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

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

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

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografi je na naslovnici:
Iz vsebine Odmevov
foto: različni avtorji 

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

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

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV je 3. april 2017.

ODMEVI

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM
Razvojni center Kočevje Ribnica bo v novem letu po-
novno izvajal mobilno vstopno točko VEM, ki podje-
tnikom in ostali zainteresirani javnosti omogoča nas-
lednje brezplačne storitve:

 ■ svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.,
 ■ postopek ustanovitve s. p. in d. o. o.,
 ■ postopek zaprtja s. p.,
 ■ vnos sprememb v poslovni/sodni register,
 ■ prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja 

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

nanciranja poslovanja) …

OBVESTILA

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

Naslednja mobilna vstopna točka VEM bo 1. marca 
2017.

RC Kočevje Ribnica d. o. o.

Za novoletno nagradno križanko, posvečeno dvaj-
setletnici delovanja Gasilske zveze Loški Potok, ki je 
bila objavljena v decembrski številki glasila Odmevi, 
smo do predpisanega roka prejeli 27 vaših rešitev, med 
katerimi pa je bilo žal nekaj tudi napačnih. Žrebanje 
nagrajencev so opravili člani uredniškega odbora v 
prisotnosti predstavnika GZ Loški Potok in sreča pri 
žrebu se je tokrat nasmehnila naslednjim petim reše-
valcem, ki so poslali pravilne rešitve in bodo prejeli 
nagrade:

1. nagrado – zbornik GZ, kemični svinčnik in oseb-
no prvo pomoč dobi: 

 Kristjan Mohar, Mali Log 60, 1318 Loški Potok

2. nagrado – zbornik GZ, kemični svinčnik in oseb-
no prvo pomoč dobi: 

 Frančiška Lindič, Omerzova 42, 1330 Kočevje

NAGRAJENCI NOVOLETNE NAGRADNE KRIŽANKE
3. nagrado – zbornik GZ in kemični svinčnik dobi: 

 Štefk a Debeljak, Retje 57, 1318 Loški Potok

4. nagrado – zbornik GZ in kemični svinčnik dobi:

 Kristjan Truden, Pudob 16, 1386 Stari trg pri 
Ložu

5. nagrado – zbornik GZ in kemični svinčnik dobi: 

 Sara Prijatelj, Zamostec 40, 1317 Sodražica

Gasilski zvezi Loški Potok se zahvaljujemo za nagrade, 
srečnim nagrajencem, ki jih bodo prejeli, pa iskreno 
čestitamo! Ostalim reševalcem, ki ste poslali rešitve 
in tokrat niste bili izžrebani, pa želimo več sreče kdaj 
drugič!

Vinko Košmerl    
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Letošnja zima je pokazala, da z njo ni šale, in to se bo 
poznalo tudi v ceni ogrevanja za javne objekte (šolo, 
zdravstveni dom, občino ...). Upam, da se naslednjo 
kurilno sezono ne bo več treba ogrevati na kurilno olje, 
pač pa na sekance iz našega območja – iz daljinskega 
ogrevanja, ki ga bo zgradila naša lesna zadruga. 
Zadruga je bila ustanovljena spomladi 2016 in je 
registrirana kot socialno podjetje, to pa pomeni večjo 
odgovornost do skupnosti, v kateri deluje. Leta 2016 je 
pridobila koncesijo za izgradnjo daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso (DOLB) za center Hriba. Konec leta 
2016 se je prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih 
sredstev za DOLB, po zadnjih informacijah so sredstva 
odobrena. Višina investicije je 750.000 €, nepovratnih 
sredstev pa je 70 %. Na daljinsko ogrevanje bodo 
priklopljeni dom starejših občanov, obe trgovini, 
zdravstveni dom, šola, poslovni del stanovanjskega 
bloka, v katerem je tudi pošta, KTC, gostilna Pri Birtku 
in večstanovanjska stavba Hrib 7. Lesna zadruga 
bo sredi leta 2017 prevzela v upravljanje tudi pošto 
na Hribu. Pošta Slovenije se namreč otepa manjših 
poslovalnic in jih daje v upravljanje drugim pravnim 
osebam.

Z lesno zadrugo imamo velike načrte. Uspešno je kan-
didirala na razpisu za posek v državnih gozdovih za 
obdobje do konca leta 2018. Torej bodo naši gozdarji 
lahko sekali v državnih gozdovih preko zadruge. 

ŽUPANOVA STRAN

Je pa omenjena ideja naletela na izjemno pozitiven 
odziv tudi v širši slovenski javnosti. To je eden 
redkih projektov v državi, od katerih si lahko obeta 
neposredno korist celotna lokalna skupnost. Torej 
občani naše občine.

Sicer pa zimski meseci na občini niso namenjeni zim-
skemu spanju, pač pa pripravam na izvedbo planiranih 
investicij v letošnjem in v prihodnjih letih.

Takoj ko bo možno, bomo začeli z izgradnjo vrtca, sku-
paj z državo z rekonstrukcijo regionalne ceste center 
Hriba–Sodražica v dolžini cca 500 m in pa z urejanjem 
industrijske cone v Podpreski. To so glavni projekti, ki 
nas na občini čakajo letos. O poteku del pa boste ob-
veščeni tako v Odmevih kot na spletni strani občine.

Za naprej nas čaka še veliko dela. Čistilna naprava, 
vodovodno omrežje (sem spada  vključitev vrtine na 
Hribu v vodovodno omrežje, priključitev zaselka Bela 
Voda …), posodobitev regionalne ceste skozi Travnik. 

Čaka nas pestro leto in verjamem, da bomo tako ome-
njene kot tudi ostale projekte, s katerimi se ukvarjamo, 
jih pa nisem omenil, s skupnimi močmi uspešno izpe-
ljali.

Naj končam z najnovejšim potoškim pozdravom. 

Naj se vrti.

Ivan Benčina, župan

kalo časa, da bi se seznanili z bontonom in se podučili 
o kulturi dialoga. Po odzivu domačinov lahko rečem, 
da je v naši občini, hvala bogu, še doma zdrava pamet, 
saj so omenjeni skupini dali vedeti, da neumnosti niso 
pripravljeni prenašati, in jih pozvali, naj nam rajši po-
magajo pri skupnih projektih, namesto da nam naga-
jajo. In to zadnje je tudi najmočnejše sporočilo ome-
njenega posveta. 

Eden izmed projektov je tudi izkoriščanje vetrne ener-
gije v občini Loški Potok. Ideja in razlogi zanjo so bili 
podrobneje opisani v prejšnjih Odmevih. Predstavitev 
ideje je potekala po korakih, ki so najbolj smiselni v 
takih primerih. Najprej je bil s tem seznanjen občin-
ski svet, potem predsedniki vaških skupnosti in 27. 
1. 2017 tudi občani na posvetu, ki je bil organiziran v 
KTC-ju. Na omenjenem posvetu sem predstavil idejo 
in osnovni koncept izkoriščanja vetrne energije, mo-
žne umestitve in nekaj tehničnih podrobnosti. Blanka 
Bartol je predstavila prostorski in okoljski vidik ume-
ščanja vetrnih elektrarn v prostor, Aleš Pučnik, lastnik 
vetrne elektrarne v Razdrtem, pa sam potek umešča-
nja, pridobivanja dovoljenj in postavitve vetrne elek-
trarne. Izpostavljenih je bilo precej vprašanj, na katera 
so bili podani tudi odgovori. Bilo je precej živahno, 
najglasnejši pa so bili nasprotniki postavitve. Glede na 
izobrazbo, ki so jo izpostavljali, jim je očitno zmanj-
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AKTUALNO

POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA NAD 
DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 22. 12. 2016

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj prijav zaradi 
psov, ki se prosto gibljejo po cestah, središčih naselij 
ter na drugih javnih površinah. Namen tega članka je 
predstaviti obveznosti in pravice lastnikov in skrbni-
kov psov, ki izhajajo iz zakonodaje.

Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o zašči-
ti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno 
besedilo) mora skrbnik psa na javnem mestu zagoto-
viti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Z 
globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki kot skrbnik 
ne zagotovi fizičnega varstva psa. 

Na vsaki javni površini (javni kraj je vsak prostor, ki je 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsa-
komur), ko gremo s psom na sprehod, mora biti pes 
na povodcu. Prosto gibanje psa na javnih površinah za 
ostale uporabnike teh površin lahko predstavlja dolo-
čeno nevarnost, zato zakon o zaščiti živali lastnikom 
psov nalaga obveznost, da morajo imeti pse na povod-
cih. Še zlasti na cestah, kjer psi, ki se prosto gibljejo, 
predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem pro-
metu. Skladno s prvo alinejo 3. točke drugega odstavka 
5. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) je prepovedano na 
cestnem svetu javne ceste puščati živali brez nad-

Občinski svet je opravil 2. obravnavo Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov 
v gospodinjstvu v občini Loški Potok in odlok sprejel. 
Odlok je usklajen z določili trenutno veljavne zakono-
daje s tega področja in je objavljen v Uradnem listu RS, 
štev. 87/2016. Veljati je začel 6. januarja 2017.

Občinski svet je sprejel sistemizacijo delovnih mest v 
enoti vrtca pri OŠ za leto 2017. Sistemizacija je ostala 
enaka kot v letu 2016. Tudi ekonomska cena za oddelke 
vrtca je ostala enaka tisti, ki je veljala v letu 2016.

V svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka so bili 
s strani občinskega sveta oz. občine kot ustanoviteljice 
zavoda imenovani trije člani, in sicer občinska svetni-
ka Marijan Košmerl in Dejan Anzeljc ter Sašo Debeljak, 
strokovni sodelavec občinske uprave.

zorstva. Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedeno 
določbo, se za prekršek kaznuje z globo 1.000 evrov.

Poleg navedenega je potrebno na tem mestu opozoriti 
tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlogo, 
tako z vidika higiene in zdravja kot tudi estetike. Žival 
ni naprava, ki jo lahko vključimo, ko jo potrebujemo, 
ali izključimo, kadar je ne potrebujemo. Ima svoje 
potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov na javnih 
površinah za svojimi psi ni nadležno opravilo, pač pa 
je to naloga vsakega odgovornega lastnika psa.

Glede na povečano število prejetih obvestil bo občin-
sko redarstvo poostreno nadziralo dolžno ravnanje la-
stnikov oziroma skrbnikov psov.

 Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

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

Sprejet je bil tudi Odlok o proračunu občine Loški Po-
tok za leto 2017, ki je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 
86/2016, in se že izvršuje.

Sprejet je bil posamični program ravnanja z občinskim 
premoženjem o prodaji nepremičnine parc. št. 5/2-0 v 
izmeri 167 m2 (ID znak: 1585-5/2-0), k. o. 1585-Tra-
va, do celote 1/1.  Vrednost nepremičnine za določitev 
kupnine je 1.503,00 EUR. Prodaja zemljišča bo omogo-
čila ureditev pravno premoženjskih zadev med občino 
Loški Potok in občanko, saj ima le-ta del stanovanjske 
stavbe zgrajene na občinskem zemljišču. 

Mojca Lavrič
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših 
domovih
Kako delujejo drzni tatovi?

-

-

 policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje

 policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje  policija svetuje

POLICIJA

R
EP

UB
LIKA SLOVENIJA

POLICIJA

R
EP

UB
LIKA SLOVENIJA

AKTUALNO
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RAZPIS

Občina Loški Potok objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 
96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 
68/2016), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok 
(Ur. l. RS, št. 95/2012), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) in Statuta Občine Loški 
Potok (Uradni list RS, št. 79/2015)

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v občini Loški Potok za leto 2017.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LO-
ŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
 ■ redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziro-

ma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v dru-
gih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano 
tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi 
dejavnostmi
 ■ kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, sre-

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

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

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

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

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.500,00 EUR.

4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MO-
RAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA 
JAVNEM RAZPISU:

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

 ■ da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisa-
ni v register v skladu z veljavno zakonodajo,
 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo 

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

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

čila o realizaciji programov in planu aktivnosti za pri-
hodnje leto,

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

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z ob-
razci kandidati lahko prejmejo od 01. marca 2017 dalje 
na Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški 
Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za 
popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih dolo-
ča besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja 
vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino jav-
nega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s pre-
dložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene 
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na na-
slov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Po-
tok, najkasneje do vključno petka, 31. marca 2017, do 10. 
ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgor-
njem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem 
levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ –  JAVNI RAZPIS 
– KULTURA 2017«. Nepravilno označene ovojnice in 
prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPI-
SOM:

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

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

 Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obveščeni 
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev ozi-
roma najpozneje do 20. aprila 2017. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema skle-
pa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj na-
tančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

 Župan:
Ivan Benčina, l. r.
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RAZPIS

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), 4. in 5. točke Nacionalnega programa športa 
(Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz prora-
čunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 
86/2016) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/2015) objavlja Občina Loški Potok 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa
v občini Loški Potok za leto 2017.

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

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:

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

kakovostni in vrhunski šport,
 ■ ŠPORTNA REKREACIJA
 ■ ŠPORTNE PRIREDITVE

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.500,00 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 športna društva in 
klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti 
v športu in so splošno koristne in neprofitne, ter zavo-
di na področju vzgoje in izobraževanja. Kandidati, ki 
želijo sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati tudi 
sledeče pogoje:

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

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

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

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

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

financiranje programov.

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

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

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 01. marca 
2017 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 petka, 31. marca 
2017, 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 – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2017«. 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 20. aprila 2017. 

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.
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RAZPIS

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) 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 2017.

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 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

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 1. marca 
2017 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 petka, 31. marca 
2017, 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. 2017«. 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 20. aprila 2017. 

