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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 
dela Travnika s poplavljenim Travniškim poljem. 
Avtor: Igor Novak. 

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 11. junij 2018.

ODMEVI

OBVESTILA

Območno združenje Rdeče-
ga križa Ribnica organizira 
zdravstveno letovanje za 80  
otrok, starih od 7 do 15 let. 

Zdravstveno letovanje bo 
potekalo od 29. 7. do 6. 8. 
2018 na Debelem rtiču.

Vse zainteresirane obvešča-
mo, da zbiramo predloge 
otroškega zdravnika od 3. 5. 

do 8. 6. 2018. Polna cena je 280 evrov, prispevek star-
šev je od 0 do 80,00 evrov.

Za tiste otroke, ki so brez zdravstvene indikacije in so iz 
socialno šibkega okolja, sprejemamo prošnje za brezplač-
no letovanje do 8. 6. 2018 oz. do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije vsak dan med 9. in 12. uro na tel. 
št. 01 836 20 56. 

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM d. o. o.

Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno 
zahvaljuje podjetju Inotherm d. o. o. za prejeto dona-
cijo v višini 18.000,00 evrov. Sredstva so namenjena za 
brezplačno  letovanje 51 otrok in žepnino ter za nakup 
200 prehranskih paketov.

Inotherm d. o. o. je eno redkih podjetij, ki je v teh tež-
kih časih pripravljeno pomagati najranljivejšim v naši 
družbi. Okoli 200 posameznikov in družin se na nas 
obrača po pomoč. Veseli nas, da bodo prav vsi prejeli 
tudi pomoč v obliki prehranskega paketa. 

OZRK Ribnica

V soboto, 5. 5. 2018, ob 18.30 
vas pevska skupina POVASENKE 

vabi na koncert ljudskih pesmi 
v cerkev sv. Florjana v Retjah.

ZDRAVSTVENO 
LETOVANJE 
OTROK 2018

VABILO

Konec meseca oktobra 2018 se bo iztekla pogodba, na 
podlagi katere ima podjetje Avtotrade d. o. o. iz Vrh-
nike v najemu Kulturno-turistični center na Hribu v 
Loškem Potoku. 

OBVESTILO

Zato vas obveščamo, da bo Občina Loški Potok v za-
četku poletja 2018 v Uradnem listu RS objavila javni 
razpis za najem omenjenega objekta v naslednjem 
obdobju, v katerem bodo objavljeni tudi vsi pogoji za 
najem. O datumu objave vas bomo obvestili na spletni 
strani občine in preko obvestil na Radiu Univox.

Občina Loški Potok
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Počasi le prihaja po-
mlad in ponovno so 
oživela gradbišča tudi 
v naši občini. Dela na 
regionalni cesti skozi 
naselje od centra Hiba 
v smeri Sodražice so v 
polnem teku, tako da 
upamo, da bodo do 
sredine leta tudi zaklju-
čena. Direkcija za ceste 
ureja cesto in podpor-
ne zidove, občina ploč-

nik, javno razsvetljavo, vodovod, fekalno in meteorno 
kanalizacijo. Komunikacijske vode pa urejata Telekom 
in Telemach. 

Pa se še enkrat vrnimo na vodo. Če bi primerjali račun 
za vodo v Loškem Potoku z računi v Sodražici, Ribnici 
ali Kočevju, bi videli, da je cena za kubični meter vode 
pri nas precej višja. Predvsem gre to na račun konfigu-
racije terena, po eni strani moramo črpati vodo precej 
visoko, potem pa za del uporabnikov zniževati tlak in 
polagati več vzporednih cevi po isti trasi z različnimi 
tlaki. Tudi na prej omenjeni cesti je tako – polagamo 
vzporedno dve cevi po celi trasi. In ker želimo, da je 
rešitev dolgoročna, ne gledamo zgolj na to, da je cena 
investicije trenutno nižja. Na takih trasah vgrajujemo 
duktilne cevi (litoželezne, ki niso krhke, zdržijo veli-
ke tlake, notranjost je prevlečena z betonsko oblogo, 
zunanji del pa z epoksidno barvo, ki ščiti pred koro-
zijo). To so dolgoročne rešitve in pri takih investicijah 
je potrebno gledati na stroške naslednjih 30 let ali več. 

ŽUPANOVA STRAN

vajo otroci, ki potrebujejo vrtec, šolo, trgovino. Vse to 
je izgubila ali pa še bo Dragarska dolina. Ker naj bi bil 
v podružnični šoli v Podpreski v naslednjem šolskem 
letu le en učenec, z novim šolskim letom začasno zapi-
ra vrata tudi šola. Začasno. Kajti mi nismo obupali nad 
tem območjem in verjamemo, da bo šola lahko ponov-
no delovala, seveda ko bodo za to ustvarjeni pogoji. 
Tega ne pišem na pamet in ne stresam praznih obljub. 
V letošnjem letu vlagamo v obnovo industrijske cone 
Podpreska milijon evrov. Nekaj je evropskih sredstev, 
večina denarja pa je iz proračuna, pa še zadolžiti se bo 
treba. Vendar menim, da je vredno, in na tem mestu 
gre zahvala tudi svetnikom, ki so to brez glasu proti 
potrdili. 

Izvajalec za obnovo cone je izbran, dela so se začela 
16. 4. 2018, končana pa bi morala biti jeseni, ko 
računamo obnovljeni objekt bivše žage oddati 
najemniku, ki bo poskrbel za zaposlitve. Izgleda, 
da ne bo ostalo le pri tem, saj imamo nekaj resnih 
povpraševanj tudi za druge dele cone.

V zadnjih treh letih smo v vodovodno omrežje vložili 
veliko, kar se pozna tudi v številu okvar. 2014 jih je bilo 
33, leta 2017 pa le 6.

Poleg osnovne infrastrukture je za kraj dolgoročno 
pomembno tudi gospodarstvo, kajti le to omogoča, 
da ostaja v kraju delovno aktivna populacija. To pa v 
nadaljevanju pomeni tudi, da se na tem območju roje-

Ko smo že v Dragarski dolini, naj omenim, da poteka 
obnova državne ceste v Črnem Potoku, ureditev bo os-
tala taka, kot je sedaj – cesta bo speljana do mostu čez 
Čabranko in ga ne bo obšla, kot je bila prvotna ideja. 
Most pa planiramo obnoviti v letu 2019 s sredstvi ob-
činskega proračuna.

V prejšnjih Odmevih sem omenil težave z oskrbo 
z elektriko naše občine v primeru ekstremnih vre-
menskih razmer. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, ki je 
upravljavec električnega omrežja, je že izdelal projekt 
pokablitve (pomeni, da bo položen kabel v zemljo) 
trase Jelenov Žleb–Travnik. Ker Elektro planira poka-
bliti traso Bela Voda–Travnik že v letošnjem letu, smo 
se dogovorili, da bo po isti trasi hkrati položena tudi 
vodovodna cev za zaselek Bela Voda, saj bomo s tem 
zmanjšali stroške projekta oskrbe Bele Vode z vodo iz 
javnega vodovoda. Voda najbrž letos do Bele Vode še 
ne bo pritekla, bo pa zagotovo naslednje leto.

Dela na regionalni cesti na Hribu 

Obnova ceste v Črnem Potoku 
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AKTUALNO

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 29. MARCA 2018
Svetniki so se seznanili z letnim poročilom skupne ob-
činske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica in 
Velike Lašče za leto 2017, ki ga je predstavila ga. Marija 
Ajdič Francelj, vodja tega organa. 

Seznanjeni so bili tudi z letnim poročilom o poslovanju 
javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. 
o. v letu 2017.

Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi cen storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obde-
lave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov. Sprejem tega sklepa pomeni povišanje cen teh 
storitev v primeru 4-članskega gospodinjstva za 2 evra 
mesečno.

V skladu s podeljeno koncesijo za oskrbo več objektov v 
občini Loški Potok s toplotno energijo iz kotlovnice na 
lesno biomaso je direktor Lesne zadruge Loški Potok g. 
Darko Šega podal poročilo o izvajanju koncesijske po-
godbe v letu 2017. 

Občinski svet je sprejel zaključni račun proračuna obči-
ne za leto 2017. Sprejeta sta bila tudi poročilo o razpo-
laganju z občinskim premoženjem v letu 2017 in načrt 
razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2018.

Sprejetih je bilo tudi več sklepov v zvezi z investicijami, 
katerih izvedba se predvideva v letu 2018. Te investicije 
so:

 – komunalno opremljanje in prenova industrijske 
cone Podpreska,

 – večnamenski objekt Hrib – II. faza,

 – podružnična lekarna Loški Potok,
 – razširitev vodovoda Travnik, skupinski priključek 

Bela Voda.

Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju delovanja 
zavoda Dom starejših občanov Loški Potok. Gre za od-
lok, ki ukinja Dom starejših občanov Loški Potok kot 
samostojno ustanovo. DSO Loški Potok bo tako kot 
doslej tudi naprej deloval v okviru Doma starejših obča-
nov Grosuplje kot njegova dislocirana enota.

Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju ge. Darinke 
Merhar na mesto direktorice javnega zavoda Lekarna 
Ribnica.

Sprejet je bil tudi sklep, da v svetu Centra za socialno 
delo Ribnica lokalno skupnost še naprej zastopa dose-
danja predstavnica, to je dr. Lidija Šmalc.

Osnovna šola dr. Antona Debeljaka je občino seznanila 
z dejstvom, da na osnovi vpisa v 1. razred osnovne šole 
podružnična šola Podpreska ne bo več izpolnjevala za-
konskih pogojev za nadaljnje delovanje. Posledično je 
bil na podlagi 3. odstavka 14. člena Pravilnika o pogojih 
za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih 
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih 
šol (Ur. list RS, štev. 16/98, 82/03, 61/05) sprejet sklep, 
da podružnična osnovna šola Podpreska začasno prene-
ha z delovanjem s šolskim letom 2018/2019. Tudi enota 
vrtca pri podružnični šoli Podpreska začasno preneha z 
delovanjem, oddelek pa se premesti na enoto vrtca pri 
osnovni šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok.

Mojca Lavrič

Še mnogo je stvari, s katerimi se ukvarjamo in jih ne 
bi našteval, naj omenim le še dva odseka državnih cest. 

Cesta od Hriba do konca Travnika – projekt zanjo je 
narejen, bil je javno predstavljen, zdaj pa je na potezi 
država. Pripraviti je potrebno projekt za izvedbo del, 
odkupiti zemljišča, skleniti dogovore z lastniki stavb, 
ki so predvidene za rušenje. To je potrebno postoriti 
letos in naslednje leto, tako da lahko realno računamo, 
da se bodo gradbena dela na tem odseku začela v letu 
2020. Za letošnje leto je bila planirana tudi preplastitev 
ceste kozi Podpresko, vendar smo mnenja, da je bolje 
narediti najprej ustrezen projekt, ki bo obsegal uredi-
tev meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, jav-
ne razsvetljave, uvoza v industrijsko cono in prestaviti 
ureditev v naslednje leto. Če že nekaj urejamo, potem 
mora biti to urejeno celovito.

Toliko tokrat, o ostalih zadevah pa ob drugi priložnosti.

Ivan Benčina, župan

Notranjost prizidka vrtca tudi že dobiva končno podobo 
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RAZPIS

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za  mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok

objavlja
JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2018.

KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in 
priznanja Občine Loški Potok:

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

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KM-
VVI predlagal občinskemu svetu kandidate za posa-
mezne nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci 
prejeli na osrednji proslavi občinskega praznika obči-
ne Loški Potok v letu 2018. 

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

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

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

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

občini Loški Potok

Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje 
priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli ob-
čanom občine Loški Potok in drugim državljanom Re-
publike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je 
lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katere-
ga delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne 
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, 
kulture, športa in na področju drugih človekovih dejav-
nosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za izjemne in 
odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države. 
Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli 
tudi osebam, ki sicer niso občani občine Loški Potok, 
rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za 
trajnostni razvoj, izjemen ugled občine Loški Potok in 
njeno najširšo promocijo v domovini in tujini. 

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

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje obča-
nom ali rojakom iz občine Loški Potok za pomembno 
življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so po-
membni za razvoj in ugled občine Loški Potok, oziro-
ma za pomembna življenjska dela in velike uspehe in 
dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno skup-
nost v domovini ali državo v tujini.

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

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

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

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

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

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

kandidat
 – ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga

KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na se-
dež občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do 
vključno 31. junija 2018 (velja poštni žig oziroma vpis 
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prines-
li predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega 
časa za stranke).

KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem raz-
pisu pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog 
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 
2018.

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

Štev.: 032-0002/2014
Datum: 06. 04. 2018

Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

     Predsednik
Marko Lavrič, l.r.
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RAZPIS

Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017), 
Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 75/17) in Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 79/15) objavlja 
Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS
za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti 

v občini Loški Potok v letu 2018
1. Proračunska sredstva Občine Loški Potok za pokrovi-
teljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilni-
kom o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih 
dejavnosti v občini Loški Potok.
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so: 

 – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziro-
ma sedežem v občini; 

 – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziro-
ma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na 
območju naše občine; 

 – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziro-
ma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je 
organiziran izven občine, pomemben za občino ozi-
roma naše občane in vključuje tudi naše občane.

Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni pro-
jekt praviloma lahko le enkrat upravičena do proračun-
skih sredstev.
3. Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, 
različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali ne-
snovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v nadalje-
vanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih 
oseb na različnih nivojih.  
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za 
sofinanciranje projektov: 

 – ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje ozi-
roma širijo njene razvojne potenciale; 

 – ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter pri-
spevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in 
narodnostne dediščine ter izročila; 

 – ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupi-
nah na različnih področjih; 

 – ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz sose-
dnjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlas-
ti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih 
društev; 

 – ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregij-
sko in mednarodno sodelovanje; 

 – ki jih organizirajo mladi ali so namenjeni koristnemu 
preživljanju prostega časa mladih; 

 – ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med 
družbeno aktivnimi občani.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so namenjena tudi 
plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših 
jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoči 
pri organizaciji. 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku je tudi izvajanje 
letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne akci-
je oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za so-
financiranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost 
organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizaci-
jam, ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizaci-
jam, ki nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo pa 
naše občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede 
na število članov, ki so občani občine Loški Potok.
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih 

razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku. 
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo ko-
misija upoštevala predvsem:
 ■ pomen projekta za občino oziroma občane občine Lo-

ški Potok,
 ■ cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 ■ promocijski učinek za občino,
 ■ tradicionalnost,
 ■ inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki ne-

posredno ne posnemajo že izvedenih programov in 
projektov ter vsebujejo inovativen pristop),
 ■ kakovost in izvedljivost projekta,
 ■ medobčinski, medregijski in mednarodni pomen 

podprtega projekta ter vzajemnost,
 ■ organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost pro-

jekta,
 ■ sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 ■ vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti 

v projekt,
 ■ dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktiv-

nostih, katerih (so)organizator je občina.
5. Razpisana višina sredstev znaša 4.000,00 EUR. Sredstva 
so zajeta v Proračunu Občine Loški Potok za leto 2018 na 
proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.
6. Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa 
se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci, 
ki jih kandidati od 3. maja 2018 dalje lahko dobijo na 
sedežu Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, 
ali na spletni strani www.loski-potok.si, kjer je objavljeno 
tudi besedilo javnega razpisa. Dodatne informacije lahko 
dobite pri Vinku Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@
loski-potok.si ali na telefonski številki 01/8350-108.
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne pri-
jave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilo-
gami, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali 
prispele s priporočeno pošto na naslov Občina Loški Po-
tok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do četrtka, 
31. maja 2018 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v 
zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti na-
pisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa 
naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 
1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti pri-
pis »NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2018«.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom žu-
pana. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Loški Potok 
sklenil pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračun-
ska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za kate-
rega so dodeljena, in morajo biti porabljena v letu 2018, 
in sicer od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. V primeru, da 
sredstva ne bodo porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena, oziroma če upravičenec ne izpolni obveznosti 
iz tega razpisa, bo občina zahtevala vrnitev le-teh skupaj z 
zamudnimi obresti.

Župan:
Ivan Benčina, l.r.
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RAZPIS

Občina Loški Potok na podlagi 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

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2018.

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

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstve-
nih in humanitarnih dejavnosti.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofi-
nancirale:

 ■ HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALID-
SKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo deluje-
jo v javnem interesu:

 – s socialnimi programi, namenjenimi marginal-
nim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami 
ter invalidom, ter 

 – z zdravstvenimi programi (organizirane tera-
pevtske skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi 
s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se 
sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 3.000,00 EUR.

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

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci progra-
mov, ki so organizirani kot društvo ali združenje, ozi-
roma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organi-
zacij, ki: 

 ■ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v 
skladu z veljavnimi predpisi
 ■ imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organi-

zacije s članstvom
 ■ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načr-

tovanih programov
 ■ imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok 

oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški 
Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za 
občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORIS-
TIJO SREDSTVA RAZPISA: 

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

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpi-
snih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih 
zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumen-
tacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 3. maja 
2018 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni stra-
ni 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 šte-
je za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopol-
ni 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 dostavlje-
ne v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto 
na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 
Loški Potok, najkasneje do vključno četrtka, 31. maja 
2018, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov po-
šiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE OD-
PIRAJ – RAZPIS – HUM. ORG. 2018«. Nepravilno 
označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo ko-
misija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZ-
PISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zve-
zi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne doku-
mentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Po-
tok 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 8. junija 2018. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERI-
TEV 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.



8 Odmevi8 Odmevi

IZ POSLANSKIH PISARN

KAM BOMO VLOŽILI SVOJE DELNICE?

KO IMAMO MOŽNOST IZBIRE, IZBERIMO NAJBOLJŠE

Kazalo je, da bo vlada Mira Ce-
rarja pripeljala svoj mandat do 
konca oziroma da bomo imeli 
junija redne volitve. Pa je pred-
sednik vlade Miro Cerar vse pre-
senetil, še najbolj pa sindikate, in 
odstopil s svojega položaja, s tem 

pa je razpadla tudi aktualna koalicija SMC, DeSUS in 
SD. 
Prihodnje državnozborske volitve bodo zaradi tega le 
teden ali dva prej, kot bi bile redne. Po volitvah pred-
sednik države običajno podeli mandat za sestavljanje 
vlade zmagoviti stranki oziroma njenemu mandatarju. 
Na letošnjih volitvah je dokaj nejasno, kdo bo zma-
govalec volitev in kako hitro, če sploh, mu bo uspe-
lo sestaviti vlado. Iz preteklih izkušenj vemo, da Zo-
ranu Jankoviču to ni uspelo, ker se ni znal dogovoriti 
z drugimi strankami. Prav to pa je glavna značilnost 
demokracije, da se je potrebno dogovarjati in iskati 
skupne rešitve. Štejejo pa glasovi tistih, ki so se volitev 
udeležili, kakor tudi tistih, ki te demokratične pravi-
ce niso uporabili. Odgovorni državljani pretehtajo vse 
možnosti in se odločijo za najboljšo možnost oziro-
ma ponudbo. Vprašanje pa je, kdo in kaj je najboljša 
možnost. Ali tista stranka, ki ji ankete najbolje kažejo, 
čeprav je bila komaj ustanovljena? – Temu lahko re-
čemo maček v žaklju in čredni nagon. Ali tista, ki me 
vedno znova razočara, ker se ne drži etičnih in mo-
ralnih načel? – Temu bi lahko rekli slepa pripadnost. 

