSAL ŠOLE ŠD EXTREM

Med 30. januarjem in 10. februarjem je Slovenija prvič 
v zgodovini gostila evropsko prvenstvo. Vse tekme 
so se izvedle v Areni Stožice v Ljubljani. Vabljeni 
smo bili v Ljubljano na oglede tekem, predvsem na 
tekme naše reprezentance (v torek, 30. 1. 2018, ob 
18:00 med Slovenijo in Srbijo, v soboto, 3. 2. 2018, ob 
20:45 med Slovenijo in Italijo ter v ponedeljek, 5. 2., 

ob 20.45 ne četrtfinalno 
tekmo med Slovenijo 
in Rusijo). Razpored in 
vse informacije ste si 
lahko prebrali na uradni 
spletni strani: http://
futsaleuro2018.si/.

V ŠD Extrem smo po-
nosni, da sta na tem pr-
venstvu igrala tudi dva 
bivša člana ŠD Extrem, 
Vid Sever in Teo Turk. 
Oba igralca sta začela 
svojo kariero v futsalu 
v ŠD Extrem. Vid je na-
stopal v ŠD Extrem zgolj 
dve sezoni (2013/2014 
– 2. SFL, 2014/2015 – 
1. SFL), medtem ko je 
bil Teo včlanjen v ŠD 

Extrem že od malih nog. Extremovci so s pomočjo Tea 
Turka osvojili 2 naslova državnih prvakov (v kategoriji 
U-15 v sezoni 2010/2011 in v kategoriji U-18 v sezoni 
2013/2014) ter številne medalje, saj skoraj ni bilo sezo-

ŠPORT

Teo Turk

ne, da se ekipa ŠD Extrem ne bi uvrstila na zmagovalni 
oder državnega prvenstva mladih. Med drugim je Teo 
že več let tudi kapetan slovenske mladinske futsal re-
prezentance U-21. Glede na njegovo mladost ga čaka v 
prihodnje še veliko uspehov. Teo Turk pomaga v letoš-
nji sezoni v ŠD Extrem tudi kot pomočnik v trenerskih 
vlogah. Za slovensko člansko reprezentanco je pred 
leti igral tudi naš trener in igralec Mitja Mihelič.

REZULTATI PRETEKLIH TEKMOVANJ

ČLANI

ČLANI – 2. SLOVENSKA FUTSAL LIGA

9. krog ŠD Extrem 5 : 5 FC Hiša daril Ptuj

10. krog ŠD Extrem 6 : 1 Futsal klub Kebelj

11. krog ŠD Extrem 1 : 6 ŠD Mlinše

12. krog Dlan Logatec 5 : 2 ŠD Extrem

12. krog ŠD Extrem 3 : 4 KMN Miklavž TBS Team24

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 9.

U-19

U-19 SLOVENSKA FUTSAL LIGA – ZAHOD 

9. krog ŠD Extrem 9 : 6 KMN Bronx Škofije

10. krog ŠD Extrem 2 : 2 Futsal klub Dobrepolje

11. krog Dlan Logatec 1 : 7 ŠD Extrem

12. krog ŠD Extrem 2 : 2 Futsal klub Stripy

13. krog
KMN Oplast 
Kobarid

7 : 1 ŠD Extrem

14. krog ŠD Extrem 2 : 2 Siliko Mkeršmanc

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 5.
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U-15

U-15 SLOVENSKA FUTSAL LIGA – ZAHOD 

5. krog
KMN Oplast Ko-
barid

2 : 2 ŠD Extrem

6. krog ŠD Extrem 4 : 5 KMN Bronx Škofije

7. krog FC Litija 2 : 11 ŠD Extrem

8. krog ŠD Extrem 17 : 2 KMN Oplast Kobarid

9. krog KMN Bronx Škofije 3 : 5 ŠD Extrem

10. krog ŠD Extrem 15 : 5 FC Litija

11. krog
KMN Oplast Ko-
barid

2 : 5 ŠD Extrem

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 2.

U-15 ZIMSKA LIGA V NOGOMETU – IVANČNA GORICA 

1. krog ŠD Extrem 3 : 0 NK Arne Tabor

2. krog ŠD Extrem 1 : 5 NK Trebnje

3. krog ŠD Extrem 8 : 2 NK Slovan

4. krog ŠD Extrem 8 : 0 NK Logatec

5. krog ŠD Extrem 6 : 0 NK Ilirija

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 1.

Rezultate turnirja lahko spremljate tudi na www.nki-
vancnagorica.si

U-13

U-13 SLOVENSKA FUTSAL LIGA – ZAHOD 

2. krog ŠD Extrem 5 : 1 FC Litija

2. krog ŠD Extrem 4 : 2 KMN Oplast Kobarid

3. krog ŠD Extrem 2 : 5 KMN Bronx Škofije

3. krog ŠD Extrem 2 : 4 Futsal klub Dobrepolje

5. krog FC Litija 4 : 4 ŠD Extrem

5. krog NK Ribnica Kočevje 0 : 3 ŠD Extrem

6. krog ŠD Extrem 6 : 2 KMN Oplast Kobarid

6. krog ŠD Extrem 7 : 5 Futsal klub Dobrepolje

7. krog
Futsal Olimpija 
Ljubljana

7 : 3 ŠD Extrem

7. krog
KMN Oplast 
Kobarid

5 : 1 ŠD Extrem

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 5.

V 4. krogu je bila ekipa ŠD Extrem prosta.

Vabimo vas na ogled prihajajočih domačih tekem. Ter-
mini vseh tekmovanj so objavljeni na spletni strani ŠD 
Extrem.
Lepo vabimo vse nogometaše/nogometašice in futsa-
lerje, da se nam pridružite.