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.
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IZ POSLANSKIH PISARN

SLOVENIJA POTREBUJE BOLJ SPODBUDNO 
DRUŽINSKO POLITIKO

CERARJEVI NOVI OBRAZI ZA NOVE (IN BOLJ BRADATE) 
NOVE OBRAZE

Poslanci Nove Slovenije, krščanski demokrati, mesečno 
obiščemo eno izmed slovenskih regij. Srečujemo se s 
podjetniki, obrtniki, kmeti, župani, predstavniki civilne 
družbe in z drugimi državljani, ki nam želijo predstaviti 
svoje delovanje in tudi probleme, s katerimi se dnevno 
srečujejo. Ta srečanja nam zelo koristijo in pomagajo  
pri opravljanju našega političnega dela, ko predlagamo 
in sprejemamo zakone in druge pomembne odločitve v 
parlamentu. Mediji žal večkrat poročajo o problemih kot 
pa o uspehih, zato slovenska javnost niti ne ve, koliko 
uspešnih podjetij imamo v Sloveniji, na račun katerih 
Slovenija beleži gospodarsko rast. Žal vedno znova 
ugotavljamo, da bi lahko bila Slovenija še bolj uspešna, 
če bi bili sprejeti ukrepi za spodbujanje gospodarstva, na 
katere nas vedno znova opozarjajo obrtniki, podjetniki 
in gospodarstveniki. Na račun gospodarske rasti pa so se 
povečali apetiti sindikatov javnega sektorja, ki zahtevajo 
odpravo vseh začasnih omejevalnih ukrepov iz Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, čeprav se državni dolg samo 
povečuje. Za NSi so izredno pomembni ukrepi za zvišanje 

Se ta oblast trudi za slovenske delavce in upokojence ali ile-
galne migrante?
Če pogledamo aktivnosti Cerarjeve vlade, je to vprašanje 
povsem na mestu. Zakaj? Državni sekretar na ministrstvu 
za notranje zadeve Boštjan Šefic po Sloveniji mrzlično išče 
lokacije, ki bi bile primerne za nastanitev velikega števila 
ilegalnih migrantov. Nekaj »primernih« nepremičnin ima 
v različnih okoljih v lasti država, druge so v lasti občin in 
raznih nepremičninarjev. Razgovori z župani so odmak-
njeni od oči javnosti. Povsod, kjer občani ugotovijo, da se 
jim namerava podtakniti ilegalce, se zgodi narod. Tudi v 
občinah, ki so izrazito levo usmerjene in imajo že desetletja 
izrazito leve lokalne oblasti. Upori in zahteve po referendu-
mih so izraženi v Velenju, Črnomlju, upirajo se v Lendavi, 
Mariboru … To ni čudno, saj so prizori in posledice, ki jih 
spremljamo v drugih državah, strah vzbujajoči. Vrstijo se 
posilstva, umori, napadi na otroke in starejše, uničuje se 
lastnina. Nihče ni varen. Kljub vsem tem preverljivim dej-
stvom pa si Cerarjeva vlada in levičarji močno prizadeva-
jo, da bi Slovenija za te ilegalne migrante postala privlačna 
država. Že lani, ob izbruhu migrantskega vala, je Slovenija 
izvajala mejne kontrole zelo površno in v nasprotju s slo-
vensko zakonodajo ter mednarodnimi sporazumi, kar 
nas utegne še drago stati. To je povzročilo, da so Avstrij-
ci močno poostrili kontrole na meji in da sedaj uvajajo še 
dodatne omejitve za slovenske prevoznike in tja napotene 
delavce, pri čemer se Cerarjeva vlada sploh ne odziva. Kot 
da to še ni bilo dovolj, pa sedaj vlada pripravlja še posebno 
stanovanjsko ponudbo za migrante, pri čemer v razpisu 
zahteva nadstandardno opremo. Stanovanja naj bi imela 
štedilnike s steklokeramičnimi ploščami, LCD-televizor, 
usnjeno opremo … Takega standarda ne samo da ti ilegal-
ci doma niso imeli, nima ga tudi velika večina slovenskih 

rodnosti, saj se v Sloveniji letno rodi okrog 10.000 otrok 
premalo za naravno obnavljanje naroda. Seveda staršem 
ne more nihče predpisati, koliko otrok naj imajo. Ustrezna 
družinska politika, kot je bil brezplačni vrtec za drugega 
otroka, pa je marsikoga spodbudila, da se je odločil še za 
drugega ali tretjega otroka. V Sloveniji se rodi povprečno 
1,5 otroka na žensko. Za naravno obnavljanje naroda 
pa potrebujemo najmanj 2,1 otroka na žensko. Zato bo 
NSi znova predlagala spodbudne ukrepe za izboljšanje 
rodnosti, saj je prav od števila rojstev odvisna prihodnost 
slovenskega naroda. Od števila za delo sposobnih ljudi 
in od števila zaposlenih prebivalcev so odvisne tudi 
pokojnine prihodnjih rodov. Priseljevanje v omejenem 
obsegu sicer lahko obogati narod, ne more pa ga ohraniti, 
ne da bi se pri tem bistveno spremenile kultura in druge 
vrednote, ki so skozi stoletja oblikovale slovenski narod. 
Zato je potrebno več pozornosti nameniti ukrepom za 
spodbudno družinsko politiko, ki nam bo dajala upanje 
za obstoj slovenskega naroda.

Ljudmila Novak, poslanka v DZ RS

družin. Ničesar od te opreme nimajo niti stanovanja, v 
katerih bivajo poslanci in zanje plačujejo državi 200 € ali 
več mesečne najemnine. Po podatkih Računskega sodišča, 
ki je opravilo revizijo »migrantskega poslovanja« vlade, 
plača vlada iz državnega proračuna za vsakega ilegalnega 
migranta vsaj 1963 €. Kar pomeni, da morajo za vsakega 
ilegalca delati vsaj 3 (trije) delavci. Tu ne Cerarjeva vlada 
ne levi anarhisti ne vidijo nobenih problemov in niso za 
nobene omejitve. Že vnaprej govorijo o človekovih pravi-
cah teh ljudi, ki jih tu še sploh ni. Za ilegalne migrante si je 
Cerarjeva vlada rezervirala več kot 120 mio €, če bo potre-
ba večja, bo pa še dodala. Ko pa gre za naše ljudi, za tiste, 
ki so ali še ustvarjajo blaginjo te države, ko gre za delavce, 
šolarje, upokojence …, pa stiskajo. Govorijo, da ni denarja, 
da se pokojnine lahko povečajo le za 3 € mesečno, da ZUJF, 
ki so ga že večkrat popravili, ne dopušča večjih izboljšav … 
Skratka, za tiste, ki so si z odpovedovanjem in garanjem 
pridobili neko premoženje, se predpisujejo vedno novi ali 
višji davki, obračunavajo se jim vsi stroški javnih storitev 
in če ne zmorejo, se jim za dodeljene socialne pomoči vpi-
sujejo hipoteke na premoženje ali pa se jim premoženje 
preprosto zarubi. To, kar počne Cerarjeva vlada ob pod-
pori skrajnih političnih in civilnodružbenih levičarjev in 
anarhistov, meji že na norost. Vse tiste, ki opozarjamo in 
poskušamo te blodnje omejiti, označujejo za homofobe, 
izmečke, klerofašiste … Na primeru Slovenije se je poka-
zalo, da novi, t. i. politično neobremenjeni obrazi, ki so na 
volitvah dobili oblast, ne delajo za nas, ne pomagajo nam 
v naših težavah, ampak so jim prioriteta »novi obrazi«, ki 
prihajajo iz tujih dežel, ki nosijo brade in pred katerimi ni 
nič varno. Kamorkoli so prišli, so se izkazali po nasilju in 
krutosti. In se po navadi ob tem še naslajali. Najbrž si znate 
razložiti, zakaj »Cerarjevi« to počnejo.

Jože Tanko, poslanec SDS
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O VETRU V HRBET IN VETRU V PRSI
Vedno bolj postaja jasno, da se občina Loški Potok pri 
načrtovanju in doseganju svojega razvoja lahko zanese 
le nase ter na svoje ljudi in vire. Naša odmaknjena 
lokacija sredi gozdnatih hribov in daleč od prometnih 
žil pač ni najbolj zanimiva za industrijo ali trgovino. 
Še turistom lahko ponudimo bore malo, tako da si 
zunanji investitorji žal ne podajajo kljuke v županovi 
pisarni. Pobuda za postavitev vetrnih elektrarn je tako 
pritegnila veliko pozornosti in zato je bil sklican posvet 
o izkoriščanju vetrnega potenciala v občini Loški 
Potok, katerega namen je bil odgovoriti na vprašanja 
in pregnati strahove glede postavitve vetrnih elektrarn. 

Javne razprave v KTC-ju se je udeležilo veliko ljudi. Na 
eni strani ljudi, ki občino vidijo kot kraj, kjer bodo pre-
živeli svoje življenje in v njej želijo napredek, na drugi 
strani ljudi, ki pridejo v kraj zgolj občasno in želijo le 
ohranitev narave v čim bolj neokrnjeni obliki. Na ža-
lost je na posvetu, po pričakovanjih, prevladala glasna 
peščica nasprotnikov, katerih pomisleki in strahovi so 
bili utemeljeni na velikokrat netočnih in zastarelih po-
datkih. Zato želim v občinskem glasilu, ki doseže vse 
ljudi v občini in ki ga lahko preberemo v miru, predsta-
viti svoj pogled na to temo, podkrepljen z resničnimi 
in preverljivimi podatki. 

Ker so elektrarne – od jedrskih do sončnih – občutljiva 
tema, o kateri ima marsikdo kaj povedati, bolj malo 
ljudi pa ima na razpolago zanesljive in posodobljene 
podatke, je zelo pomembno, da se na vprašanja in stra-
hove ljudi odgovori s čim bolj točnimi podatki in s tem 
prežene meglo, ki jo nasprotniki tako radi spuščajo za 
doseganje svojih ciljev. Vseeno se ne bom spuščal pre-
več v tehnične podrobnosti, saj bi lahko z njimi zapol-
nil celotno številko Odmevov. 

Na posvetu so bili med drugim izpostavljeni naslednji 
pomisleki in strahovi:

1. Investicija bo tako draga, da se nikoli ne bo 
izplačala.

Pri investicijah se vedno srečujemo s tveganji gibanja 
cen, vendar pa lahko za električno energijo – pred-
vsem zaradi njene razširjenosti, pomembnosti za člo-
veštvo in dolgih postopkov izgradnje elektrarn – kar 
dobro ocenimo gibanje cen v prihodnosti. Ocene za 
lastno ceno energije, pridobljene iz vetrnih elektrarn v 
EU v letu 2016, torej za ceno, ki vključuje vse stroške, 
nastale med izgradnjo, obratovanjem in razgradnjo, s 
stroški financiranja vred, se gibljejo od 29 €/MWh pri 
sodobnih vetrnicah na najbolj ugodnih lokacijah in pri 
močnih spodbudah do 114 €/MWh v najbolj zahtev-
nih pogojih, s povprečjem pri 68 €/MWh. Zahvaljujoč 
izjemnemu razvoju tehnologije pa ta cena tudi pada 
za več odstotkov letno in ker umeščanje elektrarne 
v prostor ter pridobivanje vseh dovoljenj in soglasij 
traja tudi po več let, lahko pričakujemo, da bo lastna 

cena energije iz najsodobnejših vetrnih elektrarn do 
dejanskega začetka gradnje padla nekje v rang 50 €/
MWh. Za primerjavo, najsodobnejši blok šoštanjske 
termoelektrarne, TEŠ 6, ima trenutno lastno ceno oko-
li 60 €/MWh, le-ta pa se bo v prihodnosti predvsem 
zaradi davkov na onesnaževanje še dvigovala. 

S pravilno izbiro vetrnic, ugodnega financiranja in s 
pomočjo državnih spodbud – trenutna odkupna cena 
za vetrne elektrarne znaša 95 €/MWh – so lahko vetrne 
elektrarne izjemen vir dohodka, s katerim bi lahko v 
prihodnjih desetletjih izdatno pomagale pri razvoju 
občine. 

Sam zaupam ljudem na občini, da bodo ob podpori 
kakovostnih študij vetrnega potenciala v sodelovanju 
s proizvajalcem elektrarn izbrali tako konfiguraci-
jo elektrarn, ki bo imela najugodnejše razmerje med 
ceno in zaslužkom.

2. Za fi nanciranje elektrarn ne bi smeli najemati 
kredita.

V današnji ekonomiji se mnogo projektov, od nakupa 
avtomobila do izgradnje elektrarne, financira s kredi-
tiranjem. To nam omogoča, da projekt začnemo takoj 
in ne čakamo deset, dvajset let, v katerih bi mogoče 
privarčevali dovolj denarja. Banke, hranilnice, skladi, 
vse to obstaja točno iz tega namena – da se prihranki 
širših množic ljudi zberejo in posodijo investitorjem, 
ki investirajo v dobičkonosne projekte in na ta način 
oplemenitijo kapital. Pri tem zaslužijo tako investitorji 
kot banke in tako je volk sit in koza cela. Pri najemanju 
kredita za namen investicij je, poenostavljeno poveda-
no, potrebno paziti predvsem na to, da bomo pri pro-
jektu zaslužili več denarja, kot nas bo stalo odplačeva-
nje kredita. Če na primer za izgradnjo vetrnic dobimo 
kredit, katerega znesek odplačujemo v vrednosti 15 
% letno, projekt sam pa nam vsako leto prinese 20 % 
vrednosti investicije, bomo sposobni odplačevati kre-
dit in še nekaj zaslužka nam bo ostalo že med odpla-
čevanjem. 

3. Za postavitev vetrnih elektrarn bi bilo potrebno 
izsekati orjaške površine gozda.

Površina, ki jo zaseda posamezna elektrarna, je relativ-
no majhna, stolpi vetrnih turbin pa so dandanes tako 
visoki, da sežejo preko plasti ozračja, ki je pod vplivom 
gozda, in tako ne potrebujejo dodatnega izsekovanja 
za pospeševanje vetra. Še največji vpliv na okolje ima 
dograditev ceste, ki omogoča izgradnjo in vzdrževanje 
elektrarn.

4. Vetrne elektrarne bodo zaradi infrazvoka škodi-
le zdravju ljudi.

V medicini je poznan t. i. »sindrom vetrne elektrarne«, 
ki pa ni posledica infrazvoka, temveč tesnobe, povzro-
čene s strani dežurnih sejalcev panike. Sindrom vetrne 

AKTUALNO



11Januar - februar 2017

elektrarne se namreč ne pojavlja okoli vseh vetrnih 
elektrarn, temveč sovpada z medijsko pokritostjo sa-
mega sindroma vetrne elektrarne. To ustvarja začaran 
krog, v katerem poročanje o škodljivosti vetrnih elek-
trarn povzroča strah pred njimi, kar posledično škodi 
zdravju ljudi in povzroča nove in nove zgodbe o ško-
dljivosti vetrnih elektrarn.

5. Vetrne elektrarne bodo glasne.

Jakost zvoka sodobnih vetrnic je na 300 metrih, kolikor 
je priporočena oddaljenost vetrnih elektrarn od nase-
lij, okoli 40 decibelov (dB). Za orientacijo, taka jakost 
zvoka ustreza glasnosti tihega sodobnega hladilnika na 
razdalji 1 metra. Načrtovana lokacija je od najbližjih 
hiš oddaljena 1 km, kar jakost zvoka zmanjša na eno 
desetinko (1/10 oz. 10 %)  jakosti na tristotih metrih, 
torej na 30 dB, kar ustreza zelo tihemu dnevu v naravi. 

Zvok vetrnih elektrarn se bo tako zlil z okolico in 
poslušalcu, ki ne bo osredotočen nanj, niti ne bo slišen. 
Poleg tega je zvok vetrnic zelo podoben zvoku vetra in 
ga naši možgani zlahka izklopijo.

6. Vetrne elektrarne bodo kazile podobo narave.

Vetrne elektrarne bodo resnično vidne iz Dragarske 
doline in delov Loškega Potoka. Vendar pa se ljudje 
hitro navadimo na spremembe. Zavedanje, da z njimi 

prispevamo k razvoju občine in varovanju okolja, ter 
načrtovana razgledna ploščad pa bodo zagotovo več 
kot odtehtali duševne bolečine, ki jih bo trpel določen 
odstotek ljudi pri privajanju na elektrarne. Poleg tega 
lahko turizem v občini začne graditi na podobi, kjer 
vso porabljeno električno energijo pridobimo iz obno-
vljivih virov in smo v tem pogledu ena najbolj ekolo-
ških občin na celem svetu.

7. Vetrne elektrarne bodo škodile divjim živalim.

Stebri vetrnih elektrarn ne bodo znatno plašili kopen-
skih divjih živali, vsekakor manj kot kakšna avtocesta 
– proti katerim, roko na srce, ne vidimo protestirati 
prav veliko ljudi. Število žrtev med pticami – večni 
strah navideznih okoljevarstenikov, ki varstvo okolja 
uporabljajo zgolj za prikrivanje lastnih interesov, pa je 
na enoto proizvedene energije pri vetrnih elektrarnah 
po ocenah strokovnjakov zgolj ena tridesetinka (1/30 
oz. 3 %) števila žrtev zaradi termoelektrarn in z njimi 
povezanega uničevanja okolja.

Upam, da sem z napisanim odgovoril na najpomemb-
nejša vprašanja in strahove, ki se porajajo ob ideji 
vetrnih elektrarn.

Na tem mestu še nekaj besed o posvetu, kjer me je 
zbodlo to, da so si nekateri ljudje poskušali pridobiti 
težo svojih argumentov z omenjanjem svoje izobraz-
be, ki ni imela prav veliko povezave s projektom. Samo 
dejstvo, da je nekdo zaključil visoko šolanje, niti ne 
nujno na področju, povezanem z vetrnimi elektrarna-
mi, nikakor ne pomeni, da je ta človek izvedenec tudi 
na področju vetrnih elektrarn, in ne pomeni, da so nje-
govi argumenti avtomatsko pravilni.

Poleg tega sem pogrešal večje zanimanje mladih lju-
di, o katerih prihodnosti se odloča pri tem projektu. 
Upam, da se v večjem številu vidimo na prihodnjih 
posvetih!