V naslednjih tednih bo mandat za-
ključila zadnja generacija »novih, 
neobremenjenih« obrazov, Cerar-
jeva SMC. Tudi ti niso zdržali do 
konca. A to je manjši problem.
Veliko huje je, da bo naslednji 
ekipi po volitvah pustila 

veliko odprtih zadev – mejo s Hrvaško, posledice 
nepravočasne odprodaje lastniškega deleža v NLB, 
poplačila hrvaških varčevalcev »NLB«, zablodo z 2. 
tirom, bistveno podaljšane čakalne dobe v zdravstvu, 
prekinjena pogajanja s sindikati javnega sektorja … Ni 
področja, ki ga je Cerarjeva koalicija ustrezno rešila.
Poslanci SDS smo po volitvah, ko je vajeti prevzela šte-
vilčna skupina Cerarjevih novincev, predlagali številne 
predloge in rešitve, a po »naravnem pravu« so slednji 
nasprotovali vsemu, kar smo predlagali. Nič jim ni bilo 
po godu. Zato esa drugega kot poloma tudi ni bilo pri-
čakovati. Neizkušenost novih obrazov je terjala svoj 
davek in cena, ki jo je v Cerarjevem mandatu plačevala 
Slovenija, ni bila majhna. Ne samo finančna, ampak 
tudi politična.

Ali morda tista, ki ima najboljši program in konkretne 
rešitve? – Le koga zanima program, reče marsikdo. Ali 
morda zaupam samo enemu človeku, ker je bolj nov v 
politiki? – V življenju izkušnje in kilometrina vendarle 
nekaj štejejo.
 Na koncu pa ni najpomembnejše, ali bomo novo vla-
do dobili v enem mesecu ali v šestih, kot se je dogajalo 
v Nemčiji, pač pa, ali bo nova vlada imela prave rešitve 
za probleme, ki jih imamo. Ali bo nova koalicija rešila 
probleme v zdravstvu in zmanjšala čakalne dobe? Ali 
bo predlagala ukrepe v podporo družini in večji rodno-
sti ter zmanjšanju odhodov mladih izobraženih ljudi v 
tujino? Ali bo našla dolgoročne rešitve, da pokojninska 
blagajna ne bo usahnila, ko bodo na vrsti za pokojnine 
prihodnje generacije? Ali bo sprejemala prave ukrepe 
za gospodarstvo in več delovnih mest? Ali bodo od-
ločitve v podporo državljanom ali lobijem, ki ropajo 
državno blagajno? – Izzivov je veliko in veliko je tudi 
problemov, ki se jih v celoti niti ne zavedamo. Zato so 
naše glasovnice na volitvah pravzaprav naša delnica o 
prihodnosti. Vlada bo namreč v marsičem odločala o 
našem vsakdanjem življenju, prihodnosti naroda in 
prihodnosti naslednjih generacij. O tako pomembnih 
stvareh pa se ne odločamo mimogrede in lahkotno, pač 
pa trezno in s premislekom. NSi ima rešitve za mnoge 
probleme, ki tarejo slovensko družbo. Naš program je 
pripravljen, zato nam je prav vseeno, ali bodo volitve 
en teden prej ali kasneje. Pomembno je, da se bomo 
dobro odločili. Za našo prihodnost gre.

Ljudmila Novak, poslanka 

Da spomnim, Slovenija je v EU vstopila leta 2006 kot 
daleč najbolje pripravljena in usposobljena članica od 
vseh tedaj vstopajočih držav. Stare članice so Sloveniji 
kot prvi novi članici namenili celo predsedovanje EU, 
ki ga je tedanja Janševa vlada kljub hudemu nagajanju 
doma izpeljala z odliko. Tudi sicer je bilo stanje izje-
mno – gospodarska rast visoka, plače in pokojnine so 
porastle za okrog 25 % … Npr. pokojnine so v mandatu 
2004–2008 nominalno v povprečju zrastle za 120 €, še 
več plače, izrazito se je znižala brezposelnost. A to za 
»levo politiko«, medije in njihove botre ni bilo dovolj. 
Pahorjeva volilna zmaga leta 2008 je prinesla nov ve-
ter. Namesto trdega dela je bilo veliko leporečja, ča-
kanja na rezultate uspehov drugih (npr. na nemško-
-francoski vlak), odsotni so bili učinkoviti ukrepi, ki bi 
jih lahko kopirali po drugih državah, če že niso imeli 
svojih idej; pomembne odločitve so se prelagale v pri-
hodnost ali pa se jih je dajalo v »roke drugih«. Taka 
je bila odločitev, da o ureditvi meje s Hrvaško odloča 
arbitražno sodišče. 
Cerarjev mandat je zelo podoben. Ni prinesel nobenih 
učinkovitih ukrepov, razvojni zaostanki za nekdanjimi 
vzhodnimi državami se samo povečujejo. A ne samo 
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AKTUALNO

SPOT V LOKALNEM OKOLJU
V okviru podpornih storitev države za poslovne su-
bjekte se uvaja nov nacionalni sistem – sistem SPOT. 
Gre za vladni strateški razvojni projekt, ki se bo izvajal 
v okviru štirih ravni: portal SPOT, SPOT Registracija, 
SPOT Svetovanje in SPOT Global. Cilj je vzpostavitev 
celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev dr-
žave za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod 
okrilje Slovenske poslovne točke med drugim preha-
ja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal 
e-VEM). Projekt SPOT, Slovenska poslovna točka so-
financirata Republika Slovenija in Evropski sklad za 
regionalni razvoj. 

Ravni sistema:

Portal SPOT – Informacije in elektronske storitve za 
poslovanje
Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sis-
tema SPOT (dosedanji portal e-VEM). Na voljo so npr. 
različni postopki, ki se navezujejo na urejanje obve-
znega socialnega zavarovanja, ustanovitev, registracijo, 
spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podat-
kov, ureditev napotitve delavca na delo v tujino, ob-
javo prostega delovnega mesta … Poleg elektronskih 
storitev portal nudi tudi ključne vsebine o pogojih v 
različnih fazah poslovanja.

SPOT Registracija – Registracije podjetij s pomočjo 
svetovalca
SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke 
VEM), kjer uporabnik lahko opravi postopke regi-
stracije podjetja in druge elektronske postopke preko 
portala SPOT (dosedanji portal e-VEM) s pomočjo 
referenta. Fizične točke SPOT Registracija v lokalnem 
okolju so RC Kočevje Ribnica d. o. o., Trata XIV 6 a, 
Kočevje, OOZ Ribnica, Vrvarska pot 3, Ribnica, in UE 
Ribnica, Gorenjska cesta 9, Ribnica.

SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regio-
nalno povezovanje
Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk 
SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih 
postopkih in elektronskih postopkih preko portala 
SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v ob-
liki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in 
usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, 
izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih prilož-
nosti, animiranje lokalnega okolja, splošno promocijo 
podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, po-
vezovanje vseh lokalnih akterjev za podporo poslov-
nim subjektom … Storitve točke SPOT Svetovanje 
podjetnikom v regiji nudi točka SPOT Svetovanje 
Jugovzhodna Slovenija, ki ima sedež na Ljubljanski 
cesti 26 v Novem mestu in jo sestavljajo konzorcijski 
partnerji: Razvojni center Novo mesto d. o. o., RC Ko-
čevje Ribnica d. o. o., RIC Bela krajina in OOZ Novo 
mesto. Po predhodnem dogovoru lahko določene sto-
ritve koristite tudi na sedežu Razvojnega centra Kočev-
je Ribnica v Kočevju ali pa na sedežu vašega podjetja.

SPOT Global – Pomoč izvoznikom in investitorjem
Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod imenom SPOT 
Global na četrtem nivoju prevzela javna agencija SPIRIT 
Slovenija, ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in inte-
gracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna 
naloga bo pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, 
nudenje obogatenega nabora storitev s področja interna-
cionalizacije in tujih investicij za izvoznike in investitorje 
ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje.

Mašenjka Hvala,
podjetniška svetovalka

 SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

to, Slovenija je izgubila tudi ves politični kapital in 
nima več resnih zaveznikov ne v Bruslju in ne v Natu. 
Tudi Cerarjevi koalicijski partnerici, SD in DeSUS, sta 
bili aktivni izvajalki te nedejavne politike. Čeprav so 
še posebej branili neučinkovite ministre in zgrešene 
odločitve, se sedaj ponujajo kot rešitelji zavoženega 
mandata. 

KAJ STORITI?
Izbrati je potrebno politično ekipo, ki se bo podobno 
kot tista v mandatu 2004–2008 postavila za Slovenijo in 
njene prebivalce. Ekipo, ki bo prednost dala delu, ki ima 
pripravljene kvalitetne in izvršljive predloge za aktivne 
ukrepe gospodarske, družinske, socialne, izobraževalne 
in drugih politik in ki ne bo zapostavljala tistih, ki so 
ostareli in so z minulim delom dali svoj prispevek skup-

nosti, ekipo, ki bo tudi na mednarodnem parketu uživa-
la spoštovanje in ki bo za probleme imela rešitve in je ne 
bodo jemali kot skupino klovnov ali humoristov.
Tudi izkušnje so pomemben kriterij pri vsakem delu 
ali dejavnosti. Politika ni prav nobena izjema. Tudi tu 
se drago plača vsak kiks, na mednarodnem prizorišču 
še posebej, in napake je zelo težko popravljati.
Čez nekaj tednov bodo volitve, ko se bomo odloča-
li, komu se bo dala priložnost, da bo naslednja 4 leta 
upravljal z državo v našem imenu. Izkoristimo prilož-
nost, pojdimo na volitve in glasujmo za kandidate, za 
katere smo prepričani, da bodo kar najbolje delali za 
naše skupno dobro. 
Želim vam, da boste dobro izbrali.

 Jože Tanko, poslanec SDS
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OD AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE DO PREVENTIVNIH 
PROGRAMOV
Namen preventivnih pregledov in udeležba na prejeto 
vabilo iz ambulante družinske medicine na preven-
tivni pregled vam omogočata pravočasno odkrivanje 
tveganja za kronične bolezni oziroma pravočasno od-
krivanje že prisotnih kroničnih bolezni in ustrezno 
ukrepanje. Preventivni programi potekajo že od leta 
2002 in so kriti iz osnovnega zdravstvenega zavaro-
vanja. Preventivni pregled v ambulanti družinske me-
dicine poteka pri vašem osebnem zdravniku ali pri 
diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti 
družinske medicine.  

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družin-
ske medicine, s 1. 1. 2018 pa se referenčne ambulante 
preimenujejo v ambulante družinske medicine z raz-
širjenim timom zdravstvenega osebja, kjer je poleg 
zdravnika in medicinske sestre vključena tudi diplo-
mirana medicinska sestra, ki prevzema aktivnosti na 
področju preventive. Preventivni pregled v ambulanti 
družinske medicine obsega laboratorijske meritve, ele-
ktrokardiogram (EKG), oksimetrijo, po potrebi dopler 
žil, spirometrijo, meritve krvnega tlaka, telesne teže, 
višine in obsega pasu. Do preventivnega pregleda ste 
upravičeni vsakih 5 let, ogroženi za razvoj kroničnih 
bolezni pa vsako leto. Po opravljenem preventivnem 
pregledu pa se lahko udeležite različnih programov 
v zdravstvenovzgojnem centru zdravstvenega doma. 

od tega temeljne delavnice in 8 poglobljenih delavnic 
oz. individualnih svetovanj za vsakega udeleženca po 
končanem skupinskem delu.

ŽIVIM ZDRAVO

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega 
življenjskega sloga (zdrave prehrane, telesne dejavno-
sti, nekajenja, opuščanja tveganega/škodljivega pitja al-
kohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje 
in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih 
bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično 
boleznijo. Prav tako pridobijo motivacijo in podporo 
za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.

ZDRAVJE

ALI SEM FIT?

Udeleženci pridobijo informacije o nji-
hovi telesni pripravljenosti, prav tako se 
jim ponudi individualni nasvet za zdrav-
ju prijazno telesno dejavnost. Možnost 
boste imeli, da se preizkusite v novih te-
stih: 
 ■ izvedbo preizkusa hoje na 2 km ali
 ■ 6-minutni preizkus hoje ali
 ■ 2-minutni test stopanja na mestu ter
 ■ skladno z rezultatom in zdravstvenim 

stanjem udeleženca strokovnjaki sve-
tujejo o ustrezni telesni dejavnosti za 
krepitev zdravja.

DEJAVNIKI TVEGANJA (ZVIŠAN 
KRVNI TLAK, ZVIŠANE MAŠČOBE V 
KRVI, ZVIŠAN KRVNI SLADKOR)

Udeleženci pridobijo informacije o bi-
oloških dejavnikih tveganja (zvišan krvni tlak, zvišane 
maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor), o njihovem vplivu 
na nastanek kroničnih bolezni in o njihovi povezanosti z 
življenjskim slogom.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe s prisotni-
mi dejavniki tveganja za kronične bolezni in ogroženi za 
razvoj kroničnih bolezni ter kronični bolniki.

Časovni obseg: 1 srečanje, ki traja 90 minut in kratko, 
5-minutno individualno svetovanje. 

To so PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA, ki so 
pripravljeni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ).  

OPIS PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN SVETO-
VANJ ZA ZDRAVJE V ZDRAVSTVENOVZGOJ-
NIH CENTRIH 

Program svetovanja za zdravje obsega 12 vrst obravnav, 

Dostopno na: http://skupajzazdravje.nijz.si/sl/program-skupaj-za-

-zdravje/preventivni-pregled-za-preprecevanje-kronicnih-bolezni/ 
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ZDRAVJE

TEHNIKE SPROŠČANJA

Kratka  delavnica s časovnim obsegom 90 minut, kjer 
udeleženci pod strokovnim vodstvom diplomiranega fi-
zioterapevta ali diplomirane medicinske sestre osvojijo 
tri tehnike sproščanja, to so tehnike dihanja, postopno 
mišično sproščanje in vizualizacija pomirjujočega kraja. 
Na koncu pa vsak od udeležencev pridobi tudi knjižico z 
navodili za pravilo izvajanje vaj tudi doma.                           

POGLOBLJENE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAV-
NICE/ INDIVIDUALNA SVETOVANJA

To so predavanja delavniškega tipa, kjer udeleženci pro-
stovoljno in samoiniciativno prihajajo v naš zdravstve-
novzgojni center in skupaj raziskujemo in iščemo nači-
ne, kako izboljšati svoje navade in zdravje.  

ZDRAVO JEM – prehransko svetovanje                                                                                                   

O »zdravi prehrani« 
vsi vse vemo in veliko 
lahko preberemo. ALI 
JE VSE TO, KAR BE-
REMO IN SLIŠIMO, 
RESNICA? 

Na naših srečanjih pre-
verimo, kaj je resnično 
zdrava prehrana po 
priporočilih Nacional-

nega inštituta za javno zdravje, kaj so zdrava živila in 
kje nas kot potrošnike zavajajo, kaj pomeni obrok in kaj 
ritem prehranjevanja. Sestavljamo zdrave in enostavne 
jedilnike. Raziskujemo enote živil (količine) in še veliko 
zanimivih stvari, tudi kar posamezna skupina ali udele-
ženec  želi izvedeti. 

GIBAM SE

Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne 
pripravljenosti ter postopno po individualnem programu 
povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gi-
balne navade. Udeleženci pridobijo znanja in veščine za 
samostojno izvajanje telesne vadbe ter na podlagi meritev 
dobijo informacije o lastnem napredku v telesni dejavno-
sti, gibalnih navadah in telesni pripravljenosti. Udeležen-
ci skupaj s strokovnjakom naredijo dolgoročni načrt.

ZDRAVO HUJŠANJE        

Udeleženci prejmejo strokovno podporo in pomoč pri 
zdravem hujšanju, znanja in veščine za spreminjanje 
prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v 
procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega 
sloga.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregleda-
ne odrasle osebe, starejše od 19 let, z indeksom teles-
ne mase (ITM) 27,5 in dejavnikom tveganja za bolezen 
srca in ožilja, ter osebe z ITM nad 30.

Časovni obseg: 15 skupinskih srečanj, ki trajajo od 90 do 
120 minut, in 16 srečanj telesne vadbe, ki trajajo po 60 
minut. Tekom delavnice se udeleženci udeležijo 3 indi-
vidualnih posvetov z diplomirano medicinsko sestro, 3 
individualnih posvetov z diplomiranim fizioterapevtom 

ter 2–3 individualnih posvetov s psihologom. Delavnica 
vključuje tudi 3-kratno testiranje telesne pripravljenosti. 
Omenjenemu programu sledi vzdrževalni program s 3 
motivacijskimi srečanji, ki se izvedejo po 3 mesecih, po 
6 mesecih in po 12 mesecih od zadnjega srečanja.

PSIHOEDUKATIVNE DELAVNICE 

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, tesnobe in depresije, vzroke zanj ter 
načine obvladanja le-teh. Pridobijo znanja in veščine, s 
katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje po-
čutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli 
in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvi-
janje čustvenega zavedanja ipd.).

Vemo, da je stres eden največjih dejavnikov tveganja za 
nastanek bolezni sodobnega časa, zato želimo udeležen-
cem podati znanja in veščine, kako se spopadati z njim, 
in odpreti oči in srce, da v težkih situacijah nismo sami. 
Delavnice potekajo v štirih zaporednih srečanjih po 90 
minut. Svetovni dan zdravja, ki je vsako leto 7. aprila, je 
bil v lanskem letu namenjen ravno duševnemu zdravju.

INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE 
ZA OPUŠČANJE KAJENJA                      

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Ude-
leženci v skupinski delavnici za opuščanje kajenja in 
pri individualnem svetovanju spoznajo načine zmanj-
ševanja števila pokajenih cigaret, kako se pripraviti na 
opuščanje kajenja in kakšne težave bi pri tem lahko 
imeli, kako nadzorovati telesno težo in premagati stres, 
kako zaključiti kadilsko kariero in ostati nekadilec. Ude-
leženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo 
in pomoč pri opuščanju kajenja. Kadilci se lahko vklju-
čijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza. 