Zakaj trenirati v ŠD EXTREM:
 ■ dolgoletna tradicija
 ■ največ vadečih skupin v regiji
 ■ večkratni državni prvaki v selekcijah 

U-15, U-17, U-18, 2. SFL
 ■ trenerji z licencami (nogomet C in B,  

futsal C in B)
 ■ delo po programu (razvoj nogometaša 

od najnižje kategorije U-5 do članske 
ekipe)
 ■ otrok v posameznih selekcijah pridobi 

vrline: disciplino, osnovno higieno, sa-
mozavest, sproščenost v igri, red, teh-
niko, taktiko
 ■ igralci ŠD EXTREM so tudi reprezen-

tanti Slovenije v futsalu
 ■ program prilagojen igralcem – začetni-

kom, ki prvič pričnejo trenirati
 ■ trening vratarjev (trener vratarjev)
 ■ za vsa tekmovanja vseh selekcij orga-

niziran prevoz s strani kluba (avtobus, 
kombi), glede tega so starši brez skrbi
 ■ dodatna izobraževanja trenerjev
 ■ letno druženje – Extremov dan
 ■ prvi mesec brezplačna vadba

Društvo s tradicijo, vizijo, uspehi, to je: 
ŠD EXTREM.

Za vse informacije smo vam na voljo prek 
naslednjih stikov:
• e-pošta: info@sd-extrem.si

• mobilna številka: 041/831-722

• spletna stran: www.sd-extrem.si

• Facebook: @sportnodrustvo.extrem

Jože Zidar
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BERNARD ANDOLJŠEK: BOJI ZA DRAGO

SPOMINI NA PRETEKLOST

Za prejšnjo številko Odmevov je gospa Prvenka Turk pripravila obširen, zanimiv in poučen članek, v katerem 
nam šolski nadzornik Josip Turk v svojih spominih prikaže tako šolske razmere kot tudi boj proti ponemčevanju 
v Dragarski dolini ob prelomu prejšnjega stoletja. 

Pri iskanju podatkov in novic iz naših krajev sem tudi sam v 27. številki Koledarja šolske družbe sv. Cirila in 
Metoda iz leta 1930 naletel na članek, v katerem Bernard Andoljšek, takratni nadučitelj v Dragi, opisuje takratno 
stanje šolstva in težnje Nemcev po popolnem ponemčenju Dragarske doline. Za objavo v naših Odmevih sem ga 
pripravil zato, ker se mi zdi tematsko primeren in kot neke vrste vsebinsko nadaljevanje, ki bo dodatno osvetlilo 
takratno dogajanje. 

Idealna naša Družba sv. Cirila in Metoda, ki s skrbjo opazu-
je vsako gibanje naših obmejnih bratov in ki je v prospeh (ra-
zvoju, razcvetu - op. a.) teh trpinov izvršila ogromno delo, 
je podpisanega naprosila, naj bi otel pozabljenju spomine 
onih strahovitih bojev, ki smo jih bojevali narodnjaki v prvi 
vrsti z odpadniki, s fanatičnimi Nemci iz Kočevja samega 
in z nemškim vladnim aparatom. Minulo bo v kratkem 40 
let, ko se je Germanija stresla v svojih tečajih in napovedala 
boj slovenski Dragi. Živci so se mi že zdavna umirili, zato 
gledam zdaj s kritičnim očesom na ono umazano gonjo in se 
ne morem načuditi, da je vse, kar je mislilo in čutilo nemško, 
od preprostega odpadnika do mogočnega dvornega svetnika, 
hotelo priklopiti 5 revnih vasi nemškemu taboru. O, ko bi 
bili Slovenci tako vztrajni in ponosni na svojo narodnost, bi 
bilo tudi pri nas vse drugače. Nemci sami bi nas bolj upošte-
vali. Vse zagrizeno nemško časopisje iz Rajha in avstrijsko 
je bilo na nogah. Dokazovali so, da je Draga nemško ozem-
lje, in udrihali po Slovencih, zlasti po meni, ker sem se jim 
zdel zelo nevaren. Mi smo odgovarjali v »Slov. narodu« in 
»Slovencu«. Ni se torej čuditi, da so mene ljubljanski nemški 
voditelji dobro poznali. V Avrovi nemški sobi so kovali na-
črte proti meni. Posebno sovražna sta mi bila dvorni svetnik 
Schemmerl in profesor Binder. 
No, in zdaj k stvari sami! V ozki gorski dolini med Loškim 
potokom in hrvaškim Čabrom stoje vasi: Lazec, Podpreska, 
Draga, Srednja vas in Trava. Ribničani pravijo tem krajem 
»bajte«. Ljudstvo je revno. Ljudje so begali za zaslužkom po 
svetu; prav mnogo se jih je izselilo v Ameriko. Naštete vasi 
pripadajo kočevskemu okrajnemu glavarstvu, a so od mesta 
oddaljene 8 ur.
Prebivalci teh krajev nimajo stika s pristnimi Kočevarji. Loči 
jih velikanski pragozd kneza Auersperga. Od nekdaj je bila 
Draga slovenska župnija; občina je imela slovenske župane 
in utrakvistična (dvojezična z nemščino kot glavnim jezi-
kom – op. a.) šola večinoma slovenske učitelje. Vaščani so 
bili dobri, postrežljivi ljudje. Potrebno je, da povdarjam: pre-
bivalci teh vasi ne poznajo nemškega očenaša. Da bi prik-
rajšali siromakom pot k oblastnijam, smo se trudili, da bi 
občino Drago priklopili ribniškemu sodnemu okraju. V tis-
tih časih pa je že prihrumel nemški »der Drang nach Osten« 
tudi v Drago in vse naše ogromno delo je splavalo po vodi. 
Nemci so smatrali Drago za »deutsches Gebiet« (nemško 
področje – op. a.) in bognedaj stika s slovenskim sodiščem. 
Sadovi hujskanja iz Kočevja so se kmalu pokazali. Že smo 
imeli celo vrsto odpadnikov, pristnih Slovencev. 
V odpadniških hišah je mrgolelo nemških knjig. Prej mirni 
občani so si postali med seboj strastni nasprotniki. Da tudi 
na zunaj pokažejo pristno germansko barvo, so prekršče-
vali svoje slovenske priimke: Wehsell, Warthol, Jeschevnigg, 
Pospischill, Knavss, Miheltschitz itd. Kaj ne, pristni Germa-
ni! In ti odpadniki so bili najhujši naši nasprotniki. Nismo 
klonili hrbta tem zapeljanim Slovencem, zato je nastal boj, 
strasten boj. In v to razburkano morje je prijadrala moja 