Samo Košmrlj
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NARAVOVARSTVO KOT OVIRA 
POZITIVNEMU GOSPODARSKEMU RAZVOJU 
Slovenija kot geografski, družbeni, jezikovni in naro-
dni pojem obstaja od naselitve Slovanov dalje. V pestri 
zgodovini tega prostora in naroda ni zaznati prisvaja-
nja ostalih ozemelj, koloniziranja in agresivnosti do 
sosednjih držav ali narodov. Slovenija se je tako skozi 
zgodovino oblikovala v miroljubno in mirno deželo, 
ki je jezikovno, kulturno in versko  homogena. Zaradi 
takšnega stanja v tej družbi ne obstajajo možne poten-
cialne napetosti, kar zagotavlja dober položaj za pri-
hodnost.

Skozi stoletja zgodovine smo bili kot narod bolj ali manj 
odvisni od tuje nadvlade, pod takšnim zgodovinskim 
vplivom smo tako tudi oblikovali svojo nacionalno 
identiteto. Po koncu razpada nekdaj skupne države je 
Slovenija krenila na osamosvojitveno pot v prevzviše-
nem  zanosu in v velikem pričakovanju lastnega uspe-
ha. Vendar naša pot ni šla v smeri pričakovanih želja, 
saj se po več kot dvajsetih letih vse bolj pogrezamo v 
lastni precenjeni ego. Tako vse bolj prihaja do izraza 
zgodovinsko oblikovana nacionalna identiteta, da kot 
narod bolje delujemo v podrejenem položaju kot pa 
kot oblastniki lastne usode.   

AKTUALNO
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Če že kot narod obstajamo navzven, jezikovno, versko 
in kulturno homogeno, pa nas zgodovinsko in ideolo-
ško vedno nekaj notranje razdvaja. Ta politična, ide-
ološka in zgodovinska razdvojenost je tako močna, 
da spreminja potencialno družbeno energijo v jalovo 
moč. Temu stanju se pridružuje še negativna kadro-
vska selekcija na pomembnih položajih družbe. Če se 
ob tem razmišljanju nekoliko bolj usmerim na podro-
čje narave, prostora in  energije, potem lahko okvalifi-
ciram nekatera dejstva.  

Proizvedena nuklearna energija v Slovenji je nenaravni 
produkt znanosti in visoke tehnologije, ki bo v priho-
dnosti izgubila na pomenu. 

Energija termoelektrarn temelji na uvozu fosilnih go-
riv, produkt izgorevanja so škodljivi dioksidi, v zadnjih 
letih pa vse bolj postajajo tudi produkt korupcijskih 
aktivnosti. 

Slovenija je po vodnatosti v samem vrhu Evrope, takoj 
za Švico in Norveško. Delež vodne energetske izrabe 
je manj kot polovica potenciala, pokriva pa slabo če-
trtino proizvodnje električne energije, to lahko opre-
delimo kot produkt neizkoriščenosti naravnih danosti. 

Naravno bogastvo Slovenije so gozdovi, ki pokrivajo 
slabi dve tretjini površine, pa vendar je v teh gozdovih 
letno neposekanega okrog 2 milijona m3 lesa. Tudi to 
je produkt neizkoriščenosti naravnih danosti.  

Potencialna energija vetra, ki jo v Evropi primerno iz-
rabljajo, je pri nas blokirana zaradi naravovarstvenikov 
oziroma ljubiteljev ptic. Za primerjavo – literatura na-
vaja, da mačke v Sloveniji pospravijo 6,9 milijona ptic. 
AMZS pa navaja, da avtomobili letno povozijo 1 mili-
jon živali. Proti takšnemu izginjanju ptic iz narave ni 
zaslediti nobenih aktivnosti njihovih ljubiteljev. V Slo-
veniji imamo sedaj dve vetrni elektrarni, na Kitajskem 
pa se vsakih 45 minut pojavi nova vetrna turbina. 

Natura 2000 ni prinesla dodane vrednoti v prostor, 
ampak marsikje blokira pozitivni gospodarski razvoj. 
Po medijskih informacijah, argumentih naših strokov-
nih kolegov ter po lastnem spoznanju je življenje pre-
bivalcev v takšnih območjih vse bolj ogroženo, tudi to 
je produkt upravljanja narave.

Še pred nekaj desetletji smo na podeželju živeli, kme-
tovali in sobivali z medvedom in volkom, ne da bi se 
tega zavedali. Potem smo sprejeli strategijo upravlja-
nja, izvajali raziskovalne naloge, izdelovali projekte, 
priporočali tehnološke rešitve, plačevali škodo, sezna-
njali prebivalce o sobivanju, vendar kljub vsem strate-
gijam in aktivnostim postaja to sobivanje vse bolj te-
žavno. Tudi to je produkt upravljanja narave na škodo 
prebivalstva in gospodarstva. 

Ob vseh teh naštetih dejstvih lahko ugotavljamo, da 
se ni narava zarotila proti človeku, ampak je to pro-

dukt birokratske nepripravljenosti ali nesposobnosti 
razumevanja argumentov življenja. To je tudi produkt 
brezbrižnosti in lastne samobitnosti upravljavcev na-
rave, ki marsikdaj v svoji vlogi zaščitnika narave de-
lujejo proti človeku, vendar od tega narava nima prav 
nobene koristi. 

Razvoj znanosti je človeštvu in naravi prinesel tako 
dobre kot slabe tehnološke rešitve. Glede na negativne 
izkušnje in za namen zaščite narave in človeka so se v 
preteklosti porodile razne naravovarstvene inštitucije, 
nekatere so postale tudi politične stranke. In prav je, da 
naravo in ljudi naravovarstveniki vzamejo v bran pred 
brezvestnim početjem raznih kapitalskih združb, ki na 
račun nenormalnega izkoriščanja narave in na škodo 
ljudi opravljajo svoje neetična in škodljiva dejanja, in 
to predvsem v interesu kapitala. Z razvojem pa se je 
spremenilo tudi varstvo narave, saj so dandanes razne 
formalne in neformalne naravovarstvene organizaci-
je prevzele dominantno vlogo nad prostorom, infra-
strukturo in gospodarstvom. Tako z varne razdalje in 
brez odgovornosti odločajo o pogojih življenja in dela 
ljudi na podeželju.

Ker pa v občini Loški Potok živimo dokaj skladno z 
naravo, bi težko sprejeli takšne  naravovarstvene ak-
tivnosti, ki so prenesene iz nekega degradiranega ob-
močja v naše okolje. V našem prostoru ni umazane 
industrije, kmetijstvo je ekstenzivno, gozdarstvo je so-
naravno, območje ni tranzitno. Torej, s čim prebivalci 
ogrožajo naravo?

Pred nekaj leti je hrvaški študent geografije v svoji di-
plomski nalogi obdeloval zgodovino, življenje in delo 
prebivalcev skupnega geografskega prostora v hrvaški 
občini Čabar ter občinah Loški Potok, Loška dolina in 
Osilnica. V gradivu analitično obdeluje preteklost in 
opisuje sedanje stanje. Ob pogledu v prihodnost v svo-
jih ugotovitvah zaključuje, da tukaj vendarle živimo 
od gospodarstva, zato je potrebno ta prostor temu pri-
merno tudi upravljati in urejati, ob tem pa zaključuje 
z mislijo: Če je delo, bodo tudi ljudje! (Ako ima posla 
bit će i ljudi!)  

Aktivnosti, ki jih vodi Občina Loški Potok za postavi-
tev vetrnih elektrarn, so vsekakor potrebne tehtnega 
premisleka. Če je ta ideja tehnološko izvedljiva, eko-
nomsko upravičena in okoljsko sprejemljiva, potem 
prebivalci ne vidimo ovire za takšen razvoj, saj bo to 
vsekakor dodana vrednost v tem prostoru. Vsi tisti, ki 
pa o tem izražajo pomisleke, naj predložijo argumen-
te o dodani vrednosti opredelitve območja v Naturo 
2000 in argumente o dodani vrednosti novo naseljenih 
vikendašev. Z aktivnostmi oviranja pozitivnega gospo-
darskega razvoja si bo ta skupina tudi prizadevala, da 
si bo pri občini in občanih pridobila svoj novi status 
»PERSONA NON GRATA«.

Janko Debeljak, stalni prebivalec v občini
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ČEBELARSTVO

Prebujanje pomladi je tako rekoč že čutiti v zraku. Vse 
daljši dnevi nas vabijo v naravo in prebujajo življenjsko 
energijo, ki je v zimskem času nekoliko zastala in po-
čivala v pričakovanju pomladi. Tudi narava se prebuja 
in vsak čas bo zacvetela v vsej barvni lepoti. Čebele se 
bodo letošnjo zimo dodobra spočile, saj jim mraz ni 
dopuščal, da bi zapuščale varno in toplo gnezdo. Sonce 
in toplota jih bosta privabila na plano in začele bodo 
iskati prvo spomladansko pašo. Kar naenkrat jih bomo 
lahko opazovali, kako letajo s cveta na cvet, in prisluh-
nili njihovemu brenčanju. Hrano jim bodo ponudile 
prve znanilke pomladi, med katere sodijo vrba, resa, 
zvončki, telohi, trobentice, leska … To so rastline, ki 
jih imenujemo medovite rastline in ki s svojimi sladki-
mi izločki v obliki medičine in cvetnega prahu dajejo 
čebelam hrano in omogočajo njihov razvoj. Medovite 
rastline rastejo na poljih, kjer jih kmetje sejejo na večjih 
površinah, kot so facelija, ajda, detelja, oljna ogrščica, 
sončnice ... Tudi gozdovi so bogati s temi rastlinami. 
Najdemo jih tudi na travnikih in manjših površinah, 
kjer jih sadimo z namenom, da krasijo našo okolico, pa 
naj bodo to okrasni vrtovi, zasaditve poti, skalnjakov, 
čebelnjakov, okrasno balkonsko korito, zeliščni nasadi, 
parki, javne površine …  

Čebelarska zveza Slovenije 
s svojimi aktivnostmi že 
več let spodbuja sajenje 
medovitih rastlin. Če 
razumemo, da so čebele 
eden najpomembnejših 
živalskih organizmov 
na planetu, bomo 
znali pritrditi pobudi 
Čebelarske zveze 
Slovenije in tudi na svoji 
mikro lokaciji poskrbeli 

za saditev medovitih rastlin in bomo tako naredili nekaj 
dobrega za ohranitev čebel in okolja, v katerem živimo. 
Čebele pa bodo še naprej vestno opravljale svoje osnovno 
poslanstvo, to je opraševanje rastlin, in poskrbele za 
hrano, ki je za obstoj človeka nujno potrebna. 

Kaj lahko sami naredimo za čebele?

Na pripravljene grede posadimo predvsem trajnice. To 
so rastline, ki vsako pomlad na novo odženejo, rastejo, 
cvetijo in jeseni pomrznejo do tal, v zemlji pa ostanejo 
novi brsti, ki odženejo naslednje leto. Dobra lastnost 
trajnic je to, da z njimi ni večjega dela in ob pestri za-
saditvi je taka greda zanimiva skozi vse leto.

Od medovitih trajnic so za čebele pomembnejše črni 
teloh (Helleborus niger), spomladanska resa (Erica 
herbacea), zlata rozga (Solidago species), žepek (Satu-
rea montana), razni sedumi ali homuljice, od dišavnic 
pa poprova meta (Mentha pulegium), timijan (Thy-
mus vulgare), žajbelj (Salvia officinalis) in druge. 

POMEN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN
Ob robovih gred ali robovih 
parcel lahko posadimo manjše 
medeče grmičevje. Sem spada 
navadna leska (Corylus avel-
lana), večina vrst vrb oziroma 
mačic (Salix sp.), od okrasnih 
rastlin zelo dobro medijo na-
vadni liguster (Ligustrum vu-
lgare), bradavec (Cariopteris 
incana), hibiskus (Hibiscus syracus), vse vrste drenov 
(Cornus sp.), vse vrste kovačnikov ali lonicer in mnoge 
druge.

Na večjem prostoru pa zasadimo medečo drevnino. 
Tu pazimo, da ima drevo zares dovolj prostora, da lah-
ko nemoteno raste. Sadimo v glavnem lipe (Tilia pla-
tiphylos), vse vrste javorjev (Acer sp.), divje češnje 
(Prunus avium), divji in pravi kostanj, od tujerodnih pa 
so primerne paulovnija (Paulownia tomentosa), trnata 
gledičevka (Gleditsia triacanthos L.), cigarar ali katalpa 
(Catalpa ovata), tulipanovec (Liriodendron tulipifera 
L.), grmasta amorfa (Amorpha fruticosa L.), mehurnik 
(Koelreuteria paniculata Laxm.), japonska sofora (So-
phora japonica L.) in evodija (Tetradium daniellii) in še 
nekatere druge. 

Naštete rastline so zelo dobre medonosne rastline in 
jih je možno kupiti v naših vrtnarijah, večina naštetih 
vzorčno raste tudi v okolici Čebelarske zveze Slovenije. 

Pri sajenju dreves in grmov bodimo pozorni na velikost 
sadilne jame, ki mora biti dovolj široka in dovolj glo-
boka. Korenin nikoli ne upogibamo ali zvijamo, vedno 
izkopljemo jamo, da lahko vanjo rastlino brez težav po-
sadimo. Na dno jame lahko dodamo plast preperelega 
hlevskega gnoja ali komposta, ki ga prekrijemo z dva do 
tri centimetre žive prsti. Če sadika potrebuje oporo, jo v 
tej fazi tudi postavimo, kamor jo lahko privežemo, če to 
počnemo kasneje, lahko poškodujemo korenine. Rastli-
no vložimo v jamo in zagrnemo korenine do polovice, 
nato rahlo potlačimo in zasujemo do vrha. Na koncu 
vedno obilno zalijemo z okoli deset litrov vode. 

Pri sajenju trajnic pazimo, da so zdrave in imajo lepo 
razvite korenine. Upoštevamo tudi njihovo končno 
razrast, da ne posadimo preblizu ene zraven druge. Na 
koncu vedno obilno zalijemo.

V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin, vendar 
pa vse niso enako gospodarsko pomembne za čebelar-
stvo. Za čebele je zanimivih okoli tisoč takih, na katerih 
lahko najdejo nektar ali cvetni prah. Smiselno je posa-
diti tiste rastline, ki cvetijo in dajejo pelod ter nektar v 
času, ko v naravi ni paše, čebelarji pravimo, da v času, 
ko v naravi vlada brezpašno obdobje. V tem času je vsa-
ka sveža kapljica nektarja ali košek obnožine v panju še 
kako dobrodošel. Naše čebele nam bodo hvaležne.

Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj
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ZDRAVJE

Tudi v naši občini se je predstavila potujoča razstava 
SENZORIJ BOLEČINE, ki je potekala v mesecu 
novembru v čakalnici zdravstvene postaje. Razstava 
prek posebnih merilnih objektov omogoča, da na lastni 
koži in brez neprijetnih posledic za zdravje doživite 
pet najpogostejših izrazov nevropatske bolečine. 
Nevropatska bolečina je kronična bolečina, ki je 
posledica okvare živčevja. Pogosta je pri sladkornih 
bolnikih. Znaki nevropatske bolečine pri sladkornih 
bolnikih se praviloma začnejo na prstih, nartu, stopalih 
in se širijo navzgor po nogi do kolena. Bolečina se kaže 
kot mravljinčenje, zbadanje, izguba občutka za toplo in 
hladno, občutek električnega udara … Sladkorna bolezen 
je v velikem porastu tudi v Sloveniji, zbolelo je že več kot 
135 tisoč ljudi, med nami pa živi tudi veliko neodkritih 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil podat-
ke o zdravju za vse slovenske občine v letu 2016. Pri-
kaz podatkov je namenjen pregledu ključnih kazalnikov 
zdravja v posamezni občini v primerjavi s slovenskim 
in regionalnim povprečjem. Podatki za vse slovenske 
občine, grafični prikazi in definicije kazalnikov so ob-

NEVROPATSKA BOLEČINA – KO BOLI DO NEBA

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI LOŠKI POTOK

bolnikov. Sladkorna bolezen je zelo pogosto vzrok za 
okvaro živčevja in vsak peti sladkorni bolnik v Evropi naj 
bi trpel za nevropatsko bolečino. Za nevropatsko bolečino 
trpijo tudi bolniki z okvarami hrbtenjače, multiplo 
sklerozo, po zdravljenju s kemoterapijo in možganski 
kapi. Bolniki z nevropatsko bolečino imajo pogosto še 
druge bolezni, kot so anksioznost oz. tesnoba, nespečnost 
in depresija. Nevropatska bolečina zmanjšuje delovno 
sposobnost in kakovost vsakdanjega življenja bolnika 
kot tudi njegove družine. Zato je potrebno nevropatsko 
bolečino pravočasno prepoznati in ustrezno zdraviti.
»Danes vem, kaj je bil vzrok moje bolečine. In mislim si, da 
še zdaleč nisem osamljen primer. Le da ljudje pogosto v tišini 
trpijo svoje bolečine in o njih nikoli ne govorijo zdravnikom.«

Jerneja  Žagar

javljeni tudi na spletni strani http://obcine.nijz.si. Še več 
podatkov za posamezno občino pa si lahko ogledate na 
spletni strani https://podatki.nijz.si. V tej in naslednji 
številki Odmevov bomo objavili nekaj dejstev in kazal-
nikov zdravja v naši občini iz omenjene raziskave.