Vse zgoraj naštete programe izvajamo v zdravstve-
novzgojnem centru Zdravstvenega doma dr. Janeza 
Oražma Ribnica s strokovnim vodenjem. V centru smo 
zaposleni trije diplomirani fizioterapevti in dve diplo-
mirani medicinski sestri. V programe se lahko vključi 
vsak, ki ima opravljen preventivni pregled v ambulan-
ti družinske medicine ali pri osebnem zdravniku. Vsi 
navedeni programi, tako krajši kot daljši, se lahko 
ob zadostnem številu udeležencev izvajajo v občinah 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče, prav 
tako pa smo pripravljeni izvajati tudi kot promocijo 
zdravja na delovnem mestu za podjetja glede na raz-
položljive možnosti.

Informacije o preventivnih programih za zdravje so 
dostopne na: http://www.nijz.si/sl/opis-delavnic-in-

svetovanj-za-zdravje. 
Zdravstvenovzgojni center Zdravstvenega doma dr. 

Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica
Kontakt: 070 790 964 – Teja Arko, dipl. m. s., 

in 040 664 754 – Anka Debeljak, dipl. m. s.  
adebeljak.zdrib@gmail.com

zdravstvena.vzgoja@zdribnica.si
Zdravstvena postaja Loški Potok: tel. 837-00-46 – 

Jerneja Žagar, dipl. m. s.
jerneja.zagar@zdrib.si.
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SODELOVANJE V PROGRAMU SVIT JE MODRA ODLOČITEV

Ljubljana, 9. marec 2018 – Marec je mednarodni 
mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, 
mesec, ko opozarjamo na pomen preprečevanja in 
zgodnjega odkrivanja bolezni. Rak debelega čreve-
sa in danke je 3. najpogostejši rak pri ženskah in 4. 
najpogostejši pri moških. Program Svit je od začetka 
delovanja do danes pripomogel k zmanjšanju števila 
rakov na debelem črevesu in danki. 
Vsako leto za to obliko raka zboli okoli 1400 prebival-
cev Slovenije, več kot 700 jih umre, čeprav je rak na 
debelem črevesu in danki ena izmed redkih rakavih 
bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem. 
V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program 
presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih spre-
memb in raka na debelem črevesu in danki. Presejanje 
za raka debelega črevesa in danke pomeni iskanje in od-
krivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb pri 
navidezno zdravih odraslih s preprostimi preiskavami 
ali testi. Med zdravimi osebami odkrije tiste, pri katerih 
je velika verjetnost, da bi se iz odkritih sprememb razvil 
rak, ali že imajo začetno obliko raka. Zgodaj odkrita bo-
lezen se uspešno zdravi, z odkritjem predrakavih spre-
memb pa bolezen lahko celo preprečimo.

Program Svit prispeva k upadu novih primerov bo-
lezni
»Zaradi delovanja Programa Svit je bilo od leta 2009 
do sedaj odkritih več kot 2.600 primerov raka debelega 
črevesa in danke in pri 21.000 osebah je bil odstranjen 
napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za 
raka. Učinki Programa Svit so že vidni na populacijski 
ravni, saj Register raka od leta 2011 beleži upad novih 
primerov bolezni. 67–70 % raka, ki je bil odkrit v prvih 
treh presejalnih krogih Programa Svit, je bil odkrit v 
zgodnjem stadiju, ko bolniki niso potrebovali dodatnega 
onkološkega zdravljenja,« je povedala Dominika No-
vak Mlakar, vodja Programa Svit z NIJZ. 

Kaj je Program Svit?
Program Svit deluje od leta 2009 in je namenjen pre-
bivalcem v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno 
osnovno zdravstveno zavarovanje. Cilj Programa Svit, 
ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 
je pravočasno odkriti predrakave spremembe (adeno-
me) in raka na debelem črevesu in danki. Sodelovanje 
v Programu Svit krije Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, zato vabljenim ne predstavlja dodatnih 
stroškov.
Vsaka tretja oseba se na vabilo ne odzove

Odzivnost vabljenih v Program Svit je bila v letu 2017 
62,7-%. Žal se vsaka tretja oseba na vabilo v program 
ne odzove. V program se za 10 % slabše odzivajo moš-
ki, osebe z nižjo izobrazbo, samske in ovdovele osebe. 

Moški se slabše odzivajo v starosti od 50 do 59 let, med 
ženskami pa starejše od 70 let. 
K izboljšanju odzivnosti v presejalni program po-
membno doprinesejo zdravniki družinske medicine, 
referenčne diplomirane medicinske sestre, sestre v 
ambulanti družinskega zdravnika, patronažne sestre in 
sodelavci na Svitovih kontaktnih točkah v zdravstve-
nih domovih. 
Ena izmed zdravnic, ki svoje paciente zelo uspešno 
spodbuja k sodelovanju v programu, je prim. Jana 
Govc Eržen iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje. »Bol-
nike, ki se ne odzovejo v Program Svit, moramo povpra-
šati po razlogu za neodzivnost in jim ponuditi pomoč, če 
jo želijo sprejeti. Zdravnikom družinske medicine bolni-
ki zaupajo, skupaj s sodelavci v timu lahko pomembno 
pripomoremo k povečanju odzivnosti v Program Svit in 
s tem tudi k zmanjšanju obolevnosti,« je povedala.
Ker se zdravniki družinske medicine trudijo z različ-
nimi pristopi za motiviranje svojih pacientov, ki se v 
program ne odzovejo, smo skupaj z njihovimi pred-
stavniki na podlagi dobrih praks zasnovali protokol za 
enako in kakovostno obravnavo neodzivnikov v vseh 
ambulantah po Sloveniji. Tako želimo izbranim oseb-
nim zdravnikom predlagati najučinkovitejše enostav-
ne pristope in s tem prispevati k enotni obravnavi vseh 
vabljenih v program. 

Svitove kontaktne točke kot vir spodbude in doda-
tnih informacij
Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit 
nudijo tudi Svitove kontaktne točke v zdravstvenih 
domovih po vsej Sloveniji. Zdravstveni delavci na Svi-
tovih kontaktnih točkah odgovarjajo na vprašanja o 
Programu Svit, vabljenim pomagajo pri sodelovanju in 
jih ob morebitnih dilemah k njemu tudi spodbujajo. 
Pri svojem delu se trudijo prilagoditi okolju in ljudem, 
s katerimi delajo, in jim tako program čim bolj pribli-
žati. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo pomena pre-
ventive in izkoristijo ponujeno. Na Svitovih kontaktnih 
točkah, ki so vzpostavljene v zdravstvenih domovih in 
zdravstvenih postajah, smo vam strokovnjaki na voljo 
za vsa dodatna vprašanja, ki se vam porajajo o prese-
jalnem Programu Svit ali v primeru, kadar ne veste, kaj 
storiti z vabilom, ki ste ga prejeli po pošti. Na Svitove 
kontaktne točke se lahko obrnete tudi, če se vam poja-
vijo težave pri odvajanju, če opazite spremembe v blatu 
in ne veste, kaj storiti, ali če ste založili oziroma zavrgli 
komplet za odvzem vzorcev blata,« je povedala Urška 
Stepišnik iz ZD Celje. 
Za varovanje svojega zdravja lahko vsak izmed nas 
stori veliko: z redno telesno aktivnostjo, z zdravim 
načinom prehranjevanja, izogibanjem kajenju in pre-

ZDRAVJE
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PREVENTIVNI DAN V OBČINI LOŠKI POTOK
V četrtek, 14. 6. 2018, bo v naši občini potekal preven-
tivni SVITOV DOGODEK.

Predstavljen bo model debelega črevesja, s čimer se 
prispeva k večji ozaveščenosti občanov o pomembnosti 
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesju.

Na ta dan bo na ogled tudi reševalno vozilo in prikaza-
ni bodo temeljni postopki oživljanja.

O točni uri dogodka boste obveščeni preko radia Uni-
vox in izobešenih plakatov na oglasnih deskah.

Vabljeni!

Jerneja Žagar, dipl. med. sestra

komerni uporabi alkohola ter z ude-
leževanjem v preventivnih zdravstve-
nih programih. Zato ne pozabimo:

Sodelovanje v Programu Svit je 
modra odločitev, ki vam ali vašim 
bližnjim lahko reši življenje.
Za kakršnokoli vprašanje glede 
sodelovanja v Programu Svit se lahko 
obrnete na:
 ■ Svitovo kontaktno točko v vašem 

zdravstvenem domu:  ZD DR. 
JANEZA ORAŽMA RIBINCA,

 – Majnikova ulica 1, Ribnica: 
vsak torek med 13.30 in 14.30 v 
prostoru zdravstvenovzgojnega 
centra. Kontaktni osebi: Anka 
Debeljak, dipl. m. s., tel. 040 664 
754, in Teja Arko, dipl. m. s., tel. 
070 790 964.  E-pošta: adebeljak.
zdrib@gmail.com; zdravstvena.
vzgoja@zdribnica.si

 – Zdravstvena postaja Loški Potok: 
zjutraj od 7. do 8. ure. Kontaktna 
oseba: Renata Troha, dipl. m. 
s., patronaza.loski-potok@
zdribnica.si, tel. 040 557 859

 – Zdravstvena postaja Sodražica: 
zjutraj od 7. do 8. ure. Kontaktna 
oseba: Dominika Arko, viš. m. s., 
patronaza.sodrazica@zdribnica.
si, tel. 040 557 851

 – Zdravstvena postaja Velike Lašče: 
zjutraj od 7.00 do 8.30. Kontaktna 
oseba: Martina Bavdek, viš. m. s., 
martinabane@gmail.com, tel. 041 
963 746.

 ■ elektronski naslov svit@nijz.si ali

 ■ telefonsko številko 01/620 45 21.

Več o Programu Svit najdete na 
spletni strani www.program-svit.si.

Tjaša Jerman, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje

ZDRAVJE
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PREVIDNOST PRI DELU S TRAKTORJEM
Počasi se umika zimski čas, ko v kmetijstvu ne 
opravljamo del na njivah in travnikih, ker je to čas, 
ki je namenjen temu, da se zemlja in zelene rastline 
odpočijejo in pripravijo na novo rastno vegetacijo. S tem 
pa je pogojena tudi uporaba kmetijske mehanizacije za 
opravljanje različnih del. Žal se Slovenija uvršča po 
številu traktorskih nesreč v sam vrh Evrope. Res pa 
je tudi, da je Slovenija po podatkih druga država po 
številu traktorjev na obdelovalno površino. Za svojo 
varnost lahko največ naredite sami, saj je za 90 % vseh 
nesreč s trakatorji kriv človek.

Pred začetkom sezonskih del in ob povečanju števila 
traktorjev v prometu in na obdelovalnih površinah bi 
rad poudaril nekaj pomembnih predpisov in varno-
stnih napotkov, ki veljajo za voznike traktorjev:

 ■ Traktor mora imeti vgrajeno varnostno kabino ali 
varnostni lok (pogoj za registracijo).
 ■ Z enoosnimi traktorji (motokultivatorji, strižne ko-

silnice …) ne smemo biti udeleženec v prometu.
 ■ Pomembno je stanje podlage, po kateri vozimo, ki je 

lahko razmočena, suha, vlažna, rosna ali pa je na njej 
popolnoma suha trava, kar stabilnost traktorja še po-
sebej zmanjša in privede do njegove prevrnitve.
 ■ Vsa pogonska kolesa morajo biti enako obtežena, kar 

dosežemo s pravilnim pripenjanjem priključkov na 
sprednji in zadnji strani traktorja.

AKTUALNO

 ■ Dela z nezaščiteno kardansko gredjo se ne sme 
opravljati (nepoškodovana plastična zaščita pripeta 
z verižicama).
 ■ Nameščen trikotnik za označevanje počasnih vozil 

(traktor, ki ne presega 40 km/h).
 ■ Preden se kmetijsko vozilo vključi v promet na javni 

cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, indivi-
dualnega priključka, območja izvajanja del ali druge 
zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila 
zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Rumena rotacijska ali utripajoča luč se uporablja na traktorjih s 
traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja, enako tudi 
na traktorjih z nošenimi traktorskimi priključki, ki z zadnjim/
sprednjim robom segajo nazaj/naprej več kot 1,5 m.

Plastična zaščita na kardanski gredi ne sme biti poškodovana 
in mora biti pripeta z verižicami, in sicer na spodnjem delu na 
traktorju in na zadnjem delu na priključnem stroju.

Na traktorskem priključku ali priključku delovnega stroja ni do-
voljeno prevažati oseb.

 ■ Uporaba rumene rota-
cijske luči (kadar pri-
ključek presega širino 
traktorja ali je od zad-
njega/sprednjega roba 
traktorja oddaljen več 
kot 1,5 m) v drugih pri-
merih ni dovoljena.
 ■ Počasna vozila so 

dolžna ostalim udele-
žencem omogočiti var-
no in nemoteno prehi-
tevanje, če to ni mogoče 
in se za njimi nabere 5 
ali več vozil, se na pri-
mernem mestu izločijo.

 ■ Na traktorskem priključku ali priključku delovnega 
stroja ni dovoljeno prevažati oseb.
 ■ Luči in odsevniki so pri delu s traktorjem in kmetij-

skimi stroji zelo izpostavljeni, zato potrebujejo stro-
kovno oskrbo in redno kontrolo.

V traktorju pa je predpisana tudi obvezna oprema, in 
sicer varnostni trikotnik, prva pomoč za avtomobilis-
te in podložna zagozda (lesena, plastična, kovinska), s 
katero morate ob ustavitvi traktorja podložiti vsaj ene-
ga od kolotekov. Prav tako ste dolžni podložiti kolotek 
na priklopnikih, v izogib nekontroliranih premikov.

Glavni cilj zgoraj omenjenih napotkov in priporočil je, 
da se moramo po opravljenem delu domov vrniti ne le 
živi, pač pa tudi zdravi in nepoškodovani in brez po-
škodb strojev in našega delovišča.

Srečno in varno vožnjo!

Matej Zobec, inštruktor varnega dela s traktorjem
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

Kmetijska šola in biotehniška gimnazija 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev
Za nami je občni zbor, ki smo ga v društvu imeli v začetku marca. Pod lansko leto smo potegnili črto in ugotovili:  

V letu 2017 so bile realizirane vse naloge, ki smo si jih 
zadali in ki se tičejo rednega in dobrega poslovanja 
društva. Finančno stanje društva je pozitivno. Nosili 
smo prapor na zadnji poti naših članov in poslali če-
stitke za okrogle obletnice našim članom ter voščila ob 
božiču in novem letu vsem članom nad 80 let. Imeli 
smo tri sestanke upravnega in nadzornega odbora. Pri-
javili smo se na razpis Občine Loški Potok za finančna 
sredstva, ki smo jih tudi prejeli in koristno porabili. 

Organizirali smo šest izletov in pripravili tri razstave: 
»Rokodelski izdelki naših članov«, »Gobe naših krajev« 
in v decembru že tradicionalno razstavo »Župneki«.  

Vsakemu novorojenčku Loškega Potoka smo podari-
li par copatk, ki so jih starši prejeli na občini,  ko so 
oddali vlogo za enkratno denarno pomoč ob rojstvu 
novorojenca.  

Ob sredah, razen med šolskimi počitnicami, smo 
imeli v DSO Loški Potok delavnice ročnih del, ki so 
res dobro obiskane. Več kot 10-krat smo organizirali 
pohode po stezicah Loškega Potoka. 

Udeležili smo se občnih zborov DU Draga, DU 
Sodražica in PZDU Dolenjske in Bele krajine. Moram 
poudariti, da z vsemi res dobro sodelujemo in se 
vedno odzovemo na njihova vabila. Iz ZDUS-a smo 
prejeli prošnjo, da za vse nastopajoče na 17. Festivalu 
za tretje življenjsko obdobje, ki je oktobra potekal 
v Cankarjevem domu, izdelamo rože iz lesa. Na 
delavnico, ki smo jo organizirali, nas je prišlo sedem 
in ker so rože navdušile tudi nas in jih še naprej rade 
in z veseljem izdelujemo, smo postale Lesenke. V 
decembru smo rože iz lesa izdelale še za nastopajoče 
goste v hotelu Delfin v Izoli, prav tako šopek za 
direktorico hotela gospo Nino Golob. Tudi na občnem 
zboru je v počastitev 8. marca vsaka udeleženka prejela 
rožico, ki smo jo naredile Lesenke. 

Servietno tehniko, ki smo jo osvojile v letu 2016, smo 
lani prikazale in imele delavnico v DU Trebnje, DU 
Rakek in v DU Kočevje. 

V začetku oktobra nam je bilo na slavnostni prireditvi 
ob praznovanju občinskega praznika podeljeno pri-
znanje – listina Občine Loški Potok za velik doprinos 
k razvoju lokalne skupnosti na področju družbenega 
življenja.

Prav posebno pa se moram zahvaliti našim Povasen-
kam in dramski skupini pod vodstvom Fani Debeljak, 
ki so v letu 2017 nastopale, zapele oziroma zaigrale res 
velikokrat. In tudi na letošnjem občnem zboru so nam 
popestrile popoldan s petjem, pesmimi in skečem. 

Brez statistike seveda ne gre: v letu 2017, na dan 31. 12. 
2017, je imelo naše društvo 214 članov, 137 žensk in 77 
moških. V letu 2017 je v društvo pristopilo 10 novih 
članov, 7 (4 ženske in 3 moški)  članov  je umrlo.

Povabilu na občni zbor našega društva so se odzvali 
predstavniki DU Draga, DU Sodražica in podpredse-
dnik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraše-
vec ter Marija Golob, sekretarka komisije za šport pri 
PZDU. Pogrešali pa smo zopet našega župana in žal 
nam je, da nas in našega dela ne podpre tudi na tak 
način – s prisotnostjo in kakšno besedo podpore. 

To je bilo na kratko v letu 2017, sedaj pa smo že krepko 
zakorakali v leto 2018 in v društvu ne mirujemo:

DELAVNICA – RISANJE NA STEKLO
19. februarja smo imeli v DSO delavnico – risanje na 
steklo. Vodila jo je Sonja Drobnič iz DU Grosuplje, ki 
jo je vodila tudi decembra v Izoli na rokodelskih delav-
nicah Zveze društev upokojencev Slovenije. 

Število je bilo omejeno do največ 12 oseb in prav toliko 
nas je bilo.
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Sonja nam je pripravila vse potrebno za izdelavo ozi-
roma poslikavo dveh kozarcev, pripravila je svojo mini 
razstavo, pripravila gradivo in vsaka udeleženka je pre-
jela kar dve darilci – majhno stekleničko za začimbe ali 
zobotrebce in kamenček sreče, seveda ne smem poza-
biti na sladko malico. 

Super nam je šlo in bile smo navdušene nad svojimi 
izdelki. 

DELAVNICA IZDELAVE OGRLIC IZ PAPIRNIH 
SPONK TER KOLEDARJA
Kljub močnemu sneženju sem v ponedeljek, 26. fe-
bruarja, vodila delavnico izdelovanja ogrlic iz starega 
koledarja in papirnih sponk. Delavnica je potekala v 
prostorih DSO.  