ladjica januarja 1890. leta. 
Boj za šolo. – Leta 1883 je bil izdal deželni šolski svet nadvse 
značilni odlok, da se morajo deliti otroci na dvojezični enoraz-
rednici po narodnosti. Okrajni glavar Kočevar je bil prevdaren 
mož, tako tudi okrajni šolski nadzornik, profesor Komljanec; 
zato odloka nista izvršila. Naslednik njegov dr. Thomann pl. 
Montalmar, ambiciozen in častihlepen mož, je brž vstregel 
nemškim bojnim društvom in zahteval od Komljanca izvrši-
tev prej omenjenega ukaza. Narodni in značajni nadzornik 
se ni uklonil, zato je bil kratkomalo odstavljen, še pred mo-
jim dohodom v Drago. Služba je bila razpisana, kompetenta 
nobenega. Pa mi je prigovarjal ribniški sodnik Višnikar, naj 
prosim za mesto. Hrabrili so me s pismi tudi dr. Josip Vošnjak, 
dr. Ivan Tavčar, dr. Karel Bleiweis in me naposled pregovorili, 
da sem vložil prošnjo, ki je dr. Thomanna spravila v veliko 
zadrego. Iskal je nemškega učitelja; našel ga ni. Glavar je 3 
mesece zadrževal rešitev moje prošnje. Poklical me je dr. Vo-
šnjak v Ljubljano in me peljal v avdijenco k deželnemu pred-
sedniku baronu Winklerju, ki se je nemalo čudil, da še nimam 
v rokah dekreta. Bil sem takrat provizoričen. V teku 8 dni sem 
ga prejel, pa kako? Thomann mi ga ni poslal po predpisanem 
uradnem potu, pač pa po šolskem vodstvu. V dekretu sem 
čital uvodne besede: »über höhere Ermächtigung« (po višjih 
pooblastilih – op. a.). Kaj naj zdaj storim? Okrajni šolski svet 
v Radovljici me ni hotel razrešiti službe, češ, on o mojem ime-
novanju ničesar ne ve. Zopet me je bil poklical dr. Vošnjak in 
zopet me je peljal v avdijenco. Obračun s Thomannom je bil 
kratek. Dobil je nos, jaz pa sem bil razrešen službe v Bohinju. 
Post tot discrimina rerum (po tolikih nezgodah – op. a.) sem 
jo končno vendarle primahal v Drago. V pisarni me je že ča-
kal prej citirani odlok, ki da ga moram izvršiti »bei sonstiger 
eigener Verantwortung« ¬(z vso odgovornostjo – op. a.).
Nikoli ne pozabim, kakšen je bil boj pred šolo, ko sem izpra-
ševal starše, v kateri oddelek naj vpišem otroke. Zapeljani 
Slovenci so mislili, da bodo vsi otroci v nemškem oddelku. 
Toda zavedni možje so se držali. Oba oddelka sta bila nekako 
enako močna. In posledica tega nenaravnega deljenja? Šola 
v Dragi je postala unicum, morda na celem svetu, v zasmeh 
pedagogiki. Takoj sta bila dekretirana nadzornik Jeršinovic za 
slovenski in gimn. ravnatelj Wolsegger za nemški oddelek. Ta 
naj bi imela mene šikanirati, pa zmotil se je zviti Thomann. 
Oba sta bila poštenjaka. In zdaj pouk v nemškem oddelku. 
Ubogi otroci! Začel sem z nemščino; nobeden me ni razumel; 
kočevščine nisem znal. Zapeljanci so zahtevali, da se moram 
navaditi kočevskega narečja. Uslužbenci kneza Auersperga so 
povsod vohunili; orožniki so mi bili vedno za petami in vsako 
mojo izgovorjeno besedo denuncirali v Kočevje. Častno izje-
mo je delal zavedni orožniški postajevodja Ivan Drinovec, ki 
živi v pokoju v Kranju. Čast temu možu! Nisem vedel, kaj vse 
se godi za mojim hrbtom. Thomann je zbiral naročene de-
nunciacije in – znašel sem se v disciplinarni preiskavi. Dobri 
Komljanec me je brzojavno obvestil, da pride v Drago deželni 
šolski nadzornik Šuman. Prišel je in nadzoroval v nemškem 
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oddelku. Obravnaval sem berilce »Der beladene Esel« (Nato-
vorjeni osel – op. a.). V njem se nahaja stavek: »Der Esel stra-
uchelte und fiel ins Wasser«. Trebalo je stavek posloveniti. Hit-
ro sem rekel: »Osel se je spodtaknil in padel v vodo.« Šuman 
hud, da si drznem slovensko govoriti. »Ne gre drugače,« sem 
mirno odgovoril. 
Ni verjel, da so otroci razumeli. In razvil se je med otroki 
in Šumanom naslednji dialog. Šuman: Wer hat das verstan-
den? (Kdo je to razumel?) – Otroci vsi roke kvišku: Vsi, vsi! 
– Šuman: Wer ist der beste Schüler? (Kdo je najboljši uče-
nec?) – Otroci: Pospišil. – Šuman: Wiederhole den Satz in 
deiner Sprache! (Ponovi stavek v svojem jeziku!) – Pospišil: 
Ažele trčen an grčen at filers bosser. – Tableau! Šuman je 
prasnil v smeh in ž njim otroci, jaz pa sem se zadovoljno 
muzal. Kočevski stavek sem mu moral napisati, da ga je 
spravil v listnico. Po nadzorovanju sva šla v pisarno. In tu 
sem moral poslušati svoje grehe. Držal se je uradno resno; 
slovenske besede ni izpregovoril z mano. In kaj sem bil zak-
rivil? Prepovedal sem bil nemške molitvenike, pa razdeljeval 
tiste, ki jih je poslala Družba sv. Cirila in Metoda. Nisem 
tajil, pa trdo povdarjal, da otroci ne znajo nemško. »S takim 
postopanjem žalite nemške starše.« – »Poznam samo enega 
Nemca, Wiederwola, pa še ta zna slovensko.« – »Zakaj ne 
občujete z ljudmi kočevsko?« – »To se mi upira. Naše lepe 
slovenščine ne bom mrcvaril s kočevskim narečjem.« – »Za-
kaj prirejate samo slovenske veselice, besede, predavanja?« 
– »Kot slovenski učitelj vendar ne bom služil šulferajnu.« – 
»Zakaj ne molite v nemškem oddelku nemško?« – »Očenaš 
spada v področje kateheta in ne v moje.« – »Zakaj ste vsak 
teden v Loškem potoku?« – To vprašanje mi je zavrelo kri, 
ker se mi je jemala osebna prostost. Odgovoril sem precej 
trdo. »Zato, da se mi ušesa ohlade in pa da sem med Sloven-
ci.« In še več takih lapalij mi je našteval. Priznati pa moram 
Šumanu, da je vestno beležil moje včasih precej pikre odgo-
vore. Zapisnik sva podpisala oba ob desetih zvečer. O pouku 
samem ni črhnil besede. Čez dober mesec mi piše še živeči, 
narodni in idealni gospod, msgr. Tomo Zupan, da je deželni 
šolski svet odobril moje metodično postopanje in mi nakazal 
nagrado 33 gld. za »sehr gute Unterrichtserfolge und Mehr-
leistung« (zelo dobre učne uspehe in dodatno storilnost – 
op. a.), o čemer me je moral Thomann uradno obvestiti. Tak 
je bil končni izid moje mučne disciplinarne preiskave. Zame 
časten, za glavarja blamaža. Značilno za takratne razmere 
je to, da niti Wolsegger niti Jeršinovic nista vedela, da sem 
bil v preiskavi. 
Sila rodi vedno odpor. Pa sem si mislil: »Kaj nam pa mo-
rejo?« Podvojil sem narodno delo. Prirejal sem zelo pogos-
to narodne veselice za Družbo sv. C. in M. Pri tej priliki ne 
smem pozabiti onih idealnih in požrtvovalnih ljudi, ki so me 
zvesto podpirali. Mlada, vrlo nadarjena Zofka Kvedrova, 
poznejša pisateljica, mi je bila desna roka. Žal, da je ta ume-
tnica morala že umreti. Pod imenom ljudski tribun splošno 
znani lesni industrijalec Ivan Rus iz Loškega potoka je bil 
velik pobornik narodne misli; vneti trgovec Lavrič (Kapec), 
učitelja Mihael Vrbič in Andrej Cvar, lesni trgovec Lušin in 
drugi so z vnemo propagirali narodno idejo v Dragi. Čast 
Vam, mrtvim slava! 
To naše delo je dr. Thomann, kljub svojemu porazu, ven-
darle z jezo v srcu opazoval. Ker s preiskavami ni šlo, se je 
zatekel po svojih trabantih k časopisju, češ, Andoljška treba 
iz Drage na vsak način pregnati. Pa tudi tukaj ni šlo. Sit več-
nega preganjanja sem po 7 letih prosil za drugo službo in jo 
tudi dobil. 