Vinko Košmerl

14 Od i
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev

V decembru pa smo se ukvarjali z naslednjim:

PEKA PARKELJNOV V CUDV RIBNICA 
Na povabilo Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjanič v Ribnici je 
naša članica društva Marija 
v decembru lanskega leta 
pomagala »Miklavžu« pri 
peki parkeljnov. Seveda so 
ji pomagali tudi varovan-
ci. Pa tudi nekaj golobičk 
je nastalo, saj so se bližali 
božični prazniki.

vanski krajevni enoti župa, iz katere izhaja tudi sta-
rodavno ime župan. Ti obredni kruhi zagotovo slave 
predvsem rojstvo, saj pridejo na mizo v času rojstva 
zdajšnjega božičnega deteta, ki je seveda zamenjalo 
rojstva treh nekdanjih zimskih božičev.

Predlagam, da si knjigo Od volkodlaka do Klepca vza-
mete v roke in jo preberete. V njej najdete zanimive 
narodopisne zapise, tudi iz Loškega Potoka, ki predsta-
vljajo verovanja naših prednikov. 

V galeriji smo si ogledali tudi razstavo BOŽIČNI 
KRUH NA SLOVENSKEM.

Novo leto – nov začetek, tudi pri nas v društvu je tako. Vse od začetka in znova. Leto pričnemo s pobiranjem 
članarine in vpisovanjem novih članov. In še vedno je čas, da pristopite in se včlanite v naše društvo. 

Vabljeni vsi upokojenci, ki si želite nekaj narediti zase, saj se v društvu »ukvarjamo« z različnimi stvarmi in vsakdo 
lahko najde nekaj, kar ga razveseljuje. Nove ideje in zamisli so dobrodošle. Pridi, pričakujemo te! 

Do danes, ko pišem ta članek, imamo deset novih članov, med našimi novimi člani so tudi zakonca Milena in Janez 
Turk iz Retij in Ivan Rus iz Travnika: 

NaNaNNNa
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Foto: Anica Car 

Foto: Metka Starič, Zavod Parnas Velike Lašče

POGOVOR S PUBLICISTOM ILIJO POPITOM
Zavod PARNAS je 8. 12. 2016 organiziral zanimiv po-
govor s publicistom Ilijo Popitom: KAKO JE NASTA-
LO IME ŽUPNEK, O KRPANU IN ŠE O ČEM. Pogo-
vor je potekal v Velikih Laščah v galeriji Levstikovega 
doma. Pogovora sva se udeležili s predsednico. 

Gospod Popit je izraz župnek pojasnil že v knjigi Od 
volkodlaka do Klepca. Ime župnek naj bi dobil po slo- ič Zavod Parnas Velike Lašče
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

DELAVNICA PEKE ŽUPNEKA
Kot nosilke dediščine 
v Loškem Potoku sta v 
decembru  Anica Car 
in Marija Slavec učen-
cem 8. in 9. razreda 
osnovne šole prikazali 
peko in način izdelave 
župneka ter golobic. 
Vse, kar so naredili 
na delavnici, je bilo 
razstavljeno na naši 
razstavi v KTC-ju. 
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Foto: Anica Car 

Slavka in Tinca pri Mihaeli Žagar v Travniku; foto: Nina Žagar 

ROKODELSKE DELAVNICE V IZOLI
V organizaciji ZDUS-a oziroma Komisije za tehnič-
no kulturo so v Hotelu Delfin od 12. do 16. decembra 
2016 potekale rokodelske delavnice, ki sva se jih ude-
ležili s predsednico. 

Namen rokodelskih delavnic je ohranjanje kulture in 
tehnične dediščine, prenos znanja in izkušenj ter spod-
bujanje samozaupanja in aktivnega staranja starejših. 

Prišli smo iz 45 društev upokojencev iz vse Slovenije in 
vsaka udeleženka se je lahko udeležila treh delavnic, ki 
so jih vodile ljubiteljske mojstrice. Tako sva se udele-
žili delavnice izdelovanja novoletnih okraskov, delav-
nice izdelovanja angelčka in sneženega moža iz krep 
papirja ter delavnice izdelovanja adventnega venčka iz 
modelirne mase: 

2. RAZSTAVA ŽUPNEKOV 
V nedeljo, 18. 12. 2016, smo 
imeli v KTC-ju OTVORITEV 
razstave in blagoslov župnekov. 

Zbralo se nas je res lepo šte-
vilo. Pripravili smo kulturni 
program, Povasjenke so nam 
zapele, Fani in Marija Slavec sta 
odigrali skeč, Fani in Stanka sta 
recitirali svojo pesem in Slav-
ka Vesel nam je povedala svojo 
zgodbo iz otroških let o božiču. 

Predsednica Zavoda Parnas iz 
Velikih Lašč, gospa Metka Sta-
rič, je predstavila novo knjižico 
– vodnik Božični kruh ali po-
prtnik na Slovenskem. 

S svojo navzočnostjo nas je raz-
veselil tudi župan, ki nas je pozdravil in nam zaželel 
lepe praznike. 

Blanka Bartol iz Turističnega društva Loški Potok je 
razglasila rezultate krašenja smrečic, podelila nagrade 
vsem sodelujočim in se zahvalila sponzorjem likovne 
kolonije in otroške ustvarjalnice. 

Na prireditvi je skupaj držala vse niti in tudi čudovito 
odvodila prireditev naša predsednica Marija Turk.

OBISK STAREJŠIH ČLANOV OB BOŽIČU IN 
NOVEM LETU
Kot vsak konec leta smo tudi lani za praznike obiskali 
naše starejše člane v Domu starejših občanov na Hribu 
ter na njihovih domovih. Hvala Tinci in Slavki, da sta 
si vzeli čas zanje, saj so bili prav vsi veseli njunega obi-
ska, pogovora, pozdravov vaščanov in sorodnikov ter 
skromnega darila. 

Vsako društvo je imelo tudi možnost, da se predstavi s 
svojim izdelki na razstavi, ki je bila odprta za vse obi-
skovalce. 

d il i ž l l

h li Ž Travniku; foto: Nina Žaga

skromnega darila. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Marija je obiskala Marijo Car 

v Cerknici; foto: Marija Turk

Stanka in Ivana Rački; 

foto: Marija Turk 
I na Račkčki;;

b k l Marijo C

POVASJENKE V DSO 
Za pričaranje praznikov so 21. 12. naše Povasjenke, 
ki so zraven povabile še Mimi in Tončko, nastopile 
v Domu starejših občanov na Hribu. S svojim hudo-
mušnim skečem sta nastopili tudi Fani in Marija in vse 
skupaj so varovancem in zaposlenim popestrile dopol-
dan in jim s pesmijo in besedo prikazale prihajajoče 
praznike. Hvala Lidiji za povabilo in pogostitev. 

OBISK 90-LETNICE V SREDNJI VASI
Po novem letu sva s predsednico obiskali Antonijo 
Kordiš, po domače Pavlinovo Tončko, ki je na zadnji 
dan starega leta praznovala okroglo 90-letnico rojstva. 

Pričakala naju je v topli kuhinji, saj je bilo zunaj kljub 
10. uri še vedno – 17 stopinj Celzija. Gospa nama pove, 
da si dneve krajša z branjem in gledanjem televizije, 
radia pa ne posluša, ker malo slabše sliši. Zdravje ji še 
vedno dobro služi in kljub lepim letom tudi bere še 
vedno brez očal. 

Rodila je štiri otroke, 
ima devet vnukov, 
veliko pravnukov in 
dva prapravnuka. 
Zanjo lepo skrbita 
snaha Dana in hčer-
ka Irena, ki jo pride 
pogledat in pomagat 
tudi trikrat na dan, 
saj živi v bližini. Pra-
vi, da ima od vsega 
še najraje mlečno 
kašo, in vedno, ko ji 
jo postrežejo, pove: 
»Mlečno kašo rada 
jem, toda tega prav 
nikomur ne povem!«

Na fotografi ji s pravnukinjo Elo 

Gospa Tončka, še enkrat vse najboljše in veliko, veliko 
zdravja še na mnoga leta.

PLAN DELA ZA NASLEDNJE TRI MESECE
Vsako sredo imamo v DSO ob 15.00 uri delavnice roč-
nih del. Poleg omenjenih delavnic imamo v planu še 
naslednja srečanja oziroma dogodke: 

 ■ 11. 3. – razstava izdelkov ročnih del naših članov v 
KTC-ju

 ■ pohod na Dolnje in Gornje Poljane v Loški dolini s 
člani DU Stari trg

 ■ praznovanje materinskega dne – pri Kapcu – vse 
zainteresirane prosimo, da se prijavijo pri tajnici ali 
predsednici društva, in 

občni zbor društva, 
ki bo 12. 3. 2017

ob 14.00  v KTC. Vabljeni vsi člani!

SMEH  NE ŠKODI: 
Dedek in babica se peljeta z vlakom na počitnice. Ne-
nadoma babica prebledi: "Ježešmarija, štedilnik sem 
pozabila izklopiti. Veš, da nama lahko zgori hiša!"

Dedek na to pomirjujoče: "Nič ne bo pogorelo, ker sem 
pustil teči vodo v kopalnici."

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva 
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VESELI DECEMBER V DOMU STAREJŠIH LOŠKI POTOK

BOŽIČ MALO DRUGAČE

V mesecu decembru smo tudi v našem domu 
poskrbeli za veselo in praznično vzdušje. V začetku 
meseca smo začeli z okraševanjem novoletnih smrečic 
po oddelkih in pred domom ter s postavljanjem jaslic 
v avli. S peko medenjakov in božičnih golobičk smo 
nekatere stanovalce spomnili na čas, ko so doma še 
sami pripravljali praznične dobrote. 

Življenje lahko živimo na dva načina:

kot da ni čudež ali pa tako, da je vse čudež.

(Albert Einstein)

Del praznovanja božiča so tudi jaslice. Tudi v bivalni 
enoti Ribnica smo jih imeli. Ampak to so bile posebne 
jaslice, kajti »v živo« so jih uprizorili naši »drugačni« 
otroci. Med njimi tudi Tomaž Košir, ki obiskuje VDC 
Ribnica, in tamkajšnji zaposleni. Bilo je čudovito, srč-
no, čustveno. Ob prepevanju božičnih pesmi se je od-
vijala božična zgodba.

Zato hvala vam, dragi otroci, za to prelepo predstavo. 
Zopet ste dokazali, da tudi vi zmorete. Zame je bil to 
eden od najlepših božičev.

Katjina mama

novoletno tombo-
lo. Po tomboli je 
sledila zabava s ple-
som, kjer sta nas na 
kitari in harmoni-
ki zabavala g. Edo 
Derganc in g. Jože 
Žagar. Celotno do-
gajanje smo nato 
zaključili z veliko 
slavnostno večerjo. 

V sredo so nas v 
d o p o l d a n s k e m 
času obiskale po-
toške ljudske pevke 
Povasjenke in sku-
paj z nami zapele 
venček ljudskih pe-
smi. 

V petek popoldne, dan pred svetim večerom, pa nas je 
s svojim božičnim programom popeljala v praznični 
čas kulturna skupina iz Binkla. 

Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo, saj ste 
našim stanovalcem narisali nasmeh na obrazu, pritek-
la pa je tudi kakšna solza sreče in veselja. Obenem pa 
vas vabimo, da nas ponovno obiščete tudi v letošnjem 
letu. Vabljeni pa tudi ostali (pevci, harmonikaši ...), da 
pridete in stanovalcem polepšate dan.

Urška Kos, dipl. del. ter.

LOKALNE NOVICE

Ves čas pa smo prepevali razne pesmi in se pripravljali 
na predbožični teden, ko so nas obiskale in nam pope-
strile naš vsakdan različne skupine s svojimi programi. 
Prvi je k nam prišel mladinski pevski zbor iz OŠ Loški 
Potok. Otroci so nam zapeli nekaj prelepih pesmic in 
skupaj s predstavnico Rdečega križa obdarili stanoval-
ce.

Naslednji dan popoldne smo se s stanovalci zbrali v 
avli, kjer smo našo praznično zabavo pričeli z veliko 
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

PRAZNIČNI DECEMBER V DRAGARSKI DOLINI
Pa se je prikradel k nam. Tiho, nežno, mrzlo in v soju prazničnih luči. December. V zadnjem mesecu v letu smo 
vsi polni pričakovanj, razmišljanja o preteklem letu in upanja v prihajajoče. Izrekamo si voščila, podarjamo si 
darila in se srečujemo na prazničnih prireditvah in dogodkih. 

Tudi v Dragarsko dolino se je prikradel december. Tudi v nas je vzbudil čarobnost praznikov in željo po druže-
nju. Tako kot vsako leto se v društvu KŠD Draga in DU Draga potrudimo in pripravimo lep zaključek leta. Naj si 
bo preteklo leto težko, polno vzponov in padcev, polno stresa, nestrpnosti, hitenja in obveznosti, vsaj za trenutek 
ob koncu leta pozabimo na to in se srečamo v našem kraju, da si podelimo lepe želje, misli in pohvale. 

Srečni smo, da naš kraj živi z našimi dogodki. Razveselimo se vsakega vstopa krajanov v naš novi in lepi dom v 
Podpreski. In vsakič, ko se razidemo, si zaželimo še veliko prijetnih srečanj in druženj v tem koncu dragarskega 
kraja. Mogoče se še premalo zavedamo, kako pomembni so ti dogodki. Mogoče še premalokrat pomislimo, kako 
bo, ko tega več ne bo, kako prazen bo naš kraj. Pa si tega želimo … najbrž ne. 

Pa pokukajmo, kateri dogodki so se prikradli v decembru v naš kraj in odprli vrata v domu krajanov.  

MIKLAVŽEV POHOD 

Začetek decembra zaznamuje prihod prvega dobrega 
moža, in sicer Miklavža. Najbolj se ga razveselijo naši 
malčki, a tudi odrasli, saj ni lepšega kot opazovati male 
radovedneže z nasmeškom na obrazu, ko dobijo darilo. 

Hoja je bila prijetna in pot ni bila zahtevna. Čas je hitro 
mineval ob nasmejanih pohodnikih. 

Po nekajurni hoji smo se odpočili v domu krajanov. 
Okrepčali smo se s pijačo in toplim obrokom. Malo 
smo še poklepetali in se družili. Razšli smo se v upa-
nju, da se drugo leto zopet srečamo in se odpravimo na 
zimski pohod decembru v pozdrav. 