Izdelava je čisto preprosta. Iz koledarja izrežeš trakove, 
jih oviješ okoli sponke, zlepiš in nastane čudovit izde-
lek. Ravno tako lahko trak oviješ in nanizaš na vrvico, 
dodaš perlico. Za izdelavo potrebuješ  samo škarje, le-
pilo, sponke, vrvico in perle.

RAZSTAVA ROKODELSKIH IZDELKOV NAŠIH 
ČLANOV
Vsako leto dan pred občnim zborom pripravimo 
razstavo rokodelskih izdelkov naših članic in članov, ki 
so jih izdelali v preteklem letu. Razstava je bila odprta 
od 3. 3. pa do 12. 3. 2018 v KTC-ju na Hribu. Z vese-
ljem vam pokažemo dela, ki so nastala tako na delav-
nicah ročnih del kot tudi doma. 

Nastali so res čudoviti izdelki, ki smo jih prikazali na 
rokodelski razstavi. 

Ker smo se letos na delavnicah ročnih del v januarju in 
februarju posvetili izdelavi ogrlic, smo le-te pokazali 
na razstavi. Prav tako so bili razstavljeni izdelki delav-
nice slikanja na steklo in tudi drugi izdelki – pletene 
košare, pletene kape in copatki, rešilje, slike in puzzle, 
ostrnica … Tudi Lesenke smo razstavile svoje izdelke – 
poročne šopke, namizne aranžmaje, šopke, slike, nare-
jene iz lesenih rož, ogrlice, narejene iz leskovega lesa ... 

Vsi razstavljeni izdelki so bili večinoma narejeni v zad-
njih treh mesecih.  

DELAVNICA – MUCKA IZ NOGAVIC 
V sredo, 21. marca, smo organizirali delavnico izdela-
ve mucke iz nogavic, ki jo je vodila Mirjana. Za delo 
smo potrebovali en par kratkih nogavic, volno in nit za 
šivanje, škarje in polnilo. Delavnica je bila dobro obi-
skana in končni izdelek je bila krasna pisana mucka. 
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DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN
 ■ Tudi v društvu smo obeležile in praznovale dan 

žena oziroma materinski dan. Dobile smo se pri 
Kapcu ter naše brbončice razvajale s super večer-
jo. Fani je poskrbela za smeh, prav tako sta Fani in 
Micka odigrali nekaj zabavnih skečev. Super je bilo.

Ker mesec marec ni tako daleč, ne bo nič narobe, da še 
enkrat razveselimo vse mamice, mame, žene, dekleta s 
pesmico Fani Debeljak: 

DAN ŽENA

Drage mame in žene,
ki danes praznujete,

naj bo dan s soncem obsijan,
obraz veder, nasmejan …

Naj se spomni dragi mož
in podari vam šopek rož,

četudi ni v navadi,
a smo obdarjeni radi.

Beseda hvala težko gre z jezika,
to srčno lepa je olika.

Ob šopku morda vizitka mala:
Tebi z ljubeznijo iz srca,

vedno moja ljubljena.
Morda še objem in poljub na lica,

to je izkaz ljubezni, ko se šika.
 ■ Na povabilo so naše Povasenke in Meta Buček ob 

materinskem dnevu nastopale in polepšale dan va-
rovankam in varovancem Doma starejših občanov 
Grosuplje, enote Loški Potok. 

 ■ Meta Buček  je predla-
gala čudovito idejo, ki 
smo jo Lesenke z vese-
ljem izpolnile. Naredile 
smo rože iz lesa ob ma-
terinskem dnevu tudi za 
vse zaposlene in mami-
ce varovancev Centra 
za usposabljanje, delo 
in varstvo Dolfk e Bo-
štjančič, Bivalno enoto 
Ribnica. Krasna izkuš-
nja, saj smo bile pova-
bljene tudi na njihovo 
prireditev ob materin-
skem dnevu. Lepo in 
čustveno je bilo!

Foto: Urška Kos, DSO

SMEH  NE ŠKODI: 

Policist ustavi upokojenca Toneta: "Gospod, ste kaj 
popili?" 

Upokojenec Tone : "Ne, nič." 

Policist: "Bova testirala: povejte abecedo nazaj!" 

Upokojenec Tone : "ž z v u t š s r p o n m l k j i h g f 
e d č c b a." 

Policist: "Neverjetno, jaz tega ne bi mogel niti tre-
zen." 

Upokojenec Tone: "Jaz tudi ne."

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva 
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Po dolgi, zasneženi zimi smo tudi v DSO Loški Potok 
komaj čakali na prvi pomladni mesec, sonce in tople 
dni. Pospravili smo zimsko dekoracijo in izdelali roži-
ce, ki krasijo mize v naši avli. 

Živimo v družbi, v kateri se 
prepletajo življenja pripadnikov 
različnih generacij. Za uspešno 
delovanje in sodelovanje vseh 
pripadnikov sta potrebna 
medgeneracijsko sodelovanje 
in solidarnost. Tega se v našem 
vrtcu zelo zavedamo.

Vanja Mihelič

V sredo, 4. 4. 2018, nas je obiskal najbolj priljubljen 
maček pri nas. MAČEK MURI.

Glasbeno-gledališko predstavo nam je zaigrala lutkov-
no-gledališka skupina iz Vrtca Kočevje. 

Omenjena skupina vsako leto pripravi predstavo za 
otroke iz njihovega vrtca in šole, letos pa smo jih ime-
li čast gostiti tudi pri nas. Pripravili so nam priredbo 
glasbene pravljice znanega avtorja Kajetana Koviča. 
Gre za pravljico o črnem mačku iz Mačjega mesta, o 
njegovi prijateljici Muci Maci, o mačjem razbojniku 
Čombeju in drugih mačkah iz Mačjega mesta. 

V prečudoviti predstavi, prepleteni s petjem, dobro voljo 
in smehom, smo spoznali prisrčno ozadje Mačjega mesta.

Tako kot je velika uspešnica znana slikanica Mačka 
Murija, je bila pravi biser tudi predstava, ki so nam jo 
pripravili.

Da so se ogrela in poskočno zaigrala naša srca, pa so pos-
krbeli nastopajoči, ki so nas obiskali v mesecu marcu. 
V sredini meseca nas je najprej razveselila folklorna 
skupina z Blok. Ob njihovem plesu in petju so tudi nas 
zasrbeli podplati. 
Ob materinskem dnevu konec meseca so nas obiskale 
domače ljudske pevke Povasenke. Pri petju starih ljud-
skih pesmi so se jim pridružili tudi nekateri stanovalci. 
Na koncu so z glasnim ploskom rok in igranjem na 
lesene žlice obudili še najbolj zaspano dušo v domu. 
Naslednji dan so nam dan popestrili še otroci iz vrtca 
Loški Potok, ki so nas raznežili s svojimi pesmicami.
Konec meseca smo okrasili dom z velikonočnimi ok-
raski in spekli orehovo potico, ki nas je s svojim vo-
njem popeljala v stare čase in domače hiše.

Urška Kos, dipl. del. ter.

RADOSTNO PRIČAKOVANJE POMLADI 
V DSO LOŠKI POTOK

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z DSO

GLASBENO-GLEDALIŠKA PREDSTAVA MAČEK MURI

LOKALNE PRIREDITVE

Še en dogodek, ki bo v našem vrtcu zapisan v veliko 
Mačjo knjigo.

Vanja Mihelič

Foto: Andreja Bartol
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V četrtek, 22. 3. 2018, je v dvorani osnovne šole potekala 
prireditev z naslovom »Pozdrav pomladi«, na kateri so 
se predstavili vsi otroci iz vrtca skupaj z vzgojiteljicami.

PRIREDITEV »POZDRAV POMLADI«

LOKALNE PRIREDITVE

V uri skupnega druženja smo spoznali, da otroški svet 
ni nikoli dolgočasen in ne pozna meja.

Prireditev s številnimi obiskovalci je bila napolnjena z 
glasbo, dramatizacijo, deklamacijo, petjem in plesom. 

Strokovne delavke smo ponovno dobile potrditev, da 
delamo dobro. Zavedamo se, da je vzgoja otrok najple-
menitejši poklic na svetu, in lepo je, ko vidimo, da star-
ši cenijo naše delo in z nami sodelujejo.

Ponovno smo dokazali, da je vrtec prostor, ki izraža 
in ustvarja kulturo. Razšli smo se zadovoljni in polni 
lepih vtisov.
Ponosni. Veseli. Počaščeni. Hvala!

Vanja Mihelič
Foto: Andreja Bartol
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PRAZNOVANJE PRAZNIKOV
Jezusovo vstajenje. Nekdaj so v postnem času organizi-
rali različne dogodke, s katerimi so nepismenim ljudem 
ponazorili svetopisemsko besedilo. Uporabljali so tudi 
posebne postne prte, s katerimi so zagrinjali oltarje in 
prekrili oltarno okrasje. Na prtih upodobljeno Jezuso-
vo trpljenje je ljudem dalo priložnost za poglobljeno 
razmišljanje. Prvič so ta obred ponovno uvedli letos na 
Brezjah na pepelnično sredo. Postni prt je naslikala ru-
ska akademska slikarka Maša Bersan Mašuk. 
Postne prte so kasneje zamenjali križevi poti s 14 posta-
jami. Iz časa janzenizma (na Slovenskem v 18. stoletju) 
sta v ribniški dekaniji, na Železnici in v Nemški vasi, 
ohranjena dva primerka križevega pota, ki je nekoliko 
drugačen od večine drugih (ne prikazuje Jezusovih pad-
cev, srečanja z žalostno Materjo Božjo in Marije Mag-
dalene). V postnem času so uprizarjali tudi pasijonske 
igre, s katerimi so predstavljali Jezusovo trpljenje. Po 
reformaciji so pričeli križev pot postavljati tudi v obliki 
zidanih postaj na poti k cerkvi, med katerimi je najlepši 
v Šmarjah pri Jelšah. 
Znani so bili tudi različni obredi, na primer oglejski, s 
katerim so iz cerkve izgnali Alelujo. Ta, ki jo je pred-
stavljala mlada, lepa ženska, ni imela v postnem času v 
cerkvi kaj iskati. 
Cvetna nedelja izhaja iz slovesnega prihoda Jezusa v 
Jeruzalem, ki so ga ljudje veselo pozdravljali z zelenjem, 
palmovimi listi, oljčnimi vejicami, kar je bilo pri roki … 
Jezus je prijezdil na osličku skozi ovčja vrata, ki so jih 
muslimani po zavzetju Jeruzalema zazidali in pred njih 
postavili še pokopališče, preko katerega ne prerok ne 
vojak nista smela iti. V spomin na ta dan pripravljamo 
butare, pušeljne, ljubenske potice, prekmurski presmec 
… v Sloveniji imamo številne oblike in poimenovanja 
cvetnonedeljskih butaric. V butari so morale biti vejice 
sedmih lesov, ki so jih potem uporabili za različne namene, 
za kropljenje ob smrti, za blagoslov doma, hleva, njive 
… Okrašene so bile s pisanimi trakovi, jabolki, suhim 
sadjem, ponekod tudi pomarančami, ki smo jih imeli za 
modernejši dodatek, a v krajih, kjer pomaranče zorijo, 
simbolizirajo gobo, napojeno s kisom, ki jo je vojak 
podal Jezusu na križu. Značilne ljubljanske butarice 
so nastale konec 19. stoletja; lesov in drugih sestavin 
niso vključevale, 
saj v mestu ni 
bilo kmetov, da 
bi blagoslovili 
živino, polja 
ipd. Z butaro iz 
prejšnjega leta so 
na veliko soboto 
zjutraj kadili 
po hiši. Znani 
so tudi obredi 
»strašenja boga« 
na veliki petek, 
ko se z zvonovi 
ni smelo zvoniti. V Ribnici so ta običaj obudili ponovno 
lani in zanj uporabili veliko ragljo. 

Predavanje gospoda Antona Berčana, ribniškega žu-
pnika in dekana, smo poslušali v Kulturno-turističnem 
centru v velikem tednu pred veliko nočjo, v torek, 27. 
marca 2018. Hvaležni smo za poglobljen vpogled v pra-
znovanje in simbole obredja velike noči. Pričujoči zapis 
je povzetek poudarkov iz slikovitega predavanja.
Sedanji slovenski izraz »praznik« bi po mnenju g. Ber-
čana lahko lepše imenovali po starejšem izrazu »sve-
tek«, ki že z imenom ponazarja svetost, posebnost dne-
va, medtem ko se pri »prazniku«, čeprav je prazničen, 
nehote prikrade tudi kakšen drug pomen. Če ima svetek 
ali praznik samo zunanji izraz brez notranjega pomena, 
potem je hitro »prazen«. 
V krščanstvu se je leto ravnalo po dveh največjih pra-
znovanjih, božičnem in velikonočnem, po praznovanju 
Jezusovega rojstva in Jezusove smrti na križu in vstaje-
nju. Čeprav v svetem pismu datum Jezusovega rojstva 
ni opisan, ga praznujemo 25. decembra, ko je tudi zim-
ski solsticij, ki ga povezujemo z zmago sonca nad temo, 
dobrim nad zlim. 
Za razliko od božiča pa je datum velike noči, ki ima iz-
vor v zgodnjem judovstvu, premakljiv in se vsako leto 
določa sproti. Izračuna se na podlagi prve pomladanske 
lune, ker je bil takrat izhod Judov iz Egipta. Izkaže se, da 
s preprostim prištevanjem 40 dni posta ne pridemo do 
pravega datuma, treba je odšteti še vse nedelje ter upo-
števati, da se post konča z večernico na veliki četrtek. 
Postni čas pred veliko nočjo pomeni pripravo na pra-
znovanje velike noči, tako kot je to advent pred božičem. 
V krščanstvu je tovrstnih postnih priprav še razmeroma 
malo v primerjavi z drugimi religijami, na primer pra-
voslavno.
Včasih je bil praznik bolj kot danes nekaj posebnega in 
da so to bolje izpostavili, so v času posta iz kuhinj umak-
nili vse, kar je dišalo po masti; s tem so tudi prihranili 
najboljše jedi za praznovanje. 
Postni čas se začenja s pepelnico, ko simbolika pepela 
spominja na minljivost – »Pomni, človek, da si prah 
in da se v prah povrneš.« Spokornost v postnem času 
pomeni odložiti s sebe vso navlako in se pripraviti na 
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Letošnja veliko-
nočna razstava je 
bila peta po vrsti. 
Potoške vasi so 
pripravile veliko-
nočne aranžmaje 
z zelenjem – pu-
šeljni, butaricami, 
pirhi, pecivom v 
obliki velikonoč-
nih simbolov, ko-
šarice in gnezda, 

pri čemer so se še posebej potrudile z novimi izvirnimi 
idejami. Kot vsako leto je sodeloval tudi potoški vrtec z 
domiselnimi izdelki, letos prvič pa smo povabili k so-
delovanju tudi Rib'nške kvačkar'ce, ki so se predstavile 
z velikonočnimi kvačkarijami. 
Velikonočna razstava je letos vključevala tudi nabožne 
slike, ki so nekdaj krasile domove in pri katerih so mo-
lili, kot so »Presveto srce Jezusovo in Marijino«, »Jezus 
moli v vrtu Gretsemani«, »Marijino življenje«, »Angel 
varuh« ipd., ter svete podobice, ki jih je bilo na ogled 
okoli 200. Ob razstavi je bila pripravljena tudi zložen-
ka, ki jo tu na kratko povzemamo.
Podobica, po potoško pildek, imenujemo sliko majhne-
ga formata z nabožnim motivom in besedilom, ki je 
tiskana ali slikana na papirju, pergamentu ali tekstilu 
in je v obliki enega listka ali zloženke. 
Na Slovenskem so se podobice uveljavile v 18., 19. in prvi 
polovici 20. stoletja. Gre za pojav t. i. »množične umetno-
sti, ki je bila namenjena vsem družbenim slojem.« 
Tematsko podobice lahko razdelimo na svetniške, romar-
ske in spominske ob različnih življenjskih dogodkih, kot 
so krst, nova maša, smrt, poznamo pa tudi podobice ra-
znih bratovščin. Najstarejše podobice, ki jih hrani Muzej 
krščanstva v Stični, so v tehniki bakroreza iz 17. stoletja. 
Dragocene pa so tudi ročno pobarvane podobice in po-
dobice, ki imajo pripise nekdanjih lastnikov. 
Podobice so ljudje hranili v molitvenikih, obešali so jih 
na stene, jih lepili na notranje dele pokrovov skrinj ali 
vrat omar; po ljudskem verovanju so namreč varovale 
pred boleznimi in nesrečami. 
Manjše in večje zbirke so se prenašale iz roda v rod. 
Tako je bilo tudi v Loškem Potoku, kjer posamezniki še 
hranijo podobice, ki so jih prejeli od svojih sorodnikov, 

Zbrani potoški pildki so bili izdani oz. uporabljeni za 
različne namene in ob različnih priložnostih: v spo-
min, s posvetilom (prijateljici, iz leta 1897, ob odhodu 
k vojakom iz 1915), spomin na sv. birmo, ob 300-le-
tnici cerkve v Loškem Potoku, srečanja bolnikov in 
starejših, devetdnevnica, misijoni, sprejem v Marijino 
družbo ali v Marijin vrtec, dekanijski kongres, spre-
jem v družbo sv. Mohorja, duhovniki novomašniki 
in obletnice posvetitev – srebrna, zlata, biserna, zve-
za spravnega rožnega venca, obletnice smrti svetnikov 
in duhovnikov, obnovitvena dela v cerkvi, potrdilo o 
opravljeni spovedi in prejemu sv. obhajila, redovniš-
ke zaobljube in obletnice zaobljub, romarske cerkve 
doma in po svetu, spravna pobožnost devetih prvih 
petkov, prošnje in molitve, blagoslov temeljnega kam-
na za novo cerkev. 

Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok

VELIKONOČNA RAZSTAVA 2018

Rokodelskih novicah. Velikonočni žegen predstavlja 
blagoslov družine. Jedel se je po vstajenjski procesiji, ki je 
potekala bodisi zvečer ali zjutraj. V velikonočnem žegnu 
morajo biti hren (štiri korenine hrena predstavljajo 
štiri žeblje), pet rdečih pirhov, ki predstavljajo pet 
Kristusovih ran (na nogah in rokah ter srcu), suho 
meso, ki predstavlja telo. Rdeči pirhi predstavljajo tudi 
kaplje krvi, jajčna lupina pa grob, ki se odpre za novo 
življenje. Hrana je bila vedno pomemben del religije, 
bodisi kot daritev ali kot obredno uživanje, zbiranje ob 
hrani in obredih pa je bilo pomemben del povezovanja 
družine, kar je še danes.  

Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok

Na veliko soboto se je neslo k žegnu. Običaje na cvetno 
nedeljo je lepo opisal Janez Jalen v Ovčarju Marku, 
opis velikonočnega žegna pa Fran Saleški Finžgar v 

starih mam ali tet. Za letošnjo velikonočno razstavo 
predstavljamo primere iz tovrstnih zbirk. Najstarejša 
podobica, ki ima natisnjeno letnico, je iz leta 1866. Na 
njej je Jezušček s tremi angelci in latinski napis, v pre-
vodu: In Jezus je v modrosti, rasti in milosti pri Bogu 
in pri ljudeh. (Luc 2,52)
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RIBNIŠKI PASIJON 2018: BODITE POGUMNI!
vstal iz groba in 
se prikazal veliko 
učencem. Dal jim 
je obljubo, da jih 
ne bo pustil same, 
ampak jim bo pos-
lal sv. Duha. Zbrali 
so pogum, da so 
lahko šli v svet in 
oznanjali evange-
lij. Njihov resnič-
ni pogum je bil v 
tem, da se niso več bali za svoja življenja, ampak so čutili 
dolžnost, da to sporočijo vsem ljudem ne glede na to, 
kako jih bodo ljudje sprejeli ali kaj bodo z njimi naredili. 
Čeprav so ljudje zaradi pomanjkanja vere mnoge izmed 
Jezusovih apostolov in učencev umorili, je ta blagovest 
prispela na vse konce sveta. Zapisana je v Svetem pismu 
zato, da bi imel vsak človek možnost sprejeti vero v Je-
zusa, Božjega sina in Odrešenika. 
Jezus nas je naučil 
molitev »Oče 
naš«. V tej molitvi 
med drugim 
izrekamo tudi 
besede »… zgodi 
se Tvoja volja 
…«. Te besede so 
znamenje velikega 
poguma in vere. 
S temi besedami 
izražamo, da 
zaupamo v Božji načrt, da verjamemo, kakor je v 
dneh velike stiske veroval Job, da Bog najbolje ve, kaj 
je dobro za nas. Tudi, če zelo boli. Tudi, če smo mi ali 
naši najbližji deležni zaničevanja, nasilja, zlorab, nesreč, 
bolezni, smrti, izdajstva, zapuščenosti, osamljenosti ali 
drugih oblik trpljenja. To je izredno težko prenašati. 
Takrat je običajen človeški odziv, da se hočemo temu 
trpljenju za vsako ceno izogniti. Ko imaš strto srce, je 
težko, marsikomu celo nemogoče reči Bogu »… zgodi 
se Tvoja volja …«. Rešitev pa je ravno v tem. Takšno 
ravnanje pa ima pravo težo takrat, ko ni znamenje naše 
vdaje, ampak kadar imamo možnost upirati se bolečim 
okoliščinam, vendar tega namenoma ne naredimo. To 
ne pomeni, da nič ne ukrepamo, da postanemo apatični 
in vse prepustimo Bogu. Pomeni pa, da postanemo 
krotki, ponižni in čuječi, kakor je bil Jezus, in da svoje 
aktivnosti usmerimo v sodelovanje z Božjim načrtom. 
Ko se zavestno odpovemo maščevanju in prepustimo 
Bogu, da On uredi tako, kakor je prav. Ker Bog najbolje 
ve, kaj je dobro za nas in za naše odrešenje. To so vedeli 
tudi Jezus, njegovi apostoli in učenci. Zberimo pogum 
in jim sledimo.
Bodite pogumni in ob naslednji uprizoritvi obiščite Rib-
niški pasijon tudi vi, da bomo skupaj oznanjali veselo 
novico!

Rok Osojnik
Foto: Matjaž Maležič

Letos je že dvanajsto leto zapored potekal Ribniški pa-
sijon. To je gledališko-glasbena uprizoritev trpljenja Je-
zusa Kristusa, ki je največji kulturni projekt ribniške do-
line. Sodeluje približno dvesto prostovoljcev iz širšega 
ribniško-kočevskega območja. Člani letošnje pasijonske 
družine smo iz župnij Bloke, Dobrepolje, Dolenja vas, 
Fara Kostel, Kočevje, Ljubljana - Zadobrova, Ljubljana - 
Žale, Ribnica, Sodražica, Stara Cerkev, Sveti Gregor, Št. 
Jurij in Velike Lašče. 

Poleg svoje 
izvirnosti, ne-
p o s r e d n e g a 
stika z gledalci 
in čudovite-
ga ambienta 
preoblikovane 
športne dvora-
ne je Ribniški 
pasijon prepo-
znaven tudi po 
svoji glasbi, saj 
je eden redkih 

pasijonov v Evropi, v katerem se v živo izvaja avtorska 
rock glasba. No voljo je tudi album z izborom dvanajstih 
avtorskih pesmi Ribniškega pasijona. Naslov CD-ja je 
»Z ognjem duha«.
V velikonočnem času so bile štiri uprizoritve Ribniške-
ga pasijona v športnih dvoranah v Kočevju, Ribnici, 
Grosupljem in Škofji Loki. Ogled uprizoritev je brezpla-
čen, gledalcem pa je na voljo tudi prigrizek.
Naslov letošnjega Ribniškega pasijona je »Bodite pogu-

mni!«. S tem 
s p o r o č i l o m 
smo želeli gle-
dalcem predsta-
viti pogum, ki 
so ga morali Je-
zusovi apostoli 
in učenci zbrati, 
da so šli širom 
po deželah sve-
ta in oznanjali 
evangelij. Ta 

vesela novica je, da je Bog ljudem podaril svojega sina Je-
zusa z namenom, da bi vsi ljudje sprejeli njegov nauk, ga 
sprejeli za Odrešenika in bili po Božjem usmiljenju delež-
ni zveličanja. Večina ljudi pa te resnice noče sprejeti. Tako 
je bilo pred 2000 leti in podobno se dogaja tudi danes. 
Jezus je pokazal nadčloveški pogum v vrtu Getsemani. 
Vedel je, kaj ga čaka. Vedel je, da je on luč, ki je tema ne 
more sprejeti. Vedel je, da če zrno umre, obrodi obilo 
sadu. V mukah in agoniji je v molitvi sprejel odločitev, 
da naj se zgodi Očetova volja. Sprejel je Božji načrt, tudi 
za ceno svojega lastnega življenja. Ko so ga veliki duhov-
niki zasliševali in vprašali, ali je on res Božji sin, je zbral 
pogum in rekel: »Jaz sem!« 
Ko so Jezusa obsodili na smrt, ga zverinsko mučili in 
nato umorili, so se Jezusovi apostoli in učenci zbali za 
svoja življenja in se poskrili. Jezus je tretji dan po smrti 
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PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
V občini Loški Potok deluje kar nekaj društev. Društve-
na dejavnost je obstajala že v prejšnjem stoletju, saj so 
delovala gasilska, politična, upokojenska, mladinska in 
še kakšna druga društva. V novejšem času so se pojavi-
la nova, med drugim tudi športna. Ena izmed prioritet 
društev je ZDRUŽEVANJE OBČANOV. 

V naši občini sta dve upokojenski društvi – potoško in 
dragarsko. Za majhno občino je to zanimivost, vendar 
je utemeljena preteklost, ki se nadaljuje.

Vsako obstoječe društvo, katerokoli, ima natančno iz-
delan letni program dela. Člani se trudijo, da je tudi 
realiziran. Na osnovi programa letno društva finančno 
podpre občina. V DU Draga imamo program na špor-
tnem in kulturnem področju. Letos se bomo potrudili, 
da bi nekoliko popestrili in razširili športne dejavnosti. 
V kulturnem delu že dolgo let poskrbimo za razstave, 
ki so največkrat podkrepljene s kulturnim programom. 

da so bili tudi to lepi časi. Mladina in otroci so uži-
vali v zimskih radostih na vaških sankališčih in smu-
čiščih. Največje veselje je bilo kajpak na spluženih va-
ških klancih, kjer je »letelo« tudi na čevljih. Mladina je 
znala za »dričkanje« izkoristiti vaške večere. V razvoj 
smučanja smo bili na kratko popeljani prav od Valva-
sorjevega opisa pa do OI v J. Koreji.

Velik povezovalni del celotne prireditve smo z zimsko 
vsebino zapetih pesmi popestrili »BINKLARJI«. V le-
tošnji zimi še kako lepo zadoni pesem T. Rusa – »Čas 
bi zavrtel nazaj«.  

Letošnji SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK smo 
obeležili 10. februarja. Prireditev je bila v Domu kraja-
nov Podpreska. V prvem delu, ki smo ga poimenovali 
LITERARNI DEL, so predstavljali rdečo nit F. PRE-
ŠEREN, KULTURA NASPLOH in F. MILČINSKI. V 
drugem delu, ki je bil posvečen kulturni dediščini, smo 
imeli prikaz zime nekoč s starimi sankaškimi in smu-
čarskimi rekviziti. 

Literarni del so prevzele članice KŠD Draga. Na enkra-
ten, izviren, šaljiv način in večinoma v domačem nare-
čju je bil izpeljan prikaz » BUTALCEV« Frana Milčin-
skega. To niso bili skeči, bili so kratko zaigrani prirejeni 
prizori, nadvse duhoviti. Opozorili so nas, da dnevno 
živimo nekaj »butalskega« življenja, in to je pestrost 
vsakdana, ki se ga ne zavedamo ali pa se ga nočemo.

Razstava starih sani, smuči in opreme nasploh nas je 
popeljala v čas, ki je neponovljiv. Nostalgija nam pove, 

Dvorano doma so napolnili domačini in naši gostje iz 
DU Loški Potok in DU Sodražica. Ob koncu tedna se v 
našo dolino vrne precej domačinov. Tu imajo urejene 
domove, nekateri še svojce in taka oblika prireditev, ki 
je parkrat letno, nas zbližuje in druži. To je priložnost, 
da se poveselimo in ob koncu vprašamo, kdaj se spet 
dobimo. Nekdaj priljubljene veselice in podobne pri-
reditve so odpadle. Tu ima svojo zaslugo tudi uradna 
birokracija, ki se ne ustavi. 

Sicer pa v tej lepi dolini ni gostinskega lokala, ni pošte, 
ni trgovine, ni pekarne, zapirata se izobraževalni enoti 
šole in vrtca. Kaj nam res nič več ne pripada? Smo tudi 
sami kaj krivi? Ostajajo pa nam poslovilna vežica in 
odprta vrata na pokopališča. Na žalost je tudi to del 
kulture, kulture, ki nas pelje daleč nazaj …

Kot nalašč je s prireditvijo sovpadala pustna sobota. 
Ob koncu prireditve so v dvorano priplesale male in 
velike maškare. Prerokovale so, cingljale, pele in ple-
sale, zime in mraza pa jim ni uspelo ugnati. Pokazale 
so se nam v različnih zanimivih likih. Staremu običaju 
je dal njihov nastop prijeten poudarek. Nič ne sme v 
pozabo!

Za DU Draga in KŠD Draga 
Irena Klepac

Foto: Vesna Mikolič
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KULTURA

VOKALNA SKUPINA POTOŠKI FANTJE – RETROSPEKTIVA 
NAŠEGA DELOVANJA

večji del spomladanskih vaj, a trud je bil poplačan, saj 
je vse potekalo brez težav in kar je najpomembneje, 
napolnili smo cerkev in poslušalcem popestrili večer. 
Nismo pa jim zapeli le mi, temveč smo povabili tudi 
goste. Družbo sta nam delala dekliški pevski zbor Ave 
verum in kvartet Zvon. Da pa je bil koncert sklenjen na 
najlepši možen način, smo zapeli vsi zbori in poslušalci 
skupaj.

Le dobra dva meseca kasneje, 29. julija, pa je za našo 
umetniško vodjo napočil še kako težko pričakovan 
dan. To je bil dan njene poroke, na katerem nismo 
smeli manjkati niti njeni Potoški fantje. Mladoporo-
čencema smo skupaj s PZ Ave verum najprej zapeli v 
cerkvi, takoj zatem pa se oglasili s harmoniko, vriskom 
in pesmijo, ki je ugasnila šele v zgodnjih jutranjih 
urah. Vsekakor je bila to neponovljiva izkušnja za vse 
nas, v spominih pa nam bo ostala kot ˝taprava potoška 
ohcet˝. 

V naših krajih je prepevanje priljubljeno že vrsto let. 
To dokazuje že dejstvo, da je velik delež ljudi v Loškem 
Potoku sodeloval in še sodeluje v pevskem zboru. Med 
drugim v to skupino spadamo tudi mi – Potoški fantje. 
Ustanovitev naše vokalne zasedbe sega v jesenske dni 
leta 2012. Od skromnih začetkov smo skozi minula 
leta pridobili že veliko izkušenj in znanja. Letos mi-
neva že šesto leto našega delovanja in v tem obdobju 
se je naš sestav tudi nekoliko zamenjal. Nekaj fantov je 
odšlo in kmalu so jih nadomestili novi. Sedaj skupino 
sestavlja osem pevcev: Darko Lavrič, Leon Ruparčič, 
Luka Kordiš, Anže Janežič, Miha Rojec, Aljaž Kordiš, 
Sašo Lavrič in Nejc Drobnič, naše petje pa bi bila po-
polna polomija, če nas ne bi skozi vsa leta vodila, pou-
čevala ter nas spravljala v red umetniška vodja Mojca 
Troha. V naš repertoar spadajo predvsem slovenske 
pesmi, bodisi ljudske, umetne ali cerkvene, tu in tam 
pa zapojemo tudi kakšno, ki prihaja izven slovenskih 
meja.

Minulo leto 2017 je bilo za nas pestro, včasih tudi na-
porno, a vendar ob koncu zelo uspešno. Vaje so pote-
kale kot vsa leta poprej – vsak petek zvečer. Kot že od 
samega začetka smo tudi v letu 2017 ljudem od blizu 
in daleč popestrili razne obletnice, rojstne dneve ter 
nastopali na raznih koncertih. V posebno lepem spo-
minu nam bodo ostali nastop na 40. srečanju pevskih 
zborov Zahodne Dolenjske pa tudi nastopa na srečanju 
gasilk članic Regije Ljubljana II v Podpreski in občnem 
zboru PGD Babno Polje. Prav poseben čar je bilo peti 
tudi na 10. jubilejni razstavi jaslic v skritih kotičkih 
Gradeža. Pa vendar si bomo to leto najbolj zapomnili 
po dogodkih, ki so nam sprva povzročali največ skrbi, 
a so nas na koncu najbolj razveselili. 

Eden izmed njih je zagotovo naš drugi samostojni 
koncert. Organizirali smo ga meseca maja v cerkvici 
sv. Florjana v Retjah. Za izvedbo le-tega smo namenili 

Kmalu je na vrata potrkal september in kakor se za šo-
larje prične novo šolsko leto, tako tudi mi začnemo z 
vajami po poletnem predahu. Navadno smo na vajah 
prisotni vsi, včasih pa se zgodi, da kdo zaradi drugih 
obveznosti manjka ali pa vaje odpadejo iz drugih ra-
zlogov. Da nadomestimo zamujene vaje in izpeljemo 
še celo kakšno več, se vsako leto odpravimo na inten-
zivne vikend pevske vaje. Tako smo se v začetku no-
vembra odpravili v Spodnje Tinsko, nedaleč od Pod-
četrtka, kjer smo skupaj preživeli vikend v počitniški 
hiši. Največ časa smo seveda posvetili pevskim vajam. 
Ker smo se pridno držali urnika, je bil napredek več 
kot očiten. Obenem smo si vzeli čas tudi za druženje 
ter dobro hrano in pijačo. Večerne ure smo si krajšali z 
igranjem družabnih iger, petjem ob kitari in harmoni-
ki, da o vinski kleti sploh ne govorimo ... Skratka, bili 
smo pridni in se ob tem še neizmerno zabavali. 
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Šlinsce

KULTURA

PO PATUOŠKU

Zaključek leta smo okronali z nastopom na že tradici-
onalnem božično-novoletnem koncertu v potoški šol-
ski telovadnici. Tu smo se širši javnosti predstavile vse 
vokalne zasedbe naše občine. Koncert smo s slovensko 
himno otvorili prav mi, nato pa zapeli še dve pesmi. 
Večer je bil krasen, zaključili pa smo vsi zbori skupaj z 
nepogrešljivo pesmijo Sveta noč.

Leto 2017 se je hitro poslovilo in v novo leto stopa-
mo z odločnimi koraki. Kar nekaj časa smo sanjarili 
o ustanovitvi lastnega društva in v šestem letu delo-
vanja se končno počutimo dovolj sposobni, da ta izziv 
sprejmemo. Februarja smo tako ustanovili društvo z 
nazivom Kulturno-umetniško društvo Loški Potok – 
Potoški fantje. 

Za nami je tudi naš prvi letošnji nastop. Ob prazniku 
Marijinega oznanjenja smo v cerkvi sv. Lenarta, skupaj 
z ostalimi potoškimi zbori, prepevali pesmi v čast Ma-
riji, vsem materam in očetom pa tudi dekletom. 

Šlinsce – vezalke.

Hoditi po šlinscah in hoditi k nogam – iti peš.

Ilustracija: Peter Polončič Ruparčič

Optimistično ter polni volje in elana zremo naprej. Na-
črtujemo že naš tretji samostojni koncert, ki bo predvi-
doma meseca novembra.

Skozi vsa leta delovanja vokalne zasedbe Potoški fan-
tje se je veliko stvari spremenilo, a le ena ostaja enaka. 
To je naš poglavitni cilj. Osrečevati sebe in ljudi okoli 
nas s tistim, kar počnemo najraje – z druženjem in s 
petjem!

Aljaž Kordiš
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BOJ ZA SLOVENSTVO V DRAGARSKI DOLINI

Dopisi: Iz Drage, 14. marca 1899: „Slov. narod je 
že večkrat poročal o neznosnih razmerah v Dragi 
kočevskega okraja, katere postajajo dan za dnevom 
občutljiveje. Ožigosal se je „neumorno delavni" Eiselt, 
voditelj nemške stranke, napadal »vrli narodni učitelj" 
g. Otmar Herbst, „musterlehrer", kakor ga navadno 
imenujejo gospod okrajni glavar, a vsi ti dopisi in razne 
pritožbe so bile zaman, glas vpijočega v puščavi. Še 
danes zastopata svoji častni mesti vsak na jednem konci 
doline, še danes vihtita polna navdušenja v svoji sveti 
jezi ognjevite meče proti Slovencem, kakor bi bili jima 
za ponemčenje Drage od Wolfa in „Schönererjanskih" 
rogoviležev tisočaki zagotovljeni. 