Boj za cerkev. – V zasledovanju svojih smotrov so Nemci 
res mojstri. Vse vidijo, ničesar ne pozabijo, da dosežejo svoj 
uspeh. Župnija Draga je bila ves čas nje obstoja slovenska 
posest. Kako doseči, da se bo v cerkvi nemško molilo in pelo 
– to vprašanje je bilo zanje sicer trdo, ali poskusili so vse, 
da ga povoljno rešijo. Začeli so pri šoli, češ, nemški oddelek 
je tukaj, torej je jasno, da mora vodja nemško moliti z 
otroki. Jaz se tozadevnim pozivom nisem nikdar uklonil, 
tako tudi ne, da bi kot vodja cerkvenega petja učil in pel pri 
božji službi nemške pesmi. Zopet tožbe proti meni. Nič niso 
zalegle. Zdaj so navalili na vzornega, narodnega duhovnika 
Frana Kadunca s prošnjo, naj vsaj enkrat v mesecu nemško 
propoveduje. Ker tudi tukaj niso nič opravili, so ga grdo 
obrekovali ne samo po časopisju, ampak tudi pri knezoškofu 
dr. Misii, ki je osebno prišel v Drago in zasliševal stranke. 
Vsi narodnjaki so branili čast tako hudo preganjanega 
duhovnika. Knezoškof je napravil prav salomonsko 
razsodbo. Administratorja Kadunca ni hotel nastaviti 
za župnika ter ga je premestil v Krašnjo; odpadnikom pa 
tudi ni ustregel, ker je poslal v Drago drugega slovenskega 
duhovnika. V cerkvi je ostalo vse pri starem. »Nemci« so bili 
za eno blamažo bogatejši. 
Boj za občino. – To poglavje je zelo obširno. Ker ni prostora, 
treba, da objavim najvažnejše. Županoval je v mojem času 
Pavel Turk, heroj, narodni mučenik, ki bi zaslužil posebnega 
odlikovanja. Toda ne potrebuje ga več; mož spi smrtno spa-
nje. Nič manj kakor 17 velikih pravd so mu obesili na vrat 
germanizatorji. Dr. Slane je bil njegov zastopnik. Vse pravde 
je dobil in izšel iz njih čist in poštenjak. Pomagal sem mu taj-
nikovati. Seveda vse v slovenskem jeziku. Glavar mi je pre-
povedal tajništvo, češ, »daß das Amt eines Lehrers mit dem 
eines Gemeindesekretärs nicht vereinbar sei.« (da funkcija 
učitelja ni združljiva s funkcijo občinskega tajnika – op. a.). 
Županu ni hotel več pošiljati uradnih dopisov, ampak jih je 
naslovil na prvega svetovalca Miheliča v Podpreski. Ta novi 
ferman nas je zadel v živo. Sestavili smo ostro pritožbo, ki 
sem jo nesel s svojim zvestim spremljevalcem dr. Vošnjakom 
deželnemu predsedniku baronu Winklerju. Blagi mož je 
zvesto poslušal našo pritožbo in mi rekel doslovno v lepi slo-
venščini: »Kjer učitelji tajnikujejo, tam je red v občini. Vrnite 
se v Drago in opravljajte svoj posel, kakor dozdaj. Županu 
povejte, da bo zopet prejemal uradne spise.« In to se je takoj 
zgodilo. Čuli smo pozneje, da je bil dobil dr. Thomann velik, 
toda zaslužen ukor. Po mojem odhodu iz Drage je le malo 
časa vladala sloga. Naposled se je tudi naveličal večnih bojev 
Turk sam, prodal je svoje posestvo in se preselil v Ljubljano, 
kjer je umrl. Slava mu! 
Naravno je, da sem se vedno in povsod zanimal za življenje 
naših rojakov v Dragi. Ko nas je Jugoslavija rešila, ni bilo 
srečnejšega človeka od mene. Iz prijazne Litije sem vzklikal: 
Rešeni ste Slovenci, ki ste toliko trpeli v Dragi! 