NOVOLETNE DELAVNICE ZA MALE KRAJANE 

Mali krajani so del našega kraja. Hodijo v šolo in obi-
skujejo vrtec. Tam se marsikaj naučijo. Tudi pojejo, 
pripovedujejo, se smejijo in družijo. Raziskujejo, se 
pogovarjajo, poslušajo, berejo, računajo in ustvarjajo. 
Ker pa mi dobro vemo, da v prazničnem decembru 
male roke kar nestrpno čakajo, da kaj izrežejo, prile-
pijo in pobarvajo, smo v KŠD Draga tudi letos organi-
zirali novoletno-ustvarjalne delavnice za naše malčke. 

V KŠD Draga smo začetek decembra obeležili z 
Miklavževim pohodom, in sicer 10. 12. 2016. Poho-
dniki smo se zbrali  pred domom krajanov v Podpre-
ski. Sobotni zimski dan nam je postregel s sončnim 
vremenom. Okrog dvajset pohodnikov se je odpravilo 
na pot po naših dragarskih gozdnih poteh. 

V nedeljo, 11. 12. 2016, smo male krajane s starši po-
vabili v dom krajanov. Ob pravljici Zimska pesem smo 
spoznali, da je zima prelep letni čas. To je čas, ko nas 
obišče mraz, v belino zimske snežne odeje pa je ovi-
ta narava. To je čas zimskih radosti in igrivosti na be-
lih površinah. In družbo nam delajo veseli snežaki na 
zimskih bregovih. In prav te vesele zimske može smo 
skupaj izdelali iz stiropornih krogel. Izdelovali smo 
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tudi novoletne voščilnice in male zimske škrate iz le-
senih ščipalk. Kaj vse pravzaprav lahko uporabimo pri 
ustvarjanju? 

Na koncu smo se posladkali z bonboni. Popili smo še 
topel čaj in zarajali ob praznični glasbi. Za praznično 
vzdušje torej potrebujemo dobro voljo, glasbo, družbo 
in nasmeh. Če vse te sestavine zmešamo še s kančkom 
ustvarjalnosti, si pričaramo in skuhamo topel praznič-
ni zvarek decembrskega časa. 

Če boste za, tak novoletno-ustvarjalni zvarek lahko 
skupaj skuhamo tudi decembra 2017 v domu krajanov. 
KŠD bo ta dogodek, mali krajani, z veseljem zakuhal z 
vami. Vi samo prinesite sestavine, in sicer nasmeh in 
dobro voljo. 

MEDGENERACIJSKO  DRUŽENJE 

17. 12. 2016 sem v Podpreski v novem domu zbrane 
krajane nagovorila takole: »Naš kraj so malčki. Naš 
kraj so šolarji, mladostniki, odrasli in starejši. Ko se vsi 
skupaj združimo na enem mestu, pa skupaj ustvarimo 
dogodek, ki nas vse povezuje.«

Ta dogodek smo poimenovali medgenaracijsko 
druženje. KŠD Draga in DU Draga ga uspešno speljeta 
z roko v roki, prav lahko bi tako rekli. Tako nam 
uspeva in tako bomo ohranili. In letos decembra  smo 
zabeležili že četrto srečanje po vrsti. Tega dne pa ni šlo 
samo za druženje. V domu smo se dobili tudi zato, da 
smo praznično okrasili smrečice. Letos so jih zelo lepo 
okrasili člani društev, DU Draga, KŠD Draga, PGD 
Trava, PGD Podpreska, vaška skupnost Novi Kot ter 
vrtec Podpreska – skupina Medvedki in podružnična 
šola Podpreska, kombinirani oddelek 2. in 3. razreda. 
Smrečici malčkov iz vrtca in šolarjev sta bili na ogled 
kar na odru, ostale smrečice pa v dvorani. 

V praznično druženje so nas s čudovitim programom 
popeljali otroci iz vrtca in šolarji. S pesmicami o zimi, 
dedku Mrazu, otroški navihanosti ter z dramskimi 
prizori in igrami so nam ves čas čarali nasmešek na 
obrazu in nam greli srca. Otroci in šolarji so bili na odru 
pravi mali pevci in igralci. Program pa je pogumno 
povezoval Ažbe Turk. Vsi smo se strinjali, da so bili  
vsi zelo prisrčni in da so dragocenost našega kraja. 

IZ NAŠIH DRUŠTEV
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Strinjali smo se tudi, da brez nadzora, truda in vodenja 
vzgojiteljice Vesne Mikolič ter njene pomočnice 
Mateje Debeljak in učiteljice Alenke Kalič otroških 
prizorov na odru ne bi bilo. Brez zborovodkinje 
Marije Montanič pa ne prijetnih pesmic in glasbene 
spremljave za zborček šolarjev. Deklice iz Novega 
Kota, Hana ter Lara Cimprič in Neja Zajc, pa so s svojo 
pesmico dodale še eno drobtinico prazničnega vzdušja 
na odru. Program si je ogledal tudi ravnatelj šole, 
gospod Janez Mihelič. Nas starše in ravnatelja je na 
koncu čakalo še pravo novoletno presenečenje, saj so 
nam šolarji podarili darilo. Tudi kakšna solzica sreče 
se je tokrat utrnila. 

Pridne, vestne in vedno povsod prisotne članice KŠD 
Draga in DU Draga so poskrbele za praznično okraše-
no dvorano in slastno večerjo, ki smo jo postregli prav 
sem obiskovalcem, ki so se zbrali v dvorani. Spretni 
prsti naše ustvarjalne članice DU Draga Marice Cim-
prič pa so oblikovali čudovito praznično dekoracijo 
na mizah, tako kot že na marsikateri prireditvi do se-
daj. Pridne gospodinje kraja pa so poskrbele za sladek 
prikrizek. Kakšen pa naj bi bil december brez glasbe, 
mar ne? Poskrbeli smo tudi za to. Pravzaprav je poskr-
bel Stane Modic v  sinovi družbi. Glasbenika sta igrala, 
mi smo pa peli in plesali. In se zabavali. Saj zato smo se 
pa tudi srečali. Pa se bomo naslednje leto tudi …

… Kaj nam leto prinese, se povsem še ne ve, a da se 
decembra zopet srečamo, se bomo potrudili nadvse. 

Uspešno, prijetno, zdravo, zvedavo, nasmejano, dru-
žabno naj vam leto stke trenutke …

Za KŠD Draga in DU Draga

Nevenka Dražetić 

IZ NAŠIH DRUŠTEV
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V vrtcu Loški Potok 
smo čebelice skupina 
najmlajših otrok, sta-
rih 1 do 2 leti. Kljub 
temu da smo še 
majhni, pa zelo radi 
ustvarjamo, se igra-
mo in smo prijetna, 
družabna skupina. 

Vzgojiteljici sva opa-
zili, da so družine 
zelo povezane s stari-

mi starši, saj jih veliko prihaja po otroke v vrtec. Zaže-
leli sva si tudi sami spoznati stare starše, hkrati pa tudi 
njim ponuditi možnost spoznati naju, našo skupino in 
igralnico ter se pozabavati z otroki v tem predpraznič-
nem času. 

Tako sva organizi-
rali prednovoletno 
srečanje babic in 
dedkov. Srečali smo 
se 8. 12. 2016 ob 16. 
uri, saj je veliko sta-
rih staršev še zapo-
slenih. Srečanja se je 
udeležilo 9 otrok, s 
seboj pa so pripelja-
li babice, dedke, oba 
ali pa kar vse štiri! 
Prišli so iz Loškega 

Potoka, iz okolice, celo iz Ljubljane in Kočevja! 

Po kratkem spoznavanju, sproščeni igri ob praznični 
glasbi in skupinskem fotografiranju sva jih prosili, da 

PREDNOVOLETNO SREČANJE BABIC IN DEDKOV 
V SKUPINI ČEBELICE

nam pomagajo okrasiti novoletno smrečico, s katero 
smo kasneje sodelovali v projektu okraševanja smre-
čic, ki ga vsako leto organizira Turistično društvo Lo-
ški Potok. Stari starši so lepo vključili otroke v izdelo-
vanje okraskov; barvali smo s čopiči, risali s flomastri 
in packali s prsti. Tako je bilo zabavno, da smo pobar-
vali še okraske za okrasitev igralnice! Kar nismo hoteli 
zaključiti! 

Otroci so uživali, stari starši barvali in umivali, midve 
pa kar žareli od veselja ob tolikšni povezanosti naše 
skupine. Po sladkanju s piškoti, sokom, obvezno kavi-
co in prijetnem klepetu smo se navdušeni, polni vtisov 
in novih poznanstev, z lepimi željami razšli. 

Hvala vsem babicam in dedkom za udeležbo in resnič-
no prijetno preživeto popoldne v naši skupini, z naši-
mi čebelicami! 

Petra Anzeljc

PRIREDITVE ZA OTROKE

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

Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok objavlja 
razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 
2017/2018 (vpis z dnem 01. 09. 2017).

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec, 
ki jih dobite v vrtcu, v tajništvu ali na spletni stra-
ni vrtca in šole, oddajte v tajništvo šole v èasu 
razpisa od 01. 04. 2017 do 30. 04. 2017.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe 
vrtca z dnem 01. 09. 2017 veè, kot je prostih mest v 
vrtcu, bo o sprejemu otrok odloèala Komisija za spre-
jem otrok v vrtec. 

Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno obvešèeni najpo-
zneje do 31. 05. 2017.

Dodatne informacije lahko dobite osebno v tajništvu šole ali 
v enoti vrtca ali na telefonski številki 01 836 70 10 (tajništvo 
šole) ali 01 837 21 95 (vrtec).

POMEMBNO:
Staršem, ki so vloge za vpis otroka v vrtec že oddali, 
le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Ravnatelj Janez Mihelič
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22. decembra smo za vse predšolske otroke in otroke 
razredne stopnje organizirali zabavno predstavo, ki jo 
je izvajala ga. Eva Škofič Maurer. Otroci so ob predstavi 
uživali in se zabavali. Občini se zahvaljujemo za finan-
ciranje predstave. Ker so bili otroci pridni, jih je seveda 
obiskal tudi dedek Mraz in jih razveselil z igračami. 

Končno je zapadlo nekaj snega in v vrtcu smo se odlo-
čili, da bomo izkoristili zimske radosti na snegu. Toplo 
smo se oblekli in vzeli sanke. Skupaj s starši in otroki 
iz vseh skupin vrtca smo se odpravili v vas Retje. Tu pa 
smo uživali na snegu, se sankali, drsali, ogreli pa smo 
se s toplim čajem.

PREDSTAVA IN OBISK DEDKA MRAZA

ZIMSKO POPOLDNE – SANKANJE

V vrtcu je bilo cel december praznično, veselo. Poleg 
prazničnega ustvarjanja smo vse skupine sodelovale 
pri krašenju smrečic, ki ga je organiziralo turistično 
društvo.

Andreja Car

Andreja Car

PRIREDITVE ZA OTROKE
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BOŽIČNO–NOVOLETNI KONCERT 2016

Prav neverjetno je, kako hitro minejo dnevi v enem letu. 
Kot bi bil en sam trenutek od enega do drugega božič-
no-novoletnega koncerta, ki ga potoški pevci že vrsto 
let pripravimo 26. decembra, na štefanovo in na državni 
praznik – dan samostojnosti in enotnosti. Že sam na-
slov koncerta pa nam pove, da je koncert posvečen tudi 
božičnim in novoletnim praznikom oziroma medseboj-
nim željam in voščilom.

Letošnji koncert smo pričeli vsi nastopajoči pevski zbori 
s pesmijo Franza Gruberja Sveta noč. V počastitev dr-
žavnemu prazniku smo slišali Zdravljico, ki jo je zapela 
moška vokalna skupina Potoški fantje. Sledil je pozdrav-
ni govor našega potoškega župana g. Ivana Benčine, 
nato pa se je pričel koncertni del prireditve.

ki prepevajo pod vodstvom Franca Ješelnika, ki jih tudi 
spremlja s kitaro, na harmoniko pa igra še Jože Žagar. 
Nastopili so še: moška vokalna skupina Potoški fantje 
pod vodstvom Mojce  Debeljak (spremljava na kitari 
Luka Kordiš); mešani pevski zbor Planinskega društva 
Loški Potok pod vodstvom Štefke Debeljak (spremljava 
na klavirju Mojca Debeljak); dekliški pevski zbor Ave 
verum pod vodstvom Marije Montanič (spremljava na 
klavirju Alenka Bojc); otroški in mladinski pevski zbor 
Osnovne šole dr. Antona Debeljaka pod vodstvom Ma-
rije Montanič (spremljava na klavirju Alenka Bojc, na 
sintetizatorju Jože Lovka).

Po nastopu zadnjega pevskega zbora so nas navdušile 
tudi plesalke –mažoretke naše šole, pod vodstvom Klav-
dije Križ Potisk.

Med enim in drugim nastopajočim pevskim zborom so 
nastopili učenci gledališkega kluba naše osnovne šole 
pod mentorskim vodstvom prof. Bogdane Mohar s pri-
jetnimi gledališkimi prizori, ki jih je mentorica priredi-
la po dramskem besedilu Olge Paušič Božičkov pevski 
zbor. Učenci so se zelo potrudili in obiskovalce v dvora-
ni večkrat nasmejali.

Na letošnjem božičnem koncertu je nastopilo kar sedem 
pevskih zborov oziroma skupin potoške občine, saj sta 
se nam poleg že znanih zasedb letos pridružili še dve, in 
sicer POVASJENKE, ki delujejo v okviru Društva upo-
kojencev Loški Potok, in BINKLARJI iz Starega Kota, 

Star slovenski pregovor pravi: »Pesem druži ljudi«. To 
je bilo lepo videti ob zaključku koncerta, ko je Venček 
slovenskih ljudskih zapelo več kot 130 nastopajočih – 
mlajših in starejših, petje pa je bilo slišati tudi med pos-
lušalci v dvorani. Najmlajši pa so ob poskočnih melodi-
jah zaplesali. 

Zaključek koncerta je bil res lep. Pevci in poslušalci smo 
bili združeni v pesmi. Naj tako ostane vse leto, za štefa-
novo pa zopet skupaj zapojemo.