Po gostilnah in privatnih hišah se marljivo goji gromo-
viti „Heilo", obirajo Slovani, napiva germanski zaved-
nosti, prav kakor v nemškem Berolinu. Po mnenji teh 
dveh gospodov je v Dragi vse „urdeutsch". Gorje ti, če 
jima oporekaš, napadla te bodeta z neslanimi budalas-
timi trditvami, katere mora vsakdo, ki objektivno sodi 
in pozna krajevne razmere, odločno pobijati. Faktum je, 
in ne da se tajiti, da so razen nekaj izjem vse družine 
izključno slovenske; oče Hrvat, mati Slovenka, seveda, 
vsi ti so vzrastli na nemških tleh. Kaj počenja gosp. Eiselt 
po gostilnah! Njegovi prepiri in skrajno žaljivi napadi na 
Slovence so že obče znani in obujajo največjo ogorčenost. 
Če se ta zdražljivi človek ne spravi iz naše doline, prisi-
ljeni bomo knezu Auerspergu poslati spomenico, v koji 
se bo marsikaj obelodanilo in katera knezu gotovo ne bo 
v čast in ponos. Že pretečeno leto se je vložila na deželni 
zbor peticija za priklopljenje Drage k okrajni sodniji v 
Ribnici. S to pridobitvijo bi občina gotovo veliko dosegla 
v gmotnem in narodnem oziru. 

Le prepogosto se čujejo britke pritožbe o ogromnih stro-
ških, kateri praznijo ljudstvu žepe vsled oddaljene sodni-
je v Kočevji. Trezno misleči občani so ta korak z veseljem 
pozdravili, napačno poučeni in nahujskani so pa zavpili, 
kakor bi jim bil kropa zlil za vrat. Le podajte se Ribni-
čanom, tako se trosi in nesramno laže mej ljudstvom, 
poslovenili vas bodo. V Loškem potoku se sezida sodnij-
sko poslopje, celo univerzo dobe in za vse to bote morali 
ogromne svote žrtvovati. 

Menim, da bi Potočani taki zgradbi z veseljem pozdra-
vili in bi se jima kar nič ne protivili. Čujejo se večkrat 
kar naravnost smešne trditve, in ta sapa brije menda 
od višje politične oblasti, da pelje iz Drage mimo Grčarc 
briljantna cesta do Kočevja in da je vsako razdruženje 
nepotrebno. Ako Ti svetujem, da zavaruješ sebe, živino 
in voz, predno se podaš na cesto, sem dovolj povedal. 
Ko bi bila cesta res tako gladko izpeljana, peljali bi bili 
zadnjič pri Gotenci ustreljenega medveda naravnost v 
Kočevje, tako so pa morali ž njim nazaj v Drago in čez 
Loški potok na Sodražico! 

Kakor priklopljenju Drage k okrajni sodniji v Ribnici na-
sprotuje se tudi zgradbi nove ceste iz Lazeca na Nov kot 
(občina Draga). Pri zadnji občinski volitvi je vse vrelo od 
jeze, češ, ako nas Slovenci dobe v roke, nalože nam takoj 
novo breme s cesto na Nov kot. Naj bi bila zmagala ta ali 
ona stranka, cesta je neobhodno potrebna. Že pešpot je 
težavna, toliko hujša je vožnja. Človeku se v srce usmili 
uboga živina, ko prevaža dan za dnevom krcle v Prezid, 
in to po robatem kamenju, globokih kolesnicah in lužah. 
Nova cesta bi ne bila samo za občino prevažnega pome-
na, koristila bi največ knezu samemu, saj se iz njegovih 
gozdov izpelje največ lesa. Upamo torej, da nam prihiti 
tudi on z izdatno podporo na pomoč, ko se obrnemo s 
prošnjo na deželni zbor. Značilno je, in to se mora obelo-
daniti, da je za zgradbo nove ceste najljuteji nasprotnik 
g. Eiselt sam. Kaj poreče k temu knez Auersperg? Pisali 
smo precej obširno. Od kod politična strast, kdo je nje 
glavni pospeševatelj, je dovolj jasno. Če se razmere ne 
izboljšajo, prišli bomo z novim dopisom na dan, v kojem 
bomo neko višjo osebo iz Kočevja pošteno okrcali. Od-
stranite hujskače in v Dragi bo zavladal zaželjeni mir.

Bernard Andoljšek, nadučitelj v Dragi, katerega spomine na življenje in delo v teh krajih ste lahko prebrali v 
prejšnji številki Odmevov, je bil eden glavnih nasprotnikov ponemčevanja Dragarske doline. Ni nemogoče, da je 
sodeloval tudi pri članku, objavljenem v časopisu Slovenski narod 14. 3. 1899, ki se dotika iste teme. 

Da je deželni zbor vlogo za priključitev Drage k okraj-
ni sodniji v Ribnici zares prejel, potrjuje dobro leto 
kasneje, to je 7. 5. 1900 objavljeno poročilo v istem ča-
sopisu:

Deželni zbor kranjski, 15. seja dne 4. maja. Po poročilu 
upravnega odseka o prošnji županstva v Dragi za izloči-
tev občine Draga iz sodnega okraja kočevskega in za od-
kazanje iste sodnemu okraju ribniškemu se je vnela dalj-
ša debata, katere so se udeležili poročevalec posl. Božič, 
poslanci vitez Langer, Višnikar, dr. Schaffer in Pakiž in 

Mesto Kočevje okrog leta 1900. Lastnik fotografi je: Vlado Mohar
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deželni predsednik baron Hein. Poročevalec obširno ute-
meljuje predloge upravnega odseka, kateri so slični onim 
deželnega odbora. Cestna zveza med Drago in Kočevjem 
je jedina cesta, ki vodi iz Drage skozi Loški Potok, Sod-
ražico in Ribnico v Kočevje. Razlika v daljavi je 19 km 
dolga pot iz Ribnice v Kočevje, torej sem in tje 38 km, ka-
tera se nikakor ne more prezreti. Pešpot čez Medvedjek 
in Gotenico v Kočevje se more rabiti samo ob ugodnem 
vremenu, a je tudi 7 do 8 ur dolga, to je blizo polovi-
co daljša kakor pešpot v Ribnico. Gozdna vozna pot od 
Medvedjeka (Barenheim) proti Grčaricam je privatna 
lastnina kneza Auersperga, v najslabšem stanju, drugim 
ljudem zaprta ter tudi ne govori za Kočevje. Dražani ne 
gravitujejo v Kočevje ter nimajo z mestom druge zveze 
kakor tamošnje urade. Tudi sedanji občinski odbor se je 
izrekel za izločitev iz okraja kočevskega. Ako so nekateri 
prebivalci ugovarjali zoper to izločitev, so storili to pod 
pritiskom gozdnih organov kočevske graščine. Protest je 
neopravičen. Stranke bi lahko obiskovale sodne uradne 
dneve v Loškem Potoku, in tudi uradni dnevi okrajnega 
glavarstva v Ribnici bi jim bili bolj pristopni kakor uradi 
v Kočevju. Pri takih uradnih dnevih se obravnava o ra-
znovrstnih zadevah. 

Priklopitev Drage z Ribnico bi bila v očividnem interesu 
celega prebivalstva. Okrajna sodnija v Ribnici, predsed-
stvo c. kr. višje deželne sodnije v Gradcu in c. kr. finanč-
no ravnateljstvo so izrekli, da ni nikakega zadržka za 
odkazanje Drage sodnemu okraju ribniškemu. Okrajna 
sodnija v Kočevju se je izrekla zoper nameravano izlo-
čitev občine. Poročevalec predlaga kakor deželni odbor: 
1.) Zaprošeni izločitvi selske občine Draga iz sodnega 
okraja kočevskega in odnosno zaprošenemu odkazanju 
te selske občine sodnemu okraju ribniškemu da deželni 
zbor svojo po zakonu predpisano potrditev. 

2.) Deželnemu odboru se naroča, predložiti spise potom 
c. kr. deželne vlade c. kr. pravosodnemu ministrstvu v 
ugodno rešitev te zadeve. Posl. Langer priznava, da je 
namen prošnji, da se pravosodje za občino Drago poceni, 
a trdi, da se to po tej poti ne bode zgodilo. Stranka izgubi 
cel, a tudi samo jeden dan, bodisi da gre k sodišču v 
Ribnico ali Kočevje. Oddaljenim prebivalcem naj se 
pomaga z uvedbo sodnih uradnih dnevov. Govornik 
predlaga, da se napravijo taki mesečni uradni dnevi za 
Drago in Travo in potem Osilnico in Kostel. Poslanec 
Višnikar podpira predloge upravnega odseka. Pri 
presoji vprašanja, ki je v razpravi, se je ozirati jedino 
le na gospodarske interese prebivalstva in na stališče 
pravičnosti. To stališče mora zavzemati tudi c. kr. vlada. 

Govornik mora v tem vprašanju tembolj objektiven biti, 
ker zastopa občino, kjer si dve stranki nasprotujeta, ter 
navesti samo to, kar je notorično resnično ali kar se lah-
ko dokaže. Sklicuje se na to, kar je že dvakrat uradno 
v tej zadevi poročal. Navedbe v protestu so večinoma 
neresnične. Podpisi so se nabirali pod pritiskom, vsaj je 
znano, da se tudi zoper najpravičnejšo ali dobro stvar 
lahko dobodo protesti in podpisi. Govorniku je lansko 
jesen inteligenten občan, ki je tudi podpisal protest, od-
ločno zatrjeval, da ni nihče v občini zoper izločitev iste iz 
kočevskega okraja kakor samo gozdar Eiselt, ampak da 

se to soglasno želi. Iz Drage je prejel danes poročilo, da 
se prebivalstvo vnovič hujska in da se nabirajo podpisi 
z lažmi, da bode moral vsak kmet plačati po 200 gold., 
ako pride občina pod Ribnico. Iz Drage ni druge ceste 
kakor one, katera vodi skozi Loški potok in Sodražico 
v Ribnico in je 32 km dolga, v Kočevje 51 km. Tudi po 
pešpoti iz Drage čez Medvedjek, kjer je še danes visok 
sneg, in Gotenico se nikakor ne more priti v štirih urah 
v Kočevje ali sem in tja v jednem dnevu, poleg tega pa 
še opraviti svoje posle. Zračna črta iz Drage do Kočevja 
znaša 20 km, a vmes se nahaja dvoje visoko gorovje, do 
Ribnice 15 km. Z vozom se pride v Ribnico v treh urah. 
Ako gre iz Ribnice v Kočevje zjutraj po železnici, ima v 
Kočevju do odhoda opoludanskega vlaka samo 1 uro 47 
min., in ker se rabi za pot in iz mesta na postajo, se more 
stranka v mestu muditi samo 1¼  ure. V tem kratkem 
času stranka pač ne more vsega odpraviti. Sklicevati se 
na gozdno pot iz Barenheima, ki se stika s cesto med 
Glažuto in Grčaricami, in trditi, da je ta pot prav dobra 
vozna pot, je predrzno. Dotična je prav slaba, privatna 
lastnina kneza Auersperga in občinstvu neporabna. Ako 
bi bila pa ta pot tudi rabna, bi to ne govorilo za Kočevje, 
ampak za Ribnico, ker vodi cesta iz Glažute, iz Grčaric 
v Dolenjo vas, katera je od Ribnice 5 km, od Kočevja 
pa 24 km oddaljena. Tudi c. kr. okr. sodnija v Kočevju 
priznava v svojem poročilu z dne 12. julija 1897, da se 
iz Kočevja v Drago z vozom ne more drugod priti nego 
skozi Ribnico. Uradni dnevi za občini Kostel in Osilnico, 
ki je 51 km daleč od Kočevja (toliko kakor Draga), bi bili 
prav umestni. Občini štejete 3857 prebivalcev ter bi se 
zanjo gotovo izplačali sodni uradni dnevi, katere govor-
nik priporoča v Osilnici in Petrini ali na kakem drugem 
primernem kraju. Opravljali bi se lahko na jeden dan 
na dveh krajih teh občin. Nasprotno sta pa občini Draga 
in Trava s 1750 prebivalci premajhni in bi bili stroški, 
kakih 400 gld. na leto, previsoki, da bi se moglo misliti 
na to, da bode ministrstvo poleg ribniških uradnih dne-
vov v Loškem potoku dovolilo še v bližnji Dragi uradne 
dneve iz Kočevja. Oglasile bi se še druge male oddaljene 
hribovske občine za take uradne dneve. Prošnja občine 
Draga je stvarno vtemeljena. Imela bi v Ribnici tudi 
davčni urad ter ima tu že sedaj razvidnostnega zemlje-
merca. Posl. dr. Schaffer podpira predlog posl. Langerja, 
posl. Pakiž pa predloge upravnega odseka, rekoč, da se 
nahajajo tudi v Ribnici tako dobra sodnija, lekarna in 
zdravnik kakor v Kočevju in da naj se nikar ne sili ljudi 
hoditi „okoli života v aržet". (Občna veselost.) Posl. dr. 
Tavčar podpira predloge dež. odbora v mirnem in strogo 
stvarnem govoru ter obžaluje, da so nekaterniki tudi v to 
zadevo zapleli politične momente. 

Izločitev občine Draga iz kočevskega okraja bi bila na 
korist Nemcev in Slovencev, katere obsegata tudi sedaj 
oba sodna okraja, in vendar radi tega ni čuti pritožb, 
katerih tudi v prihodnje ni pričakovati. Kočevski sodni 
okraj je veliko prevelik in v interesu justice je, ako se ne-
koliko izmanjša. Deželni predsednik pravi, da so prebi-
valci Drage vložili nov protest zoper zahtevo občinskega 
odbora in da bode vlada proučila ves materijal, predno 
se odloči v stvari.

Pripravil: Vlado Mohar
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MOJI SPOMINI NA LOŠKI POTOK
Rad bi vam predstavil nekaj utrinkov iz časa, ko sem 
kot mlad učitelj prišel na svoje prvo delovno mesto v 
Loški Potok. 
Leta 1954 sem končal učiteljišče v Novem mestu in 
postal novopečeni učitelj razrednega pouka. Za službo 
se nam takrat ni bilo treba bati, saj so nas razporejali 
po republiškem ključu. Dobil si dekret, na katero šolo 
v Sloveniji so te dodelili. Tako sem čakal in končno 
dočakal težko pričakovano modro kuverto. Prišla je 
iz Okraja Kočevje. Z drhtečimi rokami sem jo odprl 
in prebral, da so me imenovali na mesto razrednega 
učitelja na osnovno šolo Loški Potok. Pojma nisem 
imel, kje naj bi to bilo. Tiste čase, 9 let po drugi svetovni 
vojni, je bil svet popolnoma drugačen kot danes. Ni 
bilo avtomobilov, ni bilo prenosnih telefonov, ni bilo 
interneta, televizije, še radio so si lahko privoščili le 
premožnejši. Prometne zveze so bile slabe, tako da 
je bilo potovanje otežkočeno. Na karti Slovenije sem 
poiskal Loški Potok in se zadnje dni avgusta preko 
Ljubljane z edinim avtobusom odpeljal v neznano. 
No, še eno stvar sem moral predhodno urediti. Ker 
sem rojen v mesecu novembru, ob pričetku pouka še 
nisem bil star 18 let, kar je bilo po zakonodaji pogoj 
za opravljanje učiteljske službe. Tudi ta problem sem 
rešil. Ministrstvo mi je izdalo potrdilo, da se lahko 
zaposlim. 
Če se ne motim, je bila nedelja, ko je avtobus ustavil 
pred osnovno šolo (sedanjo občino). Z vso svojo imo-
vino v majhnem kartonskem kovčku ob nogah sem se 
oziral, kam sem prišel. Pa zaslišim: »Vi ste pa gotovo 
naš novi učitelj.« Obrnil sem se in zagledal prijazno, 
okroglo gospo v črni, klotasti halji. Predstavila se mi je, 
da je Nežka Lesar, in me peljala v šolo, kjer sem spoz-
nal še njeno sestro Meto – ravnateljico. Poleg mene sta 
prišli v tem šolskem letu poučevat še učiteljici Olga 
in Silva. Prvo noč v Loškem Potoku sem prespal »pri 
Moharci«, v Moharjevi gostilni, v majhni izbici nad to-
čilnico. Pozno v noč sem poslušal prerekanje pivskih 
bratcev. Sicer pa mi je ravnateljica rekla, da je ta name-
stitev samo začasna in da iščejo primerno sobo zame. 
No, v gostilni sem bil en teden, nato pa so me poslali 
v Travnik na Kaplo. Tu sem prespal samo enkrat, saj 
je ponoči prispela neka gospa, ki je rabila mojo sobo. 
Vrnil sem se k Moharci, potem pa mi je ravnateljica 
našla sobo pri gospe Franji Rojc na vrhu Hriba. Tu sem 
ostal ves čas svojega bivanja v Loškem Potoku. Gospa 
Franja je bila takrat stara 75 let. Bila je vdova, oba ot-
roka, hčerkica in sin, sta ji umrla. Sin ji je umrl, ko je 
bil star 18 let, zato je nekako mene vzela za svojega. 
Pri njej sem ostal tri leta in pol,  kolikor je trajalo moje 
bivanje v Loškem Potoku. Vmes sem leta 1956 za eno 
leto odšel v Bilećo k vojakom, nato pa po kratki vrnitvi 
študirat v Ljubljano. Po končanem študiju sem se za-
poslil v Novem mestu, kjer živim še danes. 
Moja leta v Loškem Potoku so bila kljub skromnim 
razmeram zelo lepa. Bil sem mlad,  mladost pa je pra-
viloma lepa. Tu sem našel prijatelje: Kaprolovega Mila-

na, Albina Košmrlja … žal sta oba že pokojna, vzljubil 
sem prijazne ljudi, njihovo govorico in prelepo pokra-
jino. Še vedno se vsako leto vračam, da si napolnim 
dušo in naužijem lepot kraja. Na Taboru prižgem sve-
čo prijateljem, ki jih ni več, uživam v lepi panorami 
in ugotavljam, kaj vse se je v teh dolgih letih v kraju 
spremenilo. 
V tistih časih mladi nismo imeli veliko možnosti za za-
bavo. Kljub temu smo se znašli. Vsako nedeljo popol-
dan smo pri Moharci v posebni sobi organizirali ples. 
Igral nam je vaški godec, včasih pa je meh na klavirski 
harmoniki raztegnil Birtkov Drago, ki je znal tudi ne-
kaj novejših šlagerjev. Plesali smo polke in valčke pa 
tudi tango je včasih prišel na vrsto, da smo se lahko 
malo stiskali. 
Ob koncu tedna smo si v dvorani – kulturnem domu 
lahko ogledali tudi kakšen film, ki pa je bil za učence 
v večernem času prepovedan. Spomnim se, da je ig-
ral ameriški ljubezenski film, ki si ga je ogledal tudi 
učenec šestega razreda. Ko sem naslednji dan prišel v 
zbornico, je ravnateljica tega učenca ravno spraševala, 
kaj je gledal v kinu. Pa je rekel: »Kaj mislite, tovariši-
ca ravnateljica, da sem gledal tisto, ko je imela igralka 
kombinežo, pa ji naramnica od kombineže ni stala ne 
gor ne dol?!«
Poučeval sem peti razred dopoldan in drugi razred po-
poldan. Spomnim se, bilo je meseca novembra, mraz je 
pritisnil in nestrpno smo pričakovali prvi sneg. V dru-
gem razredu smo obravnavali želelni stavek. Torej, če 
si nečesa zelo želiš, to izrazimo z želelnim stavkom, na 
koncu katerega mora biti klicaj. Učenci so bili bolj kot 
name pozorni na prve snežinke, ki so se zunaj razigra-
no vrtinčile v zraku. Kljub temu nam je uspelo sesta-