Osmrtnica, objavljena v Koledarju družbe sv. Cirila in Me-
toda za leto 1937.

Vlado Mohar
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KJE IN KAKO SO POTOČANI PRI TEŽAVAH Z ZDRAVJEM 
ISKALI POMOČ …
NADALJEVANJE

Zgodilo pa se je 
tudi, da je tudi v 
naše kraje zašel 
kdo, ki se je izdajal 
za zdravnika. V 
Domoljubu, letnik 
26, št. 5, z dne 30. 1. 
1913, je opisan tak 
dogodek: »Pred par 
tedni se je od hrvaške 
strani priklatil k 
nam slepar, ki se je 
izdajal za zdravnika 
vseh bolezni. 
Izvrševal je svojo 
obrt po dragarski in 
travljanski občini ter 
po sosednji hrvaški 
zemlji. Bil je tako 
premetenih besedi in 
zvijačen, da mu je 
šlo tudi pri nas nekaj 

ljudi na lim. Skrival se je delj časa, da ga oblasti niso 
mogle zaslediti, med tem pa zdravil vsakogar, naj je 
bil te ali one bolezni. Celo zobe je plombiral, seveda po 
svoji kunšti in zob po 10 K. Jemal je seveda tudi plačilo. 
Pred tednom pa se je spravil tudi na zdravljenje težko 
obolele družinske matere. Njegove pacarije so pa imele 
žalostne posledice, žena je kmalu po njegovih mazilih 
in kapljicah umrla. Mnenje poklicanih oblasti je, da je 
smrt povzročila ali vsaj pospešila pacarija omenjenega 
mazača. Truplo se je raztelesilo, prizadeti deli mrliča 
so se pa od zdravniških izvedencev poslali v natančno 
preizkavo. Gospoda dohtarja in zobozdravnika so pa 
spravili pod ključ, kjer bo nadaljeval svoje študije. … 
Žalostno in graje vredno je, da se še dobe lahkoverni 
ljudje, ki verjamejo ljudem, o katerih se drugega ne 
more zaznati, kot da izžemajo priprosto ljudstvo in 
takim izpostavljajo v največjo nevarnost svoj največji 
zaklad – zdravje« …
Iz obdobja zdravnikovanja dr. Janeza Oražma (1889–
1965), ki je leta 1923 prevzel službo okrajnega zdravnika 
na zelo obširnem področju od Loškega Potoka in Čabra 
pa tja do Suhe krajine in jo opravljal vse do upokojitve 
leta 1952, sem v knjigi o njem, izdani leta 1989 ob sto-
letnici njegovega rojstva, našla dva članka, v katerih je 
omenjen Loški Potok.
Prof. Janez Debeljak: Ljudski spomini na dr. Oražma: 
»Enkrat je moral pa hitro iz Strug, so ga prišli klicat. V 
Loški potok  je šel, tam je strela štiri kosce ubila, očeta 
in tri sinove, vsi iz ene hiše, so pod hrastom vedrili. Na 
konju je jahal pa s pelerino je bil ogrnjen.« Ta dogodek 
je opisan tudi v časopisu Domoljub z dne 15. 7. 1926, 
pomoč dr. Oražma pa v stavku: »G. dr. Oražem, zdrav-