Marija Montanič

KULTURA
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KULTURA

GOSTILI SMO REGIJSKO TEKMOVANJE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Prva lanska informacija, da bomo v januarju gostili re-
gijsko tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje, me je kot 
mentorico navdala z nemalo bojazni, kako bomo vse 
to izpeljali, ali imamo sploh dovolj prostora, ustreznih 
klopi itd. Sicer imamo že veliko izkušenj z organizacijo 
območnih in tudi regijskih srečanj šolskih pevskih zbo-
rov, pri čemer se vedno dobro odrežemo, ampak orga-
nizacija regijskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 
je nekaj povsem drugega.

tem zapel še našo himno – Moj sončni Loški Potok. 
Po tem slavnostnem uvodu so tekmovalci počakali 
pred učilnicami, mentorjem pa sem v šolski zbornici 
na kratkem sestanku podala vse potrebne informacije 
in navodila za samo tekmovanje in aktivnosti po njem. 
Tekmovanje poteka tako, da tekmovalci 90 minut po da-
nih navodilih pišejo razlagalni spis na razpisano temo, 
ki je vsako leto druga in temelji na dveh knjigah, ki so 
ju morali učenci in dijaki s svojimi mentorji podrobno 
obdelati. Seveda sta za vsako tekmovalno skupino dolo-
čeni drugi dve knjigi (v našem primeru so bile štiri raz-
lične tekmovalne skupine – ena za osnovno in tri raz-
lične za srednje šole). Tudi med samim tekmovanjem je 
bilo veliko dela: s strežnika smo morali posneti kriterije 
za ocenjevanje spisov in ocenjevalne obrazce (za vsako 
tekmovalno skupino svoje), ki so objavljeni šele pol ure 
po začetku tekmovanja, in jih natisniti ustrezno število 
za vse mentorje glede na število tekmovalcev. Potrebno 
je bilo natisniti skenirani nalogi, poslani po e-pošti iz 
Bruslja in Luksemburga, vrniti tja šifri učenk, v strežnik 
vnesti vse potrebne podatke o nadzornih učiteljih, oce-
njevalcih, odsotnih tekmovalcih itd.
Po tekmovanju nas je čakalo še zadnje zahtevno delo, ki 
pa je, tako kot tudi prejšnje, teklo gladko. Medtem ko 
so tekmovalci v jedilnici pojedli malico in si lahko pri 
tem ogledali filmček o našem kraju, ki so ga pred nekaj 
leti posneli učenci z mentorico Marijo Košir v okviru 
izbirnega predmeta spoznavanje domačega kraja, smo 
učiteljem ocenjevalcem razdelili spise z obrazci in se do-
govorili o vračanju ovrednotenih nalog. Prav tako so bili 
učiteljem mentorjem predstavljeni vsi pomembni datu-
mi do objave uradnih rezultatov.
Če smo na začetku dneva od mentorjev slišali predvsem 
mnenja o geografski legi našega kraja in doživljanju poti 
– da smo zelooo daleč, da imamo pravo »Sibirijo« itd., 
pa so bili ob koncu tekmovanja veliko bolj enotni. Vsi 
so bili z organizacijo zelo zadovoljni, nekateri so jo oce-
nili kot nadstandardno, deževale so pohvale, nekateri se 
bodo obrnili na nas, ko bodo sami na vrsti za tako orga-
nizacijo, spet drugi se bodo v čim krajšem času z druži-
no vrnili v naš kraj, »kjer je res lepo in imamo res dobro 
energijo«. Veseli so bili tudi naše pozornosti – vsakemu 
smo podarili obstoječe zloženke o našem kraju, znač-
ke in kemični svinčnik, kar sta prispevali občina in šola 

Pa nam je po temeljitih predhodnih pripravah tudi to 
zgledno uspelo, pri čemer so mi bili v veliko pomoč 
moji sodelavci in se jim za to prav lepo zahvaljujem. Po-
novno smo dokazali, da je v slogi moč.
Celih štirinajst dni od mojega sestanka na Zavodu za 
šolstvo sem se na ta dogodek temeljito pripravljala – ve-
liko dela je bilo z računalnikom, veliko tudi praktičnega 
s papirjem in svinčnikom. En dan pred tekmovanjem 
smo po predhodnem načrtu in razporedu pripravili 
učilnice in klopi, natisnjeni so bili vsi potrebni doku-
menti (sedežni red, seznami, razporedi) in tako smo 
samo še čakali na pomembni dan.
V sredo, 25. januarja, smo dopoldne po sedežnem redu 
tekmovalcev pripravili vse potrebno za tekmovanje – 
tekmovalne naloge, zaprte šifre tekmovalcev, papir za 
pisanje in še svinčnik z napisom naše šole, ki ga je kot 
spominsko darilo tekmovalcem pripravila šola. Že od 
pol dvanajste ure dalje so prihajali učenci in dijaki ter 
mentorji iz šol regije Ljubljana 3 (ribniško-kočevski ko-
nec vse do Ljubljane, grosupeljsko-stiški konec in južni 
del Ljubljane). Prijavljenih je bilo kar 109 tekmovalcev 
iz 25 osnovnih in 7 srednjih šol, dve tekmovalki tudi iz 
evropskih šol v Luksemburgu in Bruslju (ki sta seveda 
tekmovali tam in so vse nadaljnje aktivnosti tekle preko 
računalnika). Vsi prijavljeni tekmovalci so tisti učenci 
in dijaki, ki so bili najuspešnejši na šolskem tekmovanju 
na svojih šolah, na regijskem tekmovanju pa se potegu-
jejo za srebrno Cankarjevo priznanje. Toplo in prijazno 
smo jih sprejeli, zaradi hladnega vremena tudi s toplim 
čajem. 
Ob 13.30 je bil zbor v šolski telovadnici. Po mojem na-
govoru je mladinski pevski zbor pod vodstvom Marije 
Montanič zapel uvodno pesem, nato pa je ravnatelj Ja-
nez Mihelič nekoliko predstavil našo šolo in dr. Antona 
Debeljaka, po katerem šola nosi ime. Pevski zbor je po-
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RAZMIŠLJANJE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Slovenski pisatelj Ciril Kosmač v svoji noveli Kruh go-
vori o tujcu, ki je hodil okoli in okoli njihove vasi (sam 
je temu narečno rekel okou in okou) in se preživljal s 
pobiranjem starega železa, ki je ostalo od vojne. Po-
tem ko je v gozdovih železa zmanjkalo, je z ranjenim 
ponosom začel beračiti po vasi. Vaščani so možu, ki 
so ga poimenovali kar »Okouinokou«, tedensko dajali 
kruh in vodo. Okoli božiča, ko se je vas že pripravljala 
na praznike, pa ga kar naenkrat ni bilo več na spregled. 
Vaščani so ga pogrešali in ugibali, kam neki je izginil. 
Prvi teden po novem letu pa so ga našli mrtvega v stari 
oglarski koči, zraven njega pa so ležali kosi zmrzlega 
trdega kruha. Niso mogli razumeti, kako je lahko umrl 
ob kruhu, saj vendar ni mogel biti lačen. Ampak sčaso-
ma se je v njih oblikovalo spoznanje, da je najhujši glad 
glad srca. In pisatelj zapiše, da čeprav je vsako jesen 
manj kruha, je več sonca v srcih.

Slovenski kulturni praznik je za državljane Slovenije 
državni praznik in dela prost dan. Vsekakor je prav, da 
vsaj okrog tega dne razmislimo, koliko kulturni smo 
sami in kakšen odnos imamo do narodove kulture in 
umetnosti, pa ne samo tiste, za katero je treba seči v 
žep in nam je morda na voljo le v naši prestolnici, am-
pak tudi do vseh tistih priložnosti, ki so nam dostopne 
povsem brezplačno in se nam zanje še v avtomobil ni 
treba usesti. Ali znamo pokazati, da cenimo najrazlič-
nejše oblike kulturnega in umetniškega udejstvovanja 
in prizadevanja ljudi, ki s svojim ustvarjanjem dodaja-
jo kamenčke v mozaik slovenske kulturne dediščine in 
umetnostne zakladnice? 

Slovenci smo skozi kolesje zgodovine kot narod obstali 
prav zaradi svoje kulture in umetnosti ter svojega jezi-
ka, in to predvsem po zaslugi velikih mož in žena, ki 
so vsak v svojem času s svojo ustvarjalno močjo Slo-
vence dvignili ob bok vsem velikim narodom sveta. 
Čeprav smo na osrednji državni proslavi na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika, ki jo je predvajala 
slovenska nacionalna televizija, slišali precej ostre be-
sede slavnostnega govornika predvsem na račun od-
nosa države in politike do kulture in umetnosti, pa se 
lahko vprašamo, ali je do kulturnih in umetniških do-
sežkov oziroma dejavnosti mačehovska samo država 
kot institucija ali pa smo včasih precej brezbrižni tudi 
vsi ljudje, ki so nam namenjena ustvarjalna prizadeva-
nja posameznikov, skupin, društev, kulturnih ustanov. 
Ali nas je v dneh okoli kulturnega praznika na primer 
zanimalo, kdo so letošnji Prešernovi nagrajenci in za 

kaj so dobili nagrade? Mimogrede, Potočani smo letos 
spet lahko malo važni – naš rojak, stripar in karikatu-
rist Tomaž Lavrič je dobil nagrado Prešernovega skla-
da za svoja stripa Lomm in Tolpa mladega Ješue ter 
dve uspešni razstavi. Prav je, da nismo ponosni samo 
na vrhunske dosežke slovenskega športa, ki so nespor-
no vredni našega spremljanja in občudovanja, ampak 
tudi na kulturne dosežke in uspehe, ki jih kot narod 
prav tako žanjemo izven naših meja, tako na področju 
gledališča, filma, glasbe itd. S tega vidika je vsekakor 
lepo in koristno, da na primer poleg tega, da vemo, ko-
liko košev in podaj je v nekem tujem klubu na neki 
tekmi prispeval slovenski igralec, vemo nekaj tudi npr. 
o otvoritvi nove razstave v galeriji ali o prenovi muze-
ja, novi premieri v gledališču, izidu novega romana … 
Še veliko več vredno je seveda, če obiščemo knjižnico 
in izberemo knjigo za svojo dušo, peljemo otroka na 
lutkovno predstavo ali pravljično urico, mu kupimo 
slikanico, z njim prebiramo knjige in revije, obiščemo 
koncert ali gledališče ... In če spet izvzamemo vse pri-
reditve, za katere moramo odšteti več ali manj denarja, 
nam še vedno ostane odlična možnost, da obiščemo 
čim več kulturnih dogodkov v svojem kraju, ki jih sko-
zi celo leto organizirajo društva, skupine, posamezni-
ki, šola ali kulturne ustanove. Verjemite, splača se, bo-
gatijo um, dušo in srce. 

V počastitev slovenskega kulturnega praznika sta bili 
v naši občini izvedeni dve prireditvi za javnost – prva 
v šolski telovadnici v Loškem Potoku v organizaciji 
potoške šole in druga v Domu krajanov v Podpreski 
v organizaciji obeh društev iz Dragarske doline. Obe 
sta bili zelo dobro obiskani in obe sta navdušili obisko-
valce – aplavzi so bili bučni, močni in iskreni. In prav 
tako kot je bilo že na božično-novoletnem koncertu 
pevskih zborov, sta tudi ti dve prireditvi obiskovalce 
močno povezali, ob lepoti in bogastvu kulturnih vse-
bin pa sta čustveni naboj in energija ustvarila podobno 
združevalno moč, kot jo kot narod čutimo ob sloven-
skih športnih simbolih in uspehih.

Če se vrnem k pisatelju Cirilu Kosmaču – na teh in 
tudi številnih drugih krajevnih prireditvah je bil glad 
srca potešen. Napolnile so nas z lepoto, ki jo premo-
reta kultura in umetnost. To pa je v času, ko pretežno 
vsi tarnamo nad hitrim tempom življenja in krutostjo 
sodobnega sveta, zelo pomembno za vsakogar. Samo 
kruh res ni vse. Potrebno je več sonca v srcih.

Bogdana Mohar
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in se jima za to zahvaljujem. Zahvalo pa izrekam tudi 
Stanetu Modicu, ki se je z dobro voljo odzval mojemu 
vabilu ter kot redar na avtobusni postaji počakal vozila 
in jih usmeril na ustrezno parkirišče.
Uradni rezultati tekmovanja v času mojega pisanja še 
niso znani, saj še vedno potekajo določene aktivnosti 
na državnem nivoju. Doslej smo vsako leto dosegli vsaj 
eno srebrno priznanje in upam, da bo tudi letos tako. 

Iz naše šole sta tokrat tekmovali osmošolka Sara Šega 
in devetošolka Urška Turk. Kakršen koli bo njun dose-
žek, bom kot mentorica zadovoljna in ju pohvalim za 
dodatno delo, ki sta ga vložili v priprave na tekmovanje. 
Urška Turk pa ima z lanskega tekmovanja poleg srebra 
tudi zlato Cankarjevo priznanje, ki ga je dosegla na dr-
žavnem tekmovanju v Ljubljani.

Bogdana Mohar  
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PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Nekaj je v zraku.
Lepega. Nežnega.

Mimobežnega.
Nekaj je v zraku.

Čuti se. Sluti.
Kot dih in drget.
Kot šum in šepet
v slednji minuti.

Nekaj je v zraku,
kar odseva v ljudeh
na vsakem koraku.

Nekaj je v zraku.
Čutite, kot čuti Pavček.

Slutite? Nekaj je v zraku.

Kot dih ljubezni,
kot dih kulture, ki je nocoj

v tako veliki meri med in nad nami.

Spet smo pobrskali po življenju našega največjega poe-
ta Franceta Prešerna, z namenom ugotoviti, kdo mu je 
dajal navdih in pomagal sooblikovati njegovo pesniško 
in življenjsko pot. Kdo? Predvsem ženske. S svojimi 
izpovedmi so nas nastopajoči popeljali v skrivne ko-
tičke njegovega življenja, polnega neuslišanih ljubezni, 
iskrenega prijateljstva, starševske ljubezni in ljubezni 
do domovine. Za popestritev smo dodali vsebini pri-
merne deklamacije v izvedbi učencev razredne stopnje 
in vrtca. Z glasbo in plesom pa so svoj prispevek do-
dali učenci obeh pevskih zborov s solisti, prvošolci in 
mažoretke.

Kljub kančku treme je program lepo uspel, kar so z 
bučnim aplavzom potrdili tudi obiskovalci. In tega 
smo bili nastopajoči in mentorji še posebej veseli, saj 
tako dobimo potrditev, da delamo dobro.

Helena Nosan

Odseva našo notranjost, naše misli, domišljijo, solze,
smeh, jezo, ljubezen in vse, kar čuti naše srce,
kar čuti naše telo, kar čutijo naše misli.

Takole smo v potoški osnovni šoli letos nagovorili šte-
vilne obiskovalce, ki so se v torek, 7. februarja, ude-
ležili prireditve v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika. Želeli smo, da bi vsaj za trenutek pozabili na 
vsakdanje neodložljive opravke in dolžnosti in se pre-
pustiti kulturnemu programu prav z vsemi čuti, z vsem 
srcem in z vso dušo.
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ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)
NADALJEVANJE

Cel transport se je pripeljal. Na železnici jih je bilo poln 
vagon. Tesno so sedeli in stali v ozkem prostoru, peli, 
vriskali, kadili. Same viržinke! Saj cvenketa v žepih in 
v listnicah lepa družba petakov in desetakov. Juh! Juh! 
In še enkrat in še enkrat! Na postajah pijo žganje, rum, 
likerje. Kdor ima denarja, je gospod! Nihče ni več čisto 
trezen. Eh, dolga je pot do Pešte, pa dalje po Ogrski do 
Zagreba, pa preko Zidanega Mosta dol proti domu. Na 
zadnji železniški postaji jih čakajo lojtrski vozovi, daleč 
je še domov. In v restavraciji godba. Juh! Juh! 

Igrajte, godci! Vina na mizo, piva, ruma. Saj imamo. 

Žage, sekire leže na vrečah v kotu, na mizah polni ko-
zarci, po tleh luže od vina in pijače. Lop po mizi! Kaj 
za malo črepin?! Doplak v roko pa tresk, tresk! Saj smo 
prijatelji, ju-uh! In stol kvišku! Kaj, mi imamo korajžo! 
Korajžo pa šnajd! 

Krik, vriski, tuljenje! Podivjali so, pobesneli so. Saj gredo 
domov. Zime je konec in žepi so polni! 

Po dva in dva se primeta, pa plešejo, tolčejo s škornji 
ob tla, da trske frče. Črni so, bronasti, divje oči imajo, 
kosmate obraze, zakajeni so, umazani, pijani, politi z 
vinom in žganjem.

Ju-u-uh! Juh! Na vozove! Voznika so opijanili, v sredi na 
prvem vozu imajo godca. 

Od doline do doline odmeva njihov krik. Pomlad je, to-
plo, lepo. Sveže je v gozdu in na poljih. Prvo zelenje na 
drevju, prvi cveti na lokah. 

Hripavi so že, zamolkli in trezni jih ta čisti zrak, ta ne-
dolžni mir povsod. 

Goni konje, švigni z bičem! Da pridemo v vas, da pride-
mo do krčme! 

In zopet ples in pitje, pijanost! 

Črne kave in vretega vina, pa klobas in cvrtja! 

Kruh se valja na politih mizah, moker, zamazan; na 
krožnikih, med pepelom smodk in med ožganimi šibica-
mi leže ostanki jedil; po vinu v kozarcih plavajo mastni 
cinki. 

Pa dalje do druge vasi, pa do tretje, četrte … 

Zjutraj so seli na vozove, zdaj je že pozno popoldne. 
Domači vasi se bližajo. Ženske so jim prišle naproti in 
otroci. Vse se naloži na voz. Ženske se smejejo, vesele, 
razgrete. Moški jih objemajo, ščipajo. Pijani so, ali to je 
v redu, to je v redu. Na zadnjem vozu sedi morda nekaj 
starejših, treznejših. Pa tudi ti imajo svetle oči. Zima je 
bila težka, nikdar priboljška, samo delo. 