Učiteljici Olga, Silva in jaz
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viti nekaj želelnih stavkov, ki so bili nekako povezani 
s trenutnim razpoloženjem: »O, da bi že padal sneg!«, 
»Rad bi imel nove čevlje!«, »Zelo si želim nove smuči!«
Te stavke smo napisali na tablo, nato pa sem učence 
pozval, naj oblikujejo svoj, izvirni želelni stavek. Po-
izkušali so, pa so vsi odgovori izzveneli v variantah, ki 
so bile napisane na tabli. Nobene izvirne ideje. Tudi 
najbolj bistri učenci se niso spomnili nič izvirnega. 
Debeljakov Ivan, ponavljalec, za pol glave višji od so-
šolcev in v dolgih hlačah, ki so mu bile malo čez kole-
na, je vseskozi dvigal roko, jaz pa, kot da ga ne vidim. 
No, ko so že vsi »boljši« učenci odpovedali, sem rekel: 
»No, Ivan, pa ti povej želelni stavek.« In Ivan je izstrelil: 
»O, da bi že smel na stran!«
»Bravo, Ivan! Pojdi na stran, jaz pa ti bom v redoval-
nico napisal eno veliko petico!« Pa saj ta Ivan ni tako 
neumen, le zakaj je moral ponavljati razred?
Takrat je država dala na leto učiteljem 2 kubična me-
tra drv za kurjavo. Pred osnovno šolo jih je pripeljal 
tovornjakar Štimac. Ravnateljica ga je povabila v zbor-
nico na poliček rdečega. V zbornici so bile poleg mene 
vse učiteljice: ravnateljica Meta, njena sestra Nežka in 
obe novi učiteljici, Olga in Silva. Klepetali smo o tem 
in onem in srkali čaj. Takrat še ni bilo v navadi pitje 
kave. Čez čas šofer vstane in se mimo mene odpravi 
proti vratom. Ustavi se za mojim hrbtom, me prime za 
desno uho, ga vrti in si ga ogleduje, nato to ponovi še 
z levim ušesom, potem krene naprej. Malo pred vrati 
se ustavi, se obrne in slovesno razglasi: »Tale tu je pa še 
nedolžen.« Ženske v smeh, meni pa je vsa kri udarila v 
glavo. Komaj sem čakal, da se zvečer dobim z Milanom 
in ga povprašam, kako se po ušesih vidi, če si še nedol-
žen. Odgovoril mi je: »Ne bi vejdu.«

Stanoval sem, kot sem že povedal, pri gospe Rojčevi 
na vrhu Hriba. Nekoliko nižje od naše hiše je bila stara 
bajta, v kateri je bivala »Tagorih« (ime sem pozabil), 
starejša ženska velike postave, oblečena v stare cunje – 
krilo do tal in strgan moški rekelc. Med njeno in našo 
hišo je bil večji vrt. Skozi okno, ki je gledalo na ta vrt, 
sva z gospodinjo opazovala, kako je ženska po vrtu gor 
pa dol vlačila star raztrgan kovter, vmes pa vseskozi 
nekaj govorila. Gospodinja je rekla: »Polna luna je, 
spet jo meče.«
Ker sem se pogosto vračal domov ponoči, sem vedno 
pospešil korak, ko sem šel mimo njene hiše. Pozimi 
leta 1955 je zapadlo veliko snega. Padal je ves dan in 
vso noč, tako da ga je bilo zjutraj že dobrih 70 cm, pa še 
je padal. Odpravil sem se v šolo, bila je še skoraj tema. 
Do »Tagorih« sem se kakih 50 metrov prebijal skozi 
cel sneg in tam zagledal sosedo, ki jo opisujem, kako 
z ogromnim lesenim loparjem odmetava sneg s poti. 
Ker je bila s hrbtom obrnjena proti meni, me ni videla, 
slišala pa tudi ne. Za trenutek sem razmišljal, kako bi 
se izvlekel iz nerodne situacije, potem pa sem ob njeni 
desni strani zabredel v cel sneg, da bi jo obšel. V tre-
nutku, ko sem bil vštric nje, me je opazila in se seveda 
prestrašila nepričakovanega obiska. Z obema rokama 
je visoko dvignila lopar, pomislil sem, da bo zdaj padlo 
pa po meni. Pospešil sem korak in z vso hitrostjo, ki 
sem jo zmogel, ril visok cel sneg vse do glavne ceste pri 
Moharci. Šele tu sem se ozrl, če mi preti še kakšna ne-
varnost. Mislim, da sem to jutro dosegel rekord glede 
hitrosti prihoda v šolo.  
Poleg šole je bil v sosednji stavbi krajevni urad. Tu sta 
službovala Rusova Zala in Mirko Anzeljc iz Malega 
Loga. Mirko je bil lovec in me je nekega dne povabil 
na lov na volka. Zmenila sva se, da se zvečer dobiva 
pri meni na vrhu Hriba in se od tam podava nekam 
proti  Kurjemu vrhu. Mirko je prišel z nahrbtnikom 
in puško pa sva se odpravila proti cilju. Bila je zima, 
polna luna je sijala, da je bilo svetlo kot podnevi. Bilo 
je zelo mrzlo. Zmrznjen sneg je škripal pod koraki. Po 
slabe pol ure hoje sva prišla na jaso, kjer sva se utabo-
rila. Mirko je iz nahrbtnika potegnil deko in jo pogrnil 
na zmrznjen sneg. Sedla sva. Mirko je še enkrat segel v 
nahrbtnik in ven privlekel steklen cilinder od petrolej-
ke. Nastavil je cev na usta in začel tuliti: »Uuuuuuuu-
aaau, uuuuuuuaaau …« Nato sva napeto čakala, če se 
bo kje v daljavi na ta klic odzval volk. Nič se ni oglasilo, 
le luna je sijala na z zmrznjenim snegom okovano po-
krajino. Mirko je še nekaj časa tulil, nato pa je izjavil: 
»Nocoj ne bo nič. Najbolje bo, da se odpraviva domov. 
Glej, Niko, nima smisla, da grem jaz s tabo na Hrib, ko 
pa imam tu povprek samo petnajst minut do Malega 
Loga. Ti pa boš znal domov, a ne?«
»Seveda, ni problema,« sem izdavil, rekel lahko noč in 
odpravila sva se vsak na svojo stran. Lahko njemu, s 
puško na rami in na domačem terenu, jaz pa niti no-
žička v žepu, pol ure od doma po neznani pokrajini, z 
volkovi za petami … Nepričakovano hitro sem prišel 
domov. V sanjah so me preganjali volkovi … 

Moji učenci

SPOMINI NA PRETEKLOST
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Januarja 1955 so me v zimskih počitnicah za en teden 
poslali v Maribor na seminar za vodje kulturno-pros-
vetnega življenja na podeželju. Tam sem si ogledal 
predstavo tisti čas znamenitega hipnotizerja Svengali-
ja. Zapomnil sem si njegove trike. 
Ko sem se vrnil v Loški Potok, smo se mladi dogovorili, 
da bomo za pusta v kulturnem domu pripravili zabav-
no prireditev s petjem, skeči in z nastopom »hipnoti-
zerja Svengalija«. Ta Svengali naj  bi bil jaz. Izdelal sem 
si visok, črn cilinder, črno ogrinjalo do tal, črno brado 
in brke, obraz pa sem si belo obarval. Ob pridušeni 
razsvetljavi in s spremenjenim glasom sem kar prepri-
čljivo deloval in večina gledalcev me ni prepoznala, saj 
sem bil v kraju še precej neznan. Tako kot je to točko 
izvajal Svengali, sem jo oponašal tudi jaz, s tem da sem 
jaz »blefiral«. Medtem ko je Svengali pridobil medije, 
s katerimi je na odru izvajal smešne skeče s hipnozo, 
sem se jaz dogovoril z mojimi sodelavci (Milan, Albin, 
Tone). Moji trije mediji – igralci so se posedli v dvo-
rani med gledalce. Seveda ni nihče vedel, da smo do-
govorjeni. Napovedovalec me je najavil: »Sedaj prihaja 
na oder samo za vas slavni, veliki in edini hipnotizer 
Svengali. Prosim, da zbrano sledite in ne motite pred-
stave.« Pojavil sem se na odru, pozdravil gledalce in jih 
prosil za sodelovanje. Prosil sem, da prekrižajo roke v 
naročju, kot da bi molili, ob tem pa naj si zamišljajo, 
da rok ne morejo razkleniti, dokler ne bom dal znaka, 
da to smejo storiti. Ljudje so me ubogali. Štel sem do 
deset, nakar sem rekel, da zdaj roke lahko razklene-
jo. Večini se je to posrečilo, eni se niso upali, ker niso 
bili prepričani, če jim bo to uspelo. Pozval sem tiste, 
ki niso mogli razkleniti rok, naj  pridejo na oder. In 
so se dvignili s svojih sedežev moji trije sodelavci iz 
različnih koncev dvorane in s sklenjenimi rokami kot 
mesečni odtavali na oder. Posadil sem jih na klop in z 
njimi uganjal norčije, kot sem jih videl pri Svengaliju.
Temu prizoru so sledile še druge šaljive in pevske toč-
ke. Med drugim sem sestavil tudi kroniko šaljivih do-
godkov, ki so se v tem času zgodili v Loškem Potoku. 
To kroniko sta ob moji spremljavi na kitari zapela Mi-
lan in Albin. 
Pustna prireditev je kar lepo uspela, ljudje so se zaba-
vali in še kar nekaj časa obujali spomine na ta dogodek. 

Naslednji dan, ko sem prišel v šolo, me pokliče rav-
nateljica in mi sporoči, da se moram javiti na postaji 
milice, ker komandir Srečko želi govoriti z mano. Po 
končanem pouku sem odšel na postajo milice na po-
govor s komandirjem: »Izvedel sem, da ste sinoči imeli 
v dvorani pustno prireditev in da ste se med drugim 
norčevali tudi iz milice.« »Ne razumem, kako naj bi se 
norčevali iz državnega organa, to bo verjetno pomota, 
gotovo ste dobili napačne informacije,« sem rekel. »Ali 
ste v svojem programu kje omenili milico?« je povpra-
šal komandir. Pomislil sem, na kaj cika, in se spomnil, 
v kakšni povezavi je bila omenjena milica. V kroniki, 
ki smo jo odpeli po zgledu takrat popularnih Ježkovih 
skečev, je bila res uporabljena beseda milica v naslednji 
povezavi: postaja milice je bila v hiši (mislim, da poleg 
Kovačeve), kjer je bil vhod z gornje strani, s ceste, ki 
gre v Sodražico; v isti hiši, eno etažo nižje z vhodom s 
ceste, ki pelje v Retje, pa je Lui odprl frizersko delavni-
co. No, in v kroniki se je to slišalo tako: 

Če so ti kocine zrasle,
da b' se lahko krave pasle,

potlej hitro moraš it
v frizerijo se obrit.

                     
Ker pa tam napisa ni,
da kdo poti ne zgreši:
dol se gre v brivnico,

gori pa na milico.  

»No, ja, v redu, naj bo zaenkrat. V prihodnje pa se vzdržite 
omenjanja organov v javnosti.« »Sem razumel. Zdravo.«        

Nikolaj Golob

Člani kulturnega društva pred plakatom za pustno prireditev

Mladi iz Loškega Potoka leta 1955 - spredaj s kitaro je frizer Lui

SPOMINI NA PRETEKLOST
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ROBERT BRYNDZA

Temna voda
Avtor uspešnic Dekle pod ledom in Nočna 
zalezovalka, ki so jih prodali v milijonskih 
nakladah po vsem svetu, predstavlja tretji 
roman o Eriki Foster, ob katerem vam bo 
zastajal dih in vas bo držal v negotovosti vse 

do zadnje strani. 

Truplo je hitro tonilo v vodo. Dolga leta je mirno ležalo 
na dnu glinokopa, na kopnem pa se je nočna mora šele 
začenjala. Ko višja inšpektorica Erika Foster dobi namig, da 
ključni dokazi proti velikemu preprodajalcu mamil ležijo na 
dnu opuščenega glinokopa na londonskem obrobju, ukaže, 
naj ga preiščejo potapljači. Ti res odkrijejo kovček z mamili, 
preseneti pa jih najdba otroškega trupla. Hitro odkrijejo, 
da gre za nerazrešen primer izpred šestindvajsetih let. Ko 
Erika poskuša povezati stare dokaze z novimi, se razkrije niz 
skrivnosti o razbiti družini Collins. Sreča se tudi s prvotno 
preiskovalko izginotja, Amando Baker, ki ji je neuspešno 
iskanje pogrešane deklice uničilo življenje. Erika kmalu 
ugotovi, da bo to eden najzahtevnejših primerov, ki se jih 
je lotila v svoji bogati karieri. Se osumljenec skriva kje v 
bližini? Nekdo nekaj prikriva. Nekdo noče, da bi bil primer 
razrešen, in pripravljen je storiti vse, da bi Eriki preprečil 
odkriti resnico. Le kdo je to?

NADIA MURAD in JENNA KRAJESKI
Zadnje dekle
Nadia Murad se je rodila in odrasla v Kou 
v sindžarskem pogorju na severu Iraka. Z 
brati in sestrami je živela mirno življenje 
sredi jazidske skupnosti ter sanjala o tem, 
da bo postala učiteljica zgodovine in 
odprla frizerski salon. Petnajstega avgusta 

2014, ko je bila stara le enaindvajset let, so v njeno vas 
vkorakali uporniki Islamske države. Najprej so postrelili 
vse moške, ki se niso hoteli spreobrniti v islam, in ženske, 
ki so bile prestare za spolne sužnje. Ubili so šest Nadijinih 
bratov, kasneje pa še njeno mamo, potem pa njihova trupla 
zmetali v množična grobišča. Nadio so odpeljali v Mosul 
in jo skupaj s tisoči drugih jazidskih deklet zasužnjili. V 
ujetništvu so jo večkrat posilili in pretepli. Ko ji je nazadnje 
le uspelo pobegniti, je zavetje našla pri sunitski družini. 
Njihov najstarejši sin je tvegal življenje, da jo je pretihotapil 
na varno. Kot kmečko dekle v podeželskem Iraku si Nadia 
niti v sanjah ni predstavljala, da bo nekega dne nagovorila 
Združene narode ali bo nominirana za Nobelovo nagrado 
za mir. Še nikoli ni bila v Bagdadu ali videla letala. Med 
ujetništvom so ji pripadniki Islamske države dopovedovali, 
da bodo jazide zbrisali z obličja zemlje, in včasih jim je 
celo verjela. Grozovita izpoved spolne sužnje, begunke 
in jazidinje je poziv k dejanjem, dokaz človeške volje po 
preživetju ter ljubezensko pismo izgubljeni deželi, krhki 
skupnosti in družini, ki jo je raztrgala vojna.

ROBERT SULZBERGER

Znebimo se polžev

Sklicevanje na naravno ravnovesje, ki ga 
je porušil prav vrtičkar z nepremišljenimi 
posegi, ne zadošča več. V domačih vrtovih 
je ravnovesje zaradi polžev pošteno 
zamajala zlasti razmnožitev španskega 

lazarja, ki je bil nedavno običajnejši v južni Evropi. Ceno za 
to pa mora zdaj plačati vrtičkar: vrtičkar, ki pri svojem delu 
upošteva načela ekološke pridelave, še toliko bolj kot drugi, 
saj nekatere njegove metode celo spodbujajo naselitev polžev.

V tem priročniku boste našli 55 učinkovitih metod za boj 
zoper invazijo polžev. Spoznali boste tudi preprečevalne 
in odvračalne ukrepe ter rastline, ki polžem ne teknejo, 
preventivne zasaditvene in gojitvene ukrepe, naravne 
sovražnike polžev itd. Kar nekaj je možnosti, da se uprete 
tem vrtnim požeruhom.

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše in 
prijetneje preživite letošnjo pomlad! Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Februarska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Zoja in Belka. Mali 
nadobudneži so izdelovali psa iz papirja v obliki zgibanke. Na marčevski pravljični urici so najmlajši 
prisluhnili pravljici Kralj z umazanimi nogami in izdelovali čevelj z vezalkami iz šeleshamerja. Za 
naše zveste bralce smo tokrat izbrali naslednje zanimive knjižne novosti!

JENNIFER LAAM

Izgubljeni čas ljubezni in snega

Roman prinaša ljubezensko zgodbo, ki 
jo je napisalo življenje enega največjih 
romantičnih avtorjev – Aleksandra 
Sergejeviča Puškina. Natalija Gončarova 
je bila že pri rosnih šestnajstih letih 
osupljivo lepa in intelektualno razvita 

ženska. Na svojem prvem javnem plesu v času božiča 
leta 1828 je pritegnila pozornost najslavnejšega ruskega 
uporniškega pesnika.

Natalijo je v hipu očarala njegova energija in veselje do 
življenja, še hitreje pa jo je v vrtinec povleklo njegovo 
dvorjenje, in tako se je kmalu znašla v zakonu s strastnim 
pesnikom, ki je bil nagnjen k še silovitejšim izbruhom 
ljubosumja. Kaj kmalu so zlobni jeziki in obrekovanja na 
dvoru ruskega carja prisilili Aleksandra, da brani svojo, pa 
tudi Natalijino čast v dvoboju, za katerega vemo, da se je 
zanj tragično končal.

KELLI ESTES

Dekle, ki je pisalo s svilo

Sijajen in napet prvenec Kelli Estes, 
navdihnjen z resničnimi dogodki, 
je ganljiva zgodba dveh žensk, ki sta 
odločeni, da bosta ravnali prav. Inara 
Erickson raziskuje otoško posestvo 

pokojne tete, ko v hišnem skrivališču odkrije dovršeno 
izvezen kos blaga. Ko plast za plastjo razkriva njegove 
skrivnosti, se njeno življenje preplete z življenjem Mei Lien, 
kitajskega dekleta, ki so jo stoletje prej skrivnostno izgnali 
od doma. Skozi zgodbe, ki jih Mei Lien pripoveduje s svilo, 
Inara odkrije tragično resnico, ki bo globoko pretresla 
njeno družino – in jo postavila pred nemogočo izbiro.