nik iz Ribnice, se je ob tej priliki pripeljal mimo. Takoj 
se je potrudil tudi on za pomoč, pa žal, konštatirati je 
mogel le smrt …« 
O njegovem delu po vojni pa: »Po vojni je enkrat te-
densko obiskoval bolnike v Loškem Potoku, kamor so 
prihajali tudi iz Trave in Drage. Svojega vozila ni imel 
(maja 1945 so mu ga vzeli Nemci – op. a.), zato je šel 
vselej v Ribniški grad, kamor so tovornjaki iz Loškega 
Potoka v Ribnico vozili les. Vsak dan so ob četrti uri 
zjutraj odpeljali iz Ribnice. Šoferji so ga vzeli s seboj. V 
Loškem Potoku je moral končati do 10. ure dopoldne, 
ko so se spet vračali. Takrat je navadno šla zraven še 
kakšna ženska po zdravila v lekarno. Dr. Oražem je ob 
takih prilikah vselej odstopil sedež v kabini in se usedel 
vrh hlodov.«
Tudi meni so veliko pripovedovali o njem, največ o 
pomoči pri porodih in komplikacijah v poporodnem 
obdobju. Pa bom ob tej priliki opisala enega takih do-
godkov:
»Ko je babica ugotovila, da ne bo mogla rešiti otroka 
in mene, je prosila soseda, ki je imel konja, da je šel po 
zdravnika v Ribnico. Ob pregledu je ugotovil, da otroku 
ni več pomoči, sama pa sem bila tudi že slaba. Brž je na 
šporhetu skuhal svoje stvari (inštrumente – op. a.) in 
mi pomagal poroditi. Pri meni je ostal do drugega dne, 
dokler se ni prepričal, da bo z mano vse dobro.«
Po vojni je bila ambulanta v stanovanjski hiši Retje 121 
(danes jo poznamo pod imenom »vila«). Med. sestra je 
bila v ambulanti vse dni v tednu, zdravnik pa je priha-
jal najprej enkrat (dr. Oražem), nato dvakrat tedensko 
(iz Ribnice dr. Koštal, iz Sodražice dr. Kumelj, ko pa je 
Loški Potok spadal pod občino Lož, je prihajal zdrav-
nik dr. Krstič iz Loža). Ambulanta – ena soba, v kateri 
sta bila sestra in zdravnik, je bila za silo opremljena s 
potrebnim inventarjem, tudi za laboratorijski pregled 
krvi in urina, v kuhinji in na hodniku pa je bila čakal-
nica. V tem času so pričeli tudi z zdravstveno vzgojo in 
preventivo: s posvetovalnico za noseče žene in dojenč-
ke, s pregledi šolskih otrok in cepljenji. 
Iz arhiva g. Cirile Bambič: »Od  leta 1947 so bili organi-
zirani razni splošno izobraževalni tečaji. Žene in dekleta 
so pridno obiskovale tečaje, vodstvo šole pa je poskrbe-
lo, da so bila na tečajih tudi predavanja iz zdravstva in 
zdrave prehrane. Uspela predavanja o raznih boleznih 
ter pravilni prehrani sta imeli dr. Stanislava Rus (infek-
tologinja – op. a.) in dr. Slava Lunaček (začetnica šolske 
medicine – op. a.).« 
Babica ga. Angela Zbačnik je v svojem poročilu za leto 
1950 napisala tudi: »Imela sem dve predavanji o higi-
eni žene, eno v Šegovi vasi, eno v Travniku. Obiska je 
bilo povsod okrog 24 žena.«  V tem času so se tudi pri 
nas žene že odločale za rojevanje v porodnišnici, pred 
rokom poroda so odhajale »na čakanje« v materinski 
dom na Viču.

SPOMINI NA PRETEKLOST
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Časopis Ljubljanski dnevnik (leto III, 10. junij 1953) 
pa je poročal o »velikem« dogodku – takrat imenovani 
zdravstveni koloni v Loškem Potoku:
»V nedeljo, 31. maja, je obiskala naš kraj zdravstvena 
ekipa iz Ljubljane. Vsi, ki so delovali pri njej, so se moč-
no zavedali pomoči, ki jo more dati mesto podeželju. Po-
budnik in organizator ekipe je bila Podružnica sindikata 
uprave za zaščito matere in otroka mesta Ljubljane, ki je 
hotela s to akcijo dati »Tednu matere in otroka« močan 
poudarek. Tej so pomagali: Centralni higienski zavod 
Ljubljana in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije. La-
boratorijski material je dala  poliklinika socialnega za-
varovanja v Ljubljani. SAP je dal na razpolago avtobus 
za prevoz osebja po znižani ceni.
Zdravstveni pregledi so bili za splošne in otroške bolez-
ni, za zobe in za ženske bolezni. Zdravniki so temeljito 
pregledali 270 šolskih otrok. Za ugotavljanje diagnoze 
so imeli s seboj tudi rentgen in laboratorij. Predvajali so 
zdravstvene filme, udeležba je bila mnogoštevilna. Ob 9. 
uri so začeli vsi zdravniki in končali z enourno prekinit-
vijo ob 6. zvečer. Kljub slabemu vremenu je bila udelež-
ba pri pregledih številna. Ljudje so se otresli strahu pred 
zdravniki in danes vidijo v njih svoje prijatelje in sveto-
valce. Bilo je nekaj tistih, ki so se bali pregleda. Šele ko so 
od drugih izvedeli, kako lepo postopajo zdravniki z bol-
niki, so se ojunačili za pregled. Težje bolnike so zdravni-
ki obiskali na domu. Po naročilu krajevne babice tovari-
šice Zbačnikove so se odpeljale otroške zdravnice tudi v 
sosednjo občino Drago, kjer so pregledale 19 otrok. Da je 
delo doseglo lepe uspehe, so skrbeli občinski ljudski od-
bor, šola, AFŽ in udeleženke tečaja Rdečega križa. Vsi so 
sporazumno pomagali in pripravili vse potrebno. Vsem 
zdravnikom, sestram, babicam, laborantkam, tehnikom, 
šoferjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali k lepemu us-
pehu, najlepša hvala! Predsednici in tajnici sindikata 
za organizacijo vse priznanje! V tej ekipi sta sodelovala 
tudi tovarišica Cita Bole (Lovrenčičeva iz Sodražice, 
ena od začetnic zdravstvene preventive v Sloveniji, di-
spanzerskega in patronažnega varstva žensk in otrok, 
leta 1971 dobitnica prestižne nagrade Mednarodnega 
komiteja Rdečega križa – medaljo Florence Nightinga-
le – op. a.) in tovariš Jože Kopitar, podpredsednik Rde-
čega križa, kateri je v času NOB pri nas deloval in ga 
ljudstvo ni pozabilo. Tako sta Ljubljana in Loški potok 
mnogo storila za mater in otroka.« 
V svojih zapisih je ga. Cirila Bambič o tem dogodku 
napisala:
»Ugotovitve so bile kar žalostne. V splošnem slabo zo-
bovje, mnogo rahitisa pri otrocih ter tuberkuloze pri od-
raščajoči mladini. Kje je vzrok temu bednemu stanju? 
Lahko trdim, da bo glavni vzrok revščina.« Problem 
alkoholizma pa je opisala z besedami: »Mnogo denar-
ja potrošijo za alkoholne pijače. S tem uničujejo težko 
prislužen denar, zdravje in zadovoljno življenje družin.«
Leta 1953 je pričela z delom tudi zobna ordinacija v 
stanovanjski hiši na Hribu št. 13, v prvem nadstropju. 
V eni sobi je bila ordinacija, v predsobi pa čakalnica. 
Zobozdravnik dr. Fegic in zobna asistentka Marija 
(Breška) sta prihajala enkrat tedensko iz Ribnice. Tudi 