Kapla okrog leta 1900; lastnik fotografi je Peter Lesar, Sodražica

Pri krčmi v domači vasi so. Vse ženske prihite, mlade, 
stare. Vsi otroci priroje, vse vriska. 

Soseda gleda morda mrko iz okna. Moža ji je pobilo v 
šumi, daleč leži tam v ogrski bolnišnici. Hudo ga je polo-
milo. Ali pride še kdaj živ in zdrav domov? Težko vzdih-
ne žena in solze ji polijejo lica …

Kdo jo vidi?! Vse je dobre volje, veselo! Oštir, na vse mize 
vino! Na vse mize kruha in klobas! 

V hipu je hiša polna. 

Na, pij, sine, pij, žena! In pijo, pijo. 

Obrazi žare, vse polno krika, krohota. Godec igra, žene 
plešejo in dekleta in otroci. Okna so odprta in trušč od-
jekuje preko vasi. 

Zunaj je še nekdo. Starejša žena joka pred njim. — O ti 
moj ljubi sin! Saj sem vedela! Zakaj sem te pustila. Saj 
sem vedela! O ti moj ljubi, ubogi! — 

Dve deklici stojita tihi in uplašeni pred bratom. Njegov 
gospodar in še dva druga moža tolažijo in se pogovar-
jajo. 

— Malo naj se odpočije, pa bo dobro. Kaj bi ne ozdravel? 
Če ne bo hitro bolje, pa naj gre v Ljubljano v bolnišnico, 
tam ga popravijo, če bi bil že v grobu. — 

Lovričev Tone je to. Kri se mu je bila ulila nekoč doli v 
šumi pri delu. In od tedaj še celo ni bil za nič. Poslednji 
čas ni delal, tudi delovni dan je ležal v kolibi. 

Nekaj fantov prihrumi iz krčme na prag. Obstanejo, po-
tem se obrnejo nazaj v hišo. Nekdo skomizne z rameni: 
— Saj ga ni škoda, griže! — 

KULTURA
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In vriskajo in pojo in plešejo v noč. Ženske silijo domov, 
same že malo vinjene, otroci zaspano žede po klopeh. 
Počasi se razkrope ljudje po hišah, le nekaj fantov popiva 
še v krčmi, vriska trudno in hripavo. Tudi ti se odprav-
ljajo naposled domov. Na vasi srečajo še kakega dekleta, 
opotekajoč se dobrikajo, z ubitim glasom kolnejo. — Ni-
sem pozabil na te, Micika, pri moji duši! Sem pojdi, no! 
Kaj se me bojiš! Saj te ne bom snedel. Ej, ljubica, z menoj 
pojdi, no, no! — 

Dekleta zahihitajo in odbeže, ali vendar so vesele in zo-
pet švignejo na cesto. — Kaj se držite kakor kislo zelje, 
vrag vas vzemi! Vrag te vzemi, Mica! Ljubic, kolikor ho-
čem, kolikor hočem! Babe! Jaz ne bom prosil! No, ljubi-
ca, no, no! — 

Težko se odmajajo fantje domov. Po hišah je še nekaj 
časa hrup, ženske morajo še po vino v krčmo; nikdar 
nimajo ti moški dosti! In potem polagoma mir. Luči 
ugasnejo, samo pomladni veter šumi nad vasjo. 

Vse vasi so oživele. Nič več ni prazno pod vaško lipo, 
pri vaškem kovaču, v krčmi. Povsod postajajo in se po-
menkujejo. Dolgo jih ni bilo doma in odpočiti se treba 
od težke zime. Obrili so se že, postrigli lase. Še so zarja-
veli, bronasti, ali drugače so na pol gospoda. V špičastih 
štifletih, v belih, likanih srajcah, s pisano kravato in v 
kratkih suknjah od modnega blaga hodijo okrog. Okro-
gle lovske klobuke na glavah, v roki dolge pipe, v telovni-
kih srebrne ure z debelimi verižicami. Čutijo se, to se jim 
vidi. Vaška krojača, vedno pol gosposko oblečena, imata 
polne roke posla. Vsakemu fantu po eno, dve novi obleki. 
Črne obleke niso že več tako v modi. Eno pač ima vsaki, 
drugače je pa svetla, siva boja zelo v časti. Blago naro-
čata krojača po vzorcih naravnost z Dunaja in iz Brna. 
Tudi čevljarji imajo dela čez glavo, fine štiflete iz šegri-
na, nizke šolne iz rjavega usnja, gosposke poletne čevlje 
iz tkanine z lakastimi špicami. Pri trgovcih si omislijo 
novih ovratnikov in manšet, ne samo belih, ampak tudi 
že barvastih z vzorci; nov gosposki dežnik z lepo oko-
vano kljuko. Šivilje šivajo srajce — iz kupljenega blaga 
seveda, — domače platno nosijo samo še v šumah. 

Oženjeni niso tako gosposki, ali preveč zastajati tudi no-
čejo. Seveda denarja nimajo toliko za lišp in ošabnost; 
žene so tu in hčere in hočejo za obleko in lišp. Zajé se 
malo in tudi za druge stvari v hiši se ne potroši skoro 
nič. Po ena postelja je v vsaki hiši, to je dovolj in če so še 
„stari« živi, imajo tudi ti svojo, druga družina spi na sla-
mi pod streho ali pa v hiši na tleh. Meso je samo ob naj-
večjih praznikih na mizi, tudi ne belijo vsak dan, kruh 
je samo ob košnji pri domu in ob posebnih svečanostih. 
Gospodinja ima pač nekaj prtov s čipkami: — če bi kdo 
umrl, — na omari svetle svečnike, voščene svetnike in 
Mater Božjo pod steklom. V nekaterih hišah imajo tudi 
neke nove podobe z malim oltarčkom v sredi, zadaj se 
lahko navijejo in potem igrajo. Drage stvari so to, židje 
so nekaj zaslužili po vaseh! — nu, ali radi tega so te po-
dobe vendar največji ponos vsake gospodinje. Ali zato 
so brisače, ki visijo na vratih, samo za parado, — ljudje 
se brišejo v krpe ali pa v umazano perilo. Sploh je vse 

življenje odmerjeno na efekt. K maši hodijo v finih tibe-
tastih krilih, svilenih in žametastih jopicah, ponoči pa 
se odevajo z mastnimi umazanimi plahtami. Popoldne 
ob nedeljah hodijo v svetlih, s čipkami in trakovi obši-
tih bluzah, zvečer pred ognjiščem se usekujejo v roko. 
Praznične rute škrope z dišečimi vodicami, doma je pa 
stranišče iz par desk prav pod kuhinjskim oknom zbi-
to in nikdar počedeno. Kjer so mlada dekleta, pač visi-
jo načipkani zastori na oknih, ali v kuhinji je na loncih 
za prst debelo nesnage. Otroci leže v gnilih, smradljivih 
plenicah, ali kadar jim gre mati cepit koze, sama ne ve, 
koliko čipk in svilenih trakov bi obesila na nje. — Ni 
povsod tako, ali skoro povsod. 

Polagoma je zakrenilo življenje po vaseh zopet v stari tir. 
Kmetje so imeli na polju dovolj posla, potem ko so opra-
vili svoja pota pri občini in v mestu pri davkariji; drugi 
so krenili v kočevske šume, kjer so med tednom tesali 
trame in sekali drva. V soboto popoldne so se vračali in 
se »oddihovali« pri plesu in pijači do ponedeljka in torka 
po krčmah. 

Parkrat je še zavrelo po vaseh ob novih zanimivih do-
godkih, ali drugače je bil red in mir. Zdenčar, mlad ko-
čar, ki je bil tudi z drugimi doli v šumah, je namreč dobil 
sina. Ali ni ga bil posebno vesel. Pretepel je otročnico in 
otroka so mu komaj ubranili. In tisti večer se je tako na-
pil, da so ga našli drugo jutro prav sredi ceste na vasi, 
dasi drugače ni bil pijanec. Ko so ga pobrali, je klel in 
pretil, da pobije vse tiste tuje pritepence na parni žagi 
pod vasjo. Med ženskami je napravil ta dogodek veli-
kanski vrišč. Oh, saj so vedele, saj si je bilo misliti! Zden-
čarjevo so poznali na žagi kakor ponarejen denar, saj je 
hodila večkrat uradnikom snažit pod. Hi, hi, privoščile 
so ji iz dna srca; kar niso se mogle naužiti te sladke no-
vice. In ko so Zdenčarja žena, babica in njegova mati 
vendarle umirile in potolažile, jim je bilo bolj žal kakor 
Bog vedi kaj. Zbadale so ga ob vsaki priložnosti, dokler 
ni nekoč pokazal pesti in obljubil, da vsaki, katero bi še 
jezik zasrbel, izbije vse zobe iz ust.

In tudi tista komisija, ki je prišla zaradi meje med Tur-
kom in Vrharjem, je obudila mnogo šuma. Že par let se 
tožarita ta dva, a konca še ni in ga ni. Skoro pol vasi si 
je v laseh zaradi te pravde. Turk je zvečer stal na pragu, 
psoval »tega roparja« in se pridušal, da ne pusti in ne 
pusti, in če bi moral iti do cesarja in če bi se svet podiral, 
ne. Vrhar je že prej komisiji dejal, da nič ne da na to, kar 
sklene, saj ve, da drži z goljufom in ciganom. Drugi dan 
sta bila zopet v mestu in sta oba vložila tožbe zaradi raz-
žaljenja časti. Vrhar je bil kmalu nato obsojen še posebej 
na teden dni zapora zaradi žalitve javnih oblastnij. 

Razpravljalo se je takrat par dni prav živo o pravici in 
postavi med vaškimi možaki, pa tudi na to so pozabili. 

(Zofka Kveder, Hrvatarji, Iz naših krajev. L. Schwen-
tner, 1903.) 

Nadaljevanje prihodnjič

Vlado Mohar

KULTURA
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HEIKE HERRMANN
Zemlja
Zakaj se Zemlja imenuje modri planet? 
Kako nastane cunami? Kaj so obnovljivi 
viri energije? Dečki in deklice od osmega 
leta naprej bodo s to razburljivo knjigo 
spoznavali življenjska okolja na Zemlji, od 
deževnega gozda do puščav z značilnimi 
živalmi in rastlinami, delovanje vetra in 

vremena ter dosežke astronomov in raziskovalcev. Odlične 
fotografi je in podrobne ilustracije predstavijo naš planet v vsej 
svoji raznolikosti, od njegovega nastanka do podnebnih pasov 
in značilnih pokrajin, od njegovih rudnih bogastev do razvoja 
človeka. Knjiga načenja tudi vprašanje, kaj lahko sami storimo 
za zaščito Zemlje. V knjigi boste našli več kot 160 fotografi j 
in ilustracij, njena vsebina je strokovno preverjena in zajema 
osnovno znanje za šolo.

DAMIJAN ŠINIGOJ
Iskanje Eve
Leon in Eva sta iz povsem različnih 
koncev Evrope – Eva iz Slovenije, Leon 
iz Švedske. Čeprav današnji mladostniki 
veljajo za odtujene in nesocializirane, saj 
ogromno časa preživijo za računalnikom 
in v virtualnem svetu, Evo in Leona 
njuno prijateljstvo v »virtualnem« svetu 
spodbudi, da se želita srečati tudi v živo. 

Skujeta načrt, a ko ga želita uresničiti, se ta z nenehnimi in 
nadvse komičnimi, mestoma celo dramatičnimi zapleti ves 
čas sesuva, z mladostno improvizacijo in iznajdljivostjo pa na 
koncu le dosežeta cilj – srečata se.

Damijan Šinigoj (1964) je pisatelj, prevajalec, urednik, 
scenarist ter publicist, član Društva slovenskih pisateljev 
ter Društva književnih prevajalcev Slovenije. Napisal je dva 
romana, tri zbirke kratkih zgodb in prevedel več kot deset 
knjig. Po njegovem scenariju sta bila posneta dokumentarni in 
celovečerni igrani fi lm. Je tudi Trdinov nagrajenec za literaturo, 
njegove knjige so prevedene v več tujih jezikov.

CHARLAINE HARRIS
Truplo v spalnici
Kdo ubija nepremičninske posrednice 
v mestu Lawrenceton v zvezni državi 
Georgia?

Preprosto, toda dramatično vprašanje, in 
nekdanja knjižničarka Aurora Teagarden 
je tista, ki bo našla odgovor. 

Ob dediščini, ki ji omogoča fi nančno 
neodvisnost, Roe išče nekaj novega, kar 

jo bo zaposlilo. Njeni dnevi dela kot knjižničarke so mimo. 
Nepremičninarstvo bi bilo morda zabavno, pomisli. In kdo 
bi jo lahko bolje naučil poslovnih zvijač kot njena mati, Aida 
Brattle Teagarden Queensland, ki je podobna Lauren Bacall in 
ki je, mimogrede, lastnica ene glavnih nepremičninskih družb. 

Roe se zaposli kot pripravnica in pristane na to, da bo klientoma, 
ki nista iz mesta, razkazala razkošno nepremičnino. Hiša je 
po svoje očarljiva, toda klienta nista preveč navdušena nad 
tistim, kar je ostalo v glavni spalnici – truplo nepremičninske 
posrednice Tonie Lee Greenhouse.

In Tonia je samo prva žrtev. Hitro postane jasno, da je morilec 
nekdo, ki pozna svet nepremičninarjev v Lawrencetonu, nekdo, 
ki ima dostop do hiš, ki so naprodaj.

Po vsem tem Roe ni več tako prepričana, da ji je to delo še všeč. 
Na umor ni računala. Toda zelo jo privlači premožni klient, 
Martin Bartell. Je to morda ljubezen na prvi pogled?

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

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na decembrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Abrakazebra ter kasneje 
izdelovali in krasili novoletne jelke iz papirja. Januarska pravljična urica je minila v znamenju 
pravljice Miška želi prijatelja. Mali nadobudneži so izdelovali male papirnate miške.

Za naše zveste bralce smo tokrat izbrali naslednje zanimive knjižne novosti!

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

SUSAN MEISSNER
Skrivnosti srečnega življenja
Sedanjost, Oxford, Anglija. Mlada 
ameriška študentka Kendra Van Zant, 
ki si vneto prizadeva za uresničitev 
svoje predstave popolnega življenja, 
dela intervju z Isabel McFarland 
ravno v trenutku, ko je starejša ženska 
pripravljena razkriti skrivnosti o vojni, 
ki jih je skrivala več desetletij – začenši 

s tem, kdo v resnici je. Kar Kendra dobi od Isabel, je dar (in 
breme), ki bo postavil na preizkušnjo njena prepričanja in srce. 

Štirideseta leta prejšnjega stoletja, Anglija. Ko Hitler bije vojno 
brez primere proti civilnemu prebivalstvu Londona, je na 
tisoče otrok evakuiranih k rejniškim družinam na podeželje. 
In čeprav petnajstletna Emmy Downtree in njena veliko mlajša 
sestra Julia najdeta zatočišče v očarljivi podeželski hišici v 
pokrajini Cotswold, Emmy zaradi svoje goreče želje, da bi se 
vrnila v mesto in postala vajenka modnega oblikovalca, pride 
v navzkrižje z Julijino močno potrebo po sestrini navzočnosti. 
Ker sestri delujeta z nasprotnima ciljema v mislih, se ravno v 
trenutku, ko nemško bojno letalstvo na London meče uničujoče 
bombe, kruto ločita, njuni življenji pa ubereta nepredstavljivo 
pot.