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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ŠD EXTREM DRŽAVNI PODPRVAK

Vsako sezono smo lahko ponosni na izjemne rezultate 
naših športnikov. To sezono nas je najbolj razveselila 
ekipa starejših dečkov U-15, ki je postala državni pod-
prvak v futsalu. Čez celo sezono nas je ekipa navdu-
ševala s prikazanim znanjem ter številnimi zmagami. 
V končnici se je njihova forma samo še stopnjevala. V 
četrtfinalu državnega prvenstva so bili extremovci na 
obeh tekmah boljši od KMN Sevnica, v polfinalu pa 
tudi na obeh tekmah od ekipe FC Hiša Daril Ptuj. Po-
leg ŠD Extrem se je v finale uvrstila ekipa KMN Bronx 
Škofije, ki je bila ravno tako suverena v četrtfinalu kot 
tudi polfinalu z enakim izkupičkom 4 zmag v končnici. 
Finale je bil prava poslastica za vse ljubitelje futsala, saj 
sta obe finalni ekipi s prikazano igro dokazali, da sta si 
finale res zaslužili. Prva finalna tekma je bila v nedeljo, 
25. 3. 2018, v Športni dvorani Sodražica. Navijači so 
pripravili pravo vzdušje, kot se spodobi za finalne tek-
me, in dvorano napolnili do zadnjega kotička. Čeprav 
smo videli številne priložnosti za zadetek na obeh stra-
neh, se je tekma zaključila neodločeno s precej nizkim 
rezultatom 1 : 1. Kdo bo postal državni prvak, je tako 
odločala povratna finalna tekma 8. 4. 2018 v Škofijah. 

Organizatorji povratne tekme so se izjemno potrudili 
in pripravili pravi spektakel. Tudi s pomočjo ogromne-
ga plakata na športni dvorani in s številnimi drugimi 
načini oglaševanja so uspeli športno dvorano povsem 
napolniti z navijači. Tekmo si je ogledalo kar 650 gle-
dalcev. V vsej tej množici ljudi pa se je vseeno dobro 
slišalo navijanje tudi za gostujočo ekipo, saj je prišlo na 
Škofije tudi okrog 30 navijačev Extrema. Med premori 
so tekmo popestrili tudi DJ in plesalke iz skupine Flip 
Capris. Tekma je bila izjemno izenačena in napeta. Bo-
lje so začeli extremovci z golom Maksa Debeljaka v 6. 
minuti. Domačini so preko Aleksandra Staniča izena-
čili v 11. minuti in v 15. minuti preko Eneja Marsetiča 
tudi povedli. Na rezultat polčasa 2 : 2 je v 19. minuti 
poravnal Gašper Bartol. V drugem polčasu smo vide-
li le še en zadetek. Dosegli so ga domačini ponovno 
preko Eneja Marsetiča in tako prišli do tako želene-
ga naslova državnih prvakov, ki je njihov sploh prvi 
naslov v vsej 30-letni zgodovini kluba (za razliko od 
ŠD Extrem, ki je v bistveno krajši, 17-letni zgodovini 
društva pod uspehe zapisal že štirikrat naslov državnih 
prvakov, od tega dvakrat v kategoriji U-15). Takoj po 
tekmi je sledila uradna podelitev medalj in pokalov, ki 
sta jih podeljevala ugledna gosta NZS: vodja tekmova-
nja mladih g. Bojan Gliha in član komisije za mali no-
gomet pri NZS g. Dušan Bezjak. Pred športno dvorano 
se je v prečudovitem toplem in sončnem dnevu slavje 
nadaljevalo z malo »šagro«. Tako na Primorskem po-
imenujejo veselico. Vsi navzoči, tako ekipe kot tudi 
navijači obeh ekip, so bili pogoščeni s hrano in pijačo, 
zabavala pa jih je domača glasbena skupina Ni panike.

ŠPORT

U-15 SLOVENSKA FUTSAL LIGA

ČETRTFINALE 1 KMN Sevnica 1 : 11 ŠD Extrem

ČETRTFINALE 2 ŠD Extrem 14 : 6 KMN Sevnica

POLFINALE 1 ŠD Extrem FC Hiša daril Ptuj

POLFINALE 2 FC Hiša daril Ptuj 10 : 0 ŠD Extrem

FINALE 1 ŠD Extrem 4 : 8 KMN Bronx Škofije

FINALE 2 KMN Bronx Škofije 1 : 1 ŠD Extrem

TRIJE EXTREMOVCI S SLOVENSKO MLADIN-
SKO REPREZENTANCO NA PORTUGALSKEM

Slovenija - Argentina. Foto Nzs.si

U-13 v Stožicah

Slovenska mladinska futsal reprezentanca U-19 je na 
Portugalskem 6. 3. in 7. 3. 2018 odigrala dve prijateljski 
tekmi. Prvi dan so tekmo odigrali z reprezentanco Ar-
gentine, dan kasneje pa še s Portugalsko. Portugalci in 
Argentinci sodijo v sam svetovni vrh. Slovenska repre-
zentanca je obe tekmi izgubila (1 : 4 in 0 : 8). So si pa 
fantje zagotovo nabrali veliko izkušenj. V ŠD Extrem 
smo ponosni, ko so povabilo dobili kar trije naši igral-
ci, Timotej Debeljak, Max Vesel in Jure Vetrih. 

EXTREMOVCI PREIZKUSILI PODLAGO EVROP-
SKEGA PRVENSTVA

Evropsko prvenstvo v 
futsalu, ki ga je gostila 
Slovenija v Športni dvo-
rani Stožice, je že konča-
no. Lahko pa poročamo 
o čudovitem dnevu, ki 
ga je preživela ekipa ŠD 
Extrem U-13. Na prosti 
dan evropskega prvenstva 
v sredo, 7. 2. 2018, so bili 
s strani Nogometne zveze 
Slovenije povabljeni na 
prireditev »UEFA Futsal 
Grassroots day«, na kateri 
je bil izpeljan tudi turnir v 
starostni kategoriji do 13 
let (U-13) ter še vrsto re-
vijalnih tekem, na katerih 
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so se med drugimi pomerila tudi dekleta in policisti. 
Na koncu je sledila še tekma veteranov in ambasador-
jev evropskega prvenstva. Extremovci so odigrali dve 
tekmi, pomerili so se z ekipo Olimpije ter Sevnice. Za 
fante je bila to izjemna priložnost in doživetje, saj so 
kot igralci preizkusili igrišče in podlago, na kateri so 
se odigrale vse tekme evropskega prvenstva. Videli so 
tudi kotičke dvorane (prostori za ekipe, hodniki, gar-
derobe), ki jih sicer kot običajni obiskovalec težko vi-
diš. Kar je pa najpomembnejše, tisti dan so se lahko 
od blizu srečali tudi z nekaterimi reprezentanti in s 
selektorjem.

PRVAKI ZIMSKE LIGE V NOGOMETU

PESTRO TUDI V MLAJŠIH KATEGORIJAH

LESTVICA ZIMSKE LIGE 2017/2018
POZ IME KLUBA TOČKE
1. ŠD EXTREM 30 T

2. ND SLOVAN 24 T

3. NK MIRNA 24 T

4. NK BARTOG TREBNJE 19 T

5. ND ILIRIJA EXTRA LUX 16 T

6. NK SVOBODA LJUBLJANA 15 T

7. NK JEVNICA 15 T

8. NK LOGATEC 13 T

9. NK ČRNI GRABEN 10 T

10. NK ARNE TABOR 69 9 T

11. NK IVANČNA GORICA 7 T

12. NK LITIJA 1 T

Prvaki zimske lige. Foto: Miroslav Čop Pogosto v prispevkih pišemo in poročamo samo o uspe-
hih in rezultatih starejših ekip. Ne smemo pa zanemari-
ti, da imajo tudi mlajše kategorije številna tekmovanja 
in so na njih ekipe ŠD Extrem prav tako zelo uspešne. 
Razlika je predvsem v tem, da pri mlajših kategorijah 
po navodilih Nogometne zveze Slovenije o rezultatih ne 
smemo poročati in se tudi le-ti ne smejo beležiti. Ekipe 
iz kategorij U-10 in U-11 so v jesenskem delu odigrale 
9 nogometnih tekem, ekipe iz kategorije U-9 pa 4 nogo-
metne turnirje. V futsal tekmovanjih je bilo v kategori-
jah U-9 in U-11 odigranih v vsaki po 7 turnirjev. V U-9 
je futsal tekmovanje že zaključeno, tudi cicibane U-11 je 
čakal še zadnji turnir, ki je bil 16. 4. v Kočevju. Ekipe v 
starostni kategoriji U-7 (U-8) so se pomerile do sedaj na 
3 turnirjih, do konca sezone jih čakata še 2. Za predšol-
ske otroke U-6 je bilo do sedaj organizirano samo eno 
tekmovanje, bosta pa do konca sezone sledili še dve. 

Vsa prihajajoča tekmovanja za ekipe ŠD Extrem so ob-
javljena na www.sd-extrem.si. Vabljeni na tekme!

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

U-8 Loški Potok

Prvi trije prispevki so bili povezani s futsalom. Ne 
smemo pa pozabiti, da vse ekipe ŠD Extrem, od staro-
stne kategorije U-9 do U-15, trenirajo in tekmujejo v 
dveh športnih disciplinah, v futsalu in tudi nogometu. 
Že pred leti se je izkazalo, da se obe športni disciplini 
dobro dopolnjujeta, v poletnem času se trenira in igra 
nogomet, v zimskem času pa futsal. Ekipa starejših 
dečkov U-15 se letošnjo zimo ni želela posvečati samo 
futsalu, zato se je strokovno vodstvo skupaj s starši od-
ločilo, da se prijavijo tudi v zimsko ligo v nogometu, 
ki se je odvijala v Ivančni Gorici. To je pomenilo, da 
je imela ekipa skoraj vsak vikend po dve tekmi, eno 
v futsalu, drugo v nogometu. Čeprav je bila letošnja 
zima obdarjena z velikimi količinami snega, pa organi-
zatorjev zimske lige v Ivančni Gorici to ni zmotilo. Za-
radi vremenskih neprilik je bilo preloženih zelo malo 
tekem in čestitke organizatorjem, da so uspeli velike 
količine snega vsakič lepo očistiti z igrišča z umetno 
travo. Tudi mraz igralcev ni zmotil. Ekipa ŠD Extrem 
igra v rednem prvenstvu v 2. ligi MNZ Ljubljana. Zim-
ska liga pa je bila sestavljena kar s polovico ekip iz 1. 
lige. Lahko smo izjemno ponosni, da so extremovci 
z veliko lahkoto premagovali tudi ekipe renomiranih 
klubov iz 1. lige. Na koncu so iztržili 10 zmag in samo 
en poraz, kar je bilo več kot dovolj za osvojitev 1. mes-
ta. Čestitamo!
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VABILO POHOD »GOR IN DOL« PO OBČINI LOŠKI POTOK

MOTORISTI IN DOBRODELNOST!

ŠPORT IN REKREACIJA

Gostilna »PRI KAPCU«, Travnik 74, Loški Potok, or-
ganizira 3. pohod »GOR in DOL« po občini Loški Po-
tok, ki bo dne 19. maja 2018.  
Štart pohoda bo izpred gostilne ob 9.00 uri. Naša 
vodiča vas bosta vodila čez Belo Vodo do Zlate smreke 
in proti Lomu (tu bo prva postaja z okrepčilom), naprej 
»GOR« do koče na Kamengriču (kratek postanek v 
lastni režiji), nato pa čez Hrib do zaselka Matevljek, 
kjer se spustimo »DOL« proti ranču KAPUNA (druga 

Društvo Motoristi za motoriste (MzM) ima sedež na 
Novi Štifti. Predhodnik je bil moto klub Ribnčan, ki se 
je v MzM preimenoval leta 2006. Društvo danes šteje 
320 članov iz vse Slovenije in avstrijske Koroške, deluje 
pa na treh področjih: 

1. Preventiva v cestnem prometu, za kar ima status 
društva v javnem interesu, v letu 2017 je društvo 
od Ministrstva za notranje zadeve prejelo bronas-
to plaketo.

2. Sklad za pomoč ponesrečenim motoristom in 
drugim žrtvam. MzM je do sedaj podelil preko 
80.000 € pomoči.

3. Reintegracija invalidov. MzM invalidne osebe 
vključuje v svoje aktivnosti, invalidi na tro- ali 
štirikolesnikih potujejo na daljša potovanja, ki 
jih organizirajo že 10 let zapored. Najodmevnejše 
potovanje: 300 motoristov k papežu Frančišku v 
Vatikan leta 2016.  

Ob 20. jubilejnem blagoslovu bodo MzM, Turistično 
društvo Sodražica in Občina Sodražica organizirali 
veliko dobrodelno prireditev, ki bo na praznični petek, 
27. 4. 2018, in bo potekala na dveh lokacijah.

Ob 11. uri bo pater Niko na Novi Štifti že dvajsetič 
blagoslovil motoriste in njihove motorje.

Nato se bodo motoristi in drugi udeleženci preselili na 
osrednji prireditveni prostor, ki bo v šotoru na špor-
tnem igrišču poleg osnovne šole v Sodražici. 

Od 12. do 23. ure se bo odvijal zelo bogat program. 
Po kratkem protokolu bo nastopilo kar sedem glasbe-
nikov in glasbenih skupin: Adi Smolar, Don Mentony 
band, Ansambel Roka Žlindre, Rock Angeles, Band 
501, Trio Urbanc in Meh ekspres.

Pričakujejo se zelo zanimivi gostje iz sveta motocikliz-
ma, prometa, glasbe, športa … (Mitja Gustinčič – revi-
ja Moto.si, svetovni popotnik Miran Juvančič z izdajo 
knjige z zadnjega potovanja po Aljaski »Ukročena div-
jina«, Robi Kranjec, Miran Stanovnik …).

MzM bo pripravil razstavo 20-letnih blagoslovov na 
Novi Štifti s slikami, predmeti in video projekcijo.

Na prireditvi se bo odvijal tudi bogat srečelov v slogu: 
vsaka zadene! 

postaja z okrepčilom) in do Gostilne »PRI KAPCU«, 
kjer bo cilj in topla malica. 
Pohod je na lastno odgovornost (organizator ne odgo-
varja za varnost) in traja 5 do 6 ur zmerne hoje. 
Štartnina znaša 5.00 EUR!
Pohodniki, spoznajte lepote narave in dobre družbe v 
občini Loški Potok!
Lahek in miren korak!
VABLJENI!  

Romana Lavrič

Za hrano in pijačo bo poskrbelo Turistično društvo 
Sodražica!

Na razpolago bodo urejena parkirišča in prostor za 
kampiranje!   

Na ta praznični dan ste na prireditev vabljeni  vsi obča-
ni, vsak bo našel nekaj zase, za svojo dušo! 

Pavle Hočevar, tajnik društva 

Znak ob 20. jubilejnem bla-
goslovu in letošnji slogan: 
Ali me vidiš?

Znak oziroma  logo 
Društva MzM:

Odmevi
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Še dosti, dosti bi povedal,

a vse besede v prsih mro.

Samo še to: da rad pogledal

poslednjič v tvoje bi oko.

(Karel Destovnik - Kajuh)

V SPOMIN

PAVEL VESEL
Laimont, Francija

27. 12. 1935–22. 02. 2018

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil oče, dedek, 

pradedek, brat in stric Pavel Vesel, sin očeta Alojzija 

Vesela in mame Marije, rojene Rus iz Travnika.

V globoki žalosti sporočamo, 

da smo ga 26. 02. 2018 pokopali v majhni 

francoski vasici Laimont, departma Meuse.

Bil je ponosen na svojo rodbino in 

rad je imel svojo staro in novo domovino.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 60. letu starosti nas je zapustil naš dragi brat in stric

JOŽE JANEŠ 
Podpreska 13

(18. 3. 1958–22. 2. 2018)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od njega in 

ga spremljali na njegovi zadnji poti. Hvala za izreče-

na sožalja in darovane sveče. Hvala g. župniku za lep 

cerkveni obred, pevskemu zboru iz Ribnice, ge. Vesni 

Mikolič za poslovilne besede, gasilcem in delavcem 

Komunale Ribnica.

Žalujoči: vsi njegovi

V 85. letu starosti nas je zapustila draga mama, 

babica in prababica

LJUDMILA KRIŽ 
1933–2018
iz Drage 30

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam  izrekli 

sožalje in jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob izgubi dragega soproga, očeta, tasta, 

dedija in pradedija

Alojza Zbačnika 
(1926‒2018)

iz Ribnice, Knafl jev trg 12,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

stisk roke in objem ter za darovano cvetje in sveče.

Posebna zahvala zdravnikom in medicinskemu osebju 

zdravstvenega doma Ribnica, ki so mu lajšali zadnje dni.

Hvala Zvezi borcev Ribnica in Loški Potok za udeležbo, 

Komunali Ribnica za pogrebne storitve, glasbenikom in 

govorki.

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

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(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!

Vrhunski TV programi kjerkoli v Sloveniji!

Razlika med redno in akcijsko ceno je všteta v prejeto ugodnost ob vezavi. Akcija traja od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Prosto dostopni programi so programi, ki niso zagotovljeni v sistemu s pogojnim dostopom. Za spremljanje digitalne 
programske sheme na več televizorjih, kot jih je vključenih v izbrani naročniški paket, se za namestitev dodatne opreme, ki ni nameščena ob prvi namestitvi, obračuna priključnina, za storitve pa mesečna naročnina, navedena v ceniku 
na www.telemach.si. Redna mesečna naročnina za izbrani paket Total TV se prične obračunavati po poteku promocijskega obdobja. Hitrost prenosa podatkov za storitve UNIFI in UNIFI Travel 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 na več televizorjih je potrebno naročilo in doplačilo dodatnih storitev. Za spremljanje programov v visoki ločljivosti HD potrebujete ustrezen televizor. Najnižja potrebna hitrost prenosa podatkov za 
nemoteno delovanje storitve EON je 512 kbps. Internetna povezava ni del storitve EON. Splošni pogoji storitev EON, in UNIFI so na voljo na naslovu www.telemach.si in na prijavni strani storitve. Za uporabo je potrebna registracija 
na portalu moj.telemach.si. Za uporabo storitve EON je treba naložiti aplikacijo EON za napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana. Aplikacija je dostopna na www.eon.tv in v trgovinah Apple App 
Store ter Google Play. Uporaba funkcije Ogled nazaj do 7 dni je omogočena za pakete, ki funkcijo vsebujejo, ali pa je naročena ločeno kot dodatni paket. Vzdrževanje Total TV storitev 
je za čas vezave naročniškega razmerja vključeno v mesečno naročnino in vsebuje naslednje izmed Dodatnih storitev po Ceniku Skupine Telemach, ki jih upravičeno naroči naročnik: 
Delo tehnika (vključen prihod) in/ali Zamenjava sprejemnika (storitev na domu stranke opravi tehnik podjetja). Omenjene dodatne storitve so opravljene z namenom odprave 
nedelovanja storitev, kjer razlog za nedelovanje ni na strani Telemacha, posega naročnika ali višje sile. Upravičeno naročilo je naročilo, ki je podano z namenom odprave nedelovanja 
storitve. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Vse cene vključujejo DDV. 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 pozanimajte na www.totaltv.tv, 080 45 67, 
info@telemach.si ali na prodajnih mestih Telemach. 

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