ona najprej s tovornjakom, ki je vozil hlode, nato z mo-
torjem. Ob nedeljah je nekaj časa prihajal zobozdrav-
nik iz Ljubljane, te storitve so bile samoplačniške. 
Občasno pa je k nam prihajal tudi »potujoči zobni av-
tobus«.

SPOMINI NA PRETEKLOST

V letu 1957 so pričeli s pripravami na gradnjo 
zdravstvene postaje. V ta namen je bil je ustanovljen 
gradbeni odbor, sestavljen iz 8 članov, predsednik 
odbora je bil g. Alojzij Vesel. »Gradnjo so podprli vsi 
prebivalci, v lesu in denarju, tisti, ki niso imeli lesa, pa so 
podprli gradnjo z delom. Lahko rečemo, da je pri gradnji 
množično sodelovalo vse prebivalstvo Loškega potoka 
od šolskih otrok dalje.«  V prošnjah za denarna sredstva 
raznim podjetjem in 
zavodom so napisali 
tudi: »Želimo, da 
bi bila gradnja čim 
prej končana, ker 
se zavedamo, da bo 
služila plemenitemu 
namenu, vsem, ki so 
in ki bodo potrebni 
zdravstvene zaščite in 
nege. Prav tako pa bo 
to prva javna zgradba v 
Loškem potoku!«
Tudi številni rojaki v 
Ameriki (ohranjeno 
je pismo ge. Antonije 
Kokovnik, sama se je 
po domače podpisala 
s »Tona Tagorih«, 
gradbeni odbor pa se 
ji je zahvalil s prošnjo, 
naj zahvalo objavijo v 
enem izmed slovenskih 
časopisov, ki izhajajo 
v ZDA) so zbirali denar za opremo naše zdravstvene 
postaje. S tem denarjem so kupili rentgenski aparat.
Otvoritvena slovesnost novo zgrajene zdravstvene po-
staje je bila 1. maja 1962 in začelo se je novo obdobje 
zdravstvenega varstva Potočanov.

Anica Car

Naslovljeno – Dragi rojaki.   
Traunik, 24. 3. 1961
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V SLOVO

Odšel sem tja, 

kjer ni gorja.

Duša pri Bogu se raduje.

Čakam na vas,

da snidemo se, 

ko pride vaš čas.

Za dobroto tvojih rok

ostala je beseda »hvala«,

ki v naših srcih

večno bo ostala.

ZAHVALA

Ob slovesu od našega Dušana

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga bodrili 
in mu pomagali v času njegove bolezni, in vsem, 

ki ste se od njega tako ali drugače poslovili.

Hvala tudi za podporo nam, družini Ruparčič.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V večnost je odšel naš dragi brat in stric

IVAN DEBELJAK 
(25. 12. 1945–19. 1. 2018)

iz Retij 49 v Loškem Potoku

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se mu poklonili 

in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala za darovane svete maše, cvetje, sveče 

in izrečena sožalja.

Hvala prijateljem, ki ste ga obiskovali in mu krajšali 

čas, osebju ZD Loški Potok, posebna zahvala medicinski 

sestri Renati za večletno oskrbo, g. župniku, gasilcem 

in pevcem, ki ste poskrbeli, da je bil njegov odhod lep 

in čuten.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zapustil nas je dragi brat, svak, stric, bratranec

RUDOLF LEVSTIK
(3. 4. 1929–14. 1. 2018)

iz Travnika 35

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znan-

cem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli 

sožalje, darovali cvetje, sveče in darove za svete maše.

Posebna zahvala dr. Petru Rusu, osebju ZP Loški Potok 

ter osebju DSO Loški Potok.

Hvala g. župniku Antonu Dobrovoljcu za lep cerkveni 

obred, pevskemu zboru za zapete pesmi in Komunali 

Ribnica za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu nas je nepričakovano zapustila 

naša draga sestra in teta

MIRA KOŠOROK, 
roj. BARTOL

iz Travnika 5 

(4. 9. 1940–23. 1. 2018)

Iskreno se zahvaljujmo vsem, ki ste se poslovili od nje 

in jo spremljali na njeni zadnji poti. Hvala za izraze 

sožalja ter darovano cvetje, sveče in sv. maše.

Hvala gospodu župniku za poslovilni obred ter 

pevskemu zboru in delavcem Komunale Ribnica.

Pogrešali jo bomo.

Žalujoči: vsi njeni
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V SLOVO

Oj, bratje, ko se to zgodi,

tedaj končana pot bo moja,

tedaj utihne za vsekdar

srca mi in sveta vihar.