LORETTA LYNDA CHASE
Vojvode imajo raje svetlolaske
Snubci, ki si podajajo kljuko na vsaka dva 
tedna in ki ne vidijo drugega kot njen videz 
(treba je priznati, da je osupljiv), gredo lady 
Clari Fairfax na živce. V želji, da ne bi bila 
samo okrasek, se zateče k dobrodelnosti. 
Ko se v težavah znajde revni otrok, se obrne 
na visokega, temnolasega in napornega 
advokata Oliverja Radforda. Čeprav 

Radford nepričakovano postane verjetni dedič za vojvodstvo, 
nikoli ni bil del visoke družbe in svetlolasa lepotica, čeprav ni 
povsem brez možganov, ravno ne sodi v njegove načrte. Toda 
Clari uspe omajati njegovo trdno prepričanje in ko se v daljavi 
začnejo oglašati poročni zvonovi, mu ne ostane drugega, kot da se 
trudi, da zaradi nje ne bi povsem izgubil glave.

To je po vseh standardih neobičajen zakon, toda Oliver in Clara 
sta daleč od običajnega. Bosta najbolj občudovana dedinja v 
visoki družbi in najbolj naporen londonski samec postala žrtvi 
neustavljivega hrepenenja?
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LOKALNE NOVICE

JE PESEM MOJ SVET

ČESTITKA NAŠEMU JURETU (ROJ. 1983)

V mesecu decembru sem 
v samozaložbi izdal knjigo 
»JE PESEM MOJ SVET«.

V njej je zbirka pesmi, ki 
opisujejo dogodke, kra-
je, nekatere so vesele, ža-
lostne, domoljubne, sme-
šne …

Nekatere med njimi so 
uglasbene. Knjiga je trde 
vezave, ima 108 strani, 
stane pa 10 evrov.

Nekaj knjig se da še dobi-
ti. Če bi jo kdo želel, naj 
pokliče na tel. št. 041 384 
067 popoldne.

Knjigo sta finančno podprli Občina Loški Potok in 
Občina Sodražica, za kar se jima iskreno zahvaljujem.

Pa še ena pesem iz knjige o že malce pozabljeni Gla-
žuti.

Dragi nečak, bratranec in tudi go-
spodič naših korenin!

Že kot 'mali dečko' si rad preučeval 
knjižne police ter se poglabljal v res-
nične in namišljene zgodbe, ki so se 
skrivale za trdimi platnicami knjig. 
Občudovali smo tvojo vedoželjnost, 
umirjenost in elegantnost besed, ki 
si jih znal uporabiti v pogovoru tako 
z odraslimi kot tudi z otroki.

Po končani osnovni in srednji šoli, 
kjer si bil učenec in dijak z mnogimi 
talenti ter s tem tudi v ponos svojim 
staršem, mami Ireni in atiju Boretu, 
sestri Tini, stari mami Francki in sta-
remu atu Vinku, si študij nadaljeval 
na Pravni fakulteti v Mariboru. 

S tujino si se začel spogledovati ob zaključevanju štu-
dija, saj je nemško mesto Goettingen, kjer si pisal di-
plomo, za pol leta postalo tvoj začasni dom. Kmalu 
smo videli, da želja po poglabljanju v svet stroke, po 
spoznavanju sveta in jezikov ter hotenje po pridobi-
vanju mednarodnih izkušenj ne bosta usahnila. Tako 
si magistrski študij že končal na tujem – na Univerzi v 
Utrechtu na Nizozemskem.

Sem k tebi vrnil se, 

da zopet vidim te.

Sredi jase koča še stoji,

a v njej že dolgo več nikogar ni,

zdaj vsa zapuščena, 

ni vseh oken, vrat,

zdaj drugačna vsa je kot 

takrat.

Včasih polna je bila ljudi,

ki iz južnih krajev so prišli,

so v gozdovih delali trdo,

pa vseeno je bilo lepo.

Tu nekoč veselo je bilo,

tu nekoč se je prepevalo,

so nepozabne tiste vse noči,

ko je vino grelo mlado kri.

Še spomin na tisti čas živi,

še srce v prsih zaihti,

saj takrat bili smo vsi prijatelji,

bratstvo in enotnost čuvali.

Oh, ti Glažuta, lepote si kraj,

pri tebi še vedno pravi je raj,

a ti v samoti tiho le spiš,

vsa polna skrivnosti pa ti le 

molčiš.

Oh, ti Glažuta, 

zaklad si za mé,

naj tvoja kapela še čuva te,

zdaj odšel bom spet tja 

domov,

ti pa še sanjaj tu sredi gozdov.

Zdenko Turk

Domači smo z navdušenjem spremljali tvoje uspehe 
ter bili hkrati veseli in ganjeni, ko smo dočakali tvo-
je obiske doma, v Šegovi vasi v Loškem Potoku. Tvoja 
energija je bila vedno nalezljiva.

Želja po več pa je v tebi rasla. Po zaposlitvah v Haagu 
ter kasneje v Londonu si se odločil za doktorski štu-
dij na prestižni Univerzi v Cambridgeu (University of 
Cambridge). Med doktorskim študijem si postal tudi 
profesor na Univerzi v Liverpoolu. Krona vseh tvojih 
prizadevanj pa je 9. 1. 2017, ko si pridobil znanstveni 
naziv: doktor prava oz. dr. (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) Jure Zrilič. 

Za dosežen uspeh ti vsi iskreno čestitamo ter se vese-
limo s teboj. Ko švigamo skozi našo preteklost in ra-
dostno dojemamo občutke v sedanjosti, ti sporočamo, 
da si naredil izjemno delo, ki je zaznamovalo tudi naša 
življenja. Ob tvojih dosežkih nas prežemajo občutki 
mirnega dostojanstva in sreče. 

Naj te tvoje ambicije ter srčnost ob pomoči svetlih 
zvezd vodijo še naprej po tvoji življenjski poti.

 Krajčkovi, teta Mira z družino

GLAŽUTA
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KLJUB MRAZU »POHOD PO PASTIRSKIH STEZICAH 
TRAVNIKA« USPEŠEN!
Po novem letu, ko smo vsi še veseli od proslavljanja, 
se prileže tudi malo razvedrila. Tako vsako prvo so-
boto v mesecu januarju organiziramo POHOD PO 
PASTIRSKIH STEZICAH TRAVNIKA – letos je bil 
že šesti. Pohod je organiziran v sodelovanju z Občino 
Loški Potok.

ŠPORT

Pot je najprej vodila v strmi breg proti zaselku Bela 
Voda, kjer so se pohodniki na vrhu pri kapelici nadiha-
li svežega zraka. Pot so nadaljevali mimo »ŽAGE« Bela 
Voda, po hladni gozdni poti na sončni Mušnjevec in se 
spustili do Sodola – tu so travniški pastirji največ pasli 
svoje živali. Sledil je vzpon po strmi vlaki navzgor do 
Zajčjega hriba. Na sončnem mestu z lepim razgledom 
po dolini jih je pričakala osvežitev – tekoči antibiotik 
in vroč čaj. Tu so postali 15 minut, malo pokramljali 
in se spoznavali med sabo. Nadaljevali so s spustom 
proti Prečniku, h koči g. Jaka Bartola, ki je postregel z 
domačo travarico (medvedjo). V bleščeči in lesketajoči 
se lepoti narave so pot nadaljevali navzdol proti dolini 
Mali log. Ta dolina je v deževnih časih polna vode in 
takrat vredna ogleda. Vsa voda se nato izteče na Trav-
niško polje, kjer ponikne in nato steče v Rakitnico. V 
poletnih dnevih pa je dolina bogata z rastjo raznih gob. 
Izognili pa so se izvira vode pri Malnih, ker so si želeli 
ogledati še drugi zaselek v občini Loški Potok – Ma-
tevljek. V sončnem razgledu s pogledom na Hrib se je 
lepo videla cerkev na Taboru. Po štirih urah pohoda so 
se mirno in malo utrujeni vračali proti Ranču »KAPU-
NA«. Tu jih je čakal malo daljši odmor s čajem in ogle-
dom ranča, nastala pa je tudi skupinska fotografija, v 
upanju, da se ponovno srečajo že na naslednjem poho-
du, ki bo 20. maja s ciljem na ranču (pohod »GOR« in 
»DOL« po občini Loški Potok).

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

Vsem udeležencem pohoda se lepo zahvaljujemo in 
obenem vas že vabimo na naslednji pohod v predpole-
tnem času, ki bo 20. maja 2017.

Romana Lavrič

Start pohoda je bil ob 9.00 uri izpred Gostilne »PRI 
KAPCU«, Travnik 74, 1318 Loški Potok. Kljub zelo 
hladnemu vremenu (– 18 stopinj), se je zbralo okrog 
60 ljubiteljev stezic iz občin Loški Potok, Ribnica, Ko-
čevje, Bloke, Cerknica in Ivančna Gorica. Najstarejši 
med pohodniki je bil Franc Levstek, Travničan, ki je 
pri svojih 92 zdravih letih dokazal vsem ostalim poho-
dnikom, da svež potoški zrak ni ovira za pohod. Naj-
mlajši udeleženec je bil 8-letni Nik Cimprič.
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ŠPORT

ŠD EXTREM KRALJUJE V VSEH SVOJIH SELEKCIJAH

Po polovici letošnje sezone 
so vse naše ekipe v igri za 
najvišja mesta na državnem 
nivoju. Naše delo z mladimi 
od 4. leta dalje se obrestuje. 
Športno društvo Extrem je 
tudi najštevilčnejše športno 
društvo v regiji. Letos je 
v društvu oblikovanih 
rekordnih 24 vadbenih 
skupin.

Vsak vikend se odvijajo 
tekmovanja v državnem 
futsal prvenstvu, bodisi doma 
bodisi na gostovanjih po celi 
Sloveniji. Kako zelo uspešni 
so naši tekmovalci, kažejo 
rezultati, saj so prav v vseh 
kategorijah, kjer tekmujemo, 
med prvimi tremi. Upravičeno 
se lahko nadejamo končnega 
uspeha na najvišjih mestih.

V kategoriji U13 tekmujeta 
kar 2 naši ekipi, ki sta trenutno 
uvrščeni na 2. in 6. mesto. Na 
listi najboljših strelcev lige pa 
se nahaja naš Andraž Gregorič 
s 30 zadetimi goli. Tudi v kategoriji višje – v U15 imamo 
2 tekmovalni ekipi, ki sta trenutno uvrščeni na odlični 
1. in 3. mesto. Tudi v tej kategoriji imamo v svojih 
vrstah najboljšega strelca lige, Žana Bracoviča s 25 goli. 
Tudi naša skupina fantov U17 je trenutno na zahodu 
še brez prave konkurence, saj so z naskokom uvrščeni 
na prvo mesto, Timotej Debeljak pa je najboljši strelec 
lige z 20 danimi goli. Naše uspešno delo pa se kaže tudi 
pri selekcioniranju fantov U17, ki poteka na državnem 
nivoju, pod okriljem NZS. Za vodjo selekcioniranja na 
zahodu je bil izbran naš trener Mitja Mihelič. Pokazala 
se je tudi izjemna kvaliteta naših igralcev, saj jih je 
bilo na zbor morebitne bodoče reprezentance U17 
vpoklicanih kar 5. V letošnji sezoni pa žanjemo uspehe 
v državnem prvenstvu tudi pri ženskah, saj trenutno 

zasedajo navišje, prvo mesto. Tudi tukaj imamo 
trenutno najboljšo strelko lige, Matejo Zabukovec z 10 
goli.

Sodelovali pa smo tudi v zimski ligi za mlajša dekleta 
U13 in U15, ki so se odlično odrezala in uspešno kosala 
z nekaterimi ekipami, ki imajo precej večjo bazo igralk. 

Glede na to, da se bliža končnica sezone, ste prav vsi 
vabljeni k navijanju v športno dvorano v Sodražici. 
O vseh dogodkih, ki se bodo odvijali, se informirajte 
na spletni strani, Facebook strani ali na oglasni deski 
športne dvorane.

Mateja Zabukovec
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ZAHVALA

Zapustila nas je

JOŽEFA TAURINO
rojena Bartol s Hriba

(23. 01. 1928–10. 12. 2016) 

Bog jo je rešil.

Draga mama, hvala za tvojo dobro voljo, smeh ter tvojo 

ljubezen.

Hvala tudi Majdi Levstek, Alenki Debeljak, stricu Alojzu 

in teti Beti, dr. Petru Rusu ter osebju DSO Loški Potok. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Počivaj v miru z atkom.

Ljubim te,

tvoj sin Loro

V SLOVO

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.

A kar ni njeno, nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno,

je večno in nikdar ne more umreti.

Svetlana Makarovič

Bolečina, ki nam v srcu tli,

te v življenje več ne obudi.

Slej ko prej čas zabriše bolečino,

a spomin ostane, nikdar ne izgine.

Zaman je bil tvoj boj,

zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila

močnejša od življenja.

ZAHVALA

Ob zadnjem slovesu od brata, svaka, strica, nečaka in 

bratranca

ALOJZA LAVRIČA 
(16. 4. 1949–16. 1. 2017)

iz Travnika 30
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem, PGD Travnik, vaškemu odboru Travnik, sošolcem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče in sv. 
maše. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od njega in ga v 

tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Posebej se zahvaljujemo dr. Petru Rusu in ge. Renati Troha ter 
ekipi PMP ZD Ribnica za hitro zdravstveno oskrbo. 

Zahvaljujemo se PGD Travnik in GZ Loški Potok za spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi govornikoma, 
gasilskemu častniku g. Marku Lavriču in sošolcu iz STŠ v 

Ljubljani, za poslovilna govora ob zadnjem slovesu.

Zahvaljujemo se tudi g. župniku Bojanu Travnu in cerkvene-
mu pevskemu zboru za lep poslovilni obred.

Zahvala tudi Komunali Ribnica za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedka, pradedka in 

brata

JOŽEFA BARTOLA 
(30. 1. 1931–16. 12. 2016)

iz Retij 122 a

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 

cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.

Hvala tudi gospodu župniku za lep cerkveni obred in 

pevskemu zboru za zapete pesmi.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zapustil nas je dragi sin, brat in stric

IVAN TURK
(10. 4. 1953–1. 1. 2017)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znan-

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

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

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k 

večnemu počitku.

Posebna zahvala medicinskemu osebju ZP Loški Potok, 

dr. Petru Rusu in Renati Troha.

Hvala g. župniku Bojanu Travnu za lep cerkveni obred, 

zahvala tudi organistki Mariji in Komunali Ribnica.

Žalujoči: vsi njegovi
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V SLOVO

Srce je omagalo,

dih je zastal, 

v spominu boš našem

večno ostal.

ZAHVALA

Za vedno se je poslovil oče, sin, brat

MARJAN BENČINA 
(22. 1. 1963–13. 1. 2017)

iz Travnika 12

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, 

prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 

darovane sveče in svete maše.

Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili 

na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

POGREBI V LETU 2016
Po podatkih javnega podjetja Komunala d. o. o. 
Ribnica je bilo v letu 2016 na pokopališčih v občini 
Loški Potok opravljenih 31 pogrebov, kar je 3 manj 
kot v letu 2015. 

Na Taboru so sorodniki, prijatelji in znanci na 
zadnjo pot pospremili 22 občanov, od tega dvanajst 
moških in deset žensk. Leto prej je bilo pogrebov 
21, razmerje po spolu pa dvanajst moških in devet 
žensk.

Na pokopališču Draga je bilo na zadnjo pot 
pospremljenih pet pokojnikov, dva moška in tri 
ženske. Leto prej sta bila dva pogreba – en moški 
in ena ženska.

Pokopališče Trava je v letu 2016 postalo zadnji dom 
treh občank. Leto prej so bili pokopani en moški in 
dve ženski.

V Starem Kotu je bil v letu 2016 en pogreb, poslovili 
so se od enega moškega. Leto prej sta bila pokopana 
dva moška.

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

Mojca Lavrič



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(4. marec, 1. april, 6. maj, 3. junij, 1. julij, 5. avgust, 

2. september, 7. oktober, 4 november in 

2. december 2017) - vsakokrat od 

7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro 

moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic, 

posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov, 

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

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

in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega, 

kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli 

vašim željam!

JANEZ POZNIČ s.p.

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

Sobota in nedelja zaprto!

Hvala za obisk - se priporočamo!

OP T I K

Vrvarska 3, 1310 Ribnica
info 01 / 836 03 67