V SPOMIN

JANEZU DEBELJAKU 
iz Retij 54 c

(24. 04. 1936–28. 01. 2018)

Žalujoči: vsi njegovi

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

POGREBI V LETU 2017

Po podatkih javnega podjetja Komunala d. o. o. Rib-
nica je bilo v letu 2017 na pokopališčih v občini Lo-
ški Potok opravljenih 21 pogrebov, 10 manj kot v letu 
2013. 

Na Taboru so sorodniki, prijatelji in znanci na zadnjo 
pot pospremili 15 občanov, od tega deset moških in 
pet žensk. Leto prej je bilo pogrebov 22, dvanajst moš-
kih in deset žensk.

Na pokopališču v Dragi so na zadnjo pot pospremili 
eno žensko. Leto prej je bilo pet pogrebov – umrli so 
dva moška in tri ženske.

Na pokopališču Trava je so bili štirje pogrebi. Pokopali 
so enega moškega in tri ženske. Leto prej so bile poko-
pane tri ženske.

V Starem Kotu je bil v letu 2017 pokopan en moški, 
enako kot leta 2016.

Vsem sorodnikom in prijateljem, ki so v lanskem letu 
izgubili koga od svojih ljubih, izrekamo iskreno sožalje. 



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(3. marec, 7. april, 5. maj, 2. junij, 7. julij, 4. avgust, 

1. september, 6. oktober, 3. november in 

1. december 2018) - 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!

+

Več kot 60 programov (Total TV 1)

Programi HD vključeni

Prosto dostopni programi s satelita

Televizijski programi v živo tudi na 
prenosnih napravah 

(mobilna televizija EON)

Do 10 Mbps + WiFi doma in WiFi UNIFI 
na več kot 500.000 lokacijah 

v Sloveniji in regiji

BREZPLAČNI KLICI v omrežja Telemach, 
Telemach Bosna in Hercegovina, Telemach 

Črna gora in SBB Srbija. Z mobilno aplikacijo 
UNIFON boste na svojem mobilnem telefonu 

prejemali klice na fiksni telefon in iz tujine 
klicali po fiksni tarifi.

UNIFI TRAVEL 1 mesec promo

NAJBOLJŠI TV PROGRAMI IN INTERNET 
TUDI V VAŠEM KRAJU
Paket Totalni trojček vam zagotavlja popolno udobje z vsemi storitvami v enem paketu. 
Združuje satelitsko televizijo Total TV ter internet in Telemachovo telefonijo preko omrežja 
ADSL nacionalnega operaterja. 

Akcijska ponudba » 50% cenejša naročnina tri mesece in Brezplačna priključnina« velja do preklica za nove naročnike na storitev Totalni trojček z vezavo naročniškega razmerja za 24 mesecev. Razlika med akcijsko in redno ceno mesečne naročnine in priključnino se vključi v 
prejeto ugodnost ob vezavi. Storitve so možne, kjer obstajajo tehnične možnosti za priklop. Prosto dostopni programi s satelita niso vključeni v programsko shemo Total TV, zato za dostopnost, kvaliteto in vsebino teh programov Telemach ne prevzema nikakršne odgovornosti. 
Brezplačni klici v skupini United Group vključujejo brezplačne klice znotraj fiksnih omrežij Telemach Slovenija, Telemach Bosna in Hercegovina, Telemach Črna gora ter SBB Srbija. Hitrost prenosa podatkov prek omrežja WiFi je odvisna od fizičnih ovir in vpliva drugih 
elektromagnetnih sevanj med oddajnikom in sprejemnikom ter strojne in programske opreme na oddajniku in sprejemniku. Nabor in število programov, ki jih lahko spremljate, sta odvisna od izbranega paketa in 
tehničnih možnosti. Za spremljanje programov v visoki ločljivosti HD potrebujete televizor z oznako FULL HD in sprejemnik za spremljanje programov v ločljivosti HD. Za uporabo storitve EON je potrebno uspešno 
aktivirati svoj EON račun na portalu moj.telemach.si in naložiti aplikacijo EON za napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana. Najnižja potrebna hitrost prenosa podatkov za nemoteno 
delovanje storitve EON je 512 Kbps. Posebni pogoji storitve EON so na voljo na naslovu  HYPERLINK "http://www.telemach.si" www.telemach.si in na prijavni strani storitve. UNIFI in UNIFI TRAVEL sta storitvi paketov 
VEC, ki omogočata brezžični dostop do interneta prek brezžičnih (Wi-Fi) dostopnih točk UNIFI in UNIFI TRAVEL v več kot 120 državah sveta. Za koriščenje 30-dnevnega testnega obdobja UNIFI TRAVEL je potrebna 
sklenitev naročniške pogodbe. Splošni pogoji storitev UNIFON in UNIFI so na voljo na naslovu  HYPERLINK "http://www.telemach.si" www.telemach.si in na prijavni strani storitve. Za uporabo je potrebna registracija 
na portalu moj.telemach.si. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o akcijski ponudbi, splošnih in posebnih pogojih storitev, 
sklenitvi naročniškega razmerja in cenah ostalih storitev za naročnike ter aktivaciji storitev UNIFI, UNIFON in EON pozanimajte na  HYPERLINK "http://www.telemach.si" www.telemach.si, v vseh poslovalnicah 
Telemacha ali na telefonski številki 080 22 88. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.

Prog

Prosto dos

Televizijsk
pre

(mobAKCIJA!
-50% prve 3 mesece

in brezplačna priključnina

Pooblaščeni prodajalec: 
Telemach Ribnica, Škrabčev trg 16, 1310 Ribnica, 
Tel: 070 321 444, E-naslov: ribnica@posrednik.telemach.si 

Totalni TROJČEK
43 EUR/mesec

Odpiralni časi: 
Pon-pet:09:00 - 12:00 in 14:00 - 19:00, 
Sob 08:00 - 12:00, Ned: /


